
     

 

 

                                                                                      

      ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΜΙΟΡΟΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης να προβεί σε ανακαίνιση του χώρου των 

γραφείων του ημιορόφου  στην οδό Πλατεία Αριστοτέλους 4 προκηρύττει μειοδοτικό 

διαγωνισμό για τις κάτωθι  συνιστώμενες  εργασίες:  

 

-Άδεια έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

-Συσκευασία και απομάκρυνση  του αρχείου που υπάρχει στο χώρο και φύλαξη αυτού σε 

ασφαλή χώρο μέχρι την επανατοποθέτηση του μετά το πέρας των εργασιών ανακαίνισης. 

-Αποξήλωση ξύλινων θυρών  και ανοιγμάτων,  ειδών υγιεινής, πλακίδια μπάνιου, και 

υδραυλικής εγκατάστασης, κοπή παλαιών σωληνώσεων καλοριφέρ και αποξήλωση 

σωμάτων, κατεδάφιση τοιχοποιιών  . 

- Απομάκρυνση των μπαζών με κάδους αφού ληφθεί  η  άδεια χρήσης πεζοδρομίου από τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης. 

-Όγκος υλικών κατεδάφισης :10κ.μ. 

 

Μετά την απομάκρυνση των μπαζών θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες με υλικά. 

1. Κατασκευή τοιχοποιίας από γυψοσανίδα  για  μπάνιο  υποδοχής ( τοιχοποιία , 

υδραυλικά , ηλεκτρολογικά , είδη υγιεινής και επένδυση τοίχων και δαπέδου με 

πλακίδια ή υλικό ισάξιο). 

2. Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών γραμμών, καλωδίου και μπριζών 

κεραίας TV καθώς και γραμμές για ίντερνετ στο νεοαποκτηθέν τμήμα . 

3. Τοποθέτηση μιας ή δυο εξωτερικών θυρών εισόδου .  

4. Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου ίδιου υλικού με το υπάρχον δάπεδο εμβαδού 80,30 

τ.μ στο νεοαποκτηθέν και ιδιόκτητο τμήμα και 37,63 τ.μ. στο πίσω τμήμα. 

5. Τοποθέτηση νέων σωμάτων πάνελ ανάλογων διαστάσεων για να καλύπτεται ο χώρος 

θερμικά, όλες οι σωληνώσεις θα επικαλυφθούν με γυψοσανίδα. 

6. Θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτρικός πίνακας με νέες ασφάλειες  και νέες γραμμές 

καλωδίων όπου χρειάζεται και αντικατάσταση όλων των διακοπτών και πριζών , 

τοποθέτηση φωτιστικών οροφής. 

7. Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων (split) σε όλους τους χώρους που θα 

δημιουργηθούν. 

8. Εγκατάσταση φυσικού αερίου  

9. Τοποθέτηση εξωτερικών ανοιγμάτων αλουμινίου ή πλαστικών  ίδιου τύπου με τα 

υπάρχοντα στο τμήμα που λειτουργεί (παράθυρα εμβαδού 7,35 τ.μ. και θυρών 
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εμβαδού 8,80τ.μ.) ,  εσωτερικών θυρών εμβαδού 3,52 τ.μ. και θυρών εισόδου 

εμβαδού 4,40 τ.μ.  

10. Κατασκευή γυψοσανίδας  εμβαδού 4,10 τ.μ. . 

11.  Βαφή όλου του χώρου(οροφή 118 τ.μ. τοιχοποιίες 270 τ.μ. με χρώματα ή υλικά 

επιλογής  

12. Τοποθέτηση ντουλαπιών ίδιας ποιότητας με το υπάρχον σε συνεννόηση με τον 

υπεύθυνο έργου από την πλευρά του ιατρικού συλλόγου  . 

13. Καθαρισμός και παράδοση του χώρου  έτοιμου  για χρήση. 

 

 

 


