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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 

 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας (ΝΜΚ) για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και την 
πρόσφατη απόφαση ορισμού της ΝΜΚ ως Νοσοκομείο υποδοχής και 
περίθαλψης τέτοιων περιστατικών, οφείλουμε να προβούμε σε μια σειρά 
δράσεων και εργασιών προκειμένου το Νοσοκομείο να εκτελεί με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα το νέο του ρόλο. 
 
Οι κτιριακές παρεμβάσεις που είναι μέρος των αναγκαίων εργασιών, αφορούν 
αλλαγές σε θαλάμους και άλλους χώρους όπως καθαιρέσεις τοίχων (ενοποιήσεις 
χώρων, προσθήκη – μετατροπή θυρών και διαχωριστικών κατασκευών, 
σημάνσεις, αποκατάσταση δαπέδων, κλιματισμός, υδραυλικές & ηλεκτρολογικές 
παρεμβάσεις, κ.α. 
 
Προϋπολογισμός:  7.000,00 € 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 
Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ISOBOX 
 
Η Ν.Μ. Καλαμάτας πρόκειται να προμηθευτεί ένα νέο δίχωρο ISOBOX με WC, 
υποδοχής υπόπτων περιστατικών Sars-Cov2 και λήψεις της αναγκαίας 
δειγματοληψίας.  
 
Το ISOBOX θα τοποθετηθεί παραπλεύρως της εισόδου των Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΕΠ), προκειμένου άμεσα και εκτός του κεντρικού κτιρίου να 
γίνεται η ιατρικά πράξη της δειγματοληψίας ώστε έτσι να αποφεύγεται η τυχόν 
διασπορά του υιικού φορτίου εντός των εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής 
Μονάδος Καλαμάτας.. 
 
Κατά την τοποθέτηση του ISOBOX αλλά και κατόπιν για την εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργίας αυτού, θα χρειαστεί να γίνουν παρεμβάσεις  δομικού 
χαρακτήρα που στη συνέχεια παρατίθενται: 
 

1. Ευθυγράμμιση του ISOBOX κατά την εναπόθεση του στο προαύλιο χώρο 
της ΝΜΚ 



2. Σύνδεση του με τις παροχές του Νοσοκομείου ώστε να καταστεί 
λειτουργικό, δηλαδή σύνδεση με το Ηλεκτρικό δίκτυο, το τηλεφωνικό 
δίκτυο και το δίκτυο Data, με το δίκτυο ποσίμου ύδατος και των ζεστών 
νερών χρήσης (ΖΝΧ) και τέλος με το δίκτυο της αποχέτευσης. 

 
Β) ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
 
Με δεδομένο τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει ένεκα της πανδημίας και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή σήμανση που θα διασφαλίζει την 
ασφάλεια και λειτουργικότητα των χώρων του Νοσοκομείου θα πρέπει να γίνουν 
σχετικές παρεμβάσεις ακολουθώντας  τις υποδείξεις της επιτροπής λοιμώξεων 
και τις οδηγίες των αρμοδίων. 
Οι εργασίες αφορούν την εφαρμογή των ανωτέρω με τα κατάλληλα υλικά και 
μέσα.  
 
Γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΜΟΝΆΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
 
Στην πρόσφατα διαμορφωθείσα ‘Υπομονάδα Εμφραγμάτων’ όπου έγινε 
ενοποίηση δύο (2) τετράκλινων θαλάμων ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες 
αναμόρφωσης και οι εγκαταστάσεις αναβάθμισης του χώρου νοσηλείας σε 
επίπεδο Μ.Α.Φ. Προκειμένου λοιπόν να γίνει λειτουργική αξιοποίηση αυτής 
απαιτείται η εγκατάσταση νέας στάσης αδελφής σύμφωνα με το υφιστάμενο 
πρότυπο της Μονάδος Εμφραγμάτων και όλες τις προβλεπόμενες υποδομές και 
συνδέσεις δικτύων και εποπτείας. 
 

 
Για όλα τα ανωτέρω, αναλυτικές οδηγίες και λεπτομέρειες εφαρμογής θα δοθούν 
στους ενδιαφερόμενους από την Τεχνική Υπηρεσίας (Τ.Υ.) της ΝΜΚ γι’ αυτό και 
απαιτείται η επιτόπια επισκόπηση των αναγκών εκ μέρους τους. 
Ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε η όχληση κατά την εκτέλεση των εργασιών να 
περιοριστεί στο ελάχιστο, λαμβάνοντας μέριμνα τόσο για τον χρόνο και για τα 
μέσα  εκτέλεσης των εργασιών πάντα τηρώντας της υποδείξεις της Τ.Υ. Τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει επίσης να εγκριθούν από την Τ.Υ. 
 
Την όλη ευθύνη για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα φέρει πλήρως ο 
ανάδοχος, αυτός δε οφείλει να αποκαταστήσει οιανδήποτε βλάβη προκληθεί με 
υπαιτιότητα του. 
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