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ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
Γ' ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ 

CPV50712000-9 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης στον ατμολέβητα στην περιοχή Στρατωνισμού.  

 
  1.2. Ο ατμολέβητας είναι κατηγορίας Γ' (αρ. 3 § 4 ΦΕΚ 2656/Β/28-09-
2012). Η ατμοπαραγωγική του ικανότητα είναι 300kg/h, η μέγιστη πίεση 
λειτουργίας του είναι 6,5bar και ο όγκος είναι 687 lt. Το έτος κατασκευής του 
είναι το 2015 και διαθέτει πιστοποιητικό παραλαβής.   

1.3. Όλες οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης των  εγκαταστάσεων του 
συστήματος καυστήρα –λέβητα –καπνοδόχου θα γίνουν σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011), τις υποδείξεις που ορίζει ο 
κατασκευαστής, την παρούσα  και τις οδηγίες του ΠΒΚ.   

1.4. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν  από ειδικευμένο προσωπικό που θα 
κατέχει την προς τούτες κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (ΠΔ 115 ΦΕΚ 200/Α/2012 άρθρο 9 § 2, Ν.3982/2011, ΠΔ114/2012 
ΦΕΚ199/Α/17-10-2012, Ν.4403/2016 ΦΕΚ125/Α/7-07-16 άρθρο 16).  

Για τη συντήρηση του ατμολέβητα σύμφωνα με το Π.Δ. 115/2012 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας διπλωματούχων ή 
πτυχιούχων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα. ή άδεια 
εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας. Συγκεκριμένα: 

Bεβαίωσης αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε 
διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού 
Τομέα. Δηλαδή οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.6422/1934 (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι –Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί και Ναυπηγοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), οι πτυχιούχοι των 
τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα Ειδικότητας Μηχανολογίας, Ενεργειακής 
Τεχνολογίας με Κατεύθυνση Μηχανολογίας, Ναυπηγικής, οι κάτοχοι τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως 
ισότιμος με τους τίτλους των παραπάνω περιπτώσεων και οι απόφοιτοι της 
σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του ν. 2638/1998 
«Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις 
για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204). 
 
Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας από την αρμόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας σε κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το 
Π.Δ. 114/2012.  
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Για τη συντήρηση του καυστήρα του ατμολέβητα σύμφωνα με το Π.Δ. 
114/2012 απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας διπλωματούχων ή πτυχιούχων του 
Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα ή άδεια εγκαταστάτη 
εγκαταστάσεων καύσης ή άδεια εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων 
καυστήρων υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα: 
 
Βεβαίωση αναγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας σε 
διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού 
Τομέα. Δηλαδή οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν.6422/1934 (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι –Ηλεκτρολόγοι 
Μηχανικοί και Ναυπηγοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης), οι πτυχιούχοι 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ενεργειακής 
Τεχνολογίας και, Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου του 
Τεχνολογικού Τομέα, καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους 
των παραπάνω περιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας 
Περιφέρειας.  
 
Άδεια εγκαταστάστη εγκαταστάσεων καύσης από την αρμόδια υπηρεσία της 
οικείας Περιφέρειας σε κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το 
Π.Δ. 114/2012.  
 
Άδεια εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών 
καυσίμων σύμφωνα με το ΠΔ 511/1977 θεωρημένη όπως προβλέπεται 
σύμφωνα με το Π.Δ.114/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Και κατά τα λοιπά όπως αναφέρονται στον Π.Δ.114/2012 και Ν. 3289/2011. 
 

Ο συντηρητής (πάροχος), εφόσον το επιθυμεί δύναται να επισκεφθεί 
τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών πριν από την έναρξη των εργασιών και 
αφού έχει μελετήσει την παρούσα να ζητήσει επεξηγήσεις για τυχόν 
προκύπτοντα τεχνικά προβλήματα ή απορίες.  

1.5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προσωπικό να διαθέτει εμπειρία 
στη συντήρηση ατμολεβήτων (πελατολόγιο που να αποδεικνύεται με 
αντίστοιχα δικαιολογητικά).  

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 2.1. Συντήρηση ατμολέβητα 

2.1.1 Συνίσταται να μην υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη 
φάση των δοκιμών του λέβητα.Κατά τη συντήρηση του λέβητα, το δίκτυο 
ατμού πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας, κλείνοντας τη βάνα παροχής 
καυσίμου, διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον καυστήρα και 
ασφαλίζοντας τους σχετικούς διακόπτες ώστε να είναι αδύνατη η τυχαία 
ενεργοποίηση του. Σε περίπτωση που η εργασία συντήρησης 
πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (πχ εξαιτίας 
μιας ξαφνικής βλάβης) και ένα τμήμα του δικτύου σωληνώσεων ατμού οδεύει 
σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να αποστραγγιστεί προκειμένου να 

./. 
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αποφευχθεί ο κίνδυνος παραμονής συμπυκνωμάτων εντός των 
σωληνώσεων. Κατά τη συντήρηση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του 
κατασκευαστή.  
 

2.1.2 Για τον έλεγχο του ατμολέβητα θα πρέπει να ανοιχθούν δύο 
θυρίδες, μια κεφαλοθυρίδα στον ατμοθάλαμο και μια χειροθυρίδα στον 
υδροθάλαμο. Μετά το άνοιγμα θα γίνει μηχανικός καθαρισμός της διαδρομής 
των καυσαερίων του λέβητα με κατάλληλη βούρτσα και έλεγχος και 
καθαρισμός εσωτερικά του ατμολέβητα από καθαλατώσεις. Εάν το πάχος των 
καθαλατώσεων είναι πάνω από 0,5 mm θα γίνει χημικός καθαρισμός. Πριν τη 
χρήση του καθαριστικού θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του. 
 

2.1.3 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
αναγκαστικά μετά το άνοιγμα του ατμολέβητα θα γίνει αντικατάσταση δύο 
στεγανωτικών παρεμβυσμάτων της κεφαλοθυρίδας και της χειροθυρίδας. 
Επιπλέον θα γίνει λήψη φωτογραφιών για την απεικόνιση της κατάστασης του 
ατμολέβητα και θα αποσταλούν στον κατασκευαστή από τον πάροχο. Οι 
φωτογραφίες θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και στην Υπηρεσία. Τα 
στεγανωτικά παρεμβύσματα καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά θα 
βαρύνουν τον πάροχο και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. Τα 
στεγανωτικά παρεμβύσματα θα είναι του κατασκευαστή.  

2.1.4 Ο ατμολέβητας είναι ο PRN/D300 της εταιρείας ΑΡΤΕΜΗΣ.  
 

2.2 Συντήρηση Καυστήρα ατμολέβητα 
 

2.2.1 Αφού τεθεί ο διακόπτης λειτουργίας του καυστήρα στη θέση 
διακοπής, πρέπει να κλείσει η βάνα τροφοδοσίας καυσίμου και να αφαιρεθεί 
το καπάκι του καυστήρα. Κατά τη συντήρηση θα ακολουθηθούν οι οδηγίες του 
κατασκευαστή (υπάρχει το σχετικό εγχειρίδιο) και θα γίνουν τα παρακάτω:   

α. Αντικατάσταση του μπεκ, με ίδιο μπεκ σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή.  

β. Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής καύσης και του 
στροβιλιστή προσεκτικά προκειμένου να μην προκληθούν φθορές και 
επανατοποθέτηση στη σωστή θέση. 

γ. Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού πρέπει να λυθούν από τις επαφές 
τους και να καθαριστούν προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, 
που πρέπει να είναι τελείως καθαρό και θα ελεγχθεί για τυχόν ρωγμές.  
Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφυσίου 
του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των 
αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής.  

δ. Αντικατάσταση φίλτρου πετρελαίου.  
ε. Έλεγχος του φωτοστοιχείου και καθαρισμός του από την 

παρουσία καπνού ή άλλων επικαθήσεων στην επιφάνεια του.  
στ. Έλεγχος των εύκαμπτων σωληνώσεων παροχής καυσίμου για 

πιθανές διαρροές αν απαιτείται θα γίνει αντικατάστασή τους, σύσφιξη των 
ρακόρ.  

ζ. Έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση της 
αναρρόφησης να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του καυστήρα.   

./. 
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η. Έλεγχος της αντλίας πετρελαίου με τον καυστήρα σε λειτουργία. 
Ο έλεγχος γίνεται με την τοποθέτηση στην αντλία δύο μανομέτρων, για να 
μετρήσουμε την πίεση τροφοδότησης και την αναρρόφηση του καυσίμου.  

θ. Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα. 
 
2.2.2 Ο κατασκευαστικός οίκος του καυστήρα είναι ο BALTUR. Ο 

τύπος –ισχύς του είναι BTL 26PI 190÷310 KW.  
 
 
3.  ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

3.1 Στη συνέχεια θα γίνουν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 
α. Έλεγχος της λειτουργίας του ατμολέβητα (τυχόν ασυνήθιστοι 

θόρυβοι). 
β. Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή τους 
γ. Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικού ατμού  
δ. Έλεγχος για τυχόν διαρροές ατμού στις διάφορες συνδέσεις 
ε.  Έλεγχος όλων των σωληνώσεων του δικτύου ατμού.  
στ. Έλεγχος για τυχόν διαρροές πετρελαίου 
ζ. Έλεγχος διαρροής καυσαερίων 
η. Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυκλοφορητή.  
θ. Έλεγχος  της ομαλής λειτουργίας του   αποσκληρυντή (διενέργεια 

τεστ σκληρότητας νερού προκειμένου να ελεγχθεί αν χρειάζεται 
αντικατάσταση η ρητίνη). Το κόστος (προμήθεια και διενέργεια του τεστ 
σκληρότητας) θα επιβαρύνει τον πάροχο και θα συμπεριλαμβάνεται στην  
προσφορά. Επισημαίνεται ότι η ρητίνη δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της 
προσφοράς και η αντικατάσταση της δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
ΤΠ.   

ι. Έλεγχος του θερμαντήρα νερού και συντήρησή του.  
ια. Αντικατάσταση ανοδίων 
ιβ. Έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του αεροσυμπιεστή (τυχόν 

ασυνήθιστοι θορύβοι ή υπερθέρμανση)  
ιγ. Συντήρηση του αεροσυμπιεστή (αντικατάσταση φίλτρων αέρα και 

λαδιού, έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση τους εάν απαιτείται, συσφίξεις 
κλπ. Επισημαίνεται ότι τα φίλτρα, οι ιμάντες και τυχόν αναλώσιμα π.χ. λάδια 
θα αντικαθίστανται με δαπάνη (υλικά και εργασία) του παρόχου και θα 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά).  
 

3.2 Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων θα γίνουν τα 
ακόλουθα:   

α. Θα πραγματοποιηθεί ρύθμιση του καυστήρα –έλεγχος καύσης με τη 
χρήση κατάλληλων οργάνων δηλ θερμόμετρα, μανόμετρα, ηλεκτρονικό 
αναλυτή καυσαερίων κλπ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
(ΦΕΚ 2654/τεύχος Β’/09-11-2011 άρθρο 4 § 4). Στην περίπτωση που ο 
ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου 
εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσω του οργάνου 
είτε ιδιοχείρως τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το 
απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης. 
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β. Θα πραγματοποιηθεί επιμελής καθαρισμός του χώρου του 
λεβητοστασίου και απομάκρυνση με ευθύνη του αναδόχου όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης. 
 
4. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
4.1 Ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώσει με επιμέλεια, ακρίβεια 

και πληρότητα και να υπογράψει το φύλλο συντήρησης κατά το πρότυπο του 
συνημμένου όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 2654/Β’/09-
11-2011) και στη συνέχεια θα το υποβάλλει στο ΠΒΚ/Γ′ ΚΥΠ/Δνση 
Εγκαταστάσεων. Αντίγραφο του φύλλου συντήρησης θα αναρτήσει σε 
εμφανές σημείο στο λεβητοστάσιο. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το 
άρθρο 5 §4 απαγορεύεται η συμπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.  

 
4.2 Ο πάροχος θα συντάξει μία τεχνική έκθεση στην οποία θα 

αναφέρονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που έγιναν, τα υλικά που 
αντικαταστάθηκαν, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων που  
διενεργήθηκαν και  τυχόν παρατηρήσεις –προβλήματα που διαπιστώθηκαν, 
και τεχνικοοικονομικές προτάσεις επίλυσης τους. Η τεχνική έκθεση θα 
συνοδεύεται από φωτογραφίες των διαφόρων φάσεων των εργασιών 
συντήρησης και θα παραδοθούν στο ΠΒΚ/Γ′ ΚΥΠ/Δνση Εγκαταστάσεων σε 
DVD.  
 
 4.3 Τα δύο στεγανωτικά παρεμβύσματα, το μπεκ, το ανόδιο, το φίλτρο 
πετρελαίου, το χημικό καθαριστικό στην περίπτωση που γίνει χημικός 
καθαρισμός, το τεστ σκληρότητας, τα φίλτρα αέρα και λαδιού, οι ιμάντες, οι 
εύκαμπτοι σωλήνες παροχής καυσίμου και όλα τα υπόλοιπα μικροϋλικά 
απαραίτητα για τη συντήρηση του ατμολέβητα, καυστήρα, αεροσυμπιεστή 
που  τυχόν θα απαιτηθούν θα βαρύνουν τον πάροχο και θα 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.  
 

4.4 Ο πάροχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 
ασφαλείας τόσο ως προς το προσωπικό του, όσο και προς τρίτους και τις 
εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. 
 
 4.5 Η έναρξη των εργασιών θα καθορισθεί από την Υπηρεσία.  
 
 4.6. Ο πάροχος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: 2015 εν 
ισχύ.  

4.7 Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821026903 Μαρκετάκη Αικατερίνη, 
kmarketaki@namfi.gr.  
 

 Ασμχος (ΜH) Ανέστης Λελίδης 
Ακριβές αντίγραφο Διευθυντής Γ′ Κλάδου Υποστήριξης  

  
Αικ. Μαρκετάκη  
ΜΥ (ΠΕ) Μηχ., MSc 
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