
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ - ΕΚΤ 

 

 

Με την συγχρηματοδότηση

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                           
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης:  107/2017                       
 

 
Εισαγωγή 
Η παρούσα μελέτη αφορά τις υπηρεσίες
να λειτουργεί με ασφάλεια ο Ξενώνας
ήδη έχει επιλεχθεί να στεγάζεται η
της παροχής υπηρεσιών φύλαξης του
είναι αναγκαία (όταν υπάρχουν φιλοξενούμενες

Κομοτηνής είναι δικαιούχος της πράξης

ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ππρροοςς  όόφφεελλοο
ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  ΔΔήήμμοουυ  ΚΚοομμοοττηηννήήςς»»
Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ»  του Ε

ΚΩΔ. «MIS 5000571». 
 

Αντικείμενο των υπηρεσιών 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης

και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα
Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες

Θυμάτων Βίας, που περιλαμβάνει όλους
ξενώνα, μόνο όταν θα υπάρχει περιστατικό
από τη Διοίκηση του Ξενώνα. Η φύλαξη

(απογευματινή και βραδινή) από
απογευματινή, βραδινή) τα Σαββατοκύριακα

Ο προϋπολογισμός της παρούσας
24%, για την οποία υφίσταται σχετική
Έτος 2018  στον Κ.Α. εξόδων 60

 
 
  Κομοτηνή, 23/10/2017                                                   

                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                  
      
 
        
      
              Μαρία Γκιουλέ 
  

 

την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                                   ΕΡΓΑΣΙΑ: «Παροχή υπηρεσιών
                                                   για τη φύλαξη του Ξενώνα

                                           Γυναικών Θυμάτων Βίας
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                    
                                             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

αφορά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος
ασφάλεια ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

στεγάζεται η Δομή, από τον Κύριο του έργου. Προβλέπεται

φύλαξης του κτιρίου με φυσική παρουσία στο χώρο, για τις μέρες

υπάρχουν φιλοξενούμενες γυναίκες) με ωριαία αποζημίωση

δικαιούχος της πράξης με τίτλο ««ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  δδοομμώώνν  κκααιι
οοςς  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααπποολλέέμμηησσηη  ττηη
»»  σστον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανθρώπινοι

ΕΚΤ του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014

ς μελέτης είναι η ανάθεση της φύλαξης-ασφάλειας
του Ξενώνα, όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα παρακάτω

υπηρεσίες φύλαξης-ασφάλειας του Ξενώνα Φιλοξενίας

περιλαμβάνει όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
περιστατικό φιλοξενίας γυναίκας-θύμα βίας, το οποίο

Η φύλαξη του Ξενώνα θα πραγματοποιείται με

βραδινή από Δευτέρα έως Παρασκευή και με τρεις 
τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. 

προϋπολογισμός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 
υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου

60.6278.01 

                                                     Κομοτηνή, 23/10
                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
                    Υπηρεσιών

          Αθανάσιος Βίβογλου

 

 

Ένωσης 

αροχή υπηρεσιών 
φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας            

Θυμάτων Βίας έτους 2018» 

       

παρέχει ο ανάδοχος προκειμένου 
Θυμάτων Βίας, στη θέση που 

Προβλέπεται η ανάθεση 
για τις μέρες που αυτή 

ωριαία αποζημίωση. Ο Δήμος 
ιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  
ηηςς  ββίίααςς--ΞΞεεννώώννααςς  

Ανθρώπινοι Πόροι και 
και Θράκη 2014-2020» με 

ασφάλειας των εσωτερικών 
ειδικότερα παρακάτω: 

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 
εξωτερικούς χώρους του κτιρίου του 

θύμα βίας, το οποίο θα εγκρίνεται 
πραγματοποιείται με δύο (2) βάρδιες 

 (3) βάρδιες (πρωινή, 

ποσό των 54.486,00 € με ΦΠΑ 
προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικονομικό 

23/10/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Δ/νσης Οικονομικών  
Υπηρεσιών  

Αθανάσιος Βίβογλου 




