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Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ηνπο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζε παγθόζκην επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ηε 

θεηηλή πεξίνδν ε Μύθνλνο. Πιήζνο επηζθεπηώλ επηιέγνπλ γηα κηα αθόκα ρξνληά ην λεζί καο 

σο ηόπν ησλ δηαθνπώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο ηνπηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δλ ηνύηνηο, ηε θεηηλή ρξνληά, ε Μύθνλνο 

ζηεξείηαη πεξηζζόηεξν από πνηέ επαξθώλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη κε ηε δξάζε ηνπο 

ζα κπνξνύζαλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ηάμε θαη ηε λνκηκόηεηα ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, όπσο 

θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο επηζθέπηεο καο.  

 

ην Γήκν Μπθόλνπ παξόιν πνπ ζηνλ ΟΔΤ πξνβιέπνληαη 25 ζέζεηο Γεκνηηθώλ Αζηπλνκηθώλ 

ζήκεξα δελ ππεξεηεί θαλέλαο θαζώο κε ηνλ λόκνο 4172/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάξγεζε 

ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ β', γ' θαη δ' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4325/2015 επαλαζπζηήζεθε ηππηθά ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

σζηόζν, κόιηο ηξία άηνκα από ηα 20 πνπ είρε ε δεκνηηθή αζηπλνκία ζην λεζί, δήηεζαλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ ππεξεζία, κε απνηέιεζκα ην Γ.. λα απνθαζίζεη ηελ κε επαλαζύζηαζή ηεο. 

θαη σο εθ ηνύηνπ ην λεζί καο ρσξίο Γεκνηηθή Αζηπλνκία, κε ηελ Αζηπλνκία δξακαηηθά 

ππνζηειερσκέλε θαη ηαπηόρξνλα επηθνξηηζκέλε λα επηδηώθεη λα επηηύρεη απνηειέζκαηα ρσξίο 

ηνλ απαξαίηεην αξηζκό πξνζσπηθνύ, βξίζθεηαη «αλνρύξσην» ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ θαη ηεο 

επηβνιήο ηεο ηάμεο.  

 

Σαπηόρξνλα, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ ηζρύνληνο πληάγκαηνο νξίδεηαη όηη: 

«Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ. Τπέξ ησλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληξέρεη 

ηεθκήξην αξκνδηόηεηαο γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ. Νόκνο θαζνξίδεη ην εύξνο 

θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθώλ ππνζέζεσλ θαζώο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επηκέξνπο 

βαζκνύο. Με λόκν κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζηνπο νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ε άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνύλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο». Πεξαηηέξσ, ν Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ Α΄ 114) θαη ηζρύεη, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν ηέηαξην απηνύ, από 1.1.2007, νξίδεη ζην άξζξν 75 παξ. Η όηη: «Οη 

δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζύλνπλ θαη ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, 

ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Γήκσλ αθνξνύλ, θπξίσο, ηνπο ηνκείο: ζη) Παηδείαο, 
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πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο: 1. Ζ θαηαζθεπή, δηαρείξηζε 

θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε θύιαμε ησλ 

ζρνιηθώλ θηηξίσλ.» θαη ζην άξζξν 178 όηη: «1. Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ λα 

δηαηεξνύλ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν 

επηκειή θαη απνδνηηθό».  

 

Πεξαηηέξσ, ν λ. 3731/2008 Οη αλάγθεο ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α` θαη β` 

βαζκνύ, γηα ηελ ελ γέλεη θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, 

θαζώο θαη γηα ηε ζπλνδεία ρξεκαηαπνζηνιώλ, είλαη δπλαηόλ λα θαιύπηνληαη, θαηόπηλ 

ζρεηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, από επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, πνπ 

ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο». 

 

Από ην ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ απηώλ πξνθύπηεη όηη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Γήκσλ αλήθεη, 

κεηαμύ άιισλ, ε θύιαμε θαη πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ελ γέλεη, θαζώο θαη ε 

δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ ππνδνκώλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

παηδείαο θαη ηδηαίηεξα ε θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ. Ζ θύιαμε θαη πξνζηαζία ηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο έρεη αλαηεζεί κε ην λ. 3831/2008  – κε ηνλ νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ 

εηζεγεηηθή επί απηνύ έθζεζε, επηρεηξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, πνπ επήιζε κε ην λ. 3643/2006 θαη ε αλαβάζκηζε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 

ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε  - ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

ηε  δεκνηηθή δε πεξηνπζία πεξηιακβάλνληαη ηόζν ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί απεπζείαο 

ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνύ – ρξήζηε (θνηλόρξεζηα), όζν θαη ηα πξάγκαηα πνπ είλαη πξννξηζκέλα 

γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνηηθώλ ζθνπώλ (δεκνηηθά θηίξηα θαη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.) 

(βι. Δξκελεία θαη’ άξζξν Αζηηθόο Κώδημ, Σόκνο V Δκπξάγκαην Γίθαην, Απόζηνινπ 

Γεσξγηάδε – Μηραήι ηαζόπνπινπ, ζει. 99 επ., Δκπξάγκαην Γίθαην Η, Απόζηνινπ Γεσξγηάδε, 

ζει. 120 επ., βι. επίζεο άξζξν 179 ηνπ λ. 3463/2006, όπνπ ζηελ έλλνηα ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ εληάζζεη θαη ηα θνηλόρξεζηα αθίλεηα). Δηδηθά όκσο, ε θύιαμε ησλ 

ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ εκπίπηεη ζηα θαζήθνληα ησλ ζρνιηθώλ θπιάθσλ, εθόζνλ ζηνπο 

νηθείνπο Οξγαληζκνύο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ πξνβιέπνληαη ζρεηηθέο νξγαληθέο 

ζέζεηο (Πξ. VII Σκ. 30/2009).  Πεξαηηέξσ, από ηηο ίδηεο σο άλσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη νη 

Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ βαζκνύ κπνξνύλ θαηαξρήλ λα αλαζέηνπλ ηηο σο άλσ ππεξεζίεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ θύιαμεο ζε ηξίηνπο ηδηώηεο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα. Δλόςεη όκσο ηεο αξρήο ηεο 

νηθνλνκηθόηεηαο, πνπ επηβάιιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπώλ ηνπο κε ηελ θαηά ην δπλαηόλ 
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ειάρηζηε επηβάξπλζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, δύλαληαη λα δηαζέηνπλ πηζηώζεηο γηα ηελ 

πιεξσκή δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ θύιαμεο ζε ηξίηνπο 

ηδηώηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα κόλν εθόζνλ απηό επηβάιιεηαη από ηηο αξρέο 

αλαγθαηόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο,  

 

Όπωο γλωξίδεηε , θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ 2015 ν Γήκνο πξνρώξεζε ζηελ 

αθξηβώο ίδηα δηαδηθαζία κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα ιακβάλνληαο θαη όιεο ηηο ζρεηηθέο 

εγθξίζεηο (Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, Διεγθηηθό πλέδξην ).  

 

Ζ παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο 

ππεξεζηώλ κε αλάδνρν αλάινγσλ πξνζόλησλ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο: 

«ΓΑΠΑΝΔ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ 2016 (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80. 

 

Ζ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο αθνξά:  

 

 Α) Σεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ σο θάησζη: 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
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23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπι 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία  

19.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

   Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ  
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 

 

Όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα πεξίνδν από 1 Μαΐνπ έσο 30 επηεκβξίνπ. 

 

 Β. Σελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο επεηζνδίσλ ή θηλδύλσλ ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, 

ηνπο επηζθέπηεο – ηνπξίζηεο θαζώο θαη ε πξνζηαζία γηα ηελ θηλεηή ή αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. ε πεξίπησζε πξόθιεζεο επεηζνδίσλ ή θηλδύλσλ, ε άκεζε 

αληηκεηώπηζε θαη ε πξνζηαζία ησλ επηζθεπηώλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 

Οη παξαπάλσ αλαθεξόκελεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο πεξηπνιίαο, αζθάιεηαο θαη 

θύιαμεο κε ζθνπό ηνλ απνθιεηζκό, ηελ παξεκπόδηζε θαη απνηξνπή εηζόδνπ ζε δεκνηηθά 

θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ρώξνπο ηνπ Γήκνπ, αηόκσλ άζρεησλ κε ηε ιεηηνπξγία απηώλ, 

θαζώο θαη ζηαηηθό θύιαθα γηα ηε θύιαμε ησλ θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
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Β.ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Οη εξγαζίεο-ππεξεζίεο αζθαιείαο θαη θύιαμεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ρώξσλ ηνπ Γήκνπ εθηηκάηαη όηη ζα πινπνηεζνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 5 κελώλ εληόο ηνπ 

2016. Οη ππεξεζίεο απηέο θαζνξίδνληαη αλαιπηηθά θαη πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ άξζξα: 

 

Άξζξν
 
1

0
 

Σν πξόβιεκα θύιαμεο-αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ 

 

Σν άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ.4363/2006 νξίδεη όηη: ‘’Οη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο 

δηεπζύλνπλ θαη ξπζκίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο εγγύηεηαο, κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία , ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ζπκθεξόλησλ  θαη ηεο πνηόηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη αξκνδηόηεηεο 

ησλ Γήκσλ  αθνξνύλ, θπξίσο ηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη, ηδίσο: 1. Καηαζθεπή, δηαρείξηζε θαη βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθώλ 

ππνδνκώλ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο Παηδείαο θαη 

ηδηαίηεξα ε ζπληήξεζε, ε θαζαξηόηεηα θαη ε θύιαμε ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη ζην άξζξν 178  

όηη:  «Οη  Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο νθείινπλ λα δηαηεξνύλ, λα πξνζηαηεύνπλ θαη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ θάζε είδνπο πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό».  

 

ηνπο θνξπθαίνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ζε παγθόζκην επίπεδν ζπγθαηαιέγεηαη θαη ηε 

θεηηλή πεξίνδν ε Μύθνλνο. Πιήζνο επηζθεπηώλ επέιεμαλ γηα κηα αθόκα ρξνληά ην λεζί σο 

ηόπν ησλ δηαθνπώλ ηνπο, γεγνλόο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε θαηαθόξπθε αύμεζε ηεο ηνπηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Δλ ηνύηνηο, ηε θεηηλή ρξνληά, ε Μύθνλνο 

ζηεξείηαη επαξθώλ ειεγθηηθώλ κεραληζκώλ, νη νπνίνη κε ηε δξάζε ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ ηάμε θαη ηε λνκηκόηεηα ζην ρώξν ηνπ ηνπξηζκνύ, όπσο θαη λα 

θαιιηεξγήζνπλ ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζηνπο επηζθέπηεο καο. Υσξίο Γεκνηηθή Αζηπλνκία, κε 

ηελ Αζηπλνκία ππνζηειερσκέλε θαη ηαπηόρξνλα επηθνξηηζκέλε λα επηδηώθεη λα επηηύρεη 

απνηειέζκαηα ρσξίο ηνλ απαξαίηεην αξηζκό πξνζσπηθνύ, ην λεζί βξίζθεηαη «αλνρύξσην» 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειέγρσλ θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο πνπ ηεινύληαη 

 

Παξάιιεια, ν Γήκνο Μπθόλνπ έρεη νηθηζηηθό ηζηό κε αξθεηέο ηδηαηηεξόηεηεο σο πξνο ηελ 

ζύλζεζε ησλ θαηνίθσλ, ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη σο εθ ηνύηνπ κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ ιόγσ ηεο απνθεληξσκέλεο δνκήο ησλ ππεξεζηώλ πνπ 



7 

 

παξέρεη ζηνπο πνιίηεο, θιηκαθώλνληαη ζε όιε ηελ εδαθηθή έθηαζε. Σα αθίλεηα ηνπ Γήκνπ, η 

θνηλόρξεζηνη ρώξνη όπσο παηδηθέο ραξέο, δεκνηηθά θνηκεηήξηα , ζρνιεία πθίζηαληαη θζνξέο - 

κηθξήο ή κεγάιεο θιίκαθαο - από δηάθνξεο αηηίεο νη νπνίεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ιόγσ ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο αιιά θαη ηεο ππνζηειέρσζεο ηνπ Αζηπλνκηθνύ 

Σκήκαηνο Μπθόλνπ , έρνπλ εληαζεί.  

 

Ζ πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ησλ δεκνηηθώλ  θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ  θαη ησλ ρώξσλ πνπ 

βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είλαη κηα από ηηο θύξηεο πξνηεξαηόηεηεο 

ηεο Γεκνηηθήο  Αξρήο. Όπσο αλαθέξζεθε ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά 

κέηξα γηα ηε θύιαμε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ , θαζώο θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ θάζε είδνπο 

πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό, πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 

Ζ αλάζεζε κε αλνηθηό δηαγσληζκό ηεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ γηα πέληε (5) κήλεο  ζε ηδησηηθή επηρείξεζε ζα έρεη επεξγεηηθά αλαθιαζηηθά  

απνηειέζκαηα αθνύ ζα θπιάζζνληαη θαη νη πέξημ ησλ θηηξίσλ θνηλόρξεζηνη ρώξνη αιιά θαη  

θαηά ηε κεηάβαζε ησλ θξνπξώλ από θηίξην ζε θηίξην θαηά ηελ πεξηπνιία ζα ππάξρεη 

κεγαιύηεξε αζθάιεηα  ζηνπο δεκόηεο θαη ηνπο ηνπξίζηεο. Δίλαη δειαδή έλα κέηξν πνπ 

θαηαηείλεη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο δεκίαο κε ην ειάρηζην θόζηνο γηα ην Γήκν, δεδνκέλνπ όηη νη 

επαλεηιεκκέλεο θζνξέο θαη βαλδαιηζκνί δεκνηηθώλ θηηξίσλ θαη ρώξσλ ησλ νπνίσλ ε 

απνθαηάζηαζε γίλεηαη θαηεπεηγόλησο θαη ad hoc ζηνηρίδεη  πξνθαλώο πνιύ πεξηζζόηεξν από 

ηελ εμαζθάιηζε ελόο επαξθνύο ζπζηήκαηνο θύιαμεο, ελώ απνηειεί θαη εληειώο εζθαικέλε 

άζθεζε πνιηηηθήο, θαζώο ζπληζηά θαηαζηαιηηθή θαη όρη πξνιεπηηθή επέκβαζε, όπσο ε 

αηηνύκελε κε ηελ παξνύζα. Δπηπιένλ απνζθνπεί ζηελ κείσζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαη 

παξαβαηηθόηεηαο ζηελ πεξηνρή θαη αληαπνθξίλεηαη ζε ελαγώλην αίηεκα ησλ δεκνηώλ νη νπνίνη 

πιένλ επηζπκνύλ δηαθαώο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο κέζα ζηα ίδηα ηνπο ηα ζπίηηα. 

ην άξζξν 21 παξ. 11 ηνπ λόκνπ 3731/2008 νξίδεηαη όηη : «Οη αλάγθεο ησλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α΄ θαη β΄ γηα ηελ ελ γέλεη θύιαμε θαη θξνύξεζε ησλ 

θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηε ζπλνδεία ρξεκαηαπνζηνιώλ, είλαη 

δπλαηόλ λα θαιύπηνληαη, θαηόπηλ ζρεηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, από επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο». 

πλεπώο, ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηε θύιαμε 

ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπο, θαζώο θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηελ θάζε είδνπο 
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πεξηνπζία ηνπο κε ηξόπν επηκειή θαη απνδνηηθό πξνβιέπεηαη ηόζν από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαπάλσ λόκνπ, όζν θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 

 

Άξζξν 2
0
 

Αληηθείκελν 

 

Οη ελ ιόγσ ππεξεζίεο αθνξνύλ ζηε θύιαμε θαη αζθάιεηα ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαζώο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ απηώλ θαη γεληθόηεξα ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ αζιεηηθώλ ρώξσλ, παηδηθώλ ραξώλ, θνηκεηεξίσλ,  πάξθσλ θαη 

πιαηεηώλ από βαλδαιηζκνύο, δνιηνθζνξέο θαη θαηαζηξνθηθέο επεκβάζεηο ηξίησλ. 

Ζ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεη ηηο παξαθάησ εηδηθόηεξεο ππεξεζίεο: 

1. Σε θύιαμε θαη αζθάιεηα όισλ ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρώξσλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνύ απηώλ. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο ζα πινπνηνύληαη 

από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκεο κεζόδνπο θαη κέζα πνπ ζα 

δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ην όιν ζπκβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. 

2. Σελ απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δεκνηηθνύο ρώξνπο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία,  γήπεδα θαη δεκνηηθά θηίξηα. 

3. Σελ απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκα κέζα θάζε 

παξάλνκσλ ελεξγεηώλ (θινπώλ, βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο, θ.η.ι.) από 

άηνκα κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

Άξζξν 3
0
 

Σόπνο, Μέζνδνη-Πιαίζην ππεξεζηώλ θύιαμεο.  

 

O ηόπνο ησλ δεηνύκελσλ ππεξεζηώλ, είλαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, όπσο 

απηή νξηνζεηείηαη από ηα πθηζηάκελα όξηα ηνπ. Σα θηίξηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ρώξνη 

ζηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθαιείαο είλαη νη αθόινπζνη:  

 

Πξόγξακκα πεξηπνινύληωλ θπιάθωλ .  

 

Οη Σνκείο επζύλεο ησλ πεξηπόισλ νξίδνληαη νη εμήο  :  
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Α ΣΟΜΔΑ: Υώξα Μπθόλνπ κε πεδή πεξηπνιία πνπ ζα μεθηλάεη από ηελ πεξηνρή ηεο 

Φάκπξηθαο θαη ζα θαηαιήγεη ζην Γεκαξρείν κε θπθιηθή επηζηξνθή ζην ίδην ζεκείν πεξλώληαο 

ηνπιάρηζηνλ από ηνπο θάησζη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο: 

 Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά. 

 Γεκνηηθή ηέγε Μειέηεο «Παλαγηώηεο Κνπζαζαλάο». 

 Πιαηεία Αλδξέα Γθέινπ. 

 Παηδηθή Υαξά πεξηνρήο Αλεκόκπισλ. 

 Αλεκόκπινη ηεο Μπθόλνπ  

 Μηθξή Βελεηία – Αιεπθάλδξα 

 Πιαηεία Παξαπνξηηαλή 

 Λανγξαθηθό Μνπζείν 

 Γεκαξρείν Μπθόλνπ  

 

Δπηζηξνθή δηα κέζνπ  

 Πιαηεία Αγίαο Μνλήο 

 Κηήξην ΚΔΠ 

 ηλε Μαληώ 

 1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν 

 Νεπηαγσγεία Υώξαο Μπθόλνπ (Πιαηεία Λάθθαο ) 

 Παηδηθή Υαξά Λάθθαο 

 Αλνηθηό Γεκνηηθό Θέαηξν 

 Πιαηεία Φάκπξηθαο 

 Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά. 

 

 

Β ΣΟΜΔΑ: Υώξα Μπθόλνπ κε πεδή πεξηπνιία πνπ ζα μεθηλάεη από ην Κηίξην ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη ζα θαηαιήγεη κε θπθιηθή επηζηξνθή ζην ίδην ζεκείν 

πεξλώληαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο θάησζη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο: 

 Πιαηεία ΟΣΔ 

 Πιαηεία Αγίαο Άλλαο 

 Κηίξην Σερληθήο Τπεξεζίαο (Πιαηεία Μαληώ) 

 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

 ΚΓΔΠΠΑΜ  

 Πιαηεία  Γνπκεληό 
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 Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε  

 Αθίλεην πξηώηε  

 Γ.Δ.Τ.Α.Μ 

 1ν Γεκνηηθό ρνιείν (Πιαηεία Σξία Πεγάδηα) 

 Κηήξην Μαύξνπ (Πιαηεία Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ) 

 

Σα ζηαζεξά ζεκεία (θηίξηα)  πνπ θπιάζζνληαη , αξηζκνύλ ζε 6 θαη αλαιπηηθά  είλαη: 

 Γεκνηηθή ηέγε Μειέηεο – Πιαηεία Νηνρώξε 

 Πιαηεία ΟΣΔ 

 Γεκαξρείν Μπθόλνπ  

 Κηίξην Μαύξνπ 

 Κηίξην Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (αξρείν) 

 Πιαηεία Φάκπξηθάο – Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Αγίνπ Λνπθά – πεδόδξνκνο πξνο Λάθθα 

 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηνρή Άλσ Μεξάο κε πεξηπνιία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη ηνπνζεζίεο.  

 Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλσ Μεξάο 

 Γεκνηηθόο Παηδηθόο ηαζκόο Άλσ Μεξάο 

 Νεπηαγσγείν Άλσ Μεξάο. 

 Παηδηθή Υαξά Άλσ Μεξάο 

 Γεκνηηθό Κνηκεηήξην Άλσ Μεξάο 

 Πιαηεία Άλσ Μεξάο 

 Πξναύιηνο Υώξνο Μνλαζηεξίνπ Ηεξάο Μνλήο Σνπξιηαλήο 

 Γεκνηηθό ρνιείν Άλσ Μεξάο 

 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεξηπνιία κέζσ νρήκαηνο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο θάησζη 

ηνπνζεζίεο.  

 Γπκλάζην Μπθόλνπ 

 2
ν
 Γεκνηηθό Μπθόλνπ  

 Λύθεην θαη ΔΠΑΛ Μπθόλνπ 

 Γεκνηηθό Παηδηθό ηαζκό (πεξηνρή Αεξνδξνκίνπ) 

 Απνζήθε Γήκνπ (πεξηνρή Υαξαλνύ) 

 Γεκνηηθό Γήπεδν Κόξθνο 

 ΒΗΟΚΑ (πεξηνρή Αιενκαλδξα) 

 Νεπηαγσγείν (πεξηνρή Μαξάζη) 



11 

 

 Νεπηαγσγείν (πεξηνρή Φηειηάο) 

 Γεκνηηθό Γήπεδν Άλσ Μεξάο 

 

 

Άξζξν 4
0. 

 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ηεο ππεξεζίαο «ΓΑΠΑΝΔ 

ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (άξζ. 21 παξ.11 ηνπ λ.3731/2008)», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Π.Γ. 60/2007 θαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, αλέξρεηαη ζηα 

215.000,00 € ζπκπ ΦΠΑ. 

Γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο εηήζηαο δαπάλεο έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνύ 

πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί κε βάζε ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ζύκβαζε Δξγαζίαο, ην 

δηνηθεηηθό θόζηνο, ην θόζηνο αλαισζίκσλ, όισλ ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

πιήξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θαζώο θαη ην εξγαζηαθό 

θέξδνο. 

 

ηνλ ππνθάθειν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο 

θαη λα απεηθνλίδεηαη κε ζαθήλεηα ν ππνινγηζκόο ηεο δαπάλεο : 

 

 

Α) Σεο θύιαμεο θαη θξνύξεζεο ησλ δεκνηηθώλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ σο θάησζη: 

 

Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ Ωπάπιο Απασχόλησηρ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 
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23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – Πλατεία Νιοσώπι 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 

15.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω Μεπάρ με πεπιπολία  

19.00 – 23.00 

23.00 – 07.00 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 

 

 

Όιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα πεξίνδν από 1 Μαΐνπ έσο 30 επηεκβξίνπ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε 

Β) Ζ πλνιηθή Γαπάλε ηεο Καζαξήο Αμίαο, ην πλνιηθό ΦΠΑ θαη ην πλνιηθό Πνζό κε 

ΦΠΑ ην νπνίν απνηειεί θαη ην ύλνιν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 

Άξζξν 5
0 
 Μέζνδνη – Πιαίζην – Παξερόκελεο Τπεξεζίεο – Τπνρξεώζεηο 

 

Οη ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κε ηελ απαζρόιεζε ηθαλνύ 

αξηζκνύ αηόκσλ (θπιάθσλ) θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ θαη εθνδηαζκέλσλ.  

 

α) Οη θύιαθεο πεδνπόξνο πεξηπνιίαο: 

 Θα είλαη νξγαλσκέλνη θαη ζα θαιύπηνπλ βάξδηεο σο θάησζη: 
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Χώπορ Ασφάλειαρ & Φύλαξηρ 
Ωπάπιο 

Απασχόλησηρ 
ΑΤΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με 
πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 2 

23.00 – 07.00 2 

Β ΣΟΜΔΑ: Χώπα Μςκόνος με 
πεζή πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 2 

23.00 – 07.00 2 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή Άνω 
Μεπάρ με πεπιπολία  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: Πεπιοσή 
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 

 

 

 Θα πεξηέξρνληαη – πεξηπνινύλ ζηνπο ρώξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ  

 Θα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αληηκεηώπηζε θάζε παξάλνκεο ελέξγεηαο κε ην Αζηπλνκηθό 

Σκήκα  ηεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε πξνζσξηλήο απνπζίαο ηεο αζηπλνκηθήο δύλακεο νη 

εηζβνιείο ζα  εληνπίδνληαη, ζα απσζνύληαη θαη ηαπηόρξνλα ζα ελεκεξώλεηαη ην 

Αζηπλνκηθό Σκήκα γηα ηε δίσμή ηνπο. 

 Ζ εηαηξεία ζα δηαζέηεη θέληξν ιήςεο ζεκάησλ, ώζηε λα ππάξρεη επηθνηλσλία ηνπ 

θέληξνπ κε ηα πεδνπόξα Σκήκαηα ην Γήκν  θαη ηνπο Γεκόηεο ζε νπνηαδήπνηε θιήζε 

ηνπο. 

 Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηαζθαιίδεηαη θαη από ην πξόγξακκα 

εληνπηζκνύ (GPS) ησλ θηλήζεσλ ησλ πεδνπόξσλ ηκεκάησλ ώζηε αλά πάζα ζηηγκή λα 

πξνθύπηεη ε παξνπζία θαη ε θίλεζε ηνπο.  

 Οη κνλάδεο θύιαμεο (Μ.Φ.) ππνζηεξίδνληαη από ην θαηάιιειν δπλακηθό θαη ην 

επηρεηξεζηαθό θέληξν ηεο εηαηξείαο. 

 

β)  Οη θύιαθεο ηωλ έμη (6) ζηαζεξώλ ζεκείωλ (θηηξίωλ) : 

 

 Σε θύιαμε ησλ έμη ζηαζεξώλ ζεκείσλ ζα θαιύπηνπλ ηα ζεκεία σο θάησζη:  
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Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων τος κτιπίος τος 
Γημαπσείος - Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων πλατεία Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων  Γημοτική τέγη Μελέτηρ 
– Πλατεία Νιοσώπι 

7.00 – 15.00 0 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση εξωτεπικών 
σώπων  Πλατεία ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

 

Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ππόθεηηαη ζε αιιαγέο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο. Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ κπνξεί θάζε θνξά λα ππθλώλεη ή λα 

αξαηώλεη κε έγγξαθε εληνιή ηεο ηηο κνλάδεο θύιαμεο αλά βάξδηα. 

 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο από θύιαθεο αζθαιείαο. 

     Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θύιαθεο είλαη νη εμήο: 

 Πεξηκεηξηθόο έιεγρνο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

 Έιεγρνο ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ησλ θηηξίσλ (όπνπ απηό είλαη αλαγθαίν θαη 

νξίδεηαη από ηνλ Γήκν). 

 Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηνπο Γεκόηεο θαη ζηνπο επηζθέπηεο (ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζα νξηζζεί από ηνλ Γήκν). 

 Δθαξκνγή ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ (Βάζεη ζρεδίνπ ηνπ 

ππεύζπλνπ αζθαιείαο) . 

 

 Παξερόκελεο ππεξεζίεο από πεξηπνιίεο 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από ηηο  εμσηεξηθέο πεξηπόινπο είλαη νη εμήο: 

 Δμσηεξηθή πεξηπνιία ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δηαδξνκώλ . 

 Τπνβνιή θαζεκεξηλήο αλαθνξάο ηεο βάξδηαο ηνπο  
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 Τπνβνιή αλαθνξάο ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο (π.ρ. 

πηώζε δέλδξσλ, βιάβεο ζε δίθηπα, ειιηπήο θσηηζκόο  θηι.)  

 Έιεγρνο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ θηηξίσλ θάζε δύν ώξεο ειεγρόκελν από ηα 

check point. 

 Αλακνλή θαη θύιαμε ζε θηίξην κέρξη ηελ επί ηόπνπ παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο (κόλν 

αλ δηαπηζησζεί θάπνηνο βαλδαιηζκόο θ.η.ι.)   

 Άκεζε επέκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ εηδνπνηεζεί από ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνλ 

αζύξκαην (πρ γηα ιόγνπο έθηαθηεο αλάγθεο ή από ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ ηνπ 

ζπλαγεξκνύ  ).  

 

 Τπνρξεώζεηο θπιάθωλ 

Σν πξνζσπηθό θύιαμεο νθείιεη λα αθνινπζεί θαλόλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. Οη θαλόλεο απηνί απνξξένπλ από ην ζρέδην θύιαμεο ηνπ θαη έρνπλ 

ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα. 

πγθεθξηκέλα, θάζε εξγαδόκελνο ζηελ ππεξεζία θύιαμεο νθείιεη: 

 Να  έρεη καδί ηνπ: 

1) Αληίγξαθν ηεο άδεηαο εξγαζίαο,  

2) Δλδεηθηηθή ηαπηόηεηα SECURITY  θαηά ηελ πξνζέιεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο γηα ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

3) Αζύξκαην θνξηηζκέλν. 

o Να θνξάεη ζύκθσλα κε ην λόκν ην αιεμίζθαηξν γηιέθν. 

o Να θνξάεη ηελ εγθεθξηκέλε ζηνιή ηεο εηαηξείαο κε ελζσκαησκέλν δηαθξηηηθό 

γλώξηζκα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ην νπνίν ζα είλαη ζε εκθαλέο ζεκείν θαη ζηηο 

δύν όςεηο ηεο ζηνιήο ζε ειιεληθά θαη αγγιηθά.  

o Να γλσξίδνπλ ζε βαζηθό επίπεδν ηνπιάρηζηνλ κία μέλε γιώζζα. 

o Να θάλεη αλάιεςε βάξδηαο ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά πξηλ ηελ ώξα έλαξμεο θαη λα 

απνρσξεί 5 ιεπηά κεηά ηε ιήμε ηεο ώζηε λα ππάξρεη ρξόλνο γηα ελεκέξσζε ηνπ 

επόπηε ηεο εηαηξείαο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ  εληύπνπ  αλαθνξάο. 

o Να ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζπκβάλησλ κε ηελ έλαξμε ηεο βάξδηαο 

o Να δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θύιαμε 

(θαθόο, αζύξκαηνο, αδηάβξνρν, ηδάθεη, βηβιίν θύιαμεο) 
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o Να κελ θάλεη ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ ή άιισλ νπζηώλ πνπ κπνξεί  λα 

επεξεάζνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

o Να κελ εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηόηεηα, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο. 

o Να ρξεζηκνπνηεί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο  (νρήκαηα, 

ηειεθσληθέο ζπζθεπέο,  Ζ/Τ) απνθιεηζηηθά γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο. 

o Να ζπκπεξηθέξεηαη απζηεξά ππεξεζηαθά θαη κε εππξέπεηα. 

o Να ηεξεί ερέκπζε ζηάζε ζε όηη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ  θαζεθόλησλ 

ηνπ. 

o Να ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θξαηηθέο αξρέο (Αζηπλνκία , Δ.Κ.Α.Β., Ππξνζβεζηηθή 

θιπ.) 

o Να επηθνηλσλεί κε ην Γξαθείν Αζθάιεηαο-Φύιαμεο γηα ζέκαηα ππεξεζηαθά θαη 

γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο  ππνρξεώζεηο ηνπ. 

o Να κε θέξεη ή ρξεζηκνπνηεί νπνηνπδήπνηε είδνπο νπιηζκό  (ρεηξνπέδεο, ζπξέη, 

γθινκπ θιπ.) 

o Να θξνληίδεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ην πξόγξακκα ησλ βαξδηώλ θύιαμεο. 

 

 

Άξζξν 6
0
 πκπιεξωκαηηθά θαζήθνληα πξνζωπηθνύ θύιαμεο - Κπξώζεηο 

 

Οη κνλάδεο θύιαμεο ζα πξέπεη επηπξνζζέηωο: 

 ε ζπλελλόεζε πάληνηε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ (Γήκαξρν ή, θαηά πεξίπησζε, 

Αληηδήκαξρν), λα επηδηώθνπλ ηελ από ηα παξηζηάκελα αζηπλνκηθά όξγαλα  δίσμε 

ησλ παξαλνκνύλησλ ή όζσλ απνπεηξώληαη λα παξαλνκήζνπλ.  

 

Κπξώζεηο Φύιαθα Αζθαιείαο  

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηώλ αζθάιεηαο θαη θύιαμεο ζην Γήκν 

θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεμαγσγή εθόδσλ  ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ 

θαλνληζκώλ θαη πξνδηαγξαθώλ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. ε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί πιεκκειήο άζθεζε θαζεθόλησλ ζα επηβάιινληαη θπξώζεηο . 
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Άξζξν  7
0 
 Πξνζωπηθό – Δμνπιηζκόο - Δπνπηεία  

 

Με βάζε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 5
0
 ζρεηηθά κε ηηο κνλάδεο θύιαμεο (Μ.Φ.) αλά βάξδηα ην 

ειάρηζηα απαηηνύκελν πξνζσπηθό είλαη ην θάησζη: 

 

Χώπορ 
Ασφάλειαρ & 

Φύλαξηρ 

Ωπάπιο 
Απασχόλησηρ 

ΑΤΟΜΑ 

Α ΣΟΜΔΑ: 
Χώπα Μςκόνος 
με πεζή 
πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 2 

23.00 – 07.00 2 

Β ΣΟΜΔΑ: 
Χώπα Μςκόνος 
με πεζή 
πεπιπολία  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 2 

23.00 – 07.00 2 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων τος 
κτιπίος τος 
Γημαπσείος - 
Κτίπιο Μαύπος  

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων πλατεία 
Φάμππικαρ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων  Γημοτική 
τέγη Μελέτηρ – 
Πλατεία Νιοσώπι 

7.00 – 15.00 0 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Πεπιυπούπηση 
εξωτεπικών 
σώπων  Πλατεία 
ΟΣΔ 

7.00 – 15.00 1 

15.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 
Πεπιοσή Άνω 
Μεπάρ με 
πεπιπολία  

19.00 – 23.00 1 

23.00 – 07.00 1 

Γ ΣΟΜΔΑ: 
Πεπιοσή 
ΠΔΡΙΠΟΛΙΑ 
ΜΔΩ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

15.00 – 19.00 1 
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Σν πξνζσπηθό ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ώζηε λα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά, 

ηεξώληαο ηε λνκνζεζία θαη ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο γηα ηελ 

πεξηθξνύξεζε ηνπ Γήκνπ. 

Οη θύιαθεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ παξαθάηω εμνπιηζκό: 

- Δηδηθνύο θαθνύο πεξηπνιίαο 

- Αζύξκαηε ελδνεπηθνηλσλία 

- Δηαηξηθή θηλεηή ηειεθσλία 

- Ζιεθηξνληθή ζεκεηαθή αλαγλώξηζε 

 

 

Δπνπηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο πξνζωπηθνύ. 

Ζ ζπλερήο αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θύιαμεο πξνϋπνζέηεη 

ζπζηεκαηηθό έιεγρν θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θύιαμεο. ηελ θαηεύζπλζε απηή έρνπλ 

νξηζηεί νη αθόινπζεο επνπηηθέο δηαδηθαζίεο: 

 Α)εκεία ειεθηξνληθνύ ειέγρνπ 

 Β)Αηνκηθό θύιιν αμηνιόγεζεο θύιαθα 

 Γ)Έληππν αμηνιόγεζεο παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θύιαμεο. 

 

Άξζξν 8
0 
-  Γηάξθεηα εξγαζηώλ 

         Οη ππεξεζίεο θύιαμεο αθνξνύλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν πέληε κελώλ (5) αξρνκέλεο από 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

Άξζξν 9
0
 

Ορήκαηα – Δμνπιηζκόο  

          Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηπνιηθά νρήκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζηελ Άλσ Μεξά (θαη ειάρηζην έλα) αιιά θαη γηα πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Θα θέξνπλ ηα δηαθξηηηθά ζήκαηα ηεο εηαηξείαο θαη θσηεηλή ζήκαλζε ζηελ νξνθή, βάζεη ηεο 

λνκνζεζίαο, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ δειαδή «ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ: ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΦΤΛΑΞΖ». Δθηόο από ην βαζηθό όρεκα πεξηπνιίαο ν αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη, θαζ όιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ζα νξίδεηαη από ηελ ζύκβαζή ηνπ θαη αλά πάζα 

ζηηγκή, θαη εθεδξηθό όρεκα, νκνίσλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε ην βαζηθό όρεκα, ην νπνίν ζα 
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ρξεζηκνπνηεί ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην βαζηθό όρεκα πεξηπνιίαο δελ ζα είλαη δπλαηόλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί (βιάβε, ζθαζκέλν ιάζηηρν θιπ)  

 

 

Άξζξν 10
ν
 

Απαηηήζεηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

 Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηνπ Ν.2518/97 ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. 

 Άδεηα εγθεθξηκέλεο ζηνιήο από ην Γ.Δ.Δ.Θ.Α. 

 Καηάινγν - πειαηνιόγην (Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α.), όπνπ ν πξνζθέξσλ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο κέζα ζηα ηειεπηαία πέληε (5) έηε, ν νπνίνο λα 

ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ. Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα 

έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ηνπιάρηζηνλ δύν (2) εηήζηεο ζπκβάζεηο κε 

Ο.Σ.Α. ηεο επηθξαηείαο ή Ν.Π.Γ.Γ κε ζρεηηθό ζπκβαηηθό αληηθείκελν, κεγαιύηεξν ή 

ίζν ησλ 100.000,00 € . 

Ο θαηάινγνο ζα έρεη ηελ αθόινπζε κνξθή: 

δ 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΔΑ 

(ΠΔΛΑΣΗ) 

ΠΔΡΙΟΓΟ 

ΤΜΒΑΗ 

(ΑΠΟ - ΔΩ) 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΔΣΗΙΑ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 

ΠΛΗΘΟ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤ

ΜΔΝΟΤ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

            

            

            

 

Ωο απνδεηθηηθό εκπεηξίαο νξίδνληαη ηα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

 Βεβαίσζε απηνςίαο ησλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ , ε 

νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ Γήκν  

 Πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ISO 9001:2008 θαη ΔΛΟΣ 

18001:2008 πνπ αθνξά ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ηεο 

εηαηξείαο. 

 Πηζηνπνηεηηθό αζθάιηζεο γεληθήο αζηηθήο επζύλεο νξίνπ ηνπιάρηζηνλ 300.000,00 €.  

 Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκώλ θαηά ηξείο (3) πξνεγνύκελεο ηνπ έηνπο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, από ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλύεηαη ε αλά έηνο 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 
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 Αληίγξαθν Βεβαίσζεο Έλαξμεο Δξγαζηώλ από ηελ Γ.Ο.Τ ζηελ νπνία ππάγεηαη ε 

επηρείξεζε, από ηελ νπνία ζα πξνθύπηεη ε θαη’ ειάρηζηνλ ηξηεηήο ιεηηνπξγία ηεο. 

 Καηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

 Απνδεηθηηθό όηη ην Κέληξν Λήςεσο εκάησλ έρεη ηε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο 

παξαθνινύζεζεο. Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία, νξίδνληαη νη εθηππώζεηο κηαο εβδνκάδαο εληόο ηνπ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. 

 Απνδεηθηηθό όηη νη θύιαθεο ηνπ έξγνπ δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία ζε αληίζηνηρα έξγα. 

 Καηάινγν ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνλ ηερληθό εμνπιηζκό θαη ηα 

πεξηπνιηθά απηνθίλεηα πνπ ζα δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ζπκκεηέρσλ δελ δηαζέηεη πεξηπνιηθά νρήκαηα, αληίγξαθν πξνζθνξάο κε ηελ εηαηξεία πνπ ζα 

ηα κηζζώζεη, αλαγξάθνληαο ηνλ όξν ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο 

θπθινθνξίαο.  

 Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ, γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν δηαγσληδόκελνο 

ζθνπεύεη λα πξνζεγγίζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ έξγνπ θύιαμεο. Σν επηρεηξεζηαθό 

ζρέδην ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο γηα ηελ 

επηηπρή εθηέιεζή ηνπ θαζώο θαη ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

 ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα δνζεί ζπκπιεξσκέλν ην θάησζη έληππν: 

 

α/α ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ ΚΑΣ' 

ΑΣΟΜΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ 

ΠΕΝΣΕ ΜΗΝΕ  

1 
Ύψοσ προχπολογιςμζνου ποςοφ 

πάςησ φφςεωσ νομίμων αποδοχϊν  
       

2 

Ύψοσ του προχπολογιςμζνου 

ποςοφ για επιδόματα αδείασ 

δϊρων Πάςχα - Χριςτουγζννων και 

κόςτοσ αντικατάςταςησ   

       

3 

Ύψοσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με 

βάςη τα ανωτζρω  

προχπολογιςθζντα ποςά ( 

Εργοδοτική ειςφορά) 
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4 Ύψοσ διοικητικοφ κόςτουσ παροχήσ 

των υπηρεςιϊν  

       

5 Ύψοσ αναλωςίμων        

6 Ύψοσ εργολαβικοφ κζρδουσ        

7 
Ύψοσ νομίμων κρατήςεων που 

επιβαρφνουν των ανάδοχο 
      

8 ΤΝΟΛΟ€ (ΧΩΡΙ ΦΠΑ)      

9 

 Τ Ν Ο Λ Ο 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ      

( € ) 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                         

                   Μύθνλνο, 10-03-2016                              Μύθνλνο, 10-03-2016 

 

Θεσξήζεθε 

Ζ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣ. ΣΖ Γ/ΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

 

 

 

 

ΓΔΛΟΤΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Γ.Δ. 1 

πληάρζεθε 

ΣΕΗΟΒΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

 

 

  Γ.Δ ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΟ 

 

 

 

 

 


