
Θέμα: «ΛΗΞΗ Β’ ΓΗΜΟΙΑ  ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 
ΦΤΛΑΞΗ». 

 

Σο Γενικό Νοζοκομείο Αιηωλοακαπνανίαρ - Νοζηλεςηική Μονάδα Αγπινίος  ανακοινώνει όηι έληξε η B’  

Δημόζια Διαβούλεςζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηιρ ςπηπεζίερ ΦΤΛΑΞΗ με κωδικό 

21DIAB000020354, και καηαηέθηκαν ζσόλια-παπαηηπήζειρ από 1 εηαιπεία οι οποίερ επιζςνάπηονηαι. Οι 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ πος έσοςν ζςνηασθεί από ηιρ απμόδιερ επιηποπέρ, δύναηαι να ηποποποιηθούν καηά 

ηην αξιολόγηζη ηων αποηελεζμάηων ηηρ Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ.  

                                                                 Η Αναπληρώτρια Γιοικήτρια                                                                                                  

                                                                                                      ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΝΗ 

 

Σα στόλια παρατηρήσεις ποσ κατατέθηκαν αναλστικά: 

Όλνκα 
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Email 
INFO@IONIANSECURITY.GR 

Άξζξν 21DIAB000020354 

ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΝΙΑΣ Ν.Μ. 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ηκ/λία 
08/11/2021 

                                                                                                                     

                                

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚH 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

 6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ –   

 ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ 

 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ   ΑΓΡΙΝΙΟΤ  

Διεύθςνζη : Διοικηηικό 

Σμήμα :       Οικονομικού 

Σασ. Δ/νζη : 3ο  σλμ Ε.Ο Αγπινίος-Ανηιππίος      

Πληποθοπίερ : Πιηζινέληρ .                  

           

           

          Αγρίνιο,    12/11/2021 

          Αρ. Πρωτ. : 14517 

                                                                                                        

 

 

  ΠΡΟ:ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

                   Email: promotion@nextcom.gr 

      Σηλ. : 2641361229 -233                                       

       Email: gnaprom@gmail.com 
  

  



ΚΟΡΓΟΛΑΙΜΗ E. ΘΔΟΓΩΡΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ 3015/39/60/2006-δ 28Ηο ΟΚΩΒΡΙΟΤ 9 ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΡΟΓΙΣΙΚΩΝ Σ.Κ. 25002 Α.Φ.Μ. 031843847 Γ’ Γ.Ο.Τ. Γ΄ΠΑΣΡΩΝ ΣΗΛ.2610 521463 FAX.2610 

346760 Mail: theokord@yahoo,gr -info@ioniansecurity.gr Αληαπνθξηλόκελνο ζηελ αλαθνίλσζε 

ηεο δεύηεξεο θάζεο ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ηνπ παξαξηήκαηνο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ , γηα 

Τπεξεζίεο Φύιαμεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Ν.Μ. Αγξηλίνπ παξαζέησ ηνπο 

θάησζη ιόγνπο ηεο παξέκβαζήο κνπ. ην Παξάξηεκα Α΄ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη κε 

ιεπηνκέξεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ ( άδεηα εξγαζίαο, ςεθηαθό 

πηζηνπνηεηηθό covid-19 ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ). Γηα λα δηαρεηξηζηεί σζηόζν κηα εηαηξεία ηα άλσ 

δηθαηνινγεηηθά ζεσξώ όηη ζα ήηαλ πην αζθαιέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο λα δηαζέηεη θαη ηηο 

θαηάιιειεο πηζηνπνηήζεηο από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο , γηα ηελ ρξήζε ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ covid-19. ην Παξάξηεκα Α΄ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη 

ηελ απαίηεζε λα δηαζέηεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ή εηαηξεία πηζηνπνηεηηθό ζπκκόξθσζεο ( ελώ ζηνλ 

πξόρεηξν 3κελν ππήξρε ε απαίηεζε γηα βεβαίσζε covid-19 θαζώο θαη γηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ) 

γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηείλνπκε ηα θάησζη. Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κε ηα πξόηππα ή ηζνδύλακα 

απηώλ: α) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Πνηόηεηαο 

ζύκθσλα µε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 9001, πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

γεληθήο αζθάιεηαο, ζε ηζρύ, κε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο ηεο πξνζβαζηκόηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, ή άιιν αλάινγν. β) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ Τγηεηλή 

θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν OHSAS 45.001.2018, πζηήκαηα 

Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ζε ηζρύ ή άιιν αλάινγν. γ) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 

14001:2015 , Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

ζην πεδίν εθαξκνγήο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζε ηζρύ ή άιιν αλάινγν. δ) Πηζηνπνηεηηθό 

από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ην δηεζλέο 

πξόηππν ISO 27001 : 2013 , Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ ζην πεδίν εθαξκνγήο παξνρήο ππεξεζηώλ αζθαιείαο ζε ηζρύ, ή άιιν 

αλάινγν. ε) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν 

ISO 39001 : 2012 , πζηήκαηα δηαρείξηζεο νδηθήο αζθάιεηαο ζε ηζρύ ή άιιν αλάινγν. δ) 

Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 26000 : 

2010, Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ ηύπνπ ζε 

ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο , ή άιιν αλάινγν. ε) Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζύκθσλα κε ην δηεζλέο πξόηππν ISO 22301 : 2012, Πηζηνπνηεηηθό 

πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο , ή άιιν αλάινγν. Θ) 

Πηζηνπνηεηηθό από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε 

ην δηεζλέο πξόηππν ISO 37001 : 2016 , Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο εθαξκνγήο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ ηύπνπ ζε ζέκαηα Καηαπνιέκεζεο ηεο Γσξνδνθίαο θαη ηεο 

Γηαθζνξάο , ή άιιν αλάινγν. ΓΙΑ COVID-19 η) α-Βεβαίσζε από αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν 

θνξέα, όηη έρεη εληάμεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ covid-19 , β-ζύκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ S&W CERTIFICATION , ζύκθσλα κε ηα Τγεηνλνκηθά πξσηόθνιια θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ. θ) Πηζηνπνηεηηθό πκκόξθσζεο ( πξνζσπηθά δεδνκέλα) από αλεμάξηεην 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα, ζην Γεληθό Καλνληζκό γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (GDPR-EE697/2016 ) 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζην ζεκαηηθό πεδίν ησλ Τπεξεζηώλ Αζθαιείαο θαη ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ησλ πξνζθνξώλ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 



ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε γλώζε, εκπεηξία θαη ηθαλόηεηα ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ 

πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ. πγθεθξηκέλα, νη 

ππνςήθηνη απαηηείηαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα θαηαζέηνπλ ζηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ 

πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα εμήο: α) νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηώλ, ή ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Φνξέα ή έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, λα έρνπλ εθηειέζεη επηηπρώο ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) 

ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ θύιαμεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ λνζνθνκείσλ, ζπλνιηθνύ ύςνπο, ίζνπ ή 

αλώηεξνπ ηνπ 50% ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δεκνπξάηεζεο πξν Φ.Π.Α.. β) Απνδεηθηηθά, όηη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηώλ, ην 

νπνίν είλαη λνκίκσο αζθαιηζκέλν. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε 

ησλ πκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ήηνη, ηεο Φύιαμεο θαη ηνπ 

Διέγρνπ Αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αιιά θαη ηνπ πεξηέρνληνο νηθνπεδηθνύ ρώξνπ , 

ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε θύιαμε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηερλνγλσζία, 

απνηειεζκαηηθόηεηα, αμηνπηζηία, πνπ απνδεηθλύεηαη κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο από ζπκβάζεηο πνπ 

έρνπλ εθηειεζηεί ζην παξειζόλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Οη 

ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πεξηπνιηθά απηνθίλεηα, θέληξν ιήςεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε 

πεξηπνιηώλ, πιαηθόξκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ απηνθηλήησλ κέζσ GPS, θνξεηνύο θαη 

ζηαζεξνύο πνκπνδέθηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ζην 

ζύζηεκα θαηαγξαθήο πεξηπόισλ, ζηα ζεκεία ειέγρνπ ζα ππάξρεη απηνκαηνπνηεκέλνο ηξόπνο (πρ 

RFID, Barcode θιπ) θαηαγξαθήο δηέιεπζεο ηνπ θύιαθα από ην ζεκείν ειέγρνπ. Κάζε ηέινο 

εκεξνινγηαθνύ κήλα ζα παξαδίδνληαη ςεθηαθά νη ιίζηεο θαηαγξαθήο πνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ πην πάλσ ειέγρσλ. Απηέο νη ιίζηεο ζα κπνξνύλ λα δεηεζνύλ εθηάθησο θαη λσξίηεξα θα 

ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ. Ο εμνπιηζκόο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο 

δηέιεπζεο από ηα ζεκεία ειέγρνπ ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν ηόζν γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

(αλ απαηηείηαη) όζν θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία. Με ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο ν εμνπιηζκόο απηόο ζα 

κπνξεί λα αθαηξείηαη. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνύζα δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ : Α) ειάρηζην ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο, γηα ηηο πέληε (5) ηειεπηαίεο 

νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ή ζπλαξηήζεη ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα ή 

έλαξμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαη' ειάρηζην όξην ην 100% ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

δεκνπξάηεζεο, πξν ΦΠΑ. (άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016). β) Δλ ηζρύ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 

αζηηθήο επζύλεο θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο ύςνπο ηνπιάρηζηνλ 1.000.000.00 έσο 5.000.000,00 

επξώ, θαη επαγγεικαηηθήο επζύλεο γ) Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα, κε ζαθή δηαρσξηζκό ζηε βεβαίσζε 

ηνπ πνζνύ γηα ρξεκαηνδόηεζε θαη πηζηνδνηήζεηο θαη ηνπ πνζνύ γηα εγγπεηηθέο επηζηνιέο. (ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ .)(Β/3698/16-11-2016) ηελ πεξίπησζε 

ελώζεσλ ε πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο αξθεί λα 

ηθαλνπνηείηαη αζξνηζηηθά από όια ηα κέιε. δ) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ηεο 

εηαηξείαο όηη δελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν 

(2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο 

Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ 



πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο 

Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη 

ββ΄ θπξώζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ ζη) Τπεύζπλε Γήισζε 

ηνπ Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο όηη ε εηαηξεία δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηε από έξγν 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ Φύιαμεο θαηά ηα ηειεπηαία (3) έηε, πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

απαηηείηαη θάζε κέινο ηεο έλσζεο λα πιεξνί ηνπο σο άλσ όξνπο. 

 

 Δπραξηζηώ κεηά ηηκήο 

 Κνξδνιαίκεο Θεόδσξνο 

 

 

 


