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

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 80/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης 
Υποδομών και Αναβάθμισης 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. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             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: 80/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών 

Συντήρησης Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος». 
 

Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..11ου..  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 
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) 

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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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 Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και 
Αναβάθμισης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:  
 

1. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Συντριβανιών στις Πλατείες του Δήμου 
2. Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 

Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος 
3. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών του Δήμου 
4. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών του Δήμου 
5. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου 
6. Χωματουργικές Εργασίες 
7. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του 

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

 Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Νέα Πνοή για το 
Διόνυσο» και είπε τα εξής: « Ουτοπιστική εισαγωγή έκανε ο Δήμαρχος, μετατρέπετε τα έργα σε 
υπηρεσίες κι αυτό είναι μεγάλο ατόπημα. Είναι παράνομα όλα αυτά, καταστρατηγείτε τους 
νόμους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
 
Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: « Δεν μπορώ να εξηγήσω αυτό που λέει 
ο Δήμαρχος, ότι πρέπει να πηγαίνουμε στις υπηρεσίες για να ενημερωνόμαστε και θα 
καταψηφίσουμε». 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Επιβεβαιώνομαι για τα όχι μου και δεν είναι στείρα 
άρνηση γιατί δεν μπορεί εργασίες που παλιά τις έκαναν οι Δήμοι, όπως απλές συντηρήσεις , 
να παίρνουμε τώρα εργολάβο . Είναι τραγικό και σε λίγο ο Δήμος θα είναι τροχονόμος 
εργολάβων. Θα το καταψηφίσω κι αυτό γιατί έχω συγκεκριμένη άποψη». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και είπε τα εξής: «Γιατί 25.000€ οι 
χωματουργικές εργασίες κι όχι άλλο ποσό; Τα ρελέ είναι σε κτίρια ιδιωτικά ή δημόσιάς Τόσο 
καιρό γιατί δεν υπήρχαν; Θα το καταψηφίσω». 
 
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 93 και  95 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .  
 Την Πράξη 33/2012 του  Τμ. 7 του Ελ. Συν.  
 Την ΚΥΑ  Αριθ. Οικ. 144218/27.10.1997 (ΦΕΚ 1016Β’). 
 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 (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    13    Υπέρ   και      9     Κατά    
 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Καρασαρλή Αναστασίου, Κανατσούλη 
Ιωάννη, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, Σώκου 
και Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 



 5/11 

Εγκρίνει τη σκοπιμότητα διενέργειας Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και 
Αναβάθμισης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:  
 

1.  Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Συντριβανιών στις Πλατείες του Δήμου 
2. Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης και Ανάπλασης Πρασίνου και Συντήρησης 

Συστημάτων Αυτόματου Ποτίσματος 
3. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών του Δήμου 
4. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Υποδομών του Δήμου 
5. Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών Κτιρίων και 

Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου 
6. Χωματουργικές Εργασίες 
7. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρελέ Διαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του 

Δήμου 
 

στη βάση της αναλυτικής περιγραφής και λεπτομερειών που παρατίθενται στον συνημμένο 
πίνακα  και 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. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                  
                                                              

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 Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος   

         

  Συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 9876/15.3.2018 Εισήγηση προς το 
Δ.Σ. 

    

         

         

  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (Ανάγκη Προμήθειας)  ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΟΣΟ 
σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
σε €  

         

         
1 Προμήθεια 

Υπηρεσίας 
Συντήρησης 
Συντριβανιών στις 
Πλατείες του 
Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας σχετικά με τη 
συντήρηση των συντριβανιών που υπάρχουν σε 
διάφορες πλατείες και χώρους στις Δημοτικές Ενότητες 
Αγίου Στεφάνου (στην Πλατεία Μαρίνου Αντύπα), 
Άνοιξης (στην Πλατεία γωνία Βορείου Ηπείρου και 
Ανοίξεως - Σταμάτας και στο Δημοτικό Κατάστημα) και 
Κρυονερίου (στην Πλατεία Μικράς Ασίας και στο 
Πολιτιστικό Κέντρο) τα οποία δεν λειτουργούν και τα 
ηλεκτρομηχανολογικά τους χρειάζονται επισκευή ή/και 
αντικατάσταση, π.χ. αντλίες, ηλεκτρικοί πίνακες, 
φωτισμός, κλπ. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των 
αναγκαίων υλικών (π.χ. ανλτίες, κλπ). 

Κ.Α. 
35.6262.0004 

Συντήρηση και 
Επισκευή 
Συντριβανιών 
Πλατειών κλπ 
Κοινοχρήστων 
Χώρων 

10.00
0 

10.000 
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2 Προμήθεια 
Υπηρεσιών 
Συντήρησης και 
Ανάπλασης 
Πρασίνου και 
Συντήρησης 
Συστημάτων 
Αυτόματου 
Ποτίσματος 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και 
ανάπλασης πρασίνου στα πάρκα, στις πλατείες και στις 
νησίδες των οδών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του 
Δήμου επειδή η υπάρχουσα στελέχωση της Υπηρεσίας 
Πρασίνου δεν επαρκεί (στη Διεύθυνση υπηρετεί μόνο 
ένας εργάτης με ειδικότητα ΥΕ 16 "Εργάτης Κήπων") για 
την τακτική περιποίηση των σημείων πρασίνου του 
Δήμου, τόσο λόγω του μεγάλου πλήθους τους (πάρκα, 
πλατείες, νησίδες οδών, κλπ) αλλά και των αναγκών 
που έχουν (φυτεύσεις, διαμορφώσεις, κλπ). 
Συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση των συστημάτων 
αυτόματου ποτίσματος με την προμήθεια των όποιων 
τυχόν εξειδικευμένων υλικών απαιτηθούν (π.χ. ειδικά 
εξαρτήματα, φίλτρα, κλπ) τα οποία δεν υπάρχουν στην 
αποθήκη του Δήμου (όπως υπάρχουν π.χ. τα λάστιχα 
ποτίσματος, τα μπεκ, κλπ.) για τα οποία ο Δήμος 
διαθέτει στοκ ή μπορεί να προμηθευτεί με τις 
υπάρχουσες συμβάσεις του. Στην εν λόγω υπηρεσία 
συμπεριλαμβάνονται φυτεύσεις δένδρων, θάμνων και 
λοιπές φυτοτεχνικές διαμορφώσεις, γενικά, με φυτά που 
θα προμηθεύσει ο Δήμος. 

Κ.Α. 
35.6262.0010 

Δαπάνες 
Συντήρησης 
Πρασίνου 

80.00
0 

80.000 
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3 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Συντήρησης 
Μεταλλικών 
Κατασκευών 
Κτιρίων και 
Κοινοχρήστων 
Υποδομών του 
Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού της ειδικότητας σιδερά γα την εκτέλεση 
σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και 
υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο 
δυναμικό του Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που 
θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να καταγραφούν 
προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα 
όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 
Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: εγκατάσταση - συντήρηση - επισκευή - 
επέκταση μεταλλικών περιφράξεων, 
συρματοπλεγμάτων, θυρών, καπακιών φρεατίων, 
στεγάστρων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν 
αναγκαίων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό 
εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., και τα οποία 
δεν υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου ή για τα οποία 
δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δήμο. 

Κ.Α. 
35.6262.0005 

Συντήρηση και 
Επισκευή 
Μεταλλικών 
Εγκαταστάσεων 
Δήμου 

12.10
0 

12.100 
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4 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Συντήρησης 
Ξύλινων 
Κατασκευών 
Κτιρίων και 
Κοινοχρήστων 
Υποδομών του 
Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού της ειδικότητας ξυλουργού γα την έκτελεση 
σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και 
υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο 
δυναμικό του Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που 
θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να καταγραφούν 
προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα 
όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 
Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: συντήρηση - επισκευή - τροποποίηση - 
παρέμβαση σε όργανα παιδικών χαρών, ξύλινες 
περιφράξεις, στάσεις και στέγαστρα συγκοινωνίας κλπ.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν 
αναγκαίων υλικών απαιτηθούν, π.χ. κάποιο ειδικό 
εξάρτημα όπως μεντεσές, γάντζος, κλπ., ή ποιότητα 
ξύλου κλπ, τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του 
Δήμου ή για τα οποία δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια 
τους από το Δήμο. 

Κ.Α. 
35.6262.0006 

Συντήρηση και 
Επισκευή Ξύλινων 
Εγκαταστάσεων 
Δήμου 

11.00
0 

11.000 
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5 Προμήθεια 
Υπηρεσίας 
Συντήρησης 
Οικοδομικών 
Κατασκευών 
Κτιρίων και 
Κοινοχρήστων 
Χώρων του Δήμου 

Αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών εργατοτεχνικού 
προσωπικού των ειδικότητας οικοδόμου γα την έκτελεση 
σχετικών εργασιών σε κτίρια, εγκαταστάσεις και 
υποδομές σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
λόγω έλλειψης της σχετικής ειδικότητας στο ανθρώπινο 
δυναμικό του Δήμου. Οι συντηρήσεις και επισκευές που 
θα απαιτηθεί να γίνουν δεν μπορούν να περιγραφούν 
προκαταβολικά διότι θα αφορούν στα προβλήματα 
όπως αυτά προκύπτουν κάθε φορά και για τα οποία ο 
Δήμος ενημερώνεται είτε από παράπονα και αιτήματα 
δημοτών είτε από τις υπηρεσίες του. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: επέκταση - συντήρηση - αντικατάσταση 
και επισκευή πλακών, πλακοστρώσεων, μαρμάρων, 
κυβόλιθων, κλπ σε κτίρια, σκάλες, πλατείες, 
πεζοδρόμια, κλπ. , επισκευές γεφυριών, διαβάσεων κλπ 
με χρήση μπετού που προμηθεύεται ο Δήμος. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των όποιων τυχόν 
αναγκαίων εξειδικευμένων υλικών απαιτηθούν, π.χ. 
κάποια ειδική πέτρα, πλάκα, μάρμαρο, κλπ., τα οποία 
δεν υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου ή για τα οποία 
δεν έχει προβλεφθεί η προμήθεια τους από το Δ 

Κ.Α. 
35.6262.0009 

Συντήρηση και 
Επισκευή 
Οικοδομικών 
Κατασκευών και 
Δαπέδων 
Κοινοχρήστων 
Χώρων (Πλάκες, 
Κυβόλιθοι, κλπ) 

15.20
0 

15.200 

         

         
6 Χωματουργικές 

Εργασίες 
Αφορά στην προμήθεια παροχής χωματουργικών 
εργασιών για τη διαμόρφωση και καθαρισμό οδών, 
εξυγίανση χωματόδρομων και λοιπών συναφών 
εργασιών.  

Κ.Α. 
70.6275.0003 

Δαπάνες 
Χωματουργικών 
Εργασιών 

25.00
0 

25.000 
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7 Προμήθεια και 
Εγκατάσταση 
Ρελέ Διαρροής σε 
Ηλεκτρικούς 
Πίνακες Κτιρίων 
του Δήμου 

Κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι στα 

διάφορα κτίρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δήμου 

υπάρχουν 13 τουλάχιστον ηλεκτρικοί πίνακες που δεν 

διαθέτουν ρελέ διαρροής το οποίο είναι υποχρεωτικό σε 

όλες τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκατάστασεις (Πρότυπο 

ΕΛΟΤ HD 384). Η σχετική εργασία δεν δύναται να υλοποιηθεί 

από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου (υπηρετούν μόνο 5 σε 

σχέση με τους 7 όταν είχε σχηματιστεί ο Καλλικρατικός 

Δήμος και απασχολούνται με την αποκατάσταση 

ηλεκτρολογικών ζημιών και συντηρήσεις στο ιδιαίτερα 

εκτεταμένο δίκτυο δημοτικού φωτισμού αλλά και στα κτίρια 

του Δήμου). Η τοποθέτηση των ρελέ προτείνεται να 

υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργείο (εργολάβο) και θα 

περιλαμβάνει και την προμήθεια τους (ανάλογα με το είδος 

της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης), με όποια τροποποίηση 

της εσωτερικής εγκατάστασης τυχόν απαιτείται, καθώς 

επίσης έλεγχο και πιστοποίηση έκαστης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης επί της οποία γίνει η αναφερθείσα επέμβαση. 

Κ.Α. 
10.6261.0011 

Έλεγχος - 
Αναβάθμιση - 
Πιστοποίηση 
Ηλεκτρικών 
Πινάκων Κτιρίων 
Δήμου 

10.00
0 

10.000 

 


