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ΔΟΚΟΙΠΠ 
 
Προϋπολογισμός: 4.588,00 € (με ΦΠΑ) 
 

 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 15-6414.001 
 
CPV: 60000000-8 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η τεχνική έκθεση αυτή συντάσσεται µε σκοπό την μεταφορά αντικειμένων για τις ανάγκες 

των δομών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 

Συγκεκριμένα η μεταφορά αφορά: 

1. Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την μετακόμιση του Παιδικού Σταθμού 

Περιβολίων από το Δημαρχείο Πιθαρίου πίσω στα Περβόλια, απαιτούνται 14 ώρες 

εργασίας 

2. Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την μετακόμιση του Α’ Παιδικού Σταθμού 

Σούδας από το Δημαρχείο Πιθαρίου πίσω στη Σούδα, απαιτούνται 20 ώρες 

εργασίας 

3. Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την μετακόμιση του Β’ Παιδικού Σούδας από 

τη Σούδα στο Δημαρχείο Πιθαρίου,  απαιτούνται 16 ώρες εργασίας  

4. Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την μετακόμιση του ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης 

σε κτίριο εντός Δήμου Χανίων, απαιτούνται 8 ώρες εργασίας 

 

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σε συνεννόηση τον ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων να 

επισκεφθούν τους χώρους, για να έχουν αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων και πιθανών 

δυσκολιών που θα συναντήσουν. 

 

  Περιγραφή Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 

μέτρησης 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιμή 

χωρίς 
ΦΠΑ 

1 Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την 

μετακόμιση του Παιδικού Σταθμού Περιβολίων 

από το Δημαρχείο Πιθαρίου πίσω στα Περβόλια 

Υπηρεσία 1 700.00 700.00 

2 Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την 

μετακόμιση του Α’ Παιδικού Σταθμού Σούδας 

από το Δημαρχείο Πιθαρίου πίσω στη Σούδα 

Υπηρεσία 1 1.000,00 1.000,00 

3 Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την 

μετακόμιση του Β’ Παιδικού Σούδας από τη 

Σούδα στο Δημαρχείο Πιθαρίου 

Υπηρεσία 1 800.00 800.00 

4 Μεταφορά όλων των αντικειμένων για την 

μετακόμιση του ΚΔΑΠ Παλιάς Πόλης σε κτίριο 

εντός Δήμου Χανίων 

Υπηρεσία 1 400.00 400.00 

 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2.900,00 

 ΦΠΑ 24% 696,00 

 Γενικό Σύνολο 3.596,00 

 



Το κόστος αφορά την μεταφορά και τοποθέτηση των αντικειμένων στους χώρους που θα 

υποδείξει η υπηρεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και 

παράδοση των αντικειμένων καθώς και για την τοποθέτηση/χρήση υλικών που τυχόν 

χρησιμοποιήσει, κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης και ως εκ τούτου, εάν συμβούν 

ζημιές ή ατυχήματα στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή και σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική ζημία, που τυχόν προκύψει κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και το Νομικό Πρόσωπο δε θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη.  

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε 

οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις 

ποινικές, για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε 

από εργαζόμενο του. Υποχρεούται, επίσης, να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες 

κανονισμούς.  

Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών – εργασιών, εξετάζονται και 

διαπιστώνονται οι κατά περίπτωση τυχόν γενόμενες φθορές, ζημιές, κ.λπ. στα μεταφερόμενα 

αντικείμενα, λόγω απώλειας ή κάποιας βλάβης, που υπέστησαν κατά την μεταφορά αυτών. Στην 

περίπτωση μη αντικατάστασης των τυχόν κατεστραμμένων ειδών, το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το 

δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 203 του Ν. 

4412/2016. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6414.001 µε τίτλο «Μεταφορές εν γένει» του 

προϋπολογισμού έτους 2021.  

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 22/3/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

 
 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Χανιά, 22/3/2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Χανιά, 22/3/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
 

ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
 


