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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Σπάρτης δεν διαθέτει συνεργείο συντήρησης οχημάτων, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το
αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία για την συντήρηση των οχημάτων, των μηχανημάτων έργων και
των δικύκλων ώστε να μπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεμβάσεις. Ως εκ τούτου η συντήρηση των
οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων θα γίνει από εξωτερικά συνεργεία.
Η παρούσα μελέτη είναι προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων (46.000,00) Euro (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.) και αφορά τις εργασίες συντήρησης όλων των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου,
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης (ή των συμβάσεων).
Οι ενδεικτικές τιμές των ομάδων εργασιών που λήφθηκαν προέκυψαν από την εκτίμηση των αναγκών
συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων για ένα έτος.
Τα οχήματα, μηχανήματα έργου και δίκυκλα, έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα με την υπηρεσία που ανήκουν και το
είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς, για μία ή περισσότερες ομάδες.
Όλα τα οχήματα, μηχανήματα και δίκυκλα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την
συντήρηση το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο
συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος, μηχανήματος ή δικύκλου.
Σημειώνεται εδώ, ότι ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που
αναγράφεται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης εφόσον δεν γίνουν τα απαιτούμενα σέρβις όλων των
οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων.
Στην παρούσα μελέτη εκτός των υπαρχόντων θα συμπεριληφθούν και τυχόν νέα οχήματα ή μηχανήματα ή
δίκυκλα που πιθανόν να προστεθούν στον στόλο των οχημάτων του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης ή των συμβάσεων.
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 208, 209 του Ν. 3463/2006
(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
Η εκτέλεση των εργασιών θα καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης και θα βαρύνει,
ενδεικτικά, τους κάτωθι κωδικούς δαπανών:
Κ.Α.
10-6263.005
20-6263.008
30-6264.006
70-6263.005
Σ Υ Ν Ο Λ Ο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΥ (€)
Συντήρηση
μεταφορικών
2.000,00
μέσων έτους 2017
Συντήρηση
μεταφορικών
30.000,00
μέσων 2017
Συντήρηση μεταφορικών
8.000,00
μέσων 2017
Συντήρηση μεταφορικών
6.000,00
μέσων 2017
46.000,00

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη :

Τα ποσά που βαρύνουν τους ανωτέρω κωδικούς και αφορούν την συντήρηση των οχημάτων, μηχανημάτων και
δικύκλων, θα μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα (μεταφορά ποσών από κωδικό σε κωδικό) χωρίς όμως να
διαφοροποιηθεί το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού.
Η παρούσα μελέτη αφορά τα οχήματα – μηχανήματα – δίκυκλα τα οποία
φαίνονται αναλυτικά
στο
Παράρτημα Α (Καταστάσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6) καθώς και κάθε νέο όχημα, μηχάνημα, δίκυκλο που τυχόν
προμηθευτεί ο Δήμος κατά την διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων.
Όλα τα οχήματα , μηχανήματα και δίκυκλα όπως φαίνονται στο Παράρτημα Α είναι διαφόρων εργοστασίων
κατασκευής και χρειάζονται για την συντήρησή τους συνεργεία με άδεια λειτουργίας και με την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.
Η διαδικασία για την συντήρηση των οχημάτων , μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου θα πρέπει να γίνεται
ως ακολούθως:
Ο ανάδοχος (-οι) την ίδια ή την επόμενη μέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του υποχρεούται να
υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» στο οποίο θα περιγράφεται η
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα και τι θα περιλαμβάνει η συντήρηση που θα γίνει.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν προβλήματα θα πρέπει να αναφέρεται στο Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης, η αιτία
που δημιούργησε την βλάβη, να γίνεται αναλυτική περιγραφή αυτής καθώς και εκτίμηση της σχετικής δαπάνης
για την αποκατάσταση της.
Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση από την επιτροπή διαχείρισης
δαπανών συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου Σπάρτης.
Από την στιγμή που ο ανάδοχος (-οι) λάβει την έγκριση (εντολή) και του παραδοθούν τα απαιτούμενα
ανταλλακτικά – αναλώσιμα από το Δήμο θα πρέπει να συντηρήσει το όχημα, μηχάνημα ή δίκυκλο σε χρόνο
δύο ημερών εκτός αν αποδεδειγμένα απαιτείται περισσότερο.
Στην περίπτωση εντοπισμού κάποιας βλάβης (από το αντίστοιχο συνεργείο) το όχημα θα επισκευάζεται
ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Οι βλάβες δεν συμπεριλαμβάνονται στην
παρούσα μελέτη.
ΣΠΑΡΤΗ: 11/12/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΛΚΕΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΠΑΡΤΗ: 11/12/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με βαθμό Α΄

