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Για το Έργο “ Υπηρεσίες φύλαξης της Υγειονοµικής Μονάδας Βάσης του Γ. Ν. Πατρών, για
χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών προϋπολογισµού 24.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.»
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 27ης/2017 Απόφασης ∆Σ µε Α∆Α:ΩΙΩ046906Λ-Υ2Ρ το Γενικό Νοσοκοµείο
Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη µειοδότη του Έργου
“ Υπηρεσίες φύλαξης της Υγειονοµικής Μονάδας Βάσης του Γ. Ν. Πατρών, για χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών (από 16-08-2017 έως 15-11-2017) µε τη διαδικασία της δηµοσίευσης στο διαδίκτυο και τη
συλλογή προσφορών, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής, προϋπολογισµού 24.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.”
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως
υπεύθυνη δήλωση περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής ή πολύ υψηλής » σοβαρότητας σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ.2 του
άρθρου 22 και του άρθρου 23 του N.4144/2013
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο της φύλαξης είναι όλοι οι εντός της περίφραξης χώροι του Γ.Ν.Π. επί της οδού
Καλαβρύτων 37.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Επιχείρηση
• Η επιχείρηση παροχής φύλαξης - ασφάλειας θα πρέπει:
• Να διαθέτει ειδική για το σκοπό αυτό άδεια λειτουργίας, βάσει των Ν2518/1997 και Ν3707/2008.
• Να έχει προµηθεύσει το προσωπικό της, πέραν του φορητού ασυρµάτου, µε σφυρίχτρα, φακό
νυκτός, φορητό µεταλλικό ανιχνευτή.
• Η επιχείρηση είναι υπεύθυνη να διαθέτει στο Νοσοκοµείο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό,
το οποίο να διαθέτει την ανάλογη εµπειρία στην φύλαξη προσώπων, χώρων και εξοπλισµού, που
θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού εκπαιδευτικού προγράµµατος και µε
προσκόµιση σχετικής αδείας επαγγέλµατος.
• Απαιτείται τριετής τουλάχιστον εµπειρία σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, η οποία και να αποδεικνύεται
εγγράφως.
Β. Προσωπικό
Το προσωπικό φύλαξης πρέπει να απαρτίζεται από υπεύθυνα άτοµα µε πλήρη γνώση ότι έχουν την
ευθύνη ασφάλειας των χώρων του Νοσοκοµείου.
• Να φέρει οµοιόµορφη και οµοιόχρωµη ενδυµασία (στολή), η οποία θα είναι εγκεκριµένη και θα
φέρει τα προβλεπόµενα διακριτικά σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν1342/83, (µε µικρή
ταµπέλα στο αριστερό ηµιθωράκιο, όπου θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η
επωνυµία της επιχείρησης και να φέρει έγχρωµη φωτογραφία του εργαζόµενου κλπ.) και γενικά
ότι στοιχεία απαιτούνται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Να έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εµφάνιση.
Να φέρει ποµποδέκτη επικοινωνίας, ενώ ένας πρόσθετος ποµποδέκτης θα πρέπει είναι
εγκατεστηµένος σε σηµείο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο, τον οποίο υποχρεούται να
κατέχει νοµίµως ο ανάδοχος.
Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις (επί ανδρών).
Να είναι υγιής (σωµατικά και ψυχικά).
Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του
Ν2683/99
Υπαλ/κού Κώδικα, καθώς και Νόµου περί ναρκωτικών ουσιών.Το παράστηµα και η σωµατική
διάπλαση να είναι τέτοια που να προκαλούν κατ' αρχάς εκτίµηση,σεβασµό στους εισερχόµενους
αλλά και το αίσθηµα ασφάλειας και σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνουν τα σωµατικά
προσόντα που απαιτούνται για την κατάταξή τους στην ΕλληνικήΑστυνοµία.
Να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας µε το κοινό. Να είναι εύστροφο, να έχει την
ικανότητα επιβολής, να είναι ευγενικό αλλά και αυστηρό και να µπορεί να διαχειριστεί µε
αποτελεσµατικό και µε ενδεδειγµένο τρόπο κάθε απλή ή σύνθετη κατάσταση. Το προσωπικό να
µιλάει την Ελληνική γλώσσα. Θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα, το προσωπικό να κατέχει βασικές
γνώσεις Αγγλικής ή άλλης αναγνωρισµένης υπό της Ε.Ε. γλώσσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στο Γ.Ν.Π. υπηρεσίες ασφάλειας καθηµερινά όλο το
24ωρο µε βάση τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η πιστή εφαρµογή του σχεδίου φύλαξης που θα καθορίζει κάθε φορά το
Νοσοκοµείο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενδιαφέρεται και να λαµβάνει όλα εκείνα τα µέτρα που θα µειώνουν
κάθε φορά τις πιθανότητες ζηµιών στο Νοσοκοµείο.
Φροντίδα του αναδόχου είναι να υποβάλλει προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου
προτάσεις για αύξηση του βαθµού ασφαλείας του Νοσοκοµείου.
Παρακολουθεί τους φύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και συντονίζει τις ενέργειές τους.
Στην περίπτωση που ειδοποιηθεί το Κέντρο Ασφαλείας του αναδόχου από τους φύλακες υπηρεσίας ή από
τον αρµόδιο υπάλληλο του Νοσοκοµείου για περιστατικό ανάγκης υποχρεούται να αποστείλει επιπλέον
υπαλλήλους του, όσο το δυνατόν περισσότερους για καλύτερη αντιµετώπιση του προβλήµατος και σε
χρόνους τέτοιους που θα είναι χρήσιµοι.
Ειδικότερα, πέρα από την γενική φρούρηση του Νοσοκοµείου, η εταιρεία θα έχει την ευθύνη για τα
παρακάτω:
• Σε καθηµερινή βάση και σε κάθε βάρδια θα προΐσταται ένα άτοµο (αρχιφύλακας) για να έχει τον
απαραίτητο συντονισµό, συνεργασία µε το προσωπικό και τους φύλακες του Νοσοκοµείου και να
είναι ο αναγκαίος σύνδεσµος µε το Νοσοκοµείο. Το άτοµο αυτό θα έχει δηλωθεί στο πρόγραµµα
των φυλάκων, που εγκαίρως θα έχει κατατεθεί στο νοσοκοµείο στο τέλος της προηγούµενης
εβδοµάδας.
• Τήρηση βιβλίου συµβάντων, το οποίο θα παραδίδεται στη ∆ιοίκηση του ΓΝΠ και στις αρµόδιες
αρχές.
• Έλεγχος εισόδου – εξόδου στα κτήρια του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τους κανόνες λειτουργίας
του Νοσοκοµείου και το ωράριο - επισκεπτήριο που ισχύει κάθε φορά. Απαγορεύεται αυστηρά η
είσοδος των πολιτών κατά τις ώρες που απαγορεύεται το επισκεπτήριο στο Νοσοκοµείο.
Εξαιρούνται µόνο όσοι έχουν δηλωθεί εγκαίρως ως συνοδοί ή αποκλειστικοί νοσοκόµοι.
Θα πρέπει το προσωπικό φύλαξης να αποµακρύνει ευγενικά και αποφασιστικά άτοµα – συνοδούς
που διαταράσσουν την ησυχία των ασθενών ή παραβιάζουν τις ώρες επισκεπτηρίου ή καπνίζουν
σε µη επιτρεπτούς χώρους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του νοσοκοµείου και του
• Στην περιοχή ευθύνης του δεν επιτρέπεται να ευρίσκεται κανείς χωρίς έγγραφη άδεια από τον
Προϊστάµενο του Τµήµατος. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι σε κάποιο χώρο από τη περιοχή
ευθύνης του ευρίσκεται κάποιος, ελέγχει αυτόν ζητώντας του την έγγραφη άδεια του
Προϊσταµένου του Τµήµατος.
Εάν του ζητηθεί να επιτρέψει την είσοδο σε προσωπικό του Νοσοκοµείου σε χώρο ευθύνης του,
αυτός ελέγχει την έγγραφη άδεια που θα πρέπει να έχει από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και
επιτρέπει την είσοδο σηµειώνοντας τα στοιχεία των ατόµων που εισήλθαν, καθώς και την ώρα
εισόδου και εξόδου τους.
• Αυστηρή τήρηση της καθαριότητας.
• Απαγορεύεται η εισαγωγή υλικών στο Νοσοκοµείο, εάν δεν έχει ενηµερωθεί εγγράφως για το
σκοπό αυτό. Σε τέτοια περίπτωση σηµειώνει σε ειδικό έντυπο τους σειριακούς αριθµούς και άλλα
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στοιχεία των εισαγοµένων ειδών.
• Απαγορεύεται η έξοδος οποιουδήποτε είδους ή υλικού που αποτελεί περιουσία της
φυλασσόµενης εγκαταστάσεως χωρίς συνοδευτικό έγγραφο ή εντολή του υπευθύνου ασφαλείας ή
της ∆ιοίκησης. Κάθε εξαγωγή των ως άνω υλικών θα καταγράφεται στο Βιβλίο Συµβάντων.
• Ο φύλακας θα πρέπει να ελέγχει οπτικά και διακριτικά τις χειραποσκευές των εισερχοµένων και
εξερχοµένων ατόµων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει κάτι ύποπτο θα πρέπει να ενηµερώνει
άµεσα τον υπεύθυνο βάρδιας (αρχιφύλακα) και αυτός µε την σειρά του την εφηµερεύουσα του
Νοσοκοµείου. Μόνο κατόπιν εντολής της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου είναι δυνατό να διενεργείται
έρευνα στις χειραποσκευές των εισερχοµένων εξερχοµένων ατόµων.
• Αυστηρή απαγόρευση εισόδου σε πωλητές, µικροπωλητές, διαφηµιστές και επαίτες, χωρίς σχετική
άδεια της ∆ιοίκησης ή του ∆.Σ. του ΓΝΠ.
• Άµεση ενηµέρωση του αρχιφύλακα και συνεπώς και των αρµοδίων του Νοσοκοµείου, καθώς και
των αρµοδίων δικαστικών αρχών, για κάθε παράνοµη ενέργεια που υποπίπτει στην αντίληψή του.
Ειδικότερα, επιβάλλεται ο περιορισµός, µέχρις ότου προσέλθει η αστυνοµική δύναµη, όποιων
προσώπων προέβησαν σε έκνοµες ενέργειες ή προκάλεσαν επεισόδια ή κινδύνους για το
προσωπικό και την περιουσία του Νοσοκοµείου και η παράσταση στις Αστυνοµικές και ∆ικαστικές
Αρχές κατά των παρανοµούντων. Τα ανωτέρω θα γίνονται σε συνεργασία µε τη ∆ιοίκηση και το
Νοµικό Σύµβουλο του ΓΝΠ.
• Άµεση επέµβαση σε άτοµα που προβαίνουν σε παράνοµες ενέργειες ή προκαλούν επεισόδια ή
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, του προσωπικού και προκαλούν φθορά στην περιουσία
του Νοσοκοµείου και παράδοση τούτων στην Αστυνοµία.
• Σε περίπτωση εκτάκτου συµβάντος (σε οποιοδήποτε χώρο του Νοσοκοµείου), το προσωπικό του
ιδιωτικού συνεργείου θα συνεργάζεται µε το προσωπικό ασφαλείας του Νοσοκοµείου.
• Ειδικότερα, στο χώρο του Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ):
Έλεγχο αυστηρά της εισόδου, λόγω του µεγάλου αριθµού των εισερχοµένων.
Ιδιαίτερη επιµέλεια για την τήρηση της τάξης και την διασφάλιση ησυχίας και ηρεµίας σε όλους
τους χώρους του ΤΕΠ, ισόγειο της Νέας Πτέρυγας.
Απαγόρευση εισόδου συγγενών, συνοδών και ιατρικών επισκεπτών στους εξεταστικούς χώρους
του ΤΕΠ, πλην των ειδικά καλουµένων για τους οποίους θα ενηµερώνει η Προϊσταµένη.
Απαγόρευση στάθµευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων στο σηµείο προσαγωγής ασθενών του ΤΕΠ.
Ακόµα, όλοι οι φύλακες της εταιρείας παροχής φύλαξης θα πρέπει να ενηµερωθούν, µελετήσουν και
εξοικειωθούν µε τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας του Νοσοκοµείου και τις ειδικές οδηγίες και τα
καθήκοντά τους, ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί να τις χειρισθούν πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές
προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και µε ποια προτεραιότητα σε κάθε έκτακτο
συµβάν (π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, τροµοκρατική ενέργεια, σεισµό κλπ.).
Επίσης, θα πρέπει να ενηµερωθούν, µελετήσουν και εξοικειωθούν µε τον χειρισµό του εξοπλισµού
ασφάλειας-πυρασφάλειας (κυρίως πυροσβεστήρων), ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να χειριστούν
πολύ καλά τον εξοπλισµό αυτό.
Τέλος, το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να παραµένει σταθερό και να µην γίνονται αλλαγές στα
πρόσωπα µε την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται η καλύτερη
δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης.
Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε, τήρηση του νόµιµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ. Σε περίπτωση δε, που
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου, θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Ειδικότερα τα καθήκοντα των φυλάκων και οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν αναφέρονται
παρακάτω:
• Ο φύλακας προσέρχεται έγκαιρα στο σταθµό φύλαξης (σηµείο που θα οριστεί από το
Νοσοκοµείο), ενηµερώνεται για οτιδήποτε απαιτείται από τον προϊστάµενο του ή τον προκάτοχό
του και αφού κάνει έλεγχο της πληρότητας και λειτουργικότητας του εξοπλισµού αναλαµβάνει τα
καθήκοντά του.
• Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αφού ενηµερωθεί από τον προηγούµενο φύλακα,
κάνει πλήρη έλεγχο στους χώρους και φροντίζει να ασφαλίζει πόρτες και παράθυρα που πιθανόν
παρέµειναν ανοικτά.
• Ελέγχει την καλή λειτουργία των θυρών και παραθύρων, καθώς και των εξόδων κινδύνου, των
οποίων κρατά τα κλειδιά. Μετά το πέρας της εργασίας φροντίζει να κλείνει και να ασφαλίζει
ανοικτά ερµάρια γραφείων, φοριαµούς, βιβλιοθήκες, δωµάτια κλπ.
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• Ο κάθε φύλακας παραλαµβάνει και τηρεί υπ’ ευθύνη του τα κλειδιά των χώρων ευθύνης του. Τα
κλειδιά αυτά τα φέρει πάντα µαζί του και τα παραδίδει αυτοπροσώπως στον επόµενο φύλακα ή
στον υπεύθυνο του Νοσοκοµείου µε αντίστοιχη καταγραφή στο Βιβλίο Συµβάντων.
• Ελέγχει την λειτουργία των επικοινωνιών και σε περίπτωση βλάβης ενδιαφέρεται για την
αποκατάστασή της, ενώ ενηµερώνει την εφηµερεύουσα και τον αρµόδιο υπάλληλο του
Νοσοκοµείου.
Ελέγχει την ύπαρξη παροχής ρεύµατος και ύδατος και σε περίπτωση βλάβης ενδιαφέρεται για την
αποκατάστασή της, ενώ ενηµερώνει την εφηµερεύουσα και τον αρµόδιο υπάλληλο του
Νοσοκοµείου.
• Σε περίπτωση ενεργοποίησης των συστηµάτων ασφαλείας ενδιαφέρεται για την ενηµέρωση του
αρµοδίου υπαλλήλου του Νοσοκοµείου.
• Ελέγχει τους χώρους ευθύνης του ώστε:
Α) να µην υπάρχει διαρροή αερίων και υγρών που µπορεί να προκαλέσουν πληµµύρες ή άσχηµα
περιστατικά και
Β) να µην συσσωρεύονται υλικά που µπορεί να αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς.
Φροντίζει σε αυτές τις περιπτώσεις να ενηµερώνει την εφηµερεύουσα και τους αρµόδιους
υπαλλήλους του Νοσοκοµείου.
• Φροντίζει να υπάρχει:
Α) φως σε όλους τους χώρους και
Β) να έχει κλειδιά για όλους τους χώρους της περιοχής ευθύνης του, τα οποία και δε δανείζει για
κανένα λόγο. Εάν αυτό συµβεί, είναι ο µοναδικός υπεύθυνος για την επιστροφή τους στην
αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου.
• Κατά τις ώρες εργασίας λαµβάνει τέτοιες θέσεις ώστε να έχει οπτική επαφή µε ολόκληρο το χώρο
εισόδου και συναλλαγής µε το κοινό.
• Ελέγχει την είσοδο του προσωπικού και δεν επιτρέπει την είσοδο σε ξένα προς το Νοσοκοµείο
άτοµα.
• Εντοπίζει και παρακολουθεί καταστάσεις που δεν είναι συνήθεις και επεµβαίνει την κατάλληλη
στιγµή για να τις αντιµετωπίσει.
• Ελέγχει την είσοδο και έξοδο από το Νοσοκοµείο ατόµων που δεν εργάζονται στο Νοσοκοµείο.
Συγγενείς και συνοδοί ασθενών θα µπορούν να εισέρχονται στο Νοσοκοµείο, τις ώρες εκτός
επισκεπτηρίου, µε την επίδειξη ειδικής άδειας που θα έχει εκδώσει η Προϊσταµένη µετά από
εντολή του ∆/ντή της Κλινικής.
Οι δεχόµενοι τους επισκέπτες εργαζόµενοι, πρέπει να συνοδεύουν, ελέγχουν και επιτηρούν
αυτούς κατά τη διάρκεια της παραµονής τους εντός του Νοσοκοµείου και να τους οδηγούν κατά
την αποχώρησή τους µέχρι το οπτικό πεδίο του φύλακα.
• Σε περίπτωση ενόπλου ληστείας ή διαφόρων ταραχών λαµβάνει την κατάλληλη θέση και τις
αντιµετωπίζει µε ψυχραιµία, ανάλογα µε τις συγκεκριµένες συνθήκες.
• Μετά το πέρας της εργασίας παρακολουθεί την έξοδο του προσωπικού και ασκεί έλεγχο των
χειραποσκευών των εργαζοµένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.
• Σε περίπτωση ανεύρεσης αντικειµένων, ο φύλακας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι είναι αβλαβή και
τα αποθηκεύει προς παράδοση. Εάν έχει αντίθετες υποψίες, ειδοποιεί τη ∆ιοίκηση ή την
εφηµερεύουσα του Νοσοκοµείου και καλεί την Αστυνοµία.
• ∆εν ανοίγει και δεν επιτρέπει την είσοδο, µετά τη λήξη της εργασίας, στο Νοσοκοµείο, σε κανένα
εάν δεν έχει ειδοποιηθεί προηγουµένως για αυτό από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος. Εφόσον
υπάρξει έκτακτος ανάγκη εισόδου ατόµου, τότε αυτή γίνεται µε προκαθορισµένο τρόπο
(αναφέρεται παραπάνω).
• Ελέγχει την ασφάλεια των θησαυροφυλακίων.
• Παραλαµβάνει καθηµερινώς από τον αρµόδιο τις καταστάσεις της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού, ώστε να γνωρίζει σε ποιους πρέπει να επιτρέψει την είσοδο.
• Εκτελεί κατά διάφορα χρονικά διαστήµατα περιπολίες στους χώρους του Νοσοκοµείο και
βεβαιώνει για την καλή κατάσταση των χώρων (υαλοπίνακες, µεσοτοιχίες, πόρτες κ.λ.π.).
• Πριν από το τέλος της υπηρεσίας του εκτελεί και πάλι ένα γενικό έλεγχο των χώρων (εσωτερικών
και εξωτερικών) της περιµέτρου, επικοινωνιών, ρεύµατος, θυρών, παραθύρων, ύδατος κλπ. του
Νοσοκοµείου.
• Συντάσσει την αναφορά του σε δύο (2) αντίτυπα. Παραδίδει το ένα στο αρµόδιο Τµήµα του
Νοσοκοµείου και το άλλο στην Εταιρεία.
• Ο φύλακας απαγορεύει τη λήψη φωτογραφιών και video των εγκαταστάσεων από τρίτους χωρίς
αιτία ή ειδική άδεια.
• Απαγορεύεται ο φύλακας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του:
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• Να καταναλώνει εδέσµατα και ποτά.
• Να διαβάζει έντυπα, να ακούει µουσική και να παρακολουθεί τηλεόραση.
• Να δέχεται προσωπικές επισκέψεις.
• Να πραγµατοποιεί ιδιωτικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.
• Να συνοµιλεί άσκοπα µε άσχετα άτοµα.
• Να καπνίζει.
• Να αποµακρύνεται από την προβλεπόµενη θέση του.
• Να δίνει πληροφορίες σχετικές µε τους εργαζόµενους, ασθενείς ή µε τις δραστηριότητες
του Νοσοκοµείου σε οποιονδήποτε τα ζητήσει.
• Η εµφάνιση του φύλακα από κάθε άποψη (κούρεµα, ξύρισµα, ατοµική καθαριότητα, περιποίηση
στολής κλπ.) πρέπει να είναι άριστη. Τη συµπεριφορά του φύλακα πρέπει να διακρίνει η
σοβαρότητα, η ευγένεια, η προθυµία, η διακριτικότητα, η εχεµύθεια και η αποφασιστικότητα.
Οµοίως και η γενική εικόνα και στάση του φύλακα πρέπει να κυµαίνεται µέσα στα κοινώς
παραδεκτά όρια.
• Σε περίπτωση σοβαρού ζητήµατος, συµβάντος, δυσλειτουργίας συστήµατος, έκτακτης ανάγκης
και οποιουδήποτε προβλήµατος, ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου για τα περαιτέρω.
Οπωσδήποτε γίνεται καταγραφή του γεγονότος στο Βιβλίο Συµβάντων.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΥΡΚΑΪΑ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σηµαίνει αµέσως συναγερµό µε οποιονδήποτε τρόπο, προσπαθεί να την σβήσει
χρησιµοποιώντας τα πυροσβεστικά µέσα που διαθέτει και ταυτόχρονα ενηµερώνει την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και τον υπεύθυνο υπάλληλο του Νοσοκοµείου.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Σε περίπτωση που φυσικό φαινόµενο (πληµµύρα, σεισµός κλπ.) προκαλέσει ζηµιά ή πιθανότητα ζηµιών
στο Νοσοκοµείο, χρησιµοποιεί οποιοδήποτε µέσο διαθέτει για να προλάβει και ταυτόχρονα ενηµερώνει
την Πυροσβεστική Υπηρεσία το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και τον υπεύθυνο του Νοσοκοµείου.
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ
Σε περίπτωση που άλλο αίτιο προκαλεί ζηµιά ή υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει ζηµιά στο Νοσοκοµείο,
όπως ληστεία, διάρρηξη, εσκεµµένη φθορά κλπ., προσπαθεί να την αποτρέψει µε τις µεθόδους που έχει
εκπαιδευτεί από την εταιρεία του και ταυτόχρονα ειδοποιεί το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και τον
υπεύθυνο του Νοσοκοµείου, αλλά και την Αστυνοµία.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και σε περίπτωση συναγερµού των,
λαµβάνει τις κατάλληλες θέσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, χρησιµοποιώντας τις µεθόδους
που γνωρίζει από την εκπαίδευση που έχει λάβει από την εταιρεία του και το Νοσοκοµείο, αφού όµως
πρώτα ενηµερώσει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. Σε καµία περίπτωση δεν κάνει χειρισµούς για
τους οποίους δεν είναι αρµόδιος και χωρίς την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επιπλέον,
ενηµερώνει το Κέντρο Ασφαλείας της Εταιρείας και καταγράφει το συµβάν στο ειδικό βιβλίο.
ΕΙ∆ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα έντυπα, που υποχρεούται ο ανάδοχος να τηρεί κατά την φύλαξη, είναι τα παρακάτω:
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Είναι το έντυπο εκείνο που τηρείται απόλυτα αριθµηµένο σε ειδικό φάκελο, σε κάθε περιοχή ευθύνης,
µεταξύ του παραδίδοντος και αναλαµβάνοντος υπηρεσία.
Σκοπός του εντύπου είναι η έγγραφη ενηµέρωση του αναλαµβάνοντα υπηρεσία από αυτόν που παραδίδει
υπηρεσία και η διαπίστωση, σε τυχόν περιστατικό, των ενεργειών που έγιναν.
Συµπληρώνεται από τον φύλακα που παραδίδει υπηρεσία.
Περιγράφεται σε αυτό η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκοµείο τη στιγµή της παράδοσης υπηρεσίας,
όπως βλάβες, ζηµιές, ενέργειες, ειδοποιήσεις κλπ.
Εάν ο φύλακας του αναδόχου παραλαµβάνει υπηρεσία από φύλακα του Νοσοκοµείου ο ίδιος ο φύλακας
του αναδόχου φροντίζει για τη συµπλήρωση του εντύπου, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που θα γίνει από
τον παραδίδοντα φύλακα του Νοσοκοµείου και αφού υπογράψει αυτό ο φύλακας του Νοσοκοµείου.
Εάν ο φύλακας του αναδόχου παραδίδει υπηρεσία στο φύλακα του Νοσοκοµείου, ο φύλακας του
Αναδόχου παραδίδει αντίγραφο αυτού στον φύλακα του Νοσοκοµείου και φροντίζει για την υπογραφή
στο
πρωτότυπο αυτού. Το έντυπο αυτό δεν παραδίδεται πουθενά και παραµένει στον φάκελο του στην
περιοχή ευθύνης του φύλακα σε ειδικό χώρο.
ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Είναι το ειδικό εκείνο βιβλίο µε απόλυτα αριθµηµένες σελίδες από τον φύλακα υπηρεσίας για την περιοχή
ευθύνης του.
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Σκοπός του εντύπου είναι η καταγραφή ανθρώπων που εισέρχονται στο χώρο ευθύνης του και δεν αφορά
τους έχοντες εργασία και λόγο να βρίσκονται εκεί. Στο βιβλίο αυτό πρέπει να καταγράφονται οι ώρες
εισόδου και εξόδου και η αιτία επισκέψεως τους.
Συµπληρώνεται από τον φύλακα υπηρεσίας στο χώρο ευθύνης του.
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Είναι το ειδικό εκείνο έντυπο που συµπληρώνεται από τον φύλακα υπηρεσίας εις διπλούν, για τον χώρο
ευθύνης του. Ένα αντίγραφο υποβάλλεται στην εταιρεία και ένα αντίγραφο στο αρµόδιο γραφείο του
Νοσοκοµείου.
Σκοπός του εντύπου είναι η ενηµέρωση του αναδόχου και του Νοσοκοµείου για όλα τα περιστατικά που
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του φύλακα
Σε αυτό περιγράφονται όσα βρήκε ο φύλακας κατά την ώρα της υπηρεσίας του (παράθυρα, πόρτες
ανοικτές, ζηµιές κλπ.), τι ενέργειες έκανε για αυτά, ποιους ανθρώπους ειδοποίησε, τι έγινε τελικά και
τυχόν άλλα συµβάντα για τα οποία θα πρέπει να ενηµερωθεί ο ανάδοχος και το Νοσοκοµείο. Τυχόν άλλες
παρατηρήσεις για προσοχή κλπ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Ο συνολικός αριθµός ατόµων είναι έξι (6) άτοµα για τη φύλαξη της Υγειονοµικής Μονάδας βάσης του
ΓΝΠ.
Τα άτοµα αυτά κατανέµονται µε τρόπο τέτοιο ώστε να καλύπτονται οι πιο κάτω βάρδιες:
• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (∆ΙΩΡΟΦΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΤΜΗΜΑΤΑ)
24ωρη φύλαξη
1 άτοµο ανά βάρδια
• ΚΤΗΡΙΟ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
1 άτοµο κατά τη νυχτερινή βάρδια(23:00 – 07:00) καθηµερινά
ΠΟΙΝΕΣ
Σε περίπτωση που ο φύλακας απουσιάζει αδικαιολόγητα µία ηµέρα θα επιβάλλεται από τον ∆ιοικητή ή το
∆.Σ. του Νοσοκοµείου πρόστιµο #300,00# ευρώ σε βάρος της εταιρείας. Το ίδιο πρόστιµο θα επιβάλλεται
και σε κάθε περίπτωση αποδεδειγµένης πληµµελούς φύλαξης.
Σε περίπτωση που ο φύλακας απουσιάζει αδικαιολόγητα µέχρι και τρείς (3) ηµέρες, το Νοσοκοµείο έχει το
µονοµερές δικαίωµα να καταγγείλει την σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, να την κηρύξει έκπτωτη και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης να εκπέσει υπέρ του Νοσοκοµείου.
Τέλος, για οποιαδήποτε άλλο πιθανόν παράπτωµα του αναδόχου που είναι έξω από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις, αρµόδιες είναι οι δικαστικές αρχές της πόλης µας.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α) Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυµία, _∆/νση, τηλ. κ.λ.π.)
β) Τα στοιχεία του Νοσοκοµείου µε τις λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: “ Υπηρεσίες φύλαξης της
Υγειονοµικής Μονάδας Βάσης του Γ.Ν. Πατρών, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών (από
16-08-2017 έως 15-11-2017) προϋπολογισµου 24.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.”
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προµηθειών (κτίριο Γ. Γεννηµατά 2ος
όροφος) έως την 07-08-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 πµ. Όπου και το άνοιγµα των
προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως ορίσθηκε µε την αρ. 1006/3012-2016 Απόφαση ∆ιοικητή µε Α∆Α:ΨΕΟΨ46906Λ-Ε8Π του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών.

O ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών
Θεόδωρος Σερεµέτης

