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Τεχνική Υπηρεσία 
Πληροφορίες: 
Κορακοβούνη Σοφία 
ΤΗΛ.: 27213-63383 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΘΕΜΑ:  Αποκατάσταση συστήματος ελέγχου της κυκλοφορίας των 

αυτοκινήτων εντός του περιβάλλοντος χώρου της Ν. Μ. Καλαμάτας 
 

Στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου υπάρχουν εγκατεστημένες τέσσερες 
(6) μπάρες ελέγχου της διέλευσης των αυτοκινήτων εντός του περιφραγμένου 
περιβάλλοντος χώρου του προκειμένου να υποστηρίζουν το έργο της φύλαξης 
αυτού. 
 
Μετά την παρέλευση του χρόνου της εγγύηση των και μετά από επανειλημμένες 
αποκαταστάσεις των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στη λειτουργία τους 
η Τεχνική Υπηρεσία στην προσπάθεια να αποκαταστήσει τις όποιες 
δυσλειτουργίες αυτών, να διασφαλίσει με καλύτερη μέθοδο την απρόσκοπτη 
λειτουργία τους και την διευκόλυνση των επιτρεπόμενων κατόχων αυτοκινήτων 
προτείνει τα κάτωθι: 
 
Α.  την ολοκληρωτική αποκατάσταση κάθε υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος 
 
B.  την μεταφορά της μπάρας της κεντρικής Εισόδου στην απέναντι θέση 
 
Γ.  την προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) νέας μπάρας στην είσοδο της 

περιοχής στάθμευσης των ΤΕΠ & ΑΜΕΑ 
 
Δ.  την προμήθεια και εγκατάσταση τριών καρταναγνωστών, 750 τεμαχίων 

μαγνητικών καρτών και της συσκευής προγραμματισμού των. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 
Α. Υπηρεσίες αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος της λειτουργίας της 

μπάρας που οδηγεί στο υπόγειο προαύλιο στάθμευσης 
Προϋπολογισμός: 300 Ευρώ 

Β. Υπηρεσίες μεταφοράς της μπάρας της Κεντρικής Εισόδου στην ακριβώς 
απέναντι θέση για τη διευκόλυνση και ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 
Προϋπολογισμός: 600 Ευρώ 

Γ.  Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) νέας μπάρας μήκους 5μ. παρόμοιων 
λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών (λειτουργίας και ασφαλείας) με τις 
υφιστάμενες, στην είσοδο της περιοχής στάθμευσης των ΤΕΠ & ΑΜΕΑ μαζί με 
όλον τον εξοπλισμό ελέγχου – ασφάλειας και της αυτόματης εξόδου οχημάτων 
(μαγνητικό πεδίο) 



Προϋπολογισμός: 2.300 Ευρώ 
Δ. Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) καρταναγνωστών μαζί με τις βάσεις τους 

στις αντίστοιχες εισόδους Επειγόντων περιστατικών, Υπογείου & χώρου 
στάθμευσης της εκκλησίας. Μαζί με τους καρταναγνώστες θα παραδοθούν 750 
τεμάχια μαγνητικές κάρτες προγραμματισμένες για πρόσβαση στις δεδομένες 
μπάρες εισόδου. 
Προϋπολογισμός: 4.600 Ευρώ 

 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.800,00 Ευρώ 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν  προσφορές  για την 
«Αποκατάσταση συστήματος  ελεγχόμενης πρόσβασης στη Ν. Μ. 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».(Σύμφωνα με την  συνημμένη τεχνική έκθεση)  . Η υποβολή 
προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο, με ένδειξη: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ  
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ .(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27210 46427 κ. 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  )  

         
 Υποβολή προσφορών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου 

Καλαμάτας έως 17-02-2020, ώρα 14.00. 
 
 
 
Ο Προϋστάμενος της       Η Δ/κη Διευθύντρια 
Τεχνικής Υπηρεσίας  
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. 


