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ΕΡΓΟ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ  

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ :  

Εργασίες Μετεγκατάστασης  

Κλιµατιστικών Μονάδων 

 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Η παρούσα Μελέτη Η/Μ για τις Εργασίες Μετεγκατάστασης των Κλιµατιστικών Μονάδων από τις 

προσόψεις του κτιρίου της Πολυκλινικής, εκπονήθηκε µετά από προηγούµενη σύσταση του, µε 

αριθµ. πρωτ.ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/4209/21-8-2015, έγγραφου του Υπουργείου Πολιτισµού, µε το οποίο 

είχε εγκριθεί η Μελέτη εργασιών χρωµατισµού Προσόψεων Πολυκλινικής Αθηνών, µε την 

προϋπόθεση τα υφιστάµενα κλιµατιστικά της πρόσοψης να µεταφερθούν σε χώρο που δεν θα 

προκαλούν οπτική ρύπανση. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

 

• ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

Αποξήλωση µετά προσοχής όλων των κλιµατιστικών από τις κύριες όψεις του Κτιρίου, όλων των 

µεταλλικών στηριγµάτων και σωληνώσεων.  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επαναφέρει τις κύριες όψεις (προσόψεις) του κτιρίου στην 

αρχική τους µορφή χωρίς πρόσθετα µηχανολογικά εξαρτήµατα και σωληνώσεις. Όλα τα άχρηστα 

υλικά που θα προκύψουν θα αποµακρυνθούν µε δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου. 

 

• ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

Θα γίνει µετεγκατάσταση των κλιµατιστικών µονάδων (split) των όψεων που βρίσκονται επί των 

οδών Πειραιώς & Σωκράτους, σε νέες θέσεις ώστε να µην δηµιουργείται οπτική ρύπανση και 

σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια Η/Μ.1, Η/Μ.2, Η/Μ.3 & Η/Μ.4. Πρόκειται για τις παρακάτω 

µονάδες split ανά στάθµη κτιρίου: 



- Στάθµη ισογείου : τεµάχια δυο (2) για µετεγκατάσταση & τέσσερα (4) για αποξήλωση & 

φύλαξη 

- Στάθµη 1 : τεµάχια τέσσερα (4) για µετεγκατάσταση 

- Στάθµη 2 : τεµάχια τρία (3) για µετεγκατάσταση 

- Στάθµη 3 : τεµάχια δυο (2) για µετεγκατάσταση 

- Στάθµη 4 : τεµάχια επτά (7) για µετεγκατάσταση 

- Στάθµη 5 : τεµάχια έξι (6) για µετεγκατάσταση 

- Στάθµη 6 : τεµάχια ένα (1) για µετεγκατάσταση 

Συµπεριλαµβάνονται όλα τα υλικά & οι εργασίες για αποξήλωση, µεταφορά & επανεγκατάσταση, η 

απαιτούµενη διάνοιξη οπών στις τοιχοποιίες κλπ., η πλήρωση µε ψυκτικό υγρό, όλα τα δίκτυα 

σωληνώσεων που θα απαιτηθούν για την σύνδεση, την ηλεκτρική παροχή και δοκιµή σε λειτουργία. 

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ : 

  

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ 

ΤΕΧΝ. - ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.   ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. 

 

 


