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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
_______________

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή 
οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων 
έτους 2014
Προϋπολογισµός: 85.000,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

                             

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο ∆ήµου-Φορέα:
Έργο: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/

µηχανηµάτων/δικύκλων έτους 2014
Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6263.0001, 20.6263.0003, 30.6263.0001, 

30.6264.0001, 10.6671.0001 & 10.6671.0002

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αφορά τις συντηρήσεις και τις επισκευές των οχηµάτων / 

µηχανηµάτων / δικύκλων του ∆ήµου Χερσονήσου που δεν µπορούν να γίνουν στο συνεργείο 
του, από το εξειδικευµένο προσωπικό του. Τα µηχανοκίνητα του ∆ήµου ανήκουν στις 
τέσσερις Υπηρεσίες του και κινούνται κατόπιν σχετικών εντολών που εκδίδονται από το 
γραφείο κίνησης του ∆ήµου. 

Το αντικείµενο των εργασιών συνίσταται στην επισκευή και συντήρηση των 
αυτοκινήτων του ∆ήµου για το έτος 2014. Η επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων, 
µηχανηµάτων & δικύκλων, θα αφορά τις πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και την 
εργασία αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων τους µε τα απαραίτητα 
ανταλλακτικά.

Επίσης αφορά και την προµήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών για τις 
παραπάνω συντηρήσεις, καθώς και των απαραίτητων ελαστικών για όλα τα οχήµατα, 
µηχανήµατα & δίκυκλα. 

Στη σχετική Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα µελέτη, αναφέρονται 
αναλυτικά τα οχήµατα, µηχανήµατα και δίκυκλα, µε αναφορά στις ενδεικτικές εργασίες που 
θα απαιτηθούν για το καθένα απ' αυτά. Στον προϋπολογισµό της µελέτης έχει γίνει 
κατηγοριοποίηση των δαπανών σε δύο οµάδες, την οµάδα Α που αφορά στις εργασίες 
συντήρησης και την οµάδα Β που αφορά στα ανταλλακτικά & ελαστικά που απαιτούνται. Οι 
εργασίες περιγράφονται ενδεικτικά για τους εξής λόγους: α) γιατί δεν µπορούν να 
προσδιοριστούν εξ' αρχής οι πραγµατικές ετήσιες ανάγκες σε επισκευές και ενδεχοµένως σε 
ανταλλακτικά που θα προκύψουν και β) η προµήθεια µεγάλης, έστω και κατ' εκτίµηση 
ποσότητας ανταλλακτικών (δεδοµένου του µεγάλου σχετικά στόλου του ∆ήµου), 
προκειµένου να δηµιουργηθεί απόθεµα για τυχόν µελλοντική χρήση, θα επιβάρυνε τον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου αδικαιολόγητα λόγω, αφενός µεν της άµεσης απαίτησης 
αποπληρωµής της σχετικής δαπάνης προµήθειας µε την ολοκλήρωση και παραλαβή της απο 
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το ∆ήµο και αφετέρου δε, λόγω του γεγονότος της ύπαρξης πιθανότητας µή χρησιµοποίησης 
κάποιων εξ' αυτών κατά είδος ή κατά ποσότητα, γ) ο ∆ήµος Χερσονήσου δεν διαθέτει 
χώρους αποθήκευσης για φύλαξη µεγάλων ποσοτήτων ανταλλακτικών.  

Οι πιστώσεις που απαιτούνται για την παρούσα µελέτη είναι εγγεγραµµένες στον 
προϋπολογισµό τρέχοντος έτους 2014 του ∆ήµου στους κωδικούς: Κ.Α. 10.6263.0001 µε 
τίτλο ΄΄Συντήρηση οχηµάτων ∆ιοίκησης΄΄ µε ποσό  6.000,00 €, Κ.Α. 10.6671.0001 µε τίτλο 
΄΄Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων έργων/οχηµάτων΄΄ µε ποσό 15.000,00 €, Κ.Α. 
10.6671.0002 µε τίτλο ΄΄Προµήθεια ανταλλακτικών όλων των οχηµάτων΄΄ µε ποσό 
45.000,00€, Κ.Α. 20.6263.0003 µε τίτλο ΄΄Συντήρηση οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισµού΄΄ µε ποσό 3.000,00€, Κ.Α. 30.6263.0001 µε τίτλο ΄΄Συντήρηση & 
επισκευή µεταφορικών µέσων υπηρεσίας Τεχνικών έργων΄΄ µε ποσό 8.000,00€ και Κ.Α. 
30.6264.0001 µε τίτλο ΄΄Συντήρηση & επισκευή λοιπών µηχ/των υπηρεσίας τεχνικών 
έργων΄΄ µε ποσό 8.000,00€.

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 85.000,00€ µε ΦΠΑ και 
προέρχεται απο έσοδα του ∆ήµου.

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 05/02/2014
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχ/κός

Λ. Χερσονήσου  05/02/2014
Οι Συντάξαντες

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη


