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ΘΕΜΑ: Επισκευή Εξωτερικού Φωτισμού 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Μετά το σχετικό αίτημα του Τμήματος «Επιστασίας και Ιματισμού» η Τεχνική Υπηρεσία 

διενήργησε έλεγχο του εξωτερικού φωτισμού και διαπίστωσε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί 

μόνο το 10% αυτού με αποτέλεσμα να υποφωτίζεται ο εξωτερικός χώρος του Νοσοκομείου και 

ειδικότερα οι χώροι στάθμευσης. 

 

Προτείνουμε λοιπόν να ανατεθεί σε κατάλληλο ανάδοχο η συνολική επισκευή του εξωτερικού 

φωτισμού ώστε να αποκατασταθεί ο φωτισμός και παράλληλα να μειωθεί το κόστος 

λειτουργίας του με την χρήση λαμπτήρων LED 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 

Η υπηρεσία της ‘Επισκευής του Εξωτερικού Φωτισμού’ αφορά: 

 

Την πλήρη αποκατάσταση του φωτισμού σε εξήντα δύο (62) φωτιστικά σημεία σε στύλους 

φωτισμού 8 & 3 μ. με χρήση καλαθοφόρου οχήματος. 

 

Η υπηρεσία αποκατάστασης θα ανατεθεί σε ανάδοχο που θα κατέχει τα τυπικά και τα 

ουσιαστικά προσόντα για τις περιγραφόμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και την χρήση & 

λειτουργία του καλαθοφόρου οχήματος.  

 

Όλες οι καταναλώσεις θα πρέπει να ασφαλιστούν τοπικά με ατομικά διάταξη. 

Ειδικότερα: 

Α. Επσκευή φωτιστικών 41 σημείων στύλων 8μ. με λαμπτήρα 

     LED 150W 230VAC E40 IP65 14000Lm 4000K 

     που θα ασφαλίζεται με αυτόματο ασφαλειοδιακόπτη 6Α 

Β. Επσκευή φωτιστικών 21 σημείων στύλων 3μ. με λαμπτήρα 

     LED 80W 230VAC E27 IP44 7200Lm 4000K 

     που θα ασφαλίζεται με αυτόματο ασφαλειοδιακόπτη 6Α 

 

Στην ανωτέρω υπηρεσία περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, τα υλικά και τα μικροϋλικά που θα 

χρειαστούν για την αποκατάσταση στο σύνολο τους των ανωτέρω φωτιστικών σημείων του 

περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου (Ν.Μ. Καλαμάτας) σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή που προηγείται, ως επίσης και η χρήση του καλαθοφόρου οχήματος. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να φέρει όλες τις αναγκαίες άδειες για την πραγματοποίηση του έργου. 
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Τα δε παραδοτέα του αναδόχου δηλαδή το σύνολο των 62 φωτιστικών σημείων θα 

παραδοθούν σε λειτουργία και θα καλύπτονται δε από αυτόν με πλήρη εγγύηση καλής 

λειτουργίας για ένα (1) έτος. 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές για την «Επισκευή 
του Εξωτερικού Φωτισμού της Ν.Μ.Καλαμάτας»(σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή) . 
Η υποβολή προσφορών θα γίνει σε κλειστό φάκελο με ένδειξη-ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς είναι η επίσκεψή 
σας στο χώρο του Νοσοκομείου για γνώση του αντικειμένου . (Πληροφορίες 
στο  τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας τηλ. Επικοινωνίας 2721363427 κ. 
Βλαχοδημητρόπουλος  Αναστάσιος). 
ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΑΠΟ 29-06-2021 ΕΩΣ 09-07-2021  07:00 ΕΩς 14:30  
 
 
 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.200€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 

 

Ο Προϊστάμενος της 

Τεχνικής  Υπηρεσίας 

 

 

 

 

Βλαχοδημητρόπουλος Αναστάσιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, M.Sc. 

Η Διοικητική Διευθύντρια 

               

 

 

 


