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Θεσσαλονίκη, 31.05.2021 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  Ν. Μενεμένη 54628 ΠΡΟΣ :  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:     

Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310764023   

FAX: 2310760076          

 

 

ΘΕΜΑ:  Διευκρίνηση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/28.05.2021   Διακήρυξη ( αρ. 

συστήματος 133487). 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1498/28.05.2021 διακήρυξη που αφορά τον Διαγωνισμό «Φύλαξη της 

ΚΑΘ Α.Ε.» και με αριθμό συστήματος 133487, στο άρθρο 2.2.7 «Πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας», αναφέρεται  ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

κατέχουν και να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, και το ISO για την συμμόρφωση συστήματος 

διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο BS10012:2017. 

Καθώς το ζητούμενο ISO δεν είναι διαπιστευμένο, δεν απαιτείται η προσκόμιση του  και το 

άρθρο 2.2.7. τροποποιείται  

 από: 

«α) Να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά σε ισχύ ΙSO 9001:2015 και ISO 

45001:2018  από διαπιστευμένους φορείς. 

β) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας. 

γ) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018, ή νεότερο στον 

τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας 

δ)Πιστοποιητικό για την συμμόρφωση συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

σύμφωνα με το πρότυπο BS10012:2017. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο», 

σε: 
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α) Να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά σε ισχύ ΙSO 9001:2015 και ISO 

45001:2018  από διαπιστευμένους φορείς. 

β) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001 στον τομέα παροχής Υπηρεσιών 

Ασφαλείας. 

γ) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001:2018, ή νεότερο στον 

τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο».  

Αντίστοιχα, στο άρθρο 2.4.3.2 «τεχνική προσφορά» η περίπτωση 5 τροποποιείται 

από: 

 «Κατέχει Πιστοποιητικά ΙSO  σε ισχύ της σειράς : α) 9001:2015 & 45001:2018 από 

διαπιστευμένους φορείς,  β) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001 στον 

τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, γ) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία ISO 45001:2018στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, δ)Πιστοποιητικό για την 

συμμόρφωση συστήματος διαχείρισης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο 

BS10012:2017»,  

 

σε:  

«Κατέχει Πιστοποιητικά ΙSO  σε ισχύ της σειράς : α) 9001:2015 & 45001:2018 από 

διαπιστευμένους φορείς,  β) Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας ISO 14001 στον 

τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, γ) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία ISO 45001:2018στον τομέα παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας».  

 

 

                                    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΘ Α.Ε. 

Αντώνιος Μπούρης 
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