
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

∆/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: Προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ 
του ∆ήµου Χερσονήσου 
Προϋπολογισµός: 67.681,00 ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Εσοδα 
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Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:  
Εργο: Προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ του ∆ήµου 

Χερσονήσου 
Κωδ. Προϋπ/σµού: 64-00-00 ∆ΕΥΑΧ, 10.6643.0001 & 10.6641 του 

ΝΠ∆∆  
 
 
Περιγραφή: 
 Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια καυσίµων για τα ΝΠ του ∆ήµου 
Χρερσονήσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της 12-12-2012 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240) που κυρώθηκε µε το άθρο 48 
του Ν4111/2013.  
 Η προµήθεια απαρτίζεται απο δύο οµάδες: την οµάδα Α, η οποία αφορά 
την προµήθεια καυσίµων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης  
(∆ΕΥΑΧ) και την οµάδα Β, που αφορά την προµήθεια καυσίµων για το ΝΠ∆∆ 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης . 
 Στην οµάδα Α  προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων  για την κίνηση των 
οχηµάτων / µηχανηµάτων  της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης  
(∆ΕΥΑΧ), µε τον  ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης να ανέρχεται στο ποσό 
των 57.441,00 ευρώ µε το ΦΠΑ. Προβλέπεται η προµήθεια πετρελαίου κίνησης 
και αµόλυβδης βενζίνης για χρονική διάρκεια 12 µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης. Σχετική µε την προµήθεια είναι η υπ΄αριθµ. 81/2013 Απόφαση του 
∆.Σ. της ∆ΕΥΑΧ. Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή, στον προϋπολογισµό της 
Επιχείρησης για το έτος 2013 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 30.621,00 ευρώ, 
στον ΚΑ 64-00-00  µε τίτλο ΄΄ Εξοδα κινήσεως ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων & 
Η/Ζ΄΄ για την κάλυψη των αναγκών του τρέχοντος έτους, ενώ το υπόλοιπο ποσό 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2014.   
 Στην οµάδα Β προβλέπεται η προµήθεια καυσίµων και πετρελαίου 
θέρµανσης για το ΝΠ∆∆ κοινωνικής προστασίας & Αλληλεγγύης του ∆ήµου, µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό το ποσό των 10.240,00 ευρώ µε το ΦΠΑ. 
Προβλέπεται η προµήθεια πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης για τα 
κτίρια του ΝΠ∆∆ και για χρονική διάρκεια 12 µηνών από την υπογραφή της 
σύµβασης. Σχετική µε την προµήθεια είναι η υπ΄αριθµ. 8/2013 απόφαση του ∆Σ 



του ΝΠ∆∆, καθώς επίσης και οι υπ' αριθµ. 26-18/2/2013 & 27-18/2/2013 ΑΑΥ. 
Σύµφωνα µε την Απόφαση του ∆.Σ., στον προϋπολογισµό του έτους 2013 έχουν 
εγγραφεί πιστώσεις για τις παραπάνω προµήθειες στους: ΚΑ 10.6641 ποσό 
3.000,00 ευρώ µε τίτλο ΄΄ Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 
έτους 2013΄΄  και  ΚΑ 10.6643.0001 ποσό 5.000,00 ευρώ µε τίτλο ΄΄Προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης΄΄ για την κάλυψη των αναγκών. 
 Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης (οµάδες Α και Β) ανέρχεται στο 
ποσό των 67.681,00€ µε ΦΠΑ. 
 
 

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Χερσονήσου 18/4/2013 
Ο Προϊστάµενος της ∆/ΝΣΗΣ 

 
 

Κασωτάκης Σταύρος 
   Πολιτικός µηχανικός     

 
Λ. Χερσονήσου  18/04/2013 

Οι Συντάξαντες 
 
 
 
 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

 
 

 


