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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..26/3/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 78/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών 
Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 5ης/26-3-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..26η  Μαρτίου 2018.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 20-3-2018 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού 
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 10156/16-
3-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. 
Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις 
διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, 
απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος 
Δημήτριος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 31ο θέμα προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας προσωπικού στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 18 και 19 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 Η συνεδρίαση διεκόπη μετά την ψήφιση του 28ου θέματος της Η.Δ., λόγω ωραρίου σε 

εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Α.Δ.Σ. 134/27-6-2011) για την Τρίτη  27-3-2018 και ώρα 18:30 

 
..Αριθ. Απόφασης: 78/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών 

Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος». 
 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..9ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στην Αντιδήμαρχο  Περιβάλλοντος κ. Πέππα Αγγελική να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η  Αντιδήμαρχος κ. Πέππα Αγγελική είπε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 
εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του 
δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του»  
και σύμφωνα με το άρθρο 72:  
«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής 

16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
30.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
32.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός 
από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  

 
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως 

όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε 
θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής 
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  

 
3. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η 

αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια 
διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας 
περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή.  

 
4. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας 

δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012). 
 

5. Επίσης με το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφό 
της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι  
«Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 με τίτλο 
«Υποχρεωτικό έλεγχος νομιμότητας» και ειδικότερα όσον αφορά στην κατηγορία 
αποφάσεων των συλλογικών σας οργάνων για ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, 
παρακαλούμε να μην παραλείπετε να στέλνετε με τα συνοδευτικά έγγραφα που είναι 
αναγκαία για τη νόμιμη έκδοση της προς έλεγχο απόφασης ανάθεσης, την απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου για την έγκριση της προμήθειας/υπηρεσίας κατά το άρθρο 65 παρ. 1 
του ως άνω νόμου και σύμφωνα με την παγιωμένη θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
σειρά σχετικών πράξεων ….».  
 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 
2018 [333/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ:6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)] ο οποίος επικυρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. 
103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αρ. πρωτ. 
εισερχομένου Δήμου 3218/25.1.2018) παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει 
τη σκοπιμότητα διενέργειας  

 Προμήθειας Σάκων 

 Προμήθειας Ασφάλτου 

 Προμήθειας Έτοιμου Σκυροδέματος 

 Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων  

 στη βάση της αναλυτικής περιγραφής και λεπτομερειών που παρατίθενται στο συνημμένο 
πίνακα, οι οποίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 
και των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων, με σχετική χρέωση των αναγραφόμενων Κ.Α.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 225, 93 και  95 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-
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2006, τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .  
 Την Πράξη 33/2012 του  Τμ. 7 του Ελ. Συν.  
 Το με αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής.  
 Την αριθ. 333/2017 Α.Δ.Σ. 
 Την με αρ. πρωτ. 103503/36449/22.1.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και Σώκου Ζωής 

(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
 

                     
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α           Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                  Με     ψήφους    21    Υπέρ    1   Κατά    και      3   Λευκές  
 
 
Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Οι  Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης , Καρασαρλής Ιωάννης και Κανατσούλης Ιωάννης δήλωσαν 
λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τη Διενέργεια (Αναγκαιότητα) Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών Λειτουργίας 
(Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ως κατωτέρω: 

 Προμήθειας Σάκων 

 Προμήθειας Ασφάλτου 

 Προμήθειας Έτοιμου Σκυροδέματος 

 Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων  

 στη βάση της αναλυτικής περιγραφής και λεπτομερειών που παρατίθενται στο συνημμένο 
πίνακα, οι οποίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 
και των λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων, με σχετική χρέωση των αναγραφόμενων Κ.Α.  

 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                              ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
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                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       

         

  Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

         

         

  Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 9454/13.3.2018 Εισήγηση προς το Δ. Σ.   

         

         

  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας)  ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε €  

         

1 Προμήθεια Σάκων Αφορά στην προμήθεια πλαστικών σάκων (σακούλες) 
συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων 
οδοκαθαρισμού και πρασίνου (χόρτα, φύλλα, μικρά 
κλαδιά, κλπ). Επίσης θα γίνει προμήθεια πάνινων ή 
πλαστικών σάκων (τύπος big bag) για χρήση σε διάφορες 
εργασίες όπως μεταφορά αλατιού, κλαδιών, κλπ. Η εν 
λόγω προμήθεια θα έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 
10.000 € εκ των οποίων τα 5.000 € θα προέρχονται από 
τον π/υ ο.ε. 2018 και τα υπόλοιπα 5.000 € θα αφορούν σε 
αντίστοιχο Κ.Α. του ο.ε. 2019. 

Κ.Α. 
35.6634.0002 

Προμήθεια Ειδών 
Καθαριότητας και 
Ευπρεπισμού 
(Σακκούλες κλπ) 

5.000 5.000 

         

         
2 Προμήθεια 

Ασφάλτου 
Η προμήθεια αφορά άσφαλτο (ψυχρή και θερμή) για 
εργασίες συντήρησης οδών - αποκατάστασης λακκουβών 
και σκαμμάτων στους δρόμους του Δήμου. Η εργασία 
ρίψης θα πραγματοποιείται είτε από τα συνεργεία του 
Δήμου είτε από συνεργείο εργολάβου με τον οποίο θα 
συμβληθεί ο Δήμος, στην περίπτωση που τυχόν βρεθεί σε 
αδυναμία να στελεχώσει δικό του συνεργείο.  

Κ.Α. 
30.6662.0003 

Προμήθεια 
Ασφαλτικού Υλικού 
για Συντήρηση Οδών 

22.17
0 

30.900 
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  Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60.000 €, 
εκ των οποίων τα 30.900 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 
2018 (με χρέωση των ΚΑ της διπλανής στήλης) και τα 
υπόλοιπα (29.100 €) θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με 
χρέωση, αναλογικά, αντίστοιχων ΚΑ που θα γίνει το 2019 
ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2019). 

Κ.Α. 
25.6662.0012 

Προμήθεια 
Ασφαλτικού Υλικού 
για Αποκαταστάσεις 
από Επεμβάσεις στο 
Δίκτυο Ύδρευσης 

8.730  

         
         

3 Προμήθεια 
Έτοιμου 
Σκυροδέματος 

Η προμήθεια αφορά σε έτοιμο μπετόν για τη συντήρηση 
οδών - αποκατάσταση σκαμμάτων από βλάβες ύδρευσης 
στους δρόμους του Δήμου, καθώς επίσης σε χρήση για 
κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (του Δήμου) π.χ. 
πλατείες, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων, κλπ. Επίσης 
αφορά σε επισκευές και επεμβάσεις σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δεξαμενές, δημοτικά κτίρια) 
του Δήμου, και γενικότερα σε κάθε άλλη κοινόχρηστη 
υποδομή του Δήμου, π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις και 
κτίρια, κοκ.  Οι σχετικές εργασίες μπορεί να 
πραγματοποιούνται είτε από συνεργεία του Δήμου είτε 
από συνεργείο εργολάβου, με τον οποίο θα έχει 
συμβληθεί ο Δήμος (μέσω ξεχωριστής διαδικασίας 
ανάθεσης) στην περίπτωση που τυχόν βρεθεί σε 
αδυναμία να στελεχώσει δικό του συνεργείο.  

Κ.Α. 
30.6662.0015 

Προμήθεια Έτοιμου 
Σκυροδέματος 

23.00
0 

23.000 

  Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 45.000 €, εκ των οποίων τα 23.000 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 
2018 (με χρέωση των ΚΑ της διπλανής στήλης) και τα υπόλοιπα (22.000 €) θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με 
χρέωση αντίστοιχου ΚΑ που θα γίνει το 2019 ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2019). 

         

         

4 Προμήθεια 
Οικοδομικών 
Υλικών και 
Χρωμάτων  

Η προμήθεια αφορά σε διάφορα οικοδομικά υλικά όπως 
π.χ. άμμο, χαλίκι, τούβλα, μεταλλικά πλέγματα, 
σιδηρόβεργες, χρώματα, ξυλεία διαφορών ειδών και 
τύπων, αλουμίνια, κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως οι 
ανάγκες απαιτούν από τα διάφορα συνεργεία του Δήμου 

Κ.Α. 30.6661  Υλικά Συντήρησης 
και Επισκευής 
Κτιρίων 

2.860 20.860 
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στις διάφορες μικροεργασίες και συντηρήσεις υποδομών 
(κτίρια, οδοί, κλπ) που εκτελούν, καθώς επίσης σε 
χρώματα διαγράμμισης οδών.   

    Κ.Α. 
30.6662.0002 

Προμήθεια Σιδήρου 5.000  

    Κ.Α. 
30.6662.0006 

Προμήθεια 
Χρωμάτων 
Διαγράμμισης Οδών 

3.000  

  Η προμήθεια θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000 €, 
εκ των οποίων τα 20.860 € θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 
2018 (με χρέωση των ΚΑ της διπλανής στήλης) και τα 
υπόλοιπα (29.140 €) θα αφορούν στον π/υ ο.ε. 2019 (με 
χρέωση, αναλογικά, αντίστοιχων ΚΑ που θα γίνει το 2019 
ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2019). 

Κ.Α. 
30.6662.0016 

Προμήθεια 
Διαφόρων 
Οικοδομικών Υλικών 
για Συντήρηση και 
Επισκευή Κτιρίων 
και Λοιπών Μόνιμων 
Εγκαταστάσεων του 
Δήμου κλπ 

10.00
0 

 

 


