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                                    ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θ Ε Μ Α : “Υπηρεσίες φύλαξης απο ιδιωτική εταιρία:  α) για το κτήριο και τους χώρους του
Δημοτικού  Ακίνητου  επί  της  οδού  Κύπρου  (περιοχή  Ρεγγίνα,  πρώην  Φιλαρμονική)  όπου
λειτουργεί  το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων  του Δήμου Χανίων και β)  παροχή υπηρεσιών
Φύλαξης για το κτήριο και τους χώρους  του μισθωμένου Ακίνητου επί της πλατείας 1866,
όπου λειτουργεί  ο Ξενώνας Φιλοξενίας  του Δήμου Χανίων 1“

ΙΙ.  ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   45.562,56  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  (CPV
79713000-5)

ΤΜΗΜΑ Α:  Φύλαξη κτιρίου και χώρων του Δημοτικού Ακίνητου επί της οδού Κύπρου ( περιοχή Ρεγγίνα,
πρώην Φιλαρμονική) όπου λειτουργεί  το Νυχτερινό Καταφύγιο Αστέγων  του Δήμου Χανίων.

                   
 Η φύλαξη θα γίνεται µε καθημερινή παρουσία ενός (1) ατόµου  για τους μήνες Σεπτέμβριο και
Οκτώβριο από 09:00 µ.µ. έως 08:00 π.µ., για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο
από 07:00 µ.µ. έως 09:00 π.µ., για τον Φεβρουάριο  από 07:00 µ.µ. έως 08:00 π.µ., για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο  από 09:00 µ.µ. έως 08:00 π.µ., και για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
και Αύγουστο από 10:00 µ.µ. έως 07:00 π.µ.

Οι τιμές προυπολογισμού χωρίς ΦΠΑ είναι οι εξής :
 Ημερήσια ώρα, καθημερινά (Δευτέρα - Σάββατο) από 06:00 έως 22:00, ευρώ έξι (6,00 €) . Μέσος
όρος εργατοώρας 5,32 ευρώ/ωρα (βάσει ΕΓΣΣΕ από 1.11.2012) συν κόστος εξοπλισμού, διοικητικού
κόστους και εργολαβικού οφέλους 
• Νυχτερινή ώρα, καθημερινά (Δευτέρα - Σάββατο) από 22:00 έως 06:00 την επομένη, ευρώ επτά και
πενήντα (7,50 €). Μέσος όρος εργατοώρας 5,32 ευρώ/ωρα + 25%(βάσει ΕΓΣΣΕ από 1.11.2012) συν
κόστος εξοπλισμού, διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους 
• Ώρα Αργίας, Κυριακή & Επίσημες Αργίες από 06:00 έως 22:00, ευρώ Δέκα και πενήντα (10,50 €).
Μέσος  όρος  εργατοώρας  5,32  ευρώ/ωρα  +  75%(βάσει  ΕΓΣΣΕ  από  1.11.2012)  συν  κόστος
εξοπλισμού, διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους 

1  Η σήμανση-λογότυπα-Κανόνες Δημοσιότητας που παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα έγγραφα αφορούν την Πράξη «Λειτουργία δομών και 
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου 
Χανίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000910 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»

http://www.chania.gr/
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•  Ώρα Νύχτα Αργίας, Κυριακή & Επίσημες Αργίες από 22:00 έως 06:00, ευρώ Δώδεκα (12,00 €).
Μέσος  όρος  εργατοώρας  5,32  ευρώ/ωρα  +  100%(βάσει  ΕΓΣΣΕ  από  1.11.2012)  συν  κόστος
εξοπλισμού, διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 Ήτοι συνολικά: Σαράντα  χιλιάδες ενενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαέξι λεπτά.

Η δαπάνη προϋπολογισμού συνολικού ποσού μέχρι  40.094,16 € θα βαρύνει  τον ΚΑ  15-6278.001
«Δαπάνες φύλαξης κτιρίων». 

Επισυνάπτονται δώδεκα (12) μηνιαίοι πίνακες υπολογισμού των ωρών 

ΤΜΗΜΑ Β:  Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης  του κτιρίου και χώρων του μισθωμένου Ακίνητου επί της
πλατείας 1866,  όπου λειτουργεί  ο Ξενώνας Φιλοξενίας  του Δήμου Χανίων

 
Η  φύλαξη  θα  γίνεται  µε  καθημερινή  παρουσία  ενός  (1)  ατόµου   για  τους  12  μήνες  για  τις
παρακάτω ώρες

 από 22:00 µ.µ. έως 24:00 μ.µ., (νυχτερινές ώρες), καθημερινά, Δευτέρα-Παρασκευή, 
 και από 20:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ., ημερήσιες ώρες, το Σάββατο .

Οι τιμές προυπολογισμού χωρίς ΦΠΑ είναι οι εξής :
   Ημερήσια ώρα, καθημερινά (Δευτέρα - Σάββατο) από 06:00 έως 22:00, ευρώ έξι (6,00 €) . Μέσος
όρος εργατοώρας 5,32 ευρώ/ωρα (βάσει ΕΓΣΣΕ από 1.11.2012) συν κόστος εξοπλισμού, διοικητικού
κόστους και εργολαβικού οφέλους 
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• Νυχτερινή ώρα, καθημερινά (Δευτέρα - Σάββατο) από 22:00 έως 06:00 την επομένη, ευρώ επτά και
πενήντα (7,50 €). Μέσος όρος εργατοώρας 5,32 ευρώ/ωρα + 25%(βάσει ΕΓΣΣΕ από 1.11.2012) συν
κόστος εξοπλισμού, διοικητικού κόστους και εργολαβικού οφέλους 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ήτοι συνολικά: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά.

Η δαπάνη  προϋπολογισμού  συνολικού  ποσού  μέχρι  5.468,40  €  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  60-6278.001
«φύλαξη κτιρίου». 

Επισυνάπτονται δώδεκα (12) μηνιαίοι πίνακες υπολογισμού των ωρών 
 
Χανιά, 15.06.2017
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ


