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ΘΕΜΑ: 
Επείγουσες επισκευές στο δίκτυο ατμού στη γραμμή από λεβητοστάσιο προς Νέα 
Πτέρυγα. 

 

 

Εισηγούμαστε τις παρακάτω επείγουσες επισκευές στο δίκτυο του ατμού στη γραμμή από 

το λεβητοστάσιο προς τη Νέα Πτέρυγα, εξαιτίας συσσωρευμένων βλαβών. Το Σάββατο, 07-09-

2013, η διαρροή του ατμού σε ένα από τα σημεία της συγκεκριμένης γραμμής ήταν ιδιαίτερα 

μεγάλη με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να διακόψουμε την παροχή ατμού προς τη Νέα 

Πτέρυγα. Για το λόγο αυτό οι επισκευές που περιγράφονται παρακάτω πρέπει να 

αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Μέχρι την αποκατάστασή τους, το κτήριο της Νέας 

Πτέρυγας δε θα τροφοδοτείται με ατμό (διακοπή λειτουργίας της κεντρικής αποστείρωσης, μη 

διαθέσιμο ζεστό νερό χρήσης, καθώς και μη σωστή – αυτόματη λειτουργία των κεντρικών 

κλιματιστικών μονάδων, δε γίνεται ύγρανση). Επιγραμματικά οι απαραίτητες επισκευές για την 

ασφαλή λειτουργία του δικτύου είναι οι εξής:  

1. Επισκευή διαρροής τροφοδοσίας ατμού του κεντρικού συλλέκτη στο αντλιοστάσιο του 

κτιρίου της Νέας Πτέρυγας.  

2. Επισκευή δύο (2) διαρροών ατμού στην σωλήνα τροφοδοσίας του κτιρίου της Νέας 

Πτέρυγας. 

3. Απομάκρυνση κατεστραμμένων μονώσεων – Προστασία, μόνωση και επικάλυψη των 

σωληνώσεων με λαμαρίνα αλουμινίου. 

4.  Τοποθέτηση εντατήρα στηρίγματος σωλήνων. 

Η αναλυτική περιγραφή του έργου αναφέρεται παρακάτω στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει πλήρη και καλή γνώση της υφιστάμενης 

κατάστασης προτού προχωρήσει στη σύνταξη της προσφοράς του (κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι σωληνώσεις, διαστάσεις αυτών κ.λ.π.). 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία 

του νοσοκομείου και με τρόπο τέτοιο ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα τόσο στη διέλευση 

των διερχομένων (εργαζομένων, ασθενών και επισκεπτών) όσο και στη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο και 

εξειδικευμένους τεχνικούς. Με την κατάθεση της προσφοράς του (κλειστή τεχνική περιγραφή 
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και κλειστή οικονομική προσφορά), ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει λίστα πελατών 

ή/και παρόμοιων εργασιών, που να αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της κατασκευής για 

τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν κατά το δυνατόν με την παρουσία προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και των διερχόμενων στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 

Μετά το πέρας του έργου, θα απομακρύνει τα άχρηστα υλικά, θα παραδώσει τον χώρο 

καθαρό και το έργο σε καλή και ασφαλή λειτουργία. Το δίκτυο που θα επισκευασθεί, θα πρέπει 

να ελεγχθεί υπό πίεση για διαρροές, προτού ξεκινήσει η χρήση του. Επιπλέον, με το πέρας των 

εργασιών, ο εργολάβος θα πρέπει να παραδώσει στο Τεχνικό Τμήμα Δελτίο Εργασιών, στο 

οποίο να αναφέρονται ξεκάθαρα οι εργασίες που εκτελέστηκαν και τα ανταλλακτικά που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Εκτίμηση κόστους: 9.000,00€ πλέον ΦΠΑ (εννέα χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ). 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Επισκευή διαρροής τροφοδοσίας ατμού του κεντρικού συλλέκτη στο 

αντλιοστάσιο του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας. 

Διαδικασία Επισκευής 

1.1 Αποσυναρμολόγηση των φλατζωμάτων του ατμοφράκτη, διαμέτρου 3'', στον οποίο 

υπάρχει η διαρροή, καθώς και απομάκρυνση του ατμοφράκτη. 

1.2 Καθαρισμός με γυαλιστικό τροχό του ατμοφράκτη (και στις δύο πλευρές), καθώς και των 

δύο (2) φλαντζών του συλλέκτη. 

1.3 Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) παρεμβυσμάτων 3'', γραφιτωμένου περμανίτη, 

πάχους 3mm, με ενίσχυση σύρματος, επανατοποθέτηση του ατμοφράκτη και συσφιξη των 

κοχλιών. 

1.4 Υδραυλική δοκιμή – Έλεγχος στεγανότητας. 

 

 Επισκευή δύο (2) διαρροών ατμού στη σωλήνα τροφοδοσίας του κτιρίου της 

Νέας Πτέρυγας. 

2.1 Διαδικασία επισκευής 1ης διαρροής 

Το δίκτυο του ατμού πλησίον της συγκεκριμένης διαρροής είναι εγκατεστημένο σε 

υπόγειο κανάλι σκεπασμένο με πλάκες μπετόν. Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης 

της διαρροής στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου, θα πρέπει να γίνει απομάκρυνση όλων των 

μπαζών που βρίσκονται στο υπόγειο κανάλι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτηρίου της Νέας 

Πτέρυγας. Τα μπάζα σκεπάζουν τόσο το τμήμα του σωλήνα τροφοδοσίας του ατμού όσο και το 

τμήμα του σωλήνα των επιστρεφομένων. Το κανάλι πρέπει να καθαρίσει και τα μπάζα να 

απομακρυνθούν από το χώρο. Στη συνέχεια οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι 

εξής: 

2.1.1 Αποσυναρμολόγηση των φλατζωμάτων της σωλήνας διαμέτρου 5'' εκατέρωθεν της 

πλάκας του υπογείου καναλιού και ανύψωση αυτής. 

2.1.2 Καθαρισμός με γυαλιστικό τροχό των 4 (τεσσάρων) προσώπων των δύο (2) 

φλατζωμάτων. 

2.1.3 Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) παρεμβυσμάτων γραφιτωμένου περμανίτη με 

ενίσχυση σύρματος, πάχους 3mm, επανατοποθέτηση της σωλήνας στην αρχικής της θέση και 

σύσφιξη των κοχλιών. 

2.1.4 Αποκατάσταση των θερμικών μονώσεων στη σωλήνα. 

2.1.5 Υδραυλική δοκιμή – Έλεγχος στεγανότητας. 
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2.2 Διαδικασία επισκευής 2ης διαρροής 

Η συγκεκριμένη διαρροή έχει εντοπιστεί σε τμήμα του δικτύου (φλάτζωμα της σωλήνας) 

που βρίσκεται στο υπαίθριο τμήμα, εξωτερικά του λεβητοστασίου. Οι εργασίες που πρέπει να 

εκτελεστούν είναι οι εξής: 

2.2.1 Τοποθέτηση σκαλωσιάς (ύψους 4m περίπου) στο σημείο της διαρροής. 

2.2.2 Απομάκρυνση μονώσεων και επικαλύψεων στην περιοχή εκατέρωθεν της διαρροής και 

αποσυναρμολόγηση των δύο (2) φλατζωμάτων (διαμέτρου 5''). 

2.2.3 Ανύψωση του τμήματος του δικτύου όπου εμφανίζεται η διαρροή και καθαρισμός με 

γυαλιστικό τροχό όλων των πλευρών των δύο (2) φλατζωμάτων. 

2.2.4 Προμήθεια και τοποθέτηση παρεμβυσμάτων γραφιτωμένου περμανίτη με ενίσχυση 

σύρματος, πάχους 3mm, τοποθέτηση του επισκευασμένου πλέον τμήματος του δικτύου στην 

αρχική του θέση και σύσφιξη των κοχλιών. 

2.2.5 Αποκατάσταση των θερμικών μονώσεων (κοχύλια πετροβάμβακα) και των επικαλύψεων 

(λαμαρίνα αλουμινίου). 

2.2.6 Υδραυλική δοκιμή – Έλεγχος στεγανότητας. 

 

3. Απομάκρυνση κατεστραμμένων μονώσεων – Προστασία Σωληνώσεων & 

Μόνωση αυτών. 

Σε όλες τις πιο πάνω επισκευές διαρροής του ατμού θα πρέπει να εκτελεστούν κάποιες 

εργασίες σχετικά με την μόνωση και την προστασία αυτών. Αναλυτικότερα θα πρέπει να 

ακολουθηθούν οι εξής εργασίες όσον αφορά στη μόνωση των τμημάτων του δικτύου: 

3.1 Λύσιμο και απομάκρυνση των μονώσεων πετροβάμβακα και των επικαλύψεων από 

γυψοσανίδα των σωληνώσεων: Σωλήνας ατμού: Διάμετρος 5'' / Μήκος 10m. 

     Σωλήνας συμπυκνωμάτων: Διάμετρος 3'' / Μήκος 10m. 

3.2 Καθαρισμός των σωληνώσεων εξωτερικά, ώστε να απομακρυνθούν οι επικολλημένες 

μονώσεις (υπολείμματα) και οι σκουριές. 

3.3 Βάψιμο των σωληνώσεων (2 περάσματα) με ριπολίνη υψηλής θερμοκρασίας (αλουμίνιο 

φωτιάς) για να προστατευθούν εξωτερικά από περαιτέρω διαβρώσεις. 

3.4 Μόνωση των σωληνώσεων με κοχύλια πετροβάμβακα, τα οποία να προσδεθούν με σύρμα 

γαλβανιζέ επάνω στις σωληνώσεις και να επικαλυφθούν με ύφασμα λευκό κάμποτ, εμποτισμένο 

με λευκό ακρυλικό μονωτικό. Οι φλάντζες των σωληνώσεων να μονωθούν ξεχωριστά από τους 

σωλήνες, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάστασή τους, εάν ποτέ απαιτηθεί, χωρίς 

να γίνεται επέμβαση στην μόνωση των σωληνώσεων. 
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3.5 Η προστασία των μονώσεων από γάτες και τις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κλπ) να 

γίνει με επικάλυψη αυτών με λαμαρίνα αλουμινίου. Η λαμαρίνα να έχει πάχος 1mm 

τουλάχιστον, να κυλινδραρισθεί στην εξωτερική διάμετρο της μόνωσης και να φέρει ενισχυτικά 

άκρα (γορδόνια) τόσο κατά μήκος όσο και περιμετρικά. Η σύνδεση των λαμαρινών να γίνει με 

ανοξείδωτες λαμαρινόβιδες, ώστε να λύνονται μελλοντικά, εάν απαιτηθεί. Και σε αυτή την 

περίπτωση, οι μονώσεις των φλαντζών να επικαλυφθούν ξεχωριστά, ώστε να είναι δυνατή η 

επισκευή ή αντικατάστασή τους, εάν ποτέ απαιτηθεί, χωρίς να γίνει επέμβαση στην επικάλυψη 

των σωληνώσεων. Στις επικαλύψεις αυτές να τοποθετηθούν και πλευρικοί δακτύλιοι 

εκατέρωθεν, κατάλληλα στερεωμένοι ώστε να αποκλείεται η διείσδυση της βροχής. 

Τέλος οι καμπύλες των μονώσεων των σωλήνων να επικαλυφθούν με 5 κυκλικούς τομείς ανά 

καμπύλη στα αναπτύγματα των οποίων να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να υπάρχει 

επικάλυψη μεταξύ τους και να μη διεισδύει το νερό της βροχής. Οι κυκλικοί τομείς (φέτες) να 

φέρουν ενισχυτικά άκρα (γορδόνια) κατά μήκος και περιμετρικά. 

 

4. Τοποθέτηση εντατήρα στηρίγματος σωλήνων. 

Τοποθέτηση εντατήρα σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία με τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Κοχλίας – Ντίζα εντατήρα  : Φ20-1000mm. 

 Περικόχλιο βαρέως τύπου (τόρνου) : 2 τεμάχια x 20m. 

 Τανυστήρας    : 1 τεμάχιο x Μ20 

 Γάντζοι     : 2 τεμάχια x Μ20 

 

  

 

 


