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ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης θυρών σε χώρους του Γ. 

Ν. Πατρών” 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης 

θυρών σε χώρου του Γ. Ν. Πατρών.  

Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης προϋποθέτει την συμβατότητα του υπό 

εγκατάσταση συστήματος με το υπάρχον, ώστε η πρόσβαση του προσωπικού να γίνει με μια και μοναδική 

ατομική κάρτα και τη διαμόρφωση του συστήματος από ένα λογισμικό. 

Ο έλεγχος πρόσβασης να πραγματοποιείται μέσω καρταναγνωστών με κάρτα εγγύτητας και σύστημα 

θυροτηλεοράσεων.  

Όπου υπάρχει καρταναγνώστης με θυροτηλεόραση επιτρέπεται η διέλευση στο κοινό.  

Όπου υπάρχει καρταναγνώστης χωρίς θυροτηλεόραση η κίνηση επιτρέπεται για υπηρεσιακούς λόγους μόνο. 

Το σύστημα δεν συνδέεται με σύστημα πυρανίχνευσης για απελευθέρωση των θυρών σε περίπτωση φωτιάς 

καθώς όλες οι πόρτες θα ανοίγουν απρόσκοπτα προς την πορεία διαφυγής. 

 

Τα σημεία που θα ελέγχονται να είναι τα ακόλουθα: 

ΑΑ Κωδικός 

σημείου 

ελέγχου 

Προστατευόμενη 

εγκατάσταση 

Αντικείμενο ελέγχου Μέσα ελέγχου 

Α. Κτίριο Νέας Πτέρυγας: 

1 Α.(-1).1 Κεντρική πόρτα 

χώρου Κεντρικής 

Αποστείρωσης 

Θύρα μεταξύ διαδρόμων 

-1.01.15 και -1.01.05 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά του διαδρόμου -1.01.15 που 

ελέγχεται από την Κεντρική Αποστείρωση 

2 Α.(-1).2 Ασθενοφόροι 

Ανελκυστήρες 

Κλήση ανελκυστήρα στο 

πρώτο υπόγειο 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

3 Α.0.1 Ασθενοφόροι 

Ανελκυστήρες 

Κλήση ανελκυστήρα στο 

ισόγειο 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

4 Α.0.2 Κτίριο Νέας 

Πτέρυγας 

Βόρεια εξωτερική πόρτα Καρταναγνώστης εξωτερικά της Βόρειας 

πόρτας 

5 Α.0.3 ΤΕΠ Πόρτα μεταξύ 

κλιμακοστασίου 0.03.03 

και διαδρόμου 0.01.17 

Καρταναγνώστης από την πλευρά του 

κλιμακοστασίου 0.03.03 με σειρήνα 

6 Α.1.1 Ασθενοφόροι 

Ανελκυστήρες 

Κλήση ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του πρώτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

7 Α.1.2 Χειρουργεία – ΜΕΘ 

– Διακτιριακός 

Διάδρομος 

Πόρτα μεταξύ αναμονής 

1.04.02 και διαδρόμου 

1.04.03 

Καρταναγνώστης, σειρήνα και 

θυροτηλεόραση από την πλευρά της 

αναμονής 1.04.02 που ελέγχεται από α) 

Χειρουργεία, β) ΜΕΘ, γ) Γρ. 
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ΑΑ Κωδικός 

σημείου 

ελέγχου 

Προστατευόμενη 

εγκατάσταση 

Αντικείμενο ελέγχου Μέσα ελέγχου 

Αναισθησιολόγων και δ) Μονάδα Νεογνών 

και μεγαφωνικό σύστημα 

8 Α.1.3 Χειρουργεία – ΜΕΘ 

– Διακτιριακός 

Διάδρομος 

Πόρτα μεταξύ 

κλιμακοστασίου 1.04.04 

και διαδρόμου 1.04.05 

Καρταναγνώστης από την πλευρά του 

κλιμακοστασίου 1.04.04 

9 Α.1.4 Διακτιριακός 

Διάδρομος- 

Μονάδα Νεογνών - 

Μαιευτήριο 

Πόρτα μεταξύ διαδρόμου 

1.04.03 και διαδρόμου 

1.04.08 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά του διαδρόμου 1.04.03 που 

ελέγχεται από τη Μονάδα Νεογνών 

10 Α.1.5 Χειρουργεία Πόρτα μεταξύ 

κλιμακοστασίου Κ3 

1.04.06 και διαδρόμου 

1.03.20 

Καρτκαναγνώστης από την πλευρά του 

κλιμακοστασίου Κ3 1.04.06 

11 Α.2.1 Ασθενοφόροι  

Ανελκυστήρες 

Κλήση ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του δεύτερου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

12 Α.2.2 Χειρουργική – 

Πλαστική Κλινική 

Πόρτα μεταξύ αναμονής  

2.04.07 και διαδρόμου 

2.02.01 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά της αναμονής 2.04.07 που 

ελέγχεται από τη Στάση Αδελφής 

Χειρουργικής και Πλαστικής Κλινικής 

13 Α.2.3 Ορθοπεδική – 

Ουρολογική 

Κλινική 

Πόρτα μεταξύ αναμονής  

2.04.07 και διαδρόμου 

2.01.01 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά της αναμονής 2.04.07 που 

ελέγχεται από τη Στάση Αδελφής 

Ορθοπεδικής και Ουρολογικής Κλινικής 

14 Α.2.4 Χειρουργική – 

Πλαστική – 

Ορθοπεδική – 

Ουρολογική 

Κλινική 

Πόρτα μεταξύ 

προθαλάμου 

κλιμακοστασίου Κ3 

2.04.11α και διαδρόμου 

2.03.01 

Καρταναγνώστης από την πλευρά του 

προθαλάμου κλιμακοστασίου Κ3 2.04.11α 

Β. Κεντρικό Κτίριο 

15 Β.(-1).1 Τραπεζαρία Πόρτα μεταξύ 

Τραπεζαρίας Υ.07 και 

διαδρόμου Υ.02 

Καρταναγνώστης και θυροτηλέφωνο από 

την πλευρά του διαδρόμου Υ.02 που 

ελέγχεται εσωτερικά του χώρου Υ.07 

 

16 Β.(-1).2 Μαγειρεία Πόρτα μεταξύ κεντρικής 

διανομής μαγειρείων Υ.54 

και διαδρόμου Υ.26 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά του διαδρόμου Υ.26 που 

ελέγχεται από τον χώρο της ζεστής 

κουζίνας 

17 Β.(-1).3 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του πρώτου 

υπογείου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

18 Β.0.1 Ασθενοφόρος Κλήση Ασθενοφόρου Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 
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ΑΑ Κωδικός 

σημείου 

ελέγχου 

Προστατευόμενη 

εγκατάσταση 

Αντικείμενο ελέγχου Μέσα ελέγχου 

Ανελκυστήρας Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του ισογείου 

κλήσης ανελκυστήρα 

19 Β.1.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του πρώτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

20 Β.2.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του δεύτερου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

21 Β.3.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του τρίτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

22 Β.4.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του τέταρτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

23 Β.5.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του πέμπτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

24 Β.6.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του έκτου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

25 Β.7.1 Ασθενοφόρος 

Ανελκυστήρας 

Κλήση Ασθενοφόρου 

Ανελκυστήρα στο 

επίπεδο του έβδομου 

ορόφου 

Καρταναγνώστης πλησίον του κομβίου 

κλήσης ανελκυστήρα 

26 Β.(-1).2 Κεντρικό Κτίριο 

διαμέσου του 

Ανατολικού 

Κλιμακοστασίου Κ2 

διαφυγής 

Εξωτερική πόρτα εισόδου 

στο κτίριο από το 

Ανατολικό Κλιμακοστάσιο 

Κ2 

Καρταναγνώστης στην εξωτερική πλευρά 

του κτιρίου στο επίπεδο του υπογείου στο 

ανατολικό  κλιμακοστάσιο Κ2 με σειρήνα 

27 Β.(-1).3 Κεντρικό Κτίριο 

διαμέσου του 

Ανατολικού 

Κλιμακοστασίου Κ2 

διαφυγής 

Εσωτερική πόρτα 

εισόδου στο Ανατολικό 

Κλιμακοστάσιο Κ2 μεταξύ 

χώρου Υ.25 και 

προθαλάμου Υ.25Α 

Καρταναγνώστης στην εσωτερική πλευρά 

του κτιρίου στο επίπεδο του υπογείου στο 

ανατολικό  κλιμακοστάσιο Κ2 στην πλευρά 

του προθαλάμου Υ.25Α 

Γ. Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου 

28 Γ.0.1 Αιμοδοσία Πόρτα μεταξύ αναμονής 

0.3Α.05 και χώρου 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά της αναμονής 0.3Α.05 που 
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ΑΑ Κωδικός 

σημείου 

ελέγχου 

Προστατευόμενη 

εγκατάσταση 

Αντικείμενο ελέγχου Μέσα ελέγχου 

κυκλοφορίας 0.3Α.02 ελέγχεται από την Κίνηση Αίματος (0.1.09) 

και τηλεχειρισμό 

29 Γ.1.1 Νεφρολογική 

Κλινική - ΜΤΝ 

Πόρτα μεταξύ αναμονής 

1.03.04 και χώρου 

κυκλοφορίας 1.3Α.13 

Καρταναγνώστης και θυροτηλεόραση από 

την πλευρά της αναμονής 1.03.04 που 

ελέγχεται από τη Στάση Αδελφής 

Νεφρολογικής Κλινικής και ΜΤΝ 

 

 

Να υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε θύρες ανά χρήστη. Σε κάθε 

χρήστη να αντιστοιχεί μόνο μια κάρτα για την διέλευσή του. 

Τα πόμολα εισόδου από την πλευρά των καρταναγνωστών να αντικατασταθούν με σταθερές χειρολαβές από 

τον Ανάδοχο. 

Για οποιονδήποτε δεν διαθέτει κάρτα διέλευσης, σε συγκεκριμένες πόρτες διέλευσης κοινού, να υπάρχει 

σύστημα θυροτηλεφώνου ή θυροτηλεόρασης με μπουτονιέρα με κουδούνι το οποίο θα ηχεί μέσα στο χώρο 

ελέγχου, σε σημείο ή σημεία που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, και η εντολή απελευθέρωσης της πόρτας θα 

δίνεται από το χειριστήριο από το προσωπικό.  

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η κάθε πόρτα να απελευθερώνεται και να περνάει στην κατάσταση 

«ανοικτή». 

Σε περίπτωση που η πόρτα για οποιονδήποτε λόγο είναι στην κατάσταση «ανοικτή» με έλξη της πόρτας από τη 

σταθερή χειρολαβή να ανοίγει η πόρτα. 

Η έξοδος μέσω της πόρτας προς τους υπόλοιπους χώρους θα γίνεται με την χρήση το πόμολου εξόδου ή της 

μπάρας πανικού εξόδου απρόσκοπτα. 

Τα όρια των εργασιών των εγκαταστάσεων αρχίζουν από τις κεντρικές συσκευές και τελειώνουν με την 

ολοκλήρωση του αντικειμένου και τις ρυθμίσεις και δοκιμές. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων πρέπει να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά υλικά του συστήματος 

HoneywellPro32 για την πλήρη συμβατότητα με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης του Κεντρικού Κτιρίου, την 

αποκλειστική διακίνηση του προσωπικού με τη χρήση μιας κάρτας και τον κεντρικό έλεγχο του συστήματος.  

Το σύστημα να είναι επεκτάσιμο για υποστήριξη μεγάλου αριθμού θυρών καθώς και σε άλλα κτίρια εντός 

του οικοπέδου. 

Σε κάθε προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια του υλικού, η μεταφορά του στον τόπο του 

έργου, η τοποθέτηση και συνδεσμολογία του, όλα τα υλικά καλωδίωσης, όλα τα απαραίτητα υλικά και 

μικροϋλικά στερέωσης αλλά και σύνδεσης οι απαραίτητες δοκιμές, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και 

παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. 

 

Η προτεινόμενη υλοποίηση του συστήματος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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1. Προμήθεια και εγκατάσταση, για τον έλεγχο των καρταναγνωστών του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας, σε 

πλήρη λειτουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας που υποστηρίζει έως και 16 μονάδες επέκτασης, on board 

Ethernet port, ενδεικτικού τύπου PRO32IC του οίκου HONEYWELL, μνήμη 50.000 καρτών και 50.000 

συμβάντων.  

2. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, για το σύστημα του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας, 

κυτίου χωρητικότητας έως και εννέα μονάδων της σειράς PRO ενδεικτικού τύπου PRO22ENC1 του οίκου 

HONEYWELL.  

3. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, για το σύστημα του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας, 

τροφοδοτικού 4Amp κατάλληλο για το κυτίο της παραγράφου 2, ενδεικτικού τύπου PRO22E1PS του οίκου 

HONEYWELL. 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, για το σύστημα του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας, 

συσσωρευτή μολύβδου 12V 7Αhκατάλληλο για το κυτίο της παραγράφου 2, ενδεικτικού τύπου PRO22BAT1 του 

οίκου HONEYWELL. 

5. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία οκτώ (8) μονάδων επέκτασης για υποστήριξη 2 

καρταναγνωστών, 6 εξόδων ρελέ και 8 ελεγχόμενων εισόδων ανά μονάδα, ενδεικτικού τύπου PRO32R2 του 

οίκου HONEYWELL για το κτίριο της Νέας Πτέρυγας (1: Α.(-1).2 & Α.0.1, 2: Α.1.1 & Α.2.1, 3: Α.2.4 & Α.1.5, 4: 

Α.0.3 & Α.0.2, 5: Α.2.3 & Α.2.2, 6: Α.1.3 & Α.1.4, 7: Α.(-1)1 και 8: Α.1.2 (αναμονή για μελλοντική επέκταση σε 

ΜΕΘ). 

6. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία δεκατριών (13) καρταναγνωστών προσέγγισης με 

έξοδο Wiegand, εμβέλειας ανάγνωσης έως 7,5 εκ, ενδεικτικού τύπου OP10HONR ή OP10-FWM για εσωτερικούς 

χώρους του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας (Όλοι οι καρταναγνώστες πλην του Α.(-1).1.). 

7. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) καρταναγνώστη προσέγγισης με έξοδο 

Wiegand, εμβέλειας ανάγνωσης έως 6 εκ, για εξωτερικό χώρο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας (Α.(-1).1.) 

8. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) switch ενδεικτικού τύπου Cisco για τη 

διασύνδεση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης της Νέας Πτέρυγας με το Κεντρικό Σύστημα του 

Πολυωρόφου. 

9. Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) ηλεκτρικών κλειδαριών 12VDC με ενσωματωμένη δίοδο και 

ισάριθμων μαγνητικών επαφών για τον έλεγχο των θυρών της Νέας Πτέρυγας. 

10. Προμήθεια και τοποθέτηση τροφοδοτικού κυπρί για την τροφοδοσία των κυπρί των θυρών της Νέας 

Πτέρυγας. 

11. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) σειρήνων εσωτερικών για τα σημεία (Α.1.2 και Α.0.3) του κτιρίου 

της Νέας Πτέρυγας 

12. Προμήθεια και τοποθέτηση πέντε (5) συστημάτων θυροτηλεόρασης με πέντε (5) μπουτονιέρες στα 

σημεία Α.(-1).1, Α.1.2, Α.1.4, Α.2.2 και Α.2.3 και εννέα (9) σταθμών με οθόνες-έλεγχο σε σημεία της Νέας 

Πτέρυγας (Κεντρική Αποστείρωση, Χειρουργεία, ΜΕΘ, Μονάδα Νεογνών, Γραφείο Αναισθησιολόγων, Στάση 

Αδελφής Ορθοπεδικής, Στάση Αδελφής Ουρολογικής, Στάση Αδελφής Πλαστικής, Στάση Αδελφής Χειρουργικής) 
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με όλα τα παρελκόμενα και καλωδιώσεις. 

 

Στο Κεντρικό Κτίριο να γίνει χρήση της υπάρχουσας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας  τύπου PRO32IC του οίκου 

HONEYWELL πάνω στην οποία είναι ήδη συνδεδεμένοι δεκατρείς (13) καρταναγνώστες. 

13. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία οκτώ (8) μονάδων επέκτασης για υποστήριξη 2 

καρταναγνωστών, 6 εξόδων ρελέ και 8 ελεγχόμενων εισόδων ανά μονάδα, ενδεικτικού τύπου PRO32R2 του 

οίκου HONEYWELL για το Κεντρικό Κτίριο. 

14. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία δεκαπέντε (15) καρταναγνωστών προσέγγισης με 

έξοδο Wiegand, εμβέλειας ανάγνωσης έως 7,5 εκ, ενδεικτικού τύπου OP10HONR ή OP10-FWM για εσωτερικούς 

χώρους του Κεντρικού Κτιρίου.  

15. Προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) καρταναγνώστη προσέγγισης με έξοδο 

Wiegand, εμβέλειας ανάγνωσης έως 6 εκ, για εξωτερικό χώρο του Κεντρικού Κτιρίου. 

16. Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) σειρήνας εσωτερικής για το σημείο (Β.(-1).2) του Κεντρικού Κτιρίου 

17. Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) συστημάτων θυροτηλεόρασης: (α) με μία (1) μπουτονιέρα 2 

θέσεων και δύο (2) σταθμούς με οθόνες-έλεγχο, (β) με μια (1) μπουτονιέρα μίας θέσης και έναν σταθμό (και 

τηλεχειρισμό) στο διώροφο τμήμα του κεντρικού κτιρίου με όλα τα παρελκόμενα και καλωδιώσεις και (γ) με μια 

(1) μπουτονιέρα μίας θέσης και έναν σταθμό στα Μαγειρεία του κεντρικού κτιρίου. 

18. Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) ηλεκτρικών κλειδαριών 12VDC με ενσωματωμένη δίοδο και 

ισάριθμων μαγνητικών επαφών για τον έλεγχο των θυρών του Κεντρικού Κτιρίου. 

19. Ενσωμάτωση συστημάτων Κεντρικού Κτιρίου στην υπάρχουσα υποδομή του Πολυωρόφου Κτιρίου στο 

σχετικόrack στον τέταρτο όροφο. 

20. Διασύνδεση με καλωδιώσεις μέσω ψευδοροφών και shaft και καναλιών όλων των επιμέρους υλικών. 

Ρύθμιση και δοκιμές. 

21. Παραμετροποίηση υπάρχοντος λογισμικού wps4. 

 

Επιπλέον Τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις Αναδόχου 

 Τα συστήματα να έχουν πλήρη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εγγυώνται την 

ασφαλή λειτουργία του κάθε προϊόντος, πιστοποιητικό CE κλπ. 

 Τα συστήματα να συνοδεύονται απ' όλα τα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα απ' τα οποία να προκύπτει η 

συμφωνία των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου συστήματος με τις παρούσες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 Στην εγκατάσταση του συστήματος να περιλαμβάνεται η κατασκευή του δικτύου καλωδιώσεων, η 

τοποθέτηση, η συνδεσμολογία των υλικών, οι δοκιμές, οι ρυθμίσεις, η εκπαίδευση του προσωπικού 

(στην παραμετροποίηση, συντήρηση και χρήση) και η παράδοση του συστήματος σε πλήρη και καλή 

λειτουργία. Οι καλωδιώσεις να πραγματοποιηθούν πάνω από τα κανάλια των ψευδοροφών και όπου 

χρειάζεται εξωτερική καλωδίωση επίτοιχη να χρησιμοποιείται κανάλι κατά το δυνατόν στο χρώμα του 
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τοίχου όπου τοποθετείται. Να γίνει η απαιτούμενη παραμετροποίηση-διαμόρφωση του υπάρχοντος 

λογισμικού για τον προγραμματισμό των καρτών. 

 Οι θέσεις των επιμέρους στοιχείων των συστημάτων να γίνει καθ’ υπόδειξη του νοσοκομείου, 

λαμβάνοντας υπόψη θέσεις προσέγγισης από ΑΜΕΑ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η δαπάνη αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, τις εργασίες εγκατάστασης και 

απομάκρυνσης των αχρήστων από τους χώρους, καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την παράδοση 

του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και θυροτηλεοράσεων σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

 Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη να λάβει γνώση των χαρακτηριστικών των χώρων και των θυρών 

που θα τοποθετηθούν τα περιγραφόμενα συστήματα, καθώς και των θέσεων των ηλεκτρολογικών πινάκων και 

shaft. 

 Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία του 

νοσοκομείου, υποχρεωτικά σε ημέρα μη εφημερίας του νοσοκομείου κατά το δυνατόν εκτός των χρονικών 

διαστημάτων νοσηλείας και επισκεπτηρίου, και να ολοκληρωθούν στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα 

από την έναρξη τους με τρόπο τέτοιο ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στη διέλευση των διερχομένων, το 

αργότερο σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας από την εντολή του νοσοκομείου. 

 Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συστημάτων για τουλάχιστον δύο (2) έτη και 

διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. 

 Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος 

να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων, των νοσηλευόμενων, την προστασία των εργαζόμενων της εταιρίας, του προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και παντός τρίτου παρευρισκόμενου/διερχόμενου στο χώρο. 

 Μετά το πέρας των εργασιών να παραδοθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου δελτίο 

αποστολής των υλικών, πρωτότυπο δελτίο εργασιών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Τεχνικό του Αναδόχου 

και τον υπεύθυνο Τεχνικό της Τεχνικής Υπηρεσίας, η ημερομηνία του οποίο να σηματοδοτεί το χρονικό σημείο 

έναρξης της εγγύησης των συστημάτων, καθώς και εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των 

συστημάτων. 

    

Εκτιμώμενο κόστος: Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

 

 


