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Αρ. Πρωτ.: 8277/01-03-2022 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το λεβητοστάσιο διαθέτει τρεις (3) οριζόντιους αεριαυλωτούς ατμολέβητες, κατηγορίας Α’ (βάσει του ΦΕΚ 

2656/2012) με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 10ATU (kg/cm2)~9.8bar και παροχή θερμότητας 

2.200.000kcal/h. Οι λέβητες είναι κατασκευής 1990 και δεν διαθέτουν σήμανση CE. 

Οι σειριακοί αριθμοί κατασκευής των ατμολεβήτων (Serial Numbers) είναι: 1059 (Νο1), 1060 (Νο3) και 1061 

(Νο2). 

Οι εργασίες θα αφορούν σε έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση όπως επίσης και σε εξειδικευμένο έλεγχο 

σύμφωνα με τα πρότυπα και την ελληνική νομοθεσία από πιστοποιημένο ελεγκτή για την έκδοση 

πιστοποιητικού, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 

Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κατ’ ελάχιστο είναι οι ακόλουθες: 

o Λεπτομερής οπτικός έλεγχος των ενώσεων και συγκολλήσεων του κάθε ατμολέβητα στο εξωτερικό και το 

εσωτερικό του, όπου υπάρχει πρόσβαση. 

o Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων. 

o Υδραυλική δοκιμή. 

o Άνοιγμα των εμπρός και πίσω θυρών καθώς και των πίσω πλαϊνών θυρών. Καθαρισμός καθρεπτών και 

αυλών. Οπτικός έλεγχος των καθρεπτών του κάθε ατμολέβητα για ρήγματα και τυχόν διαβρώσεις, καθώς και 

έλεγχο των συγκολλήσεων των αυλών. 

o Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

o Μέτρηση του πάχους του φλογοσωλήνα με υπερήχους (US). 

o Μέτρηση του πάχους σε διάφορα σημεία των καθρεπτών και του κυλινδρικού περιβλήματος του 

ατμολέβητα με υπερήχους. 

o Αφαίρεση και σφράγισμα των ασφαλιστικών, στρατσώνας, υαλοδεικτών, ηλεκτροδίων, διακοπτών αντλιών 

κ.λπ. 

o Πλήρωση του θαλάμου του ατμολέβητα με νερό με χρήση των αντλιών των λεβήτων. 

o Αφαίρεση των δυο παροχών της στρατσώνας, ξεβούλωμα αν χρειάζεται για να γίνει ο καθαρισμός. 

Καθαρισμός και πλύσιμο του ατμολέβητα εσωτερικά με χρήση πιεστικού μηχανήματος και καθαρισμό των 

φλογοαυλών του εκάστοτε ατμολέβητα με ειδική βούρτσα. 
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o Εργασίες στεγανοποίησης του κάθε ατμολέβητα (απομόνωση ασφαλιστικών, αντικατάσταση 

παρεμβυσμάτων φλαντζών κ.λ.π.) και πραγματοποίηση της υδραυλική δοκιμής στην πίεση που προβλέπεται 

από τους ισχύοντες κανονισμούς από τον ανεξάρτητο φορέα. 

o Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων, κοχλιών και περικόχλιων με νέα, ίδια με αυτά που διαθέτουμε, εάν 

απαιτηθεί. 

o Επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων των ατμολεβήτων. 

o Έλεγχο των συστημάτων ασφάλειας του κάθε ατμολέβητα ξεχωριστά σε κατάσταση λειτουργίας. 

o Έλεγχο όλων των σωληνώσεων που βρίσκονται επάνω στο λέβητα. Μέτρηση πάχους με υπερήχους (US) και 

έλεγχο με διεισδυτικά υγρά στα σημεία: ατμοφράκτη – ηλεκτροδίου στάθμης – ασφαλιστικού – εξαεριστικού 

– υδροδεικτών – εισαγωγής νερού - γραμμές στρατσώνας, για κάθε ατμολέβητα ξεχωριστά. 

o Θα πρέπει να μετρηθεί και το πάχος του κεντρικού ατμοδιανομέα (συλλέκτη) που βρίσκεται εντός του 

λεβητοστασίου με χρήση υπερήχων. Ο συγκεκριμένος ατμοδιανομέας έχει εγκατασταθεί στο λεβητοστάσιο 

προ σαράντα οκτώ ετών περίπου και για το λόγο αυτό προτείνουμε την αφαίρεση της μόνωσης και την 

μέτρηση του πάχους του σε όλο το σώμα του. Ύστερα να γίνει η επανατοποθέτησή της όπως αναφέρουμε 

παρακάτω. 

o Τοποθέτηση νέας, αντίστοιχης, μόνωσης στους λέβητες και βελτίωση της μόνωσης του κεντρικού 

ατμοδιανομέα με επιπρόσθετο κάλυμμα από φύλλα (ταινία) αλουμινίου. 

o Τέλος, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός των καυστήρων (χοάνη, διασκορπιστής, μπεκ, πτερωτή κλπ) καθώς και 

ρύθμιση τους για την ιδανική λειτουργία. 

 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η αναλυτική μέτρηση καυσαερίων και της θερμοκρασίας τους, όπως 

επίσης και η μέτρηση του δείκτη αιθάλης για κάθε ατμολέβητα ξεχωριστά. Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος 

του τεχνικού φακέλου για την πληρότητά του και προτάσεις για τις περαιτέρω δέουσες ενέργειες. Όλες οι 

μετρήσεις να γίνουν από διακριβωμένα, πιστοποιημένα όργανα μετρήσεων από πιστοποιημένους μηχανικούς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, με δεδομένο το γεγονός ότι το λεβητοστάσιο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών δεν 

διαθέτει άδεια λειτουργίας, απαιτείται να γίνει και έλεγχος ορθής εγκατάστασης των ατμολεβήτων σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 2656Β/28.09.2012. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει: 

 Να καταθέσει πέραν της κλειστής οικονομικής προσφοράς, και ξεχωριστή κλειστή τεχνική προσφορά, 

στην οποία να περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα, καθώς και οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν. 

 Να αναφέρει, επί ποινή αποκλεισμού, τον ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος και θα εκδώσει το 

πιστοποιητικό, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από το Ε.ΣΥ.Δ. 

(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) και να διαθέτει την απαραίτητη εγκυρότητα, εξειδίκευση και εμπειρία 
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στο χώρο. Να προσκομιστεί πελατολόγιο του Αναδόχου και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, όπου να 

αποδεικνύεται η εμπειρία τους σε σχετικά αντικείμενα (πιστοποιήσεις ατμολεβήτων). 

 Προτού την κατάθεση της προσφοράς του, να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υπάρχουσας κατάστασης 

και να καταθέσει σχετική βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας ή 

τον προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος. 

Η διαδικασία της πιστοποίησης να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και 

παρουσία τεχνικού προσωπικού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών πιστοποίησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας τόσο για το προσωπικό του, το τεχνικό προσωπικό του νοσοκομείου, 

καθώς και για τις εγκαταστάσεις.  

Με το πέρας των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να εκδώσει σχετική τεχνική αναφορά με τα αποτελέσματα των 

ελέγχων και των εργασιών που εκτελέστηκαν, αναλυτικά για κάθε ατμολέβητα. Εφόσον αυτά είναι 

ικανοποιητικά, θα πρέπει στη συνέχεια να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για την περαιτέρω λειτουργία 

των εν λόγω ατμολεβήτων. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Εκτίμηση κόστους όλων των παραπάνω: 9.000,00€ (εννιά χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 


