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1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1. Η παξνύζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο αηκνιέβεηα ζηελ πεξηνρή ηξαησληζκνύ.  

 
  1.2. Ο αηκνιέβεηαο είλαη θαηεγνξίαο Γ' (αξ. 3 § 4 ΦΔΚ 2656/Β/28-09-
2012). Η αηκνπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλόηεηα είλαη 300kg/h, ε κέγηζηε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη 6,5bar θαη ν όγθνο είλαη 687 lt. Σν έηνο θαηαζθεπήο ηνπ 
είλαη ην 2015 θαη δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό παξαιαβήο.   

1.3. Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο – ξύζκηζεο ησλ  εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαπζηήξα –ιέβεηα –θαπλνδόρνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ 
ηζρύνπζα λνκνζεζία (ΦΔΚ 2654/Β/9-11-2011), ηηο ππνδείμεηο πνπ νξίδεη ν 
θαηαζθεπαζηήο, ηελ παξνύζα  θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΠΒΚ.   

1.4. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνύλ  από εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό πνπ ζα 
θαηέρεη ηελ πξνο ηνύηεο θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα 
λνκνζεζία (ΠΓ 115 ΦΔΚ 200/Α/2012 άξζξν 9 § 2, Ν.3982/2011, ΠΓ114/2012 
ΦΔΚ199/Α/17-10-2012, Ν.4403/2016 ΦΔΚ125/Α/7-07-16 άξζξν 16). Ο 
ζπληεξεηήο (πάξνρνο), εθόζνλ ην επηζπκεί δύλαηαη λα επηζθεθζεί ηνλ ηόπν 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαη αθνύ έρεη 
κειεηήζεη ηελ παξνύζα λα δεηήζεη επεμεγήζεηο γηα ηπρόλ πξνθύπηνληα 
ηερληθά πξνβιήκαηα ή απνξίεο.  

1.5. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ην πξνζσπηθό λα δηαζέηεη εκπεηξία 
ζηε ζπληήξεζε αηκνιεβήησλ (πειαηνιόγην πνπ λα απνδεηθλύεηαη κε 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά).  

2. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 2.1. πληήξεζε αηκνιέβεηα 

2.1.1 πλίζηαηαη λα κελ ππάξρνπλ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε 
θάζε ησλ δνθηκώλ ηνπ ιέβεηα. Καηά ηε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, ην δίθηπν 
αηκνύ πξέπεη λα ηεζεί εθηόο ιεηηνπξγίαο θιείλνληαο ηε βάλα παξνρήο 
θαπζίκνπ, δηαθόπηνληαο ηελ παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηνλ θαπζηήξα θαη 
αζθαιίδνληαο ηνπο ζρεηηθνύο δηαθόπηεο ώζηε λα είλαη αδύλαηε ε ηπραία 
ελεξγνπνίεζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία ζπληήξεζεο 
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλζήθεο πνιύ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ (π.ρ. εμαηηίαο 
κηαο μαθληθήο βιάβεο) θαη έλα ηκήκα ηνπ δηθηύνπ ζσιελώζεσλ αηκνύ νδεύεη 
ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο, ζα πξέπεη λα απνζηξαγγηζηεί πξνθεηκέλνπ λα 
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο παξακνλήο ζπκππθλσκάησλ εληόο ησλ 
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ζσιελώζεσλ. Καηά ηε ζπληήξεζε ζα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  
 

2.1.2 Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηκνιέβεηα ζα πξέπεη λα αλνηρζνύλ δύν 
ζπξίδεο, κηα θεθαινζπξίδα ζηνλ αηκνζάιακν θαη κηα ρεηξνζπξίδα ζηνλ 
πδξνζάιακν. Μεηά ην άλνηγκα ζα γίλεη έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο εζσηεξηθά ηνπ 
αηκνιέβεηα από θαζαιαηώζεηο Δάλ ην πάρνο ησλ θαζαιαηώζεσλ είλαη πάλσ 
από 0,5 mm ζα γίλεη ρεκηθόο θαζαξηζκόο. Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ θαζαξηζηηθνύ ζα 
πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε θαηαιιειόηεηά ηνπ. 
 

2.1.3 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή 
αλαγθαζηηθά κεηά ην άλνηγκα ηνπ αηκνιέβεηα ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε δύν 
ζηεγαλσηηθώλ παξεκβπζκάησλ ηεο θεθαινζπξίδαο θαη ηεο ρεηξνζπξίδαο. 
Δπηπιένλ ζα γίλεη ιήςε θσηνγξαθηώλ γηα ηελ απεηθόληζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 
αηκνιέβεηα ζα απνζηαινύλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή γηα πεξαηηέξσ νδεγίεο. Οη 
θσηνγξαθίεο ζα δνζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζηελ Τπεξεζία. Σα 
ζηεγαλσηηθά παξεκβύζκαηα θαζώο θαη όια ηα απαηηνύκελα κηθξνϋιηθά ζα 
βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά. Σα 
ζηεγαλσηηθά παξεκβύζκαηα ζα είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

2.1.4 Ο αηκνιέβεηαο είλαη ν PRN/D300 ηεο εηαηξείαο ΑΡΣΔΜΗ.  
 

2.2 πληήξεζε Καπζηήξα αηκνιέβεηα 
 

2.2.1 Αθνύ ηεζεί ν δηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα ζηε ζέζε 
δηαθνπήο, πξέπεη λα θιείζεη ε βάλα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ θαη λα αθαηξεζεί 
ην θαπάθη ηνπ θαπζηήξα. Καηά ηε ζπληήξεζε ζα αθνινπζεζνύλ νη νδεγίεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηή (ππάξρεη ην ζρεηηθό εγρεηξίδην) θαη ζα γίλνπλ ηα παξαθάησ:   

α. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηνπ κπεθ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ εάλ 
δηαπηζησζεί ην παξακηθξό πξόβιεκα ιεηηνπξγίαο κε ίδην κπεθ ζύκθσλα κε 
ηνλ θαηαζθεπαζηή. Αλ ην κπεθ δελ ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα 
θαζαξηζηεί κε δηαιύηε ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθώλ εξγαιείσλ.  

β. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκόο ηεο θεθαιήο θαύζεο θαη ηνπ 
ζηξνβηιηζηή πξνζεθηηθά πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθιεζνύλ θζνξέο θαη 
επαλαηνπνζέηεζε ζηε ζσζηή ζέζε. 

γ. Σα ειεθηξόδηα ζπηλζεξηζκνύ πξέπεη λα ιπζνύλ από ηηο επαθέο 
ηνπο θαη λα θαζαξηζηνύλ πξνζεθηηθά αθόκα θαη ζην κνλσκέλν ηνπο ηκήκα, 
πνπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο θαζαξό θαη ζα ειεγρζεί γηα ηπρόλ ξσγκέο.  
Καηά ηε ζπλαξκνιόγεζε πξέπεη λα ειέγρεηαη ην θεληξάξηζκα ηνπ αθξνθπζίνπ 
ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηνπ θινγνζσιήλα (κπνύθαο) θαζώο θαη ε ηήξεζε ησλ 
απνζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο.  

δ. Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θίιηξνπ πεηξειαίνπ θαη 
θαζαξηζκόο ηνπ ή αληηθαηάζηαζε ηνπ εάλ απαηηείηαη.  

ε. Έιεγρνο ηνπ θσηνζηνηρείνπ θαη θαζαξηζκόο ηνπ από ηελ 
παξνπζία θαπλνύ ή άιισλ επηθαζήζεσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ.  

ζη. Έιεγρνο ησλ εύθακπησλ ζσιελώζεσλ παξνρήο θαπζίκνπ γηα 
πηζαλέο δηαξξνέο, ζύζθημε ησλ ξαθόξ.  

δ. Έιεγρνο ηεο ειεθηξηθήο βαιβίδαο ώζηε θαηά ηε θάζε ηεο 
αλαξξόθεζεο λα κελ βγαίλεη θαύζηκν από ην αθξνθύζην ηνπ θαπζηήξα.   
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ε. Έιεγρνο ηεο αληιίαο πεηξειαίνπ κε ηνλ θαπζηήξα ζε ιεηηνπξγία. 
Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ αληιία δύν καλνκέηξσλ, γηα λα 
κεηξήζνπκε ηελ πίεζε ηξνθνδόηεζεο θαη ηελ αλαξξόθεζε ηνπ θαπζίκνπ.  

ζ. Καζαξηζκόο ησλ πηεξπγίσλ ηνπ αλεκηζηήξα. 
 
2.2.2 Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο ηνπ θαπζηήξα είλαη ν BALTUR. Ο 

ηύπνο –ηζρύο ηνπ είλαη BTL 26PI 190÷310 KW.  
 
3.  ΛΟΙΠΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ 
 

3.1 ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη αθόινπζνη έιεγρνη: 
α. Έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο αηκνύ ζηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο,  
β. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αζθαιηζηηθνύ αηκνύ 
γ. Έιεγρνο γηα ηπρόλ δηαξξνέο πεηξειαίνπ 
δ. Έιεγρνο δηαξξνήο θαπζαεξίσλ 
ε. Έιεγρνο ησλ ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ θαη θαηαγξαθή ηνπο.  
ζη. Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξεηή.  
δ. Έιεγρνο ηνπ αλνδίνπ  
ε. Έιεγρνο  ηνπ  απνζθιεξπληή 

 
3.2 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ ζα γίλνπλ ηα 

αθόινπζα:   
α. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα –έιεγρνο θαύζεο κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ νξγάλσλ δει ζεξκόκεηξα, καλόκεηξα, ειεθηξνληθό 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ θιπ όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία 
(ΦΔΚ 2654/ηεύρνο Β’/09-11-2011 άξζξν 4 § 4). ηελ πεξίπησζε πνπ ν 
ειεθηξνληθόο αλαιπηήο δηαζέηεη θαη εθηππσηή, ζηελ εθηύπσζε ηνπ νξγάλνπ 
εθηόο ησλ κεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη είηε δηα κέζσ ηνπ νξγάλνπ 
είηε ηδηνρείξσο ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληεξεηή θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο. Σν 
απόθνκκα ηνπ εθηππσηή πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζην θύιιν ζπληήξεζεο. 

β. Θα πξαγκαηνπνηεζεί επηκειήο θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ θαη απνκάθξπλζε κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ όισλ ησλ πιηθώλ 
πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. 
 
4. ΓΙΑΦΟΡΑ 

 
4.1 Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη κε επηκέιεηα, αθξίβεηα 

θαη πιεξόηεηα θαη λα ππνγξάςεη ην θύιιν ζπληήξεζεο, όπσο πξνβιέπεηαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία (ΦΔΚ 2654/Β’/09-11-2011), θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην 
ππνβάιεη ζην ΠΒΚ/Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ. Αληίγξαθό ηνπ ζα αλαξηήζεη ζε 
εκθαλέο ζεκείν ζην ιεβεηνζηάζην. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 
§4, απαγνξεύεηαη ε ζπκπιήξσζε θύιινπ ζπληήξεζεο ζε θσηνηππία.  

 
4.2 Ο πάξνρνο ζα ζπληάμεη κία ηερληθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά όιεο νη εξγαζίεο θαη έιεγρνη –κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ θαη  
ηπρόλ παξαηεξήζεηο – πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηώζεθαλ, θαη 
ηερληθννηθνλνκηθέο πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. Η ηερληθή έθζεζε ζα 
ζπλνδεύεηαη από θσηνγξαθίεο ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ ησλ εξγαζηώλ 
ζπληήξεζεο θαη ζα παξαδνζνύλ ζηε Γλζε Δγθαηαζηάζεσλ. 
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 4.3 Δθηόο από ηα δύν ζηεγαλσηηθά παξεκβύζκαηα θαη όια ηα 
ππόινηπα κηθξνϋιηθά απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αηκνιέβεηα, 
θαπζηήξα πνπ  ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ ζα βαξύλνπλ ηνλ πάξνρν θαη ζα 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά.  
 

4.4 Ο πάξνρνο ππνρξενύηαη λα ιάβεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα 
αζθαιείαο ηόζν σο πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ, όζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
 
 4.5 Η έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζα θαζνξηζζεί από ηελ Τπεξεζία.  
 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821026903 Μαξθεηάθε Αηθαηεξίλε, 
suppdivision@namfi.gr.  
 
 
 
      κήλαξρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν      Τπνδηνηθεηήο  
 
 
Μ.Τ. Μπνησλάθε Άλλα 

Σκρεο Πξνκεζεηώλ    
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