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  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

“Εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής υγραερίου και  

αναβάθμιση λεβητοστασίου Γ.Ν. Πατρών” 

   

 

Σας υποβάλουμε τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής 

υγραερίου (δεξαμενές αποθήκευσης, σύστημα εξαεριωτών, σωληνώσεις κ.λ.π.) και την αναβάθμιση του 

λεβητοστασίου του Γ. Ν. Πατρών: 

- αντικατάσταση των τριών καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες μικτής καύσης ( υγραερίου-

πετρελαίου) και δυνατότητα μελλοντικά για φυσικό αέριο, 

- αντικατάσταση των τριών ηλεκτρικών πινάκων (τροφοδοσίας και αυτοματισμού) των καυστήρων, 

- αντικατάσταση των τριών καπνοδόχων των λεβήτων, 

- αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα αντιεκρηκτικού τύπου, 

- αντικατάσταση των δύο (2) υπαρχόντων θυρών του λεβητοστασίου με θύρες ασφαλείας και μπάρα 

πανικού, 

- εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας, 

- εγκατάσταση συστήματος αερισμού. 

 Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απαραίτητο για λόγους οικονομίας του Νοσοκομείου, αλλά και για 

περιβαλλοντικούς λόγους (μείωση ρύπων). 

Γενικά . 

Η εγκατάσταση υγραερίου και τα μέρη τους πρέπει να σχεδιαστούν και να τοποθετηθούν στο 

κτίριο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι,  

- ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα I του 

άρθρου 13 του ΠΔ 334/1994 (ΦEK 176 A΄/94), όπου αυτές προβλέπονται και στο βαθμό 

που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις αυτές για μια οικονομικά αποδεκτή διάρκεια ζωής, 

- αντέχουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες των κτιρίων σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρούν 

την ικανότητα ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για μια οικονομικά αποδεκτή διάρκεια 

ζωής υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης και με την προϋπόθεση προβλεπτών ενεργειών 

επί των κτιρίων, 

- οι σωλήνες, οι αγωγοί, τα φρεάτια, τα υλικά των συνδέσεων, τα διάφορα εξαρτήματα, 

χειριστήρια, διακόπτες και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις 

υγραερίου πρέπει κυρίως μεταξύ των άλλων: 

o να είναι κατάλληλα για χρήση υγραερίου, 
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o να έχουν επάρκεια μηχανικής αντοχής και ευστάθειας, 

o να διαθέτουν επαρκή πυραντίσταση και καθορισμένες επιδόσεις στις αντιδράσεις 

τους στη φωτιά, έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας και εξάπλωσης 

φωτιάς και καπνού στο εσωτερικό των έργων 

o να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο δημιουργίας επικίνδυνης και εκρήξιμης 

ατμόσφαιρας εντός και εκτός των έργων κατά τη λειτουργία και τη χρήση τους. 

- Οι εγκαταστάσεις υγραερίου στο σύνολο και τα μέρη τους πρέπει να είναι κατάλληλες για 

την χρήση για την οποία προορίζονται, δηλαδή πρέπει να έχουν τέτοια τεχνικά 

χαρακτηριστικά ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, συναρμολογηθούν και 

εγκατασταθούν να μπορεί, εφ' όσον έχει ορθώς σχεδιασθεί και κατασκευασθεί, να 

ικανοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις, 

- ως κρίσιμα ελεγχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων των εγκαταστάσεων 

υγραερίου θεωρούνται μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα υπό συνθήκες τελικής χρήσης 

τους: 

o αντοχή σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση, αντοχή σε διαμήκη κάμψη, αντοχή σε 

θλίψη, αντοχή σε πρόσκρουση, θερμική αντίσταση, αντοχή σε διάβρωση, 

ανθεκτικότητα έναντι διαφόρων ουσιών του εδάφους ή του περιβάλλοντος, 

o πυραντίσταση, αναφλεξιμότητα, ρυθμός έκλυσης θερμότητας, ταχύτητα 

εξάπλωσης της φλόγας, ρυθμός παραγωγής καπνού, τοξικών αερίων, φλεγομένων 

σωματιδίων. 

o στεγανότητα, πίεση, θερμοκρασία, αντίσταση στις εξωτερικές επιδράσεις, 

ευαισθησία, αξιοπιστία, ορατότητα, επισκεψιμότητα. 

 

 

H συμμόρφωση των υλικών των εγκαταστάσεων υγραερίου προς τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού πρέπει να αποδεικνύεται με ορισμένους τρόπους, όπως: 

- με την κατάλληλη χρήση των υλικών και των στοιχείων τους, τα οποία φέρουν τη σήμανση 

CE σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 334/94, 

- με τη συμμόρφωσή τους με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές των άρθρων 5 και 6 του 

ιδίου ΠΔ ή με άλλες κατάλληλες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές οποιουδήποτε άλλου 

κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες πιστοποιούνται από αρμόδιο φορέα 

ότι είναι στη χρήση τους ισοδύναμες με τις προηγούμενες, 
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- με την προσκόμιση πιστοποιητικών συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, τα οποία εκδίδονται από εθνικό φορέα εξουσιοδοτημένο να χορηγεί τέτοια 

πιστοποιητικά ή από άλλο αναγνωρισμένο αντίστοιχο φορέα της Eυρωπαϊκής Ένωσης, 

- με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο και αποδεκτό επιστημονικό και πειραματικό τρόπο που 

χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους μελέτης και κατασκευής των εγκαταστάσεων 

αυτών, εφ' όσον αποδεικνύεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισμού. 

Κάθε αναφορά εθνικού προτύπου (ΕΛΟΤ ή DIN) στον παρόντα κανονισμό είναι ενδεικτική. 

Αντί των αναφερομένων προτύπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ή ισοδύναμα εθνικά πρότυπα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Οι εργασίες κατασκευής, μετατροπής και συντήρησης των εγκαταστάσεων 

υγραερίου επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από φυσικά πρόσωπα ή Εταιρίες 

Εγκαταστάσεων ή Εταιρίες Συντηρήσεων, οι οποίες κατέχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. 

Τα μέρη των εγκαταστάσεων υγραερίου πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή που τα συνοδεύουν. 

 

 Διατάξεις που αφορούν τον Eγκαταστάτη, τον Προμηθευτή Yλικών και τον Eπιβλέποντα 

Yγραερίου . 

Eκτέλεση των εργασιών. 

- Οι εργασίες στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων, πρέπει να 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και την μελέτη.  

- Τα υλικά υγραερίου που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση πρέπει με ευθύνη του 

Προμηθευτή τους, του εγκαταστάτη και του επιβλέποντος υγραερίου να είναι σύμφωνα με 

τον κανονισμό και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. 

- Ο εγκαταστάτης πριν την τοποθέτηση των υλικών υγραερίου στην εγκατάσταση θα πρέπει 

να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τον 

κανονισμό. 

- Όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων, πρέπει 

να εκτελούνται από τεχνικό προσωπικό που κατέχει την απαιτούμενη άδεια για την 

εργασία που εκτελεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 Aποπεράτωση εργασιών: 

 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών στην εγκατάσταση και πριν τεθεί αυτή σε λειτουργία, ο 
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εγκαταστάτης, υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος υγραερίου, πρέπει να εκτελέσει τις 

προβλεπόμενες δοκιμές και τους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (για το 

τμήμα της εγκατάστασης που έχει αυτός εκτελέσει). Η ρύθμιση των διαφόρων εξαρτημάτων και 

συσκευών πρέπει να είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη μελέτη, τον κανονισμό και να εκτελείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 

 Oδηγίες για τον καταναλωτή  

Ο εγκαταστάτης και ο επιβλέπων μηχανικός του υγραερίου πρέπει να εκπαιδεύσουν τον 

καταναλωτή στον χειρισμό της εγκατάστασης με βάση το εγκεκριμένο το πρόγραμμα λειτουργίας 

και συντήρησης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος αποθήκευσης και 

διανομής υγραερίου και αναβάθμιση του λεβητοστασίου του Γ. Ν. Πατρών.  

Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Δύο οριζόντιες υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου χωρητικότητας 40.000lt η κάθε μία, 

με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή τους λειτουργία, καθώς και με κατάλληλη 

περίφραξη και σήμανση. 

- Όλα τα ζητούμενα υλικά - μικροϋλικά και οι εργασίες εγκατάστασης, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ώστε 

το συγκρότημα των δεξαμενών να παραδοθεί σε πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, 

συμπεριλαμβάνονται και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (λάκκος από μπετόν, περιφράξεις, 

εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαμορφώσεις κ.λπ.). 

- Ένα συγκρότημα εξαερίωσης αποτελούμενο από τρεις (3) εξαεριωτές ζεστού νερού. 

- Ένα πλήρες λεβητοστάσιο παραγωγής ζεστού νερού εξαεριωτών και ένα συγκρότημα ρύθμισης 

πίεσης 1ου σταδίου. Το μέγεθος των εξαεριωτών θα προκύψει από τη μελέτη που θα συνταχθεί 

από τον Ανάδοχο του έργου, με δεδομένα τις καταναλώσεις πετρελαίου των δύο τελευταίων ετών 

του Νοσοκομείου.  

- Όλα τα ζητούμενα υλικά - μικροϋλικά και οι εργασίες εγκατάστασης, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ώστε 

το συγκρότημα των εξαεριωτών να παραδοθεί έτοιμο σε ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. 

- Κατασκευή δικτύων μεταφοράς υγραερίου υγρής και αέριας φάσης, υψηλής και μέσης πίεσης. 

- Κατασκευή συστήματος ανίχνευσης διαρροών υγραερίου, αλλά και συστήματος πυρανίχνευσης 

και πυρόσβεσης στο σύνολο της εγκατάστασης, τόσο στο χώρο των δεξαμενών και του 

συγκροτήματος των εξαεριωτών και το λεβητοστάσιο παραγωγής ζεστού νερού, όσο και στο 

κεντρικό λεβητοστάσιο του Νοσοκομείου, όπου είναι τοποθετημένοι οι λέβητες. 
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- Αντικατάσταση των δύο (2) εκ των τριών (3) καυστήρων με αντίστοιχους καυστήρες διπλού 

καυσίμου και ενός (1) καυστήρα με καυστήρα υγραερίου. Επίσης, και οι τρεις (3) καυστήρες να 

έχουν τη δυνατότητα εύκολης μετατροπής για κατανάλωση φυσικού αερίου μελλοντικά. 

- Αντικατάσταση των τριών (3) ηλεκτρικών πινάκων (τροφοδοσίας και αυτοματισμού) των τριών 

καυστήρων, που διαθέτει το Νοσοκομείο, με καινούργιους αντιεκρηκτικού τύπου. Στον πίνακα θα 

τοποθετηθούν καινούργιος εξοπλισμός (ασφάλειες, ρελε, χρονικά, αυτοματισμοί κλπ). Θα 

υπάρχουν LED ένδειξης παροχής τάσης, λειτουργίας καυστήρα, alarm, σειρήνα κλπ. 

- Αντικατάσταση των τριών υπαρχόντων καπνοδόχων των τριών λεβήτων έως την είσοδο της 

κατακόρυφης τσιμεντένιας καμινάδας, διότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. 

- Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο και πιο 

συγκεκριμένα στην στάθμη θορύβου των καυστήρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, η οποία 

θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη δυνατή. 

- Να εγκατασταθεί λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης (όχι χειρισμού) του συνόλου της 

εγκατάστασης, τόσο του εξοπλισμού αποθήκευσης και διανομής του υγραερίου όσο και των 

λεβητοστασίων (εξαεριωτών και ατμολεβήτων) στο χώρο του BMS (Control Room) και να 

εγκατασταθεί καινούριος υπολογιστής με ευθύνη του Αναδόχου (Client-Server). 

- Να εκπονηθεί μελέτη εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας III, από μηχανικό ο οποίος να κατέχει 

τα απαιτούμενα κατά τον Νόμο επαγγελματικά δικαιώματα . 

 

H μελέτη να περιλαμβάνει : 

Tεχνική περιγραφή, η οποία θα αναφέρει : 

- τους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες που λήφθηκαν υπ ’όψιν κατά την σύνταξη της μελέτης, 

- τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές τους, 

- τους τρόπους σύνδεσης , εγκατάστασης, δοκιμής κλπ, των σωληνώσεων, 

- τους τρόπους προσαγωγής και απαγωγής αερίου και απαγωγής καυσαερίων.  

Τεύχος υπολογισμών : 

Πλήρως τεύχος υπολογισμών το οποίο θα περιλαμβάνει βασικά τη διαστασιολόγηση του δικτύου 

σωληνώσεων (υπολογισμοί πτώσης πίεσης), των συστημάτων προσαγωγής και απαγωγής αερίου, των 

συστημάτων απαγωγής καυσαερίων, των ρυθμιστών πίεσης, και των ασφαλιστικών διατάξεων. 

Σχέδια κατασκευής : 

- Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία να φαίνονται η όδευση των 

σωληνώσεων, η διατομή και το είδος του υλικού των σωληνώσεων, η θέση των αποφρακτικών 

διατάξεων, η θέση των μετρητών, οι θέσεις των ρυθμιστών πίεσης και των ασφαλιστικών, το είδος και 

η ισχύς των καυστήρων υγραερίου, οι θέσεις και οι διαστάσεις των συστημάτων προσαγωγής και 

απαγωγής αερίου και των συστημάτων απαγωγής καυσαερίων. 
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- Αξονομετρικό σχέδιο της εγκατάστασης στο οποίο θα φαίνεται τα μήκη, οι διατομές και το υλικό των 

σωλήνων, οι αποφρακτικές και λοιπές διατάξεις, οι ρυθμιστές πίεσης, οι μετρητές και οι καυστήρες 

υγραερίου με την ισχύ τους. 

Τοπογραφικό σχέδιο της εγκατάστασης  

- με την θέση και τις σχετικές αποστάσεις των δύο υπόγειων δεξαμενών, 

- θέση και αποστάσεις του οικίσκου των απαεριωτών από τις υπόγειες δεξαμενές υγραερίου, 

- τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό. Εντάσσονται στην μελέτη πυροπροστασίας και να υποβληθούν στην πυροσβεστική 

υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας όπου αυτή απαιτείται, 

- μετά την περάτωση όλων των εργασιών της εγκατάστασης υγραερίου, ο επιβλέπων Μηχανικός του 

υγραερίου πρέπει να υποβάλει στην πολεοδομία Υπεύθυνη Δήλωση ορθής εκτέλεσης της μελέτης 

προς θεώρηση. 

- Να συνταχθούν οι απαραίτητες μελέτες, υπογεγραμμένες από Πολιτικό Μηχανικό, για τις απαραίτητες 

εκσκαφές, την κατασκευή λάκκου από μπετόν (όπου θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές)και του οικίσκου 

των απαεριωτών και γενικά για όσες κατασκευές προβλέπεται έγκριση από την Πολεοδομία, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας (Ν. 4030/2011, Ν. 4067/2012, Απόφαση με αριθ. Πρωτ. Οικ. 

55174/04.10.2013 του ΥΠΕΚΑ, για την διαδικασία έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και κάθε άλλη διάταξη νόμου 

σε ισχύ). 

- Με ευθύνη του Αναδόχου, να εκδοθούν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις των μελετών που 

προαναφέρθηκαν, ώστε η λειτουργία της εγκατάστασης στο σύνολό της να είναι ασφαλής και 

απρόσκοπτη. 

- Η σχεδίαση του συστήματος να είναι τέτοια ώστε σε καμία περίπτωση βλάβης να μην θέτει το 

σύστημα παροχής υγραερίου στους καυστήρες εκτός λειτουργίας (χωρίς single point of failure). 

- Η διαστασιολόγηση των εξαεριωτών, του δικτύου του υγραερίου, των καυστήρων κ.λπ., θα γίνει βάσει 

των στοιχείων των καταναλώσεων πετρελαίου, τα οποία θα δοθούν στον Ανάδοχο από το Νοσοκομείο, 

ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έως τώρα η λειτουργία του λεβητοστασίου δεν είναι 24ωρη.  

- Με την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού και την αναβάθμιση του λεβητοστασίου, η λειτουργία του 

λεβητοστασίου θα είναι αδιάλειπτη, με σκοπό την αποφυγή της καταπόνησης του δικτύου του ατμού 

από υδραυλικά πλήγματα, αλλά και την ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση του καυσίμου, 

καθώς με την εκκίνηση των καυστήρων η κατανάλωση του καυσίμου είναι πολύ μεγάλη. 

- Η εγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τη μέγιστη στιγμιαία ζήτηση (προσαυξημένη με ένα 

συντελεστή ασφάλειας). 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
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Η Κάθε υπόγεια δεξαμενή πρέπει να έχει μελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από εσωτερικές καταπονήσεις 

και σε εξωτερικές όπως : 

- πίεση εδάφους και το υλικό επιχωμάτωσης, 

- υδροστατική πίεση ( λόγω πλημυρισμένου εδάφους ), 

- επίδραση γειτονικών δεξαμενών, 

- τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών της δεξαμενής και αλλοιώσεις της 

αντιδιαβρωτικής προστασίας, 

- διαφορά καθίζησης στις βάσεις . 

 

Στήριξη δεξαμενών : 

- οι δεξαμενές πρέπει να έχουν μεταλλικά πόδια στήριξης ύψους μέχρι 500 mm, 

- οι δεξαμενές πρέπει να εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα, 

- οι βάσεις αυτές πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής τουλάχιστον δύο ωρών, 

- οι βάσεις των δεξαμενών πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να εμποδίζουν οποιαδήποτε 

συγκέντρωση νερού ή να την αποχετεύουν, 

- η δεξαμενή πρέπει να είναι ασφαλώς αγκυρωμένη ή ερματωμένη, ή να έχει βάση 

επαρκούς ύψους, ώστε να αποτρέπεται επίπλευσή της λόγω πλημμύρας, 

- η αντιδιαβρωτική προστασία πρέπει να καλύπτει και τις θηλιές ανάρτησης της δεξαμενής 

καθώς και το φρεάτιό της, 

- για την αντιδιαβρωτική προστασία συνιστώνται ασφαλτικό περίβλημα σε συνδυασμό με 

καθοδική προστασία, 

- η διάταξη καθοδικής προστασίας να παρέχει την δυνατότητα μέτρησης της καθοδικής 

προστασίας από εξειδικευμένο τεχνικό για να υπάρχει εικόνα της διάβρωσης της 

δεξαμενής ανά πάσα στιγμή. 

- Tο μέγεθος της εκσκαφής πρέπει να είναι αρκετό για να επιτρέψει την άνετη εγκατάσταση 

της εκάστης υπόγειας δεξαμενής. 

- Tο όρυγμα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να αφήνει ένα καθαρό άνοιγμα 

τουλάχιστον 0,5 m μεταξύ του κελύφους της δεξαμενής και των τοιχωμάτων του πριν την 

επιχωμάτωση. 

- Kατά το κατέβασμα της κάθε δεξαμενής στην θέση της, πρέπει να ληφθεί μέριμνα να 

αποφευχθούν ζημιές στο προστατευτικό της επίστρωμα. 

- Oι υπόγειες δεξαμενές πρέπει να εδράζονται σε βάσεις από σκυρόδεμα. 
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- Η δεξαμενή πρέπει να εξασφαλίζεται έναντι εξώθησης προς τα επάνω από επιφανειακά 

νερά με αγκύρωση στη βάση, αν κριθεί ότι υφίσταται σχετικός κίνδυνος π.χ. λόγω 

πλημμύρων. 

- Η δεξαμενή πρέπει να περιβάλλεται ολόπλευρα από ένα στρώμα άμμου. 

- Το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να είναι αδρανές και δεν πρέπει να περιέχει μεγάλες 

πέτρες ή άλλα υλικά που προκαλούν εκδορές. 

- Συνιστάται άμμος ποταμού ή άμμος λατομείου με μέγεθος κόκκων 3 mm. 

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άμμου θαλάσσης.  

- Επάνω από την κορυφή της δεξαμενής πρέπει να υπάρχει κάλυψη περίπου 50 cm. 

- Όλες οι συνδέσεις σωληνώσεων οι οποίες θα καλύπτονται από το υλικό επιχωμάτωσης 

πρέπει να γίνουν με συγκόλληση. 

Κατασκευή και εξοπλισμός των δεξαμενών υγραερίου . 

- οι δεξαμενές υγραερίου πρέπει ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/ΕΕ, 

- να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον Kανονισμό ή Πρότυπο περί Δοχείων υπό Πίεση 
κράτους μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης και με την Υπουργική Απόφαση 14165/Φ17.4/373 
(ΦΕΚ 673/Β/2-9-93), 

- μέχρι να συνταχθεί αντίστοιχος Eλληνικός Kανονισμός ή να τεθούν σε ισχύ τα πρότυπα της 
σειράς ΕΝ 13445.  

Στην έννοια της κατασκευής περιλαμβάνονται: 

- η επιλογή των υλικών, 

- η κατασκευαστική διαμόρφωση, 

- οι υπολογισμοί αντοχής, 

- οι μέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης της κατασκευής, 

- οι μέθοδοι και το προσωπικό εκτέλεσης δοκιμών. 
 Oι δεξαμενές υγραερίου πρέπει να κατασκευασμένες για τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: 

- μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 50°C 

- ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C 

- μέγιστη πίεση λειτουργίας: 17,5 bar 

- συντελεστής ασφαλείας: S=1,5 

- κάλυψη υπόγειων δεξαμενών: ≥ 0,5 m 

- οι δεξαμενές πρέπει να διαθέτουν ανθρωποθυρίδες, 

- η ανθρωποθυρίδα των υπόγειων δεξαμενών να είναι υπό μορφή εκτεταμένου λαιμού και 
τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις να βρίσκονται επί του καλύμματος της ανθρωποθυρίδας. 

                
Για κάθε δεξαμενή να εκδοθεί Πιστοποιητικό Kατασκευής στο οποίο θα περιλαμβάνονται. 

- ο κατασκευαστής, 

- το έτος κατασκευής, 

- ο αριθμός σειράς, 

- τα υλικά κατασκευής, 
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- ο Kανονισμός ή το Πρότυπο περί Δοχείων υπό Πίεση της κατασκευής του, 

- οι δοκιμές του, 

- η χωρητικότητά του, 

- η συμμόρφωση με την Οδηγία 97/23/ΕΚ για όσες κατασκευάσθηκαν μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της Οδηγίας.  

 Συγκόλληση: 

- η διαδικασία συγκόλλησης να είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ288-3, 

-  το προσωπικό συγκόλλησης να έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με το ΕΝ287-1. 
 
Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη τουλάχιστον με : 

1) με ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης της πίεσης, 

2) με βαλβίδα πλήρωσης, 

3) με όργανο ένδειξης περιεχομένου ( ή στάθμης ), 

4) με βαλβίδα λήψης αέριας φάσης, 

5) με όργανο ένδειξης πίεσης (μανόμετρο ασφαλείας), 

6) με δείκτη μέγιστης στάθμης, 

7) με βαλβίδα εκκενώσεως υγρού (αποστράγγιση, αφαίρεση των ακαθαρσιών του υγρού), 

8) όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για υγραέριο για πίεση τουλάχιστον PN 25, 

9) η θέση των εξαρτημάτων λειτουργίας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται 

η λειτουργία τους από το υλικό επιχωμάτωσης. 

10) Προ της τοποθέτησης κάθε δεξαμενής στην τελική της θέση, να ελεγχθεί η αντιδιαβρωτική 

προστασία και να επιδιορθωθούν πιθανές βλάβες. 

11) Tα ασφαλτικά περιβλήματα συνιστάται να δοκιμάζονται με τάση τουλάχιστον 20.000V. 

Nα υπάρχει διάταξη ασφαλείας σε κάθε δεξαμενή έναντι υπερπλήρωσης , ώστε  

- οι δεξαμενές υγραερίου να προστατεύονται έναντι υπερπλήρωσης με ένα σταθερό δείκτη 

μέγιστης στάθμης περιεχομένου. 

- το μέγιστο ποσοστό πλήρωσης της δεξαμενής είναι: 

-  85% κατ’ όγκο για μίγμα ή ο δείκτης μέγιστης στάθμης θα διαθέτει ειδική βαλβίδα 

διακοπής προσαρμοσμένη στην δεξαμενή. 

- η βαλβίδα αυτή θα φέρει οπή προς το εξωτερικό περιβάλλον εσωτερικής διαμέτρου μέχρι 

και 1,5 mm, 

-  το άκρο της βαλβίδας που βρίσκεται στο εσωτερικό της δεξαμενής θα είναι 

προσαρμοσμένο τμήμα σωλήνα μικρής σχετικά διαμέτρου του οποίου το άκρο θα 

καταλήγει στο οριζόντιο επίπεδο της στάθμης του υγραερίου που αντιστοιχεί στον μέγιστο 

επιτρεπόμενο όγκο πλήρωσης της δεξαμενής. 
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Δείκτης στάθμης:  

- η κάθε δεξαμενή υγραερίου πρέπει να είναι εξοπλισμένη με κατάλληλο δείκτη της 

στάθμης, όπως μαγνητικό δείκτη στάθμης με πλωτήρα ή αυτόματο ηλεκτρονικό δείκτη 

στάθμης. 

- η ύπαρξη τέτοιων δεικτών στάθμης δεν απαλλάσσουν από την υποχρέωση τοποθέτησης 

σταθερού δείκτη μέγιστης στάθμης. 

 

 Αποφρακτικές διατάξεις (βάνες) και συνδέσεις σωληνώσεων με τις δεξαμενές  

- Σε όλες τις συνδέσεις σωληνώσεων με τις δεξαμενές πρέπει να υπάρχουν κοντά στη 

δεξαμενή αποφρακτικές διατάξεις (βάνες διακοπής) με εύκολη πρόσβαση, 

- οι βάνες διακοπής των δεξαμενών πρέπει να είναι κατάλληλες από την άποψη του υλικού 

και της μέγιστης πίεσης λειτουργίας, 

- τα κελύφη των βανών διακοπής πρέπει να είναι κατασκευασμένα από όλκιμα υλικά, 

- οι σωληνώσεις για την υγρή και αέρια φάση επί της δεξαμενής πρέπει να κατασκευάζονται 

και να δοκιμάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, 

- οι σωληνώσεις πρέπει να στηρίζονται κατάλληλα και να εγκαθίστανται έτσι ώστε να 

παρέχουν επαρκή ευκαμψία σε οποιαδήποτε μετατόπιση (βύθιση, καθίζηση) των 

δεξαμενών και του λοιπού εξοπλισμού, στην θερμική διαστολή ή συστολή ή στις τάσεις 

που μπορεί να παρουσιαστούν στο σύστημα των σωληνώσεων.  

- Aποφρακτικές διατάξεις έκτακτης ανάγκης : 

- Σε όλες τις συνδέσεις των δεξαμενών με τους αγωγούς υγρής ή αέριας φάσης θα πρέπει 

να εγκαθίσταται κατάλληλη αποφρακτική διάταξη έκτακτης ανάγκης, όπως βαλβίδα 

ελέγχου υπερβολικής ροής, ή ανεπίστροφη βαλβίδα κλπ ανάλογα με την περίπτωση, 

- έτσι στον αγωγό πλήρωσης πρέπει να είναι ενσωματωμένη μια βαλβίδα αντεπιστροφής 

σχεδιασμένη για τουλάχιστον ΡΝ 25, π.χ. κλαπέτο αντεπιστροφής.  

 

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης αποφρακτικής διάταξης έκτακτης ανάγκης:  

- Οι συνδέσεις των ασφαλιστικών βαλβίδων ανακούφισης της πίεσης, 

- οι ταπωμένες συνδέσεις, και  

- οι συνδέσεις εσωτερικής διαμέτρου μέχρι 3 mm, 

- σε αυτή την περίπτωση μετά την σύνδεση θα υπάρχει χειροκίνητη αποφρακτική διάταξη, 

-  όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
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προσαρμόζονται κατ’ ευθείαν στα στόμια των δεξαμενών χωρίς να μεσολαβεί άλλη βάνα 

διακοπής (π.χ. χειροκίνητη). 

- Οι συνδέσεις αποστράγγισης των δεξαμενών πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδα 

διακοπής έκτακτης ανάγκης ονομαστικής διαμέτρου μέχρι DN 50, 

- αυτή η βαλβίδα διακοπής έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι εφοδιασμένη με σωλήνωση 

επαρκούς μήκους η οποία να καταλήγει σε δεύτερη βαλβίδα διακοπής ονομαστικής 

διαμέτρου μέχρι DN 25, 

- η πρώτη αποφρακτική διάταξη πρέπει να είναι ταχείας διακοπής (π.χ. σφαιρικός κρουνός), 

ενώ η δεύτερη μπορεί να είναι ρυθμιστική βαλβίδα ή σύρτης, 

- το μήκος της σωλήνωσης μεταξύ των βανών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 

ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μιας ταυτόχρονης έμφραξης και των δύο βανών από το 

πάγωμα τυχόν υπάρχοντος στο υγραέριο νερού, 

- σωλήνωση επαρκούς μήκους πρέπει να υπάρχει και μετά την δεύτερη βαλβίδα ώστε να 

αποφεύγεται τυχόν εκροή κάτω από την δεξαμενή, 

- η δεύτερη βάνα και η σωλήνωση πρέπει να στηρίζονται σταθερά ώστε να αποτρέπεται 

μηχανική βλάβη ή θραύση από δυνάμεις εκτόνωσης, και οι δύο βάνες του συστήματος 

αποστράγγισης πρέπει να έχουν μηχανισμό χειρισμού, ο οποίος δεν θα μπορεί εύκολα να 

αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί από την κλειστή θέση παρά μόνο με σκόπιμη ενέργεια, 

- η πρόσθετη σωλήνωση και η χειροκίνητη βαλβίδα της αποστράγγισης μπορεί να 

προσαρμόζονται κατά το χρόνο της αποστράγγισης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το 

υπόλοιπο χρονικό διάστημα η απομένουσα βαλβίδα αποστράγγισης προστατεύεται από 

μία βαλβίδα διακοπής έκτακτης ανάγκης (π.χ. βαλβίδα ελέγχου υπερβολικής ροής, 

βαλβίδα λειτουργούσα αυτόματα ή τηλεχειριζόμενη βαλβίδα) τοποθετημένη πριν από την 

βαλβίδα αποστράγγισης. 

Στέγη κάθε δεξαμενής: 

- Σε κάθε δεξαμενή να τοποθετηθεί μεταλλική κατασκευή στέγασης που θα καλύπτει το 

σύνολο της κάτοψης του σκάμματος και του περιμετρικού τοίχου από σκυρόδεμα με 

αμφίπλευρη κλήση για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων και να έχει 

ανθρωποθυρίδα επίσκεψης πάνω από την φλάντζα της δεξαμενής, 

- η κατασκευή συνολικά και ειδικά η ανθρωποθυρίδα να έχει της απαραίτητες ισοδύναμες 

συνδέσεις και γειώσεις για την αποτροπή εμφάνισης σπινθηρισμών, 

- επίσης η όλη κατασκευή να είναι με αντισκοριακή βαφή λευκού χρώματος.    
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Επιπλέον της πινακίδας της δεξαμενής, κοντά σε κάθε δεξαμενή υγραερίου θα πρέπει να 

υπάρχουν και τα παρακάτω:  

- 1) πινακίδα ενημερωτική του προϊόντος που αποθηκεύεται στην δεξαμενή, η οποία θα 

αναγράφει την λέξη “ΥΓΡΑΕΡΙΟ”, 

- 2) σήμα απαγόρευσης του καπνίσματος και της χρήσης φλόγας, 

- 3) πινακίδα στην οποία θα αναγράφονται τα τηλέφωνα ανάγκης του συντηρητή της 

δεξαμενής-εγκατάστασης . 

Προστασία έναντι επεμβάσεων αναρμόδιων. 

- Προς αποφυγή παραβιάσεων ή εισόδου αναρμόδιων προσώπων, η περιοχή που 

περιλαμβάνει δεξαμενές και αντλητικό εξοπλισμό πρέπει να περιφράσσεται με 

βιομηχανικού τύπου συρματόπλεγμα με βρόχο (οπή) 40mm x 40mm, πάχους σύρματος 

3mm ,ύψους τουλάχιστον 2 m σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m από την εγκατάσταση 

(δεξαμενές - απαεριωτές), 

- η περίφραξη πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εξόδους μη παρακείμενες, 

- οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, να μην ασφαλίζονται αυτόματα και να 

εξασφαλίζουν εύκολη έξοδο σε περίπτωση κινδύνου.  

  

ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ 

Οι εξαεριωτές υγραερίου να εγκατασταθούν σε κατάλληλη βάση επί του εδάφους εντός 

οικίσκου,  λίγο υψηλότερη (μέχρι 1,20 m) στάθμη από το περιβάλλον έδαφος, κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να ικανοποιούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τις δεξαμενές υγραερίου ή άλλα στοιχεία 

της εγκατάστασης. Οι τρείς εξαεριωτές να λειτουργούν με θερμό νερό.  

- Να είναι επαρκούς δυναμικότητας για τη μέγιστη παροχή την οποία απαιτεί η 

εγκατάσταση.  

- Να έχει προφυλάξεις έναντι της συγκέντρωσης συμπυκνώματος στον αγωγό εξόδου της 

αέριας φάσης του υγραερίου, γι αυτό το λόγο απαιτείται η μόνωση αγωγού της αέριας 

φάσης του υγραερίου με πρόβλεψη θυλάκων συμπυκνωμάτων ικανών να δεχθούν την 

ποσότητα η οποία είναι ενδεχόμενο να συμπυκνωθεί κατά την παύση λειτουργίας της 

εγκατάστασης. 

- Να έχει κατάλληλο σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας και να είναι εφοδιασμένο με 

διατάξεις ασφαλούς απομάκρυνσης βαρέων προϊόντων, τα οποία ενδεχομένως 

συγκεντρώνονται στην πλευρά του υγραερίου.  
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Το παραπάνω σύστημα αποστράγγισης θα αποτελείται από:  

- Σφαιρικό κρουνό τοποθετημένο επί του στομίου αποστράγγισης του εξαεριωτή, 

-  χαλύβδινο αγωγό επαρκούς μήκους, 

- αποφρακτική διάταξη (σφαιρικό κρουνό ή βαλβίδα ή σύρτη). 

- Οι αποφρακτικές διατάξεις και ο αγωγός πρέπει να έχουν ονομαστική διάμετρο μικρότερη 

ή ίση με DN 20. 

- Το τελικό σημείο εκκένωσης πρέπει να βρίσκεται σε ανοικτό, ελεύθερο χώρο (στην 

ατμόσφαιρα) μακριά (τουλάχιστον 3,0 m) από πηγές εναύσεως ή ανοίγματα προς 

υπόγειους χώρους. 

- Μεταξύ των εξαεριωτών υγραερίου θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη απόσταση ώστε να 

είναι δυνατός ο εύκολος χειρισμός όλων των οργάνων των εξαεριωτών αλλά και η 

συντήρηση τους, 

- η απόσταση αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 m και δεν επιτρέπεται να μειωθεί 

με την παρεμβολή διαχωριστικού τοίχου. 

. Ο οικίσκος πρέπει να ικανοποιεί τους παρακάτω όρους:  

- Να κατασκευασθεί από άκαυστα υλικά δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 2 ωρών (Π.Δ. 

71/88 (ΦΕΚ 32/Α/17.2.88). 

- Το δάπεδο να είναι οριζόντιο, συμπαγές, επίπεδο, και υψηλότερη (μέχρι 1,20 m) στάθμη 

από το περιβάλλον έδαφος σε όλες του τις πλευρές. 

- Να μην επικοινωνεί με το εσωτερικό άλλου κτιρίου. 

- Να μην έχουν άλλο χώρο υποκείμενο ή υπερκείμενο οποιασδήποτε χρήσης (είτε 

επικοινωνούν απ' ευθείας με αυτόν είτε όχι). 

- Να διαθέτει μόνιμα ανοίγματα αερισμού πλησίον της στάθμης του δαπέδου και της 

οροφής, κατά προτίμηση σε δύο απέναντι τοίχους και συνολικής επιφάνειας ίσης 

τουλάχιστον με το 5% της επιφάνειας των παράπλευρων τοίχων και της στέγης. 

- Να διαθέτουν μια τουλάχιστον πόρτα που να ανοίγει προς τα έξω η οποία θα παρέχει ανά 

πάσα στιγμή εύκολη διαφυγή από μέσα. 

- Οι ασφαλιστικές βαλβίδες ανακούφισης της πίεσης του εξαεριωτή θα διαθέτουν σωλήνες 

εκτόνωσης, τα στόμια των οποίων θα βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον και σε 

επίπεδο υψηλότερο από το στέγαστρο του οικίσκου. 

- Προς αποφυγή παραβιάσεων ή εισόδου μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, η περιοχή 

που περιλαμβάνει εξαεριωτές πρέπει να περιφραχθεί με βιομηχανικού τύπου 
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συρματόπλεγμα με βρόχο (οπή) 40mm x 40mm, πάχους σύρματος 3mm ,ύψους 

τουλάχιστον 2 m , σε απόσταση τουλάχιστον 1.0 m από αυτούς. 

Κατασκευαστικά στοιχεία εξαεριωτών: 

- οι εξαεριωτές πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 97/23/EE.  

 Κάθε εξαεριωτής πρέπει να φέρει σήμανση η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:  

- το όνομα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθμό κατασκευής, 

- την μέγιστη πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας, 

- την δυναμικότητα εξαερίωσης σε kg/h, 

- το έτος κατασκευής . 

 

 Ασφάλεια έναντι υπέρβασης πίεσης:  

- Οι εξαεριωτές πρέπει να είναι εξοπλισμένοι περισσότερες από μια ασφαλιστικές βαλβίδες 

ανακούφισης της πίεσης. 

- Η δυναμικότητα πλήρους ροής των ασφαλιστικών βαλβίδων ανακούφισης πρέπει να 

επαρκεί για την προστασία του εξαεριωτή υπό συνθήκες έκθεσης σε πυρκαγιά. 

 Έλεγχος της υγρής φάσης υγραερίου : 

- Οι εξαεριωτές πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες αυτόματες διατάξεις για να 

εμποδιστεί η δίοδος υγρού υγραερίου προς την γραμμή εξόδου του αερίου υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας. 

- Η διάταξη ελέγχου στάθμης της υγρής φάσης του υγραερίου, να είναι ενσωματωμένη στο 

δοχείο του εξαεριωτή ή να προσαρμόζεται αμέσως σε αυτόν. 

 Έλεγχος της προσδιδομένης θερμότητας : 

- Η προσδιδόμενη θερμότητα πρέπει να ελέγχεται κατάλληλα για να μην φθάσει η πίεση 

του δοχείου του εξαεριωτή την πίεση έναρξης εκτόνωσης της βαλβίδας ή των βαλβίδων 

ανακούφισης του συστήματος εξαερίωσης. 

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 

Γείωση δεξαμενών υγραερίου και των εξαεριωτών 

- Το σύστημα γείωσης θα πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον ηλεκτρόδιο γείωσης για κάθε 

δεξαμενή συνδεδεμένο με αυτή σε ένα τουλάχιστον σημείο με τους κατάλληλους 

χάλκινους αγωγούς ελάχιστης διατομής 16 mm2 μέσω κατάλληλων σφιγκτήρων. 

- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύστημα γείωσης των 



 15/67 

δεξαμενών και εξαεριωτών υγραερίου για την γείωση άλλων εγκαταστάσεων ή 

αλεξικέραυνων. Εξαιτίας του τελευταίου γεγονότος και ότι οι υπόγειες δεξαμενές 

υγραερίου θα διαθέτουν καθοδική προστασία έναντι διάβρωσης, τότε τα ηλεκτροκίνητα 

στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. τηλεχειριζόμενες βάνες) πρέπει να έχουν ηλεκτρικό 

διαχωρισμό από την εγκατάσταση γείωσης και από το διακόπτη ασφαλείας. 

 

 Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις: 

- Οι ηλεκτρικές συσκευές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γενικά, οι γειώσεις και 

γεφυρώσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΗΕ και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

πρότυπα της σειράς ΕΝ 60079. 

- Ο εγκαθιστάμενος μέσα στις Ζώνες ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος 

με τα καθοριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 2923/161/21.2.1986 (ΦΕΚ 

176/Β/14.4.1986). 

- Η καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης πιστοποιείται από υπεύθυνη δήλωση του 

επιβλέποντος την εγκατάσταση αυτή. 

- Η ηλεκτρική παροχή ρεύματος όλης της εγκατάστασης (εξαεριωτών, ηλεκτροβανών, κλπ.) 

θα τροφοδοτηθεί από τον υπάρχων πίνακα του λεβητοστασίου. 

 

 

 

Eγκατάσταση των σωληνώσεων εντός κτιρίου. 

Εκτέλεση των συγκολλητών συνδέσεων. 

- Οι σωλήνες και τα λοιπά στοιχεία σωληνώσεων πρέπει γενικά να συνδέονται με 

εσωρραφές (πρόσωπο με πρόσωπο) ή εξωρραφές με μούφες. Οι συγκολλήσεις πρέπει να 

εκτελούνται τουλάχιστον με δύο περάσματα. Ως μέθοδοι συγκόλλησης πρέπει να 

εφαρμόζονται μέθοδοι συγκόλλησης με τήξη. 

- Η συγκόλληση με τόξο πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον με δύο περάσματα. Για 

συγκόλληση με αέριο (οξυγονοκόλληση) για πάχος σωλήνα μέχρι 3,6 mm η συγκόλληση 

μπορεί να εκτελείται με ένα πέρασμα. 

- Οι ραφές πριν εκτελεσθούν πρέπει να προετοιμασθούν κατάλληλα. Κατά τη μετάβαση σε 

σωλήνες ή άλλα στοιχεία σωλήνωσης με μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος, το παχύτερο 

τοίχωμα πρέπει να λοξοτομηθεί εσωτερικά υπό γωνία 20° κατά μέγιστο (ανοιγμένη στον 
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άξονα του σωλήνα) αν στην εσωτερική πλευρά των σωλήνων υπάρχουν άλματα πάχους 

τοιχώματος μεγαλύτερα από 2 mm. Αν υφίσταται η δυνατότητα οι σωλήνες να 

συγκολληθούν στη συνέχεια εσωτερικά, τότε η λοξοτόμηση απαιτείται μόνον για άλματα 

μεγαλύτερα από 3 mm. Kαι στις δύο πλευρές της θέσης συγκόλλησης το άκρο σωλήνα 

πρέπει σε επαρκές μήκος (περίπου 150 mm) να είναι ελεύθερο από την εξωτερική 

προστασία του σωλήνα. 

- Σε συγκολλήσεις με εσωρραφές τα άκρα των σωλήνων επάνω από DN 100 πριν από τη 

συγκόλληση πρέπει να ευθυγραμμίζονται με εσωτερικό ή εξωτερικό κεντράρισμα. H 

μετατόπιση ακμών εσωτερικά πρέπει να διατηρείται κατά το δυνατόν περιορισμένη. 

- Επιτρέπεται για συγκόλληση ραφής ανερχόμενη μια μετατόπιση μέχρι 3 mm, για 

συγκόλληση ραφής κατερχόμενη μέχρι 2 mm. 

- Σε συνδέσεις με μούφες πρέπει πριν τη συγκόλληση να υπάρχει κατάλληλη κάμψη του 

άκρου της μούφας, όπου το πάχος τοιχώματος πρέπει να διατηρηθεί στην ακμή 

συγκόλλησης. 

- Οι σωλήνες πρέπει να τραβηχτούν μέχρι τη βάση της μούφας. 

 

Επίβλεψη και δοκιμή των συγκολλητικών εργασιών. 

- Η ποιότητα των συγκολλητών ραφών πρέπει να εξασφαλίζεται με επίβλεψη στις θέσεις 

εργασίας συγκολλητικών ραφών. 

- Οι συγκολλητές ραφές πρέπει να επιθεωρούνται.  

- Στους αγωγούς υψηλής πίεσης πρέπει να δοκιμάζονται δειγματοληπτικά μη καταστρεπτικά 

τουλάχιστον στο 10% (π.χ. με ακτινογραφικό έλεγχο). 

- Για κάθε τμήμα αγωγού υψηλής πίεσης πρέπει να προσδιορίζονται τα ονόματα των 

συγκολλητών, να αναγράφεται δίπλα στη συγκόλληση ο αριθμός μητρώου του συγκολλητή 

βάσει του πιστοποιητικού έγκρισης της συγκόλλησης και ο χρόνος της εκτέλεσης. 

- Τα αποτελέσματα μη καταστρεπτικών δοκιμών πρέπει να καταγράφονται. Τα 

αποτελέσματα των μη καταστρεπτικών δοκιμών των ραφών πρέπει να ελέγχονται από τον 

επιβλέποντα Φορέα ελέγχου. 

- Εφόσον οι συγκολλητικές ραφές ελέγχονται μη καταστρεπτικά, αυτές πρέπει να κρίνονται 

σύμφωνα με το ISO 5817, κατηγορία B. Αν τα αποτελέσματα δοκιμών δεν ικανοποιούν την 

κλίμακα αξιολόγησης, οι ελαττωματικές συγκολλητικές ραφές πρέπει να βελτιώνονται ή να 

επαναλαμβάνονται. 
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- Η έκταση των δοκιμών πρέπει τότε να διευρύνεται αναλογικά και η αιτία των σφαλμάτων 

πρέπει να απαλειφθεί. 

- Οι βελτιωμένες περιφερειακές ραφές πρέπει να δοκιμάζονται εκ νέου μη καταστρεπτικά. 

- Αν και κατ' αυτή τη δοκιμή διαπιστωθούν πάλι σφάλματα στη βελτιωθείσα θέση, τότε η 

ραφή πρέπει να επαναληφθεί. 

 

Εγκατάσταση των σωληνώσεων εντός κτιρίου. 

Συνδέσεις σωλήνων να γίνει με χαλυβδοσωλήνες οι οποίες να συνδέονται μεταξύ τους με 

σταθερές ή λυόμενες συνδέσεις. Οι χαλυβδοσωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατά EN 

10216-1 χωρίς ραφή ή EN 10216-2 χωρίς ραφή. 

 Κοχλιωτές συνδέσεις 

- Επιτρέπονται κοχλιωτές συνδέσεις μεταξύ σωλήνων έως την ονομαστική διάμετρο DN50 

στη χαμηλή και μέση πίεση. 

- Δεν επιτρέπονται κοχλιωτές συνδέσεις μεταξύ σωλήνων εκτός κτιρίου εντός εδάφους ή 

κάτω από το επίπεδο του εδάφους. 

- Τα σπειρώματα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο EΛOT 267.1 (prEN 10226-1). 

- Χρησιμοποιούνται μόνον αντίστοιχα τυποποιημένα στοιχεία σύνδεσης. 

- Η κοχλιωτή σύνδεση πρέπει να γίνεται με κυλινδρικό εσωτερικό και κωνικό εξωτερικό 

σπείρωμα (Whitworth). 

- Τα στεγανοποιητικά των κοχλιώσεων πρέπει να ικανοποιούν και να φέρουν Σήμα Ελέγχου 

από αναγνωρισμένο Οργανισμό Πιστοποίησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Φλαντζωτές συνδέσεις σε χαλύβδινες σωληνώσεις με φλάντζες και παρεμβύσματα αντίστοιχα. 

Φλαντζωτές συνδέσεις να γίνουν μόνο σε εγκατάσταση οργάνων, σε συνδέσεις λυόμενες για 

λειτουργικούς λόγους κλπ, ενώ δεν επιτρέπονται για απλές συνδέσεις μεταξύ σωλήνων. 

 

Σωληνώσεις εκτός κτιρίου. 

Οι σωληνώσεις εκτός κτιρίου να είναι χαλυβδοσωλήνες σύμφωνα με την παραπάνω τυποποίηση. 

Για την προστασία έναντι διάβρωσης η οποία εκτελείται στο εργοστάσιο κατασκευής 

επιτρέπονται: 

- περιβλήματα από πολυαιθυλένιο για σωλήνες και στοιχεία μορφής, 

- περιβλήματα (επιστρώσεις) με ντουροπλαστικά και επιστρώσεις με σκόνη εποξειδικής 
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ρητίνης, 

- ασφαλτικά περιβλήματα και επενδύσεις προστασίας έναντι διάβρωσης. 

 Για σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους επί πλέον επιτρέπονται:  

- επιψευδαργυρώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EΛOT EN 10240, 

- βαφές για προστασία έναντι διάβρωσης, 

- η προστατευτική βαφή για προστασία έναντι διάβρωσης πρέπει να γίνεται μετά από 

καθαρισμό με βιομηχανική αμμοβολή ή βούρτσες και πρέπει να περιλαμβάνει ένα βασικό 

στρώμα με βάση συνθετική ρητίνη πάχους 60 μm και ένα στρώμα κάλυψης με λάκα 

συνθετικής ρητίνης πάχους 60 μm.  

- Η εξωτερική προστασία έναντι διάβρωσης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τoυς κανονισμούς. 

Για την προστασία έναντι διάβρωσης, η οποία εκτελείται μεταγενέστερα κατά την 
εγκατάσταση στο κτίριο επιτρέπονται:  

o επίδεσμοι προστασίας διάβρωσης και συρρικνούμενοι εύκαμπτοι σωλήνες, 
o υψηλής κλάσης καταπόνησης για τους σωλήνες, χαμηλής ή μέσης κλάσης 

καταπόνησης για όργανα κλπ. υπόγειων σωληνώσεων και  

o μέσης ή υψηλής κλάσης καταπόνησης για όργανα κλπ. ακάλυπτων σωληνώσεων. 

- προστατευτικές βαφές, 

- επιστρώσεις και επικαλύψεις. 

- Για τα ασφαλτικά περιβλήματα πρέπει να προσεχθεί ότι η θερμοκρασιακή αντοχή τους 

φθάνει μόνον μέχρι τους 50°C. Επίσης τα περιβλήματα από πλαστικά για τις ακάλυπτες 

σωληνώσεις πρέπει να είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

Για την προστασία έναντι διάβρωσης η οποία εκτελείται στο εργοστάσιο κατασκευής 

επιτρέπονται: 

- επιψευδαργυρώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο EΛOT EN 10240, 

- χρήση εξαρτημάτων από μαλακτικοποιημένο χυτοσίδηρο με επιψευδαργύρωση πυρός 

κατά EΛOT EN 10242, 

- επί πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τρόποι προστασίας οι οποίοι 

επιτρέπονται για σωληνώσεις εκτός κτιρίου.  

Πίνακας 1Ελάχιστα πάχη χαλυβδοσωλήνων για σωλήνες με πίεση μέχρι 10 bar. 

DN s[mm] DN s[mm] DN s[mm] 

15 3,2 40 3,2 100 3,6 

20 3,2 50 3,2 125 4,0 
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25 3,2 65 3,6 150 4,5 

32 3,2 80 3,6 200 5,9 

 

Πίνακας 2Ελάχιστα πάχη χαλυβδοσωλήνων για σωλήνες με πίεση μέχρι 25 bar 

DN s[mm] DN s[mm] DN s[mm] 

15 3,6 40 3,6 100 3,6 

20 3,6 50 3,6 125 4,0 

25 3,6 65 3,6 150 4,5 

32 3,6 80 3,6 200 6,3 

 

 Eξαρτήματα σύνδεσης (στοιχεία μορφής). 

 α) Xαλύβδινα εξαρτήματα για συγκολλητές συνδέσεις κατά EΛOT EN 10253-1. Δεν επιτρέπεται η 

κατασκευή εξαρτημάτων με συγκόλληση τεμαχίων σωλήνα. Η ποιότητα του υλικού κατασκευής 

των ανωτέρω εξαρτημάτων πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε χάλυβα Fe360B κατά EΛOT EN 

10020. Τα εξαρτήματα σύνδεσης πρέπει να παραδίνονται συνοδευόμενα από έκθεση δοκιμής 

σύμφωνα με το πρότυπο EΛOT EN 10204 ή να φέρουν σήμανση σε εμφανές σημείο. 

β) Eξαρτήματα για κοχλιωτές συνδέσεις 

― εξαρτήματα από μαλακτικοποιημένο χυτοσίδηρο κατά EΛOT EN 10242 

 ― χαλύβδινα εξαρτήματα με σπείρωμα EN 10241. 

 

 

Συγκολλητές :συνδέσεις σε χαλύβδινες σωληνώσεις. 

Aπαιτήσεις για τους συγκολλητές 

- Οι συγκολλήσεις στη μέση και υψηλή πίεση πρέπει να εκτελούνται μόνον από 

πιστοποιημένους συγκολλητές, αξιολογημένους κατά EΛOT EN 287-1. 

- Η πιστοποίηση των συγκολλητών πρέπει να γίνεται από ένα φορέα εξέτασης 

αναγνωρισμένο από το EΣYΔ. 

- Τα πιστοποιητικά εξέτασης πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του χρόνου 

κατασκευών.  

- Οι συγκολλήσεις στη μέση και υψηλή πίεση πρέπει να εκτελούνται κατά:  

o EΛOT EN 288-1, 

o EΛOT EN 288-2 ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
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Eργασίες συγκολλήσεων 

Για εργασίες συγκολλήσεων σε ορύγματα σωλήνων τα ανοίγματα κεφαλής στη θέση συγκόλλησης 

πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις. Η απόσταση από το σωλήνα μέχρι τον πυθμένα του 

ορύγματος δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,4 m και μέχρι το τοίχωμα του ορύγματος 

μικρότερη από 0,6 m. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, επιτρέπεται να γίνονται 

εργασίες συγκολλήσεων σε αγωγούς αερίου, μόνον αν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες εργασίας, 

οι οποίες καθιστούν δυνατή την άψογη εκτέλεση των ραφών (π.χ. κάλυψη της θέσης εργασίας με 

τέντα). Για θερμοκρασίες γύρω στους 0°C και χαμηλότερες ανάλογα με το πάχος τοιχώματος, το 

υλικό του σωλήνα και τη μέθοδο συγκόλλησης μπορεί να είναι αναγκαία μια προθέρμανση των 

άκρων των σωλήνων. Για όσο χρόνο η ραφή δεν έχει ψυχθεί, πρέπει να παρεμποδίζονται άμεσες 

επιδράσεις ανέμου και βροχής επί της σύνδεσης σωλήνων. 

 

Απαιτήσεις για τα πρόσθετα υλικά. 

1. Τα πρόσθετα υλικά πρέπει να είναι συμβατά τόσο με το βασικό υλικό όσο και μεταξύ τους, 

για να είναι εγγυημένες οι απαιτούμενες ιδιότητες της συγκολλητής σύνδεσης (αντοχή, 

ικανότητα παραμόρφωσης, ολκιμότητα). 

2. Το πρόσθετο υλικό πρέπει ως συγκολλητή σύνδεση να έχει τουλάχιστον την ίδια αντοχή, 

όπως αυτή είναι εγγυημένη για το βασικό υλικό. 

3. Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης και οι ράβδοι συγκόλλησης πρέπει να ικανοποιούν τα 

αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα και να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά ποιότητας. 

 

Αποφρακτικές διατάξεις:  

Οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος και την πίεση του αερίου και 

να φέρουν στο σώμα τους ή σε πιστοποιητικό το Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Oργανισμού 

Πιστοποίησης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη σήμανση CE, αν απαιτείται. 

 

Θερμικά ενεργοποιούμενη αποφρακτική διάταξη (βαλβίδα πυροπροστασίας). 

Οι θερμικά ενεργοποιούμενες αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι κατάλληλες για τον σκοπό 

εγκατάστασής τους και να φέρουν το Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης 

κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Λιπαντικά. 
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Τα λιπαντικά για αποφρακτικές διατάξεις, εξαρτήματα σύνδεσης κλπ. πρέπει να ικανοποιούν το 

EΛOT EN 337.  

 Mονωτικά στοιχεία . 

Τα μονωτικά στοιχεία πρέπει να είναι προορισμένα για υγραέριο και να φέρουν το Σήμα Ελέγχου 

αναγνωρισμένου Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και 

τη σήμανση CE, αν απαιτείται. Τα μονωτικά στοιχεία σωληνώσεων εντός κτιρίου πρέπει να 

μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. 

 

 Μετρητές αερίου (υγραέριο) 

- Οι μετρητές αερίου διαφράγματος πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο EΛOT EN 1359, ενώ 

οι μετρητές αερίου πτερωτής στροβίλου το πρότυπο EΛOT EN 12261. 

- Οι μετρητές αερίου εντός κτιρίου πρέπει να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική 

φόρτιση (650°C για 30 min). 

 

 Φίλτρα αερίου (υγραέριο) 

- Τα φίλτρα αερίου πρέπει να είναι κατάλληλα για το είδος του αερίου και να φέρουν τη 

σήμανση CE, αν απαιτείται. 

- Τα φίλτρα αερίου εντός κτιρίου πρέπει να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. 

Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας 

πυροπροστασίας. 

 

Διατάξεις ασφαλείας έναντι υπέρβασης της πίεσης αερίου. 

- Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι υπέρβασης της πίεσης αερίου πρέπει να είναι κατάλληλες 

για το είδος και την πίεση του αερίου και να φέρουν τη σήμανση CE, αν απαιτείται. 

- Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι υπέρβασης της πίεσης αερίου εντός κτιρίου πρέπει να 

μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. 

- Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας 

πυροπροστασίας. 

 

 Διατάξεις ασφαλείας έναντι ελάχιστης πίεσης αερίου . 

- Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι ελάχιστης πίεσης αερίου πρέπει να είναι κατάλληλες για το 

είδος και την πίεση του αερίου και να φέρουν τη σήμανση CE, αν απαιτείται. 



 22/67 

- Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι ελάχιστης πίεσης αερίου εντός κτιρίου πρέπει μπορούν να 

υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση. 

- Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας 

πυροπροστασίας. 

 

 Aσφάλεια αντεπιστροφής αερίου. 

- Οι ασφάλειες αντεπιστροφής αερίου πρέπει φέρουν τη σήμανση CE, αν απαιτείται και να 

ικανοποιούν το EΛOT EN 730. 

- Οι ασφάλειες αντεπιστροφής αερίου εντός κτιρίου πρέπει να μπορούν να υποστούν 

υψηλή θερμική φόρτιση. 

- Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας 

πυροπροστασίας. 

 

Bαλβίδα σεισμικής προστασίας. 

- Οι βαλβίδες σεισμικής προστασίας πρέπει να ικανοποιούν σχετικό αποδεκτό διεθνές 

πρότυπο ή εθνικό πρότυπο άλλου κράτους και να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική 

φόρτιση. 

- Αντί της υψηλής θερμικής φόρτισης μπορεί να προβλεφθεί προστασία μέσω βαλβίδας 

πυροπροστασίας. 

- Οι βαλβίδες σεισμικής προστασίας πρέπει να ενεργοποιούνται στους 5,4 βαθμούς της 

κλίμακας Richter. 

Tοποθέτηση των εγκαταστάσεων σωληνώσεων. 

 Eγκατάσταση των σωληνώσεων εκτός κτιρίων . 

Τα δίκτυα σωληνώσεων εκτός κτιρίου εντός εδάφους δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιοχές 

όπου υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος επιζήμιων καταπονήσεων, εκτός εάν ληφθούν κατάλληλα 

μέτρα προστασίας έναντι αυτών των κινδύνων. 

- Η διαδρομή των σωληνώσεων εκτός κτιρίου εντός εδάφους πρέπει να επιλέγεται έτσι, 

ώστε να τηρείται η απόσταση ασφαλείας από άλλες υπόγειες εγκαταστάσεις, 

- οι αποστάσεις από υπόγειες εγκαταστάσεις πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπ' όψη 

τη διάμετρο του αγωγού και τις λειτουργικές απαιτήσεις (π.χ. μελλοντική συντήρηση), 

- σε διασταυρώσεις και παράλληλες οδεύσεις καλωδίων και αγωγών πρέπει να 

εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0,3 m, 
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- σε περίπτωση μικρότερης ελάχιστης απόστασης πρέπει να αποκλείεται η επαφή με χρήση 

κατάλληλων μέτρων, π.χ. με ενδιάμεση τοποθέτηση μονωτικών περιβλημάτων ή πλακών, 

-  οι τάφροι τοποθέτησης των σωλήνων γενικά κατασκευάζονται χωρίς ενίσχυση. 

Για την αποφυγή ανεπίτρεπτων τάσεων στον υπόγειο αγωγό αερίου ο πυθμένας της τάφρου 

πρέπει να κατασκευάζεται έτσι, ώστε η σωλήνωση να εδράζεται σε όλο το μήκος της. Επίσης, 

πρέπει να δίνεται προσοχή στις υποχωρήσεις εδαφών, ιδίως στην περιοχή των τάφρων. Η 

κατατομή της τάφρου και το είδος έδρασης πρέπει να καθορίζονται ανάλογα με την ονομαστική 

διάμετρο του σωλήνα.  

Εάν δεν προβλέπεται είσοδος προσωπικού για εργασίες μέσα στην τάφρο, τότε θα πρέπει να 

τηρούνται τα ελάχιστα πλάτη:  

- για βάθος μέχρι 0,90 m: 0,40 m, 

- για βάθος μέχρι 1,00 m: 0,50 m, 

- για βάθος μέχρι 1,25 m: 0,60 m  

Εάν πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες μέσα στην τάφρο (και όχι σε ειδικά σκάμματα, 

κατασκευαζόμενα στα σημεία που θα γίνουν οι εργασίες), τότε οι τάφροι πρέπει να έχουν 

ελάχιστα πλάτη: 

- 0,60 m για τάφρους χωρίς ενίσχυση με βάθος μέχρι 1,75 m, 

- 0,70 m για τάφρους με μερική ή ολική ενίσχυση με βάθος μέχρι 1,75 m, 

Εάν το έδαφος δεν είναι ικανό να παραλαμβάνει φορτία ή περιέχει μεγάλα ποσά υγρασίας, ο 

αγωγός αερίου πρέπει σε περίπτωση ανάγκης να ασφαλίζεται έναντι βύθισης ή εξώθησης προς 

τα άνω.  

Η τοποθέτηση αγωγών αερίου σε κανάλια επιτρέπεται μόνον τότε, όταν τα κανάλια αερίζονται και 

εξαερίζονται επαρκώς ή γεμίζονται με αδρανή, πχ. άμμο, ή όταν ο αγωγός αερίου τοποθετείται σε 

προστατευτικούς σωλήνες, οι οποίοι τελειώνουν έξω από τα κανάλια. 

Τα καλύμματα των φρεατίων/καναλιών πρέπει να φέρουν εμφανή επιγραφή με την ένδειξη 

"Yγραέριο" και τη συντομογραφία LPG.  

 Η επίχωση της τάφρου πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά την τοποθέτηση του 

αγωγού, αλλά όχι πριν από τις δοκιμές. 

Οι σωλήνες πρέπει να περιβάλλονται με στρώση τουλάχιστον 10 cm από υλικά επίχωσης 

κατάλληλης κοκκομετρίας για τη μηχανική αντοχή της επιφάνειας των σωλήνων ή της μόνωσης 

(π.χ. άμμος λατομείου).  

Τα υλικά αυτά συμπιέζονται κατάλληλα ώστε να γεμίσει η περιοχή γύρω από το σωλήνα.  
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πλήρωση του χώρου μεταξύ σωλήνα και πλευρικών 

τοιχωμάτων της τάφρου.  

Στο υπόλοιπο τμήμα η τάφρος μπορεί να επιχωθεί με υλικά εκσκαφής. 

 

O αγωγός πρέπει κατά κανόνα να τοποθετείται με υπερκάλυψη. 

- μεταξύ 0,5 και 1,0 m για πίεση λειτουργίας ≤ 100 mbar, 

- μεταξύ 0,7 και 1,0 m για πίεση λειτουργίας > 100 mbar, 

Τα ανωτέρω όρια επιτρέπεται να παραβιασθούν, αν ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας 

(π.χ. προστατευτικοί σωλήνες) ώστε να εξασφαλίζεται ικανή μηχανική αντοχή του αγωγού. Κατά 

την τοποθέτηση των σωλήνων δίπλα στην τάφρο πρέπει να λαμβάνεται κατάλληλη μέριμνα ώστε 

να αποφευχθεί ο τραυματισμός της εξωτερικής επιφάνειας ή της επιφανειακής προστασίας. 

Το κατέβασμα των σωλήνων στην τάφρο πρέπει να γίνει αφού έχουν τελειώσει όλες οι βαριές 

εργασίες εκσκαφής, έχουν απομακρυνθεί ανώμαλες επιφάνειες (πέτρες κλπ.) και η κλίνη της 

τάφρου έχει επιστρωθεί με υλικά επίχωσης σε πάχος τουλάχιστον 10 cm, ώστε η σωλήνωση να 

εδράζεται σε όλο το μήκος της στην κλίνη της τάφρου χωρίς κενά. 

Πριν το κατέβασμα ελέγχεται η επιφανειακή προστασία και διορθώνονται τυχόν σφάλματα ή 

βλάβες.  

Για το κατέβασμα, σε περίπτωση σωληνώσεων μεγάλων διαμέτρων, χρησιμοποιούνται 

ανυψωτικά μηχανήματα με πλατείς και λείους αορτήρες ή ιμάντες. Η ανάρτηση γίνεται σε 

κατάλληλες αποστάσεις, ώστε να μην εμφανισθούν ανεπιθύμητες τάσεις στους σωλήνες και 

γενικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να μην προκληθούν βλάβες. 

Σε περίπτωση εργασιών μέσα στην τάφρο, το πλάτος αυτής στις συγκεκριμένες θέσεις 

διευρύνεται ή/και αυξάνει το βάθος της. Ωστόσο, 

- πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην εισέρχοντα ξένα σώματα 

μέσα στους σωλήνες (π.χ. πλαστικές τάπες), 

- οι σωλήνες μετά την τοποθέτηση πρέπει να είναι εσωτερικά καθαροί, 

- κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών η τάφρος πρέπει να διατηρείται στεγνή, 

- να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να μην γίνεται αποστράγγιση στην τάφρο, ειδικά σε 

περιπτώσεις κεκλιμένων εδαφών. 

Δεν επιτρέπεται όδευση αγωγού υγραερίου εντός εδάφους κάτω από κτίρια. Οι σωληνώσεις 

εντός εδάφους πρέπει να αποτυπώνονται στα σχέδια του Φακέλου Εγκατάστασης Υγραερίου 

(Φ.Ε.Υ.). Οι σωληνώσεις εντός εδάφους να επισημαίνονται καθ' όλο το μήκος τους με πλαστικό 
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πλέγμα κίτρινου χρώματος, το οποίο τοποθετείται περίπου 30 cm επάνω από τους σωλήνες. 

 

Eίσοδος στο κτίριο 

- H είσοδος σωλήνωσης υγραερίου σε κτίρια και η έξοδος από κτίρια πρέπει να γίνεται κατά 

προτίμηση επάνω από το έδαφος.  

- Η είσοδος σωλήνωσης υγραερίου σε κτίρια μπορεί να γίνει υπόγεια μόνον όταν για λόγους 

ασφαλείας ή πρακτικών δυσκολιών δεν είναι δυνατό να γίνει επάνω από το έδαφος. 

- Η είσοδος του αγωγού υγραερίου στο κτίριο επάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται μέσα 

από προστατευτικό σωλήνα με εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη κατά τουλάχιστον 20 mm 

από την εξωτερική διάμετρο του αγωγού. 

- Το διάκενο μεταξύ αγωγού και προστατευτικού σωλήνα πρέπει να στεγανοποιείται. 

- Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να προεξέχει και στις δύο πλευρές του τοίχου τόσο 

ώστε να είναι ευκρινώς ορατός. 

- Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε διάβρωση ή να είναι 

προστατευμένος έναντι διάβρωσης.  

 

 H είσοδος του αγωγού κάτω από το έδαφος σε κτίριο χωρίς υπόγειο πρέπει να γίνεται με 

διέλευση μέσα από τον τοίχο και μέσα από εσωτερικό κατάλληλο φρεάτιο από μπετόν. Το κανάλι 

από μπετόν πρέπει να αερίζεται ή να πληρωθεί με άμμο. Η διέλευση μέσα από τον τοίχο πρέπει 

να γίνεται μέσα από προστατευτικό σωλήνα, ο οποίος προεξέχει και στις δύο πλευρές του τοίχου 

τόσο, ώστε να είναι ευκρινώς ορατός. Ο προστατευτικός σωλήνας πρέπει να είναι ανθεκτικός σε 

διάβρωση ή να είναι προστατευμένος έναντι διάβρωσης. 

 

Aποφρακτικές διατάξεις και ενδεικτικές πινακίδες . 

- Απαγορεύεται η εγκατάσταση αποφρακτικών διατάξεων εντός εδάφους ή σε φρεάτια. 

- Η θέση της κύριας αποφρακτικής διάταξης (KAΔ) ή της αποφρακτικής διάταξης του κτιρίου 

πρέπει να σημαίνεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο κτίριο. 

- Κάθε σωλήνωση πρέπει πριν από την είσοδο σε κτίριο να είναι εφοδιασμένη με μία 

αποφρακτική διάταξη. 

- Η αποφρακτική διάταξη πρέπει να είναι εύκολα προσιτή. 

Mονωτικό στοιχείο. 

Σε μεταλλικούς αγωγούς με μήκος μεγαλύτερο από 5 m εντός εδάφους πρέπει μέσα στα κτίρια 
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κοντά στην αποφρακτική διάταξη να ενσωματωθεί ένα μονωτικό στοιχείο κατά DIN 3389. Να 

λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην μπορεί να προκύψει τυχαία γεφύρωση. 

Οι εντός εδάφους μεταλλικές σωληνώσεις σύνδεσης μεταξύ δύο κτιρίων πρέπει να είναι 

εξοπλισμένες με μονωτικά στοιχεία τόσο στην έξοδο από ένα κτίριο, όσο και στην είσοδο σε ένα 

κτίριο.  

Eγκατάσταση των σωληνώσεων εντός κτιρίου. 

Οι σωληνώσεις υγραερίου εντός κτιρίου πρέπει να γειώνονται, δεν πρέπει να στερεώνονται 

επάνω σε άλλους αγωγούς και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως φορείς για άλλους αγωγούς 

και φορτία. 

Να διατάσσονται έτσι, ώστε να μην μπορεί να επιδράσει επάνω σ' αυτές νερό συμπύκνωσης από 

άλλους αγωγούς. 

 Oι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται: 

- ακάλυπτοι σε απόσταση από τον τοίχο, ή 

- σε φρεάτια και κανάλια.  

Οι αγωγοί πρέπει να στερεώνονται μέσω κατάλληλων στηριγμάτων (π.χ. άγκιστρα) σε τμήματα 

του κτιρίου με επαρκή δομική αντοχή, ενδεχομένως με χρήση συνηθισμένων μέσων στερέωσης 

(π.χ. τάκοι στερέωσης).  

Τα φέροντα μέρη των στηρίξεων των σωλήνων πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα 

υλικά.  

Εάν εγκατασταθούν οι αγωγοί σε φρεάτια ή κανάλια, τότε πρέπει σ' αυτά να προσάγεται και να 

απάγεται αέρας ή τμηματικά είτε ως σύνολο. Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα 

πρέπει να έχουν ενεργό εμβαδό περίπου 10 cm 2 έκαστο. 

Τα φρεάτια δεν πρέπει να έχουν άλλα ανοίγματα. Δεν απαιτείται προσαγωγή και απαγωγή αέρα, 

όταν τα φρεάτια ή κανάλια πληρωθούν στεγανά και με κατάλληλα υλικά μη παραμορφώσιμα π.χ. 

με άμμο.  

Οι αγωγοί, οι οποίοι διέρχονται από μη αεριζόμενους κενούς χώρους, πρέπει να περιβάλλονται 

από προστατευτικούς σωλήνες. Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. 

Τα φρεάτια και κανάλια εγκατάστασης πρέπει να έχουν ένα δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 90 

λεπτών και να αποτελούνται από άκαυστα υλικά (κατηγορία 0). 

 

Η στήριξη και διέλευση των σωληνώσεων της εγκατάστασης επιτρέπεται σε φέροντα στοιχεία 
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του κτιρίου εφ' όσον: 

- υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη στατική και αντισεισμική μελέτη, ή, αν δεν υπάρχει τέτοια 

πρόβλεψη, βεβαιώνεται από τον επιβλέποντα μηχανικό της στατικής μελέτης ότι δεν 

μειώνεται η φέρουσα ικανότητα και αντοχή τους,  

- εξασφαλίζονται οι μικρομετακινήσεις τους λόγω συστολοδιαστολών καθώς και η 

αντιδιαβρωτική προστασία τους. 

 

 Oι σωληνώσεις υγραερίου πρέπει να απέχουν: 

- από σωληνώσεις νερού 5 cm, ενώ 

- από ηλεκτρικά καλώδια 10 cm.  

 

 Προστασία των σωληνώσεων εντός κτιρίου : 

Αγωγοί από χάλυβα καλυμμένοι σε φρεάτια καθώς και ακάλυπτοι αγωγοί από χάλυβα σε χώρους 

με υγρασία ή άλλους υγρούς χώρους, όπως π.χ. μη αεριζόμενα υπόγεια, πρέπει να 

προστατεύονται έναντι διάβρωσης σύμφωνα με την παράγραφο. 

Οι αγωγοί, οι οποίοι διαπερνούν τα προαναφερόμενα δομικά στοιχεία μπορούν επίσης να 

προστατεύονται με προστατευτικούς σωλήνες. Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση ή να προστατεύονται έναντι διάβρωσης.  

Οι αγωγοί υγραερίου δεν επιτρέπεται να τοποθετούν μέσα σε πλάκες από σκυρόδεμα, ούτε σε 

δάπεδα και πατώματα. Εάν οι αγωγοί υγραερίου, τοποθετηθούν σε κενούς χώρους μέσα σε 

ψευδοροφή ή μέσα σε ένα στρώμα ηχομόνωσης (ή άλλο παρόμοιο) επάνω σε ψευδοροφή, 

πρέπει να προστατεύονται έναντι διάβρωσης σύμφωνα με την νομοθεσία . 

Οι σωληνώσεις μέσα στα κτίρια πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή για 

μακρό χρόνο με υγρασία. Εάν εγκατασταθούν οι σωλήνες επάνω σε δάπεδα από μπετόν σε 

υγρούς χώρους, τότε πρέπει επί πλέον από την προστασία διάβρωσης σύμφωνα με την 

νομοθεσία να χρησιμοποιηθεί περίβλημα προστατευτικό έναντι υγρασίας και μηχανικής φθοράς 

(κρούσεις κλπ). 

Όταν αγωγοί διαπερνούν: 

- οροφές, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες, οι οποίοι πρέπει να 

προεξέχουν από την άνω πλευρά (δάπεδο) κατά 5 cm περίπου και από την κάτω πλευρά 

της οροφής τόσο ώστε να είναι ευκρινώς ορατοί, 

- εξωτερικούς τοίχους κτιρίων, τότε πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικοί σωλήνες ή 
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περιβλήματα σύμφωνα με την νομοθεσία οι οποίοι πρέπει να προεξέχουν τόσο, ώστε να 

είναι ευκρινώς ορατοί. 

Οι προστατευτικοί σωλήνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση 

ή να προστατεύονται έναντι διάβρωσης. Οι αγωγοί πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην 

εκτίθενται σε κίνδυνο μηχανικής φθοράς (κρούσεις κλπ). Απαγορεύεται οι αγωγοί υγραερίου να 

χρησιμοποιούνται ως γειωτές. Επίσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως αγωγοί ή γειωτές 

σε αντικεραυνικές εγκαταστάσεις. 

 

Προστασία των εγκαταστάσεων σωληνώσεων . 

Οι σωληνώσεις εκτός κτιρίου, οι οποίες είναι έτοιμες και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί ή έχουν 

αδρανοποιηθεί ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας πρέπει να φράσσονται στεγανά σε όλα τα 

ανοίγματα των αγωγών με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά 

υλικά. Κλειστές αποφρακτικές διατάξεις (π.χ. κρουνοί, σύρτες, κλαπέτα) δεν θεωρούνται ως 

στεγανά κλεισίματα. 

 

Eργασίες σε σωληνώσεις με υγραέριο σε λειτουργία 

Πριν από την έναρξη εργασιών σε αγωγούς υγραερίου πρέπει να κλεισθεί η αντίστοιχη 

αποφρακτική διάταξη του αγωγού και να ασφαλισθεί έναντι ανοίγματος από αναρμόδιους (π.χ. 

με αφαίρεση του μοχλού χειρισμού, με προειδοποιητική πινακίδα κλπ). Στα σημεία όπου 

εξέρχεται ή μπορεί να εξέλθει υγραέριο, πρέπει να ληφθεί μέριμνα να απάγεται το υγραέριο στο 

ύπαιθρο ακίνδυνα με εξαερισμό. Η αποφρακτική διάταξη επιτρέπεται να ανοιχθεί πάλι μόνον 

όταν έχουν κλεισθεί στεγανά όλα τα ανοίγματα των φραγέντων αγωγών, μέσα από τους οποίους 

θα μπορούσε να εκρεύσει υγραέριο. Τα προηγούμενα δεν απαιτούνται, όταν πρόκειται για 

εξωτερικά μέτρα συντήρησης σε αγωγούς.  

Οι διαρροές σε αγωγούς που μεταφέρουν υγραέριο πρέπει να ανιχνεύονται μέσω καταλλήλων 

συσκευών ανίχνευσης αερίων ή με αφρίζοντα μέσα. 

 

Aπαγορεύεται η ανίχνευση με φλόγα 

Η πρόχειρη στεγανοποίηση επιτρέπεται μόνον προσωρινά για την αποφυγή άμεσων κινδύνων με 

ευθύνη του συντηρητή-εγκαταστάτη. Η στεγανότητα σε αγωγούς που δεν μεταφέρουν υγραέριο 

πρέπει να προσδιορίζονται με δοκιμή πίεσης. 
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 Oι μη στεγανοί αγωγοί πρέπει να επισκευάζονται άμεσα.  

Σε μεταλλικούς αγωγούς πρέπει πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση τμημάτων 

σωλήνωσης, εξαρτημάτων, μετρητών αερίου, ρυθμιστών της πίεσης αερίου κλπ. να 

κατασκευασθεί ως προστασία έναντι ηλεκτρικής τάσης επαφής και δημιουργίας σπινθήρα μια 

μεταλλική ηλεκτρικά αγώγιμη γεφύρωση της θέσης διαχωρισμού, εφ' όσον δεν υφίσταται ήδη 

μια τέτοια προστασία. Ως αγωγός γεφύρωσης πρέπει να χρησιμοποιείται εύκαμπτος, μονωμένος 

χάλκινος αγωγός με διατομή τουλάχιστον 6 mm2 και μήκος το πολύ 3 m. Τα κολάρα σύνδεσης θα 

πρέπει να είναι συμβατά με τη διάμετρο του σωλήνα.  

Σε όλες τις συνδέσεις πρέπει να δίνεται προσοχή στην καλή μεταλλική επαφή. Επομένως, όταν 

χρησιμοποιούνται επαφές πίεσης, πρέπει πριν το μοντάρισμα οι θέσεις επαφής στο σωλήνα να 

γίνονται μεταλλικά λείες, ώστε να εξασφαλίζεται μια ηλεκτρικά καλώς αγώγιμη σύνδεση. Δεν 

επιτρέπεται η ένθεση μεταλλικών φύλλων.  

 

Kαθαρισμός των σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις πρέπει να καθαρίζονται εσωτερικά με κατάλληλο τρόπο με μία από τις ακόλουθες 

μεθόδους: 

- μηχανικά, 

- με αναρρόφηση (ηλεκτρική σκούπα), 

- με εμφύσηση αέρα ή αδρανούς αερίου (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα).  

Απαγορεύεται το οξυγόνο. Εργασίες καθαρισμού γίνονται μόνο σε σωληνώσεις κενές υγραερίου. 

Οι σωληνώσεις πρέπει πριν από τον καθαρισμό τους να διαχωρίζονται πέρα από το σημείο 

παραλαβής. Οι ρυθμιστές της πίεσης υγραερίου, οι μετρητές υγραερίου και ο λοιπός εξοπλισμός 

που μπορεί να υποστεί ζημία πρέπει να αποσυναρμολογούνται.  

Κατά τον καθαρισμό με αναρρόφηση ο καθαριστήρας κενού (ηλεκτρική σκούπα) πρέπει να 

συνδέεται με το τμήμα της σωλήνωσης με τη μεγαλύτερη ονομαστική διάμετρο.  

Ο καθαρισμός με εμφύσηση πρέπει να γίνεται από τη στενότερη προς την ευρύτερη διατομή. 

 

Εγκατάσταση των μετρητών υγραερίου 

Οι ακόλουθες διατάξεις αφορούν τους μετρητές αερίου (υγραερίου στην αέρια φάση). Ο τόπος 

εγκατάστασης των μετρητών αερίου δεν επιτρέπεται να έχει θερμοκρασία υψηλότερη από την 

καθοριζόμενη από τον κατασκευαστή και πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος, ξηρός και 

αεριζόμενος. Συνιστάται για την προστασία των μετρητών από καταστροφές να εγκαθίσταται σε 
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ερμάρια ή φωλιές, ιδιαίτερα αν δεν προβλέπεται ιδιαίτερος χώρος για την εγκατάστασή τους. Οι 

μετρητές αερίου συνιστάται να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανάγνωση των 

ενδείξεων (π.χ. χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση σκάλας) και η αντικατάστασή τους και πρέπει να 

συνδέονται χωρίς τάσεις και χωρίς επαφή με τους περιβάλλοντες τοίχους. 

Οι μετρητές υγραερίου μπορούν να στερεώνονται είτε σε πλάκα στερέωσης, είτε στις 

σωληνώσεις, οπότε αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη κατά τη στήριξη των σωληνώσεων. Οι 

μεγαλύτερου μεγέθους μετρητές μπορούν να στηρίζονται σε βάθρα. 

Τα ερμάρια των μετρητών αερίου πρέπει να προορίζονται αποκλειστικά γι' αυτούς και πρέπει να 

είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά και να διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 

30 min. Οι διαστάσεις τους εξαρτώνται από τον αριθμό και το μέγεθος των μετρητών, τις 

διαμορφώσεις των σωληνώσεων και την ύπαρξη ή μη ρυθμιστών πίεσης. Δεν πρέπει να 

διαπερνώνται από άλλους αγωγούς, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι αγωγοί εκείνοι πρέπει να 

περνούν μέσα από προστατευτικούς σωλήνες.  

Οι φωλιές και τα ερμάρια μετρητών πρέπει να έχουν άνω και κάτω ανοίγματα αερισμού, έκαστο 

εμβαδού τουλάχιστον 5 cm . Έξω από τα ερμάρια πρέπει να υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης 

καπνίσματος και χρήσης πυρός, ενώ μέσα στα ερμάρια κοντά σε κάθε αποφρακτική διάταξη 

πρέπει να υπάρχουν πινακίδες οι οποίες θα επιτρέπουν την αναγνώριση κάθε εγκατάστασης. 

  

Aγωγοί ασφαλείας για την απαγωγή αερίου 

Εάν για το ρυθμιστή πίεσης ή/και τη διάταξη ασφαλείας απαιτείται αγωγός ασφαλείας για την 

απαγωγή αερίου, ο αγωγός απαγωγής πρέπει να οδηγείται στο ύπαιθρο και πρέπει να 

διαστασιολογείται κατάλληλα, με ελάχιστη διάμετρο DN 15. Ο αγωγός απαγωγής πρέπει να 

προστατεύεται έναντι διάβρωσης. Τα στόμια εκροής των αγωγών απαγωγής πρέπει να 

κρατούνται μακριά από πηγές έναυσης, να βρίσκονται τουλάχιστον 2,5 m επάνω από το έδαφος 

και να διατάσσονται έτσι, ώστε το εκρέον αέριο να μην μπορεί να εισέλθει σε κλειστούς χώρους.  

Τα στόμια πρέπει να προστατεύονται έναντι εισόδου βροχής και φραξίματος. 

 

Ρύθμιση της πίεσης και ασφάλεια έναντι υπέρβασης της πίεσης για εγκαταστάσεις 

τροφοδοτούμενες από δεξαμενές υγραερίου 

 

 Μέρη εγκατάστασης: 

- μία εγκατάσταση ρύθμισης της πίεσης αερίου περιλαμβάνει, εκτός από τις σωληνώσεις, 
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ρυθμιστές της πίεσης υγραερίου, διατάξεις ασφαλείας, αποφρακτικές διατάξεις, φίλτρα 

και, αν απαιτούνται, αγωγούς παράκαμψης και διατάξεις επιτήρησης. 

- Όλα τα τμήματα και οι συσκευές της εγκατάστασης πρέπει να είναι κατάλληλα για τις 

συνθήκες λειτουργίας τους και να λαμβάνονται υπ' όψη τάσεις ως αποτέλεσμα πρόσθετων 

εξωτερικών δυνάμεων, π.χ. λόγω θερμοκρασιακών επιδράσεων, εντάσεων κατά τη 

συναρμολόγηση. 

 

Στάδια ρύθμισης της πίεσης  

Η ρύθμιση της πίεσης σε εγκαταστάσεις οι οποίες τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου 

γίνεται συνήθως σε δύο στάδια (δύο βαθμίδες). 

- Η πίεση εξόδου του ρυθμιστή πίεσης 1ου σταδίου για τις εφαρμογές με πίεση λειτουργίας 

αντίστοιχη με τις πιέσεις γενικά πρέπει να είναι 0,7 bar. Για διαφορετικές πιέσεις 

λειτουργίας η ρύθμιση της πίεσης εξόδου του ρυθμιστή πίεσης 1ου σταδίου πρέπει να 

είναι ανάλογη, δεν επιτρέπεται όμως να υπερβεί τα 1,8 bar. 

- Η πίεση εξόδου του ρυθμιστή πίεσης 2ου σταδίου για τις εφαρμογές με πίεση λειτουργίας 

η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 mbar. Για διαφορετικές πιέσεις λειτουργίας η 

ρύθμιση της πίεσης εξόδου του ρυθμιστή πίεσης πρέπει να είναι ανάλογη. Ο ρυθμιστής 

της πίεσης 2ου σταδίου είναι άλλος από το ρυθμιστή της γραμμής αερίου (gas train) των 

καυστήρων των συσκευών.  

 

 Συσκευές ρύθμισης της πίεσης υγραερίου 

 Αν για το ρυθμιστή της πίεσης απαιτείται αγωγός ασφαλείας για την απαγωγή αερίου, ο αγωγός 

απαγωγής πρέπει να οδηγείται στο ύπαιθρο και πρέπει να διαστασιολογείται κατάλληλα, με 

ελάχιστη διάμετρο DN 15. 

 

Μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εσωτερικής εγκατάστασης υγραερίου εντός κτιρίου. 

 Η πίεση λειτουργίας των σωληνώσεων εντός κτιρίου, ανάλογα με τη χρήση, δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τα όρια του πίνακα 3, εκτός εάν οι συσκευές κατανάλωσης έχουν πιστοποιηθεί για 

υψηλότερες πιέσεις. 

 

Πίνακας 2Μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις εσωτερικής εγκατάστασης υγραερίου εντός κτιρίου 

Μέγιστες επιτρεπόμενες πιέσεις λειτουργίας εντός κτιρίου:  
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λεβητοστάσιο  νοσοκομείου, με συνολική παροχή ≤ 300 kg/h 70 mbar. 

 

λεβητοστάσιο νοσοκομείου, με συνολική παροχή > 300 kg/h 300 mbar 

 

 

Διατάξεις ασφαλείας . 

Οι εγκαταστάσεις ρύθμισης της πίεσης αερίου πρέπει να διαθέτουν διατάξεις ασφαλείας, οι 

οποίες να παρεμποδίζουν μια ανεπίτρεπτη άνοδο της πίεσης εξόδου μετά το ρυθμιστή της πίεσης 

αερίου.  

Ως διάταξη ασφαλείας έναντι υπερπίεσης πρέπει να χρησιμοποιείται: 

- βαλβίδα αυτόματης διακοπής εγκαταστημένη στην πλευρά εισόδου του ρυθμιστή πίεσης 

για την εξασφάλιση έναντι υπερπίεσης· στην περίπτωση ενεργοποίησής της η 

επανεκκίνησή της πρέπει να γίνεται χειροκίνητα, ή 

- επιτηρητής ρυθμιστής πίεσης (monitor) εγκαταστημένος στην πλευρά εξόδου του 

ρυθμιστή πίεσης. 

Ως πρόσθετη και προαιρετική διάταξη ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

- αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης εγκαταστημένη στην πλευρά εξόδου του ρυθμιστή 

πίεσης. 

 

 Oι διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης στο ρυθμιστή 1ου σταδίου πρέπει να ρυθμίζονται: 

- για πίεση λειτουργίας 0,7 bar 

o η βαλβίδα αυτόματης διακοπής στα 1 bar, 

o η αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης στα 1,3 bar  

- για πίεση λειτουργίας > 0,7 bar 

o η βαλβίδα αυτόματης διακοπής σε πίεση 1,35 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας (1,35xMOP), πάντως μέχρι MOP+0,7 bar 

o η αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης σε πίεση 1,5 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας (1,5xMOP), πάντως μέχρι MOP+1 bar.  

Oι διατάξεις ασφαλείας έναντι υπερπίεσης στο ρυθμιστή 2ου σταδίου πρέπει να ρυθμίζονται: 

- για πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar 

o η βαλβίδα αυτόματης διακοπής στα 100 mbar. 
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o η αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης στα 130 mbar. 

- για πίεση λειτουργίας > 100 mbar 

o η βαλβίδα αυτόματης διακοπής σε πίεση 1,1 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 

λειτουργίας (1,1xMOP), 

o η αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης σε πίεση 1,3 φορές τη μέγιστη επιτρεπόμενη 

πίεση λειτουργίας (1,3xMOP). 

 

Προστασία έναντι υπερπίεσης λόγω διαστολής υγρής φάσης 

Οι σωληνώσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα παγίδευσης υγρού υγραερίου, π.χ. ανάμεσα σε 

βαλβίδες διακοπής, πρέπει να προστατεύονται έναντι υπερπίεσης (υδραυλική πίεση), η οποία 

προκαλείται από την θερμική διαστολή του περιεχομένου υγρού υγραερίου με υδροστατικές 

ανακουφιστικές βαλβίδες. Εάν οι υδροστατικές ανακουφιστικές βαλβίδες εκφορτίζονται στην 

ατμόσφαιρα, η εκφόρτιση πρέπει να γίνεται στον ελεύθερο αέρα, και δεν πρέπει να τίθεται σε 

κίνδυνο το προσωπικό ή ο εξοπλισμός.  

 

Σήμανση των σωληνώσεων 

Οι ακάλυπτες σωληνώσεις (εκτός εδάφους) πρέπει να βάφονται με κίτρινο χρώμα, RAL 1021 κατά 

DIN 2403 και να σημαίνονται με πινακίδα με την ένδειξη Υγραέριο και τη συντομογραφία LPG. 

 

 

Προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων 

Bασικές αρχές υπολογισμού 

Ο προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων και κατ' αντιστοιχία των ονομαστικών διαμέτρων 

τους σε μια εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη μιας πτώσης πίεσης μικρότερης 

από κάποιο δεδομένο όριο για καθορισμένη παροχή υγραερίου. Στην περιοχή χαμηλών πιέσεων 

(πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar) της αέριας φάσης καθώς και στην υγρή φάση η πτώση πίεσης 

υπολογίζεται με τις μαθηματικές σχέσεις για ασυμπίεστη ροή. Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη 

από 100 mbar στην αέρια φάση η πτώση πίεσης υπολογίζεται με τις σχέσεις για συμπιεστή ροή. 

Στις σωληνώσεις μέσης πίεσης (μεταξύ των δύο ρυθμιστών πρώτου και δευτέρου σταδίου) με 

πίεση λειτουργίας 0,7 bar η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική πτώση πίεσης είναι Δpεπιτρ, 

μ=50mbar. 

Στις σωληνώσεις μέσης πίεσης (μεταξύ των δύο ρυθμιστών πρώτου και δευτέρου σταδίου) με 
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πίεση λειτουργίας διαφορετική από τα 0,7 bar η συνολική πτώση πίεσης δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το 7% της πίεσης λειτουργίας.  

Η διαστασιολόγηση των σωληνώσεων της αέριας φάσης πρέπει να γίνεται για τις ακόλουθες 

φυσικές ιδιότητες αερίου (προπανίου) ανεξάρτητα από την ομάδα στην οποία υπάγεται: 

- κατώτερη θερμογόνος δύναμη Hi = 12 kWh/kg και Hi = 25 kWh/m3  

- δυναμικό ιξώδες (σταθερό για όλο το πεδίο πιέσεων) η =7,9·10-6 Pas 

- κανονική πυκνότητα ρ = 1,9 kg/m3 

- κινηματικό ιξώδες (για πίεση λειτουργίας μέχρι 100 mbar) ν =4,2·10 -6 m2/s. 

Στις σωληνώσεις υγρής φάσης η διαστασιολόγηση των σωλήνων πρέπει να γίνεται με ταχύτητες 

οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 4 m/s. 

 

Γενική διαδικασία υπολογισμού : 

Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων πρέπει αυτό κατ' αρχή να σχεδιασθεί σε 

κάτοψη και να γίνει ένα αξονομετρικό σχέδιο. Στα σχέδια να σημειώνονται τα μήκη των τμημάτων 

του δικτύου. Από τα σχέδια πρέπει να αναγνωρίζεται η θέση και το είδος των οργάνων 

εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων μορφής καθώς και να δίνεται η θέση, το είδος και η ισχύς 

των συσκευών. Αυτό γίνεται με τη χρήση τυποποιημένων συμβόλων. 

 Στη συνέχεια το δίκτυο διαιρείται σε επί μέρους τμήματα. Η διαίρεση γίνεται με βάση σημεία 

όπου μεταβάλλεται η παροχή όγκου αιχμής ή η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα. Σε αυτές τις 

θέσεις συναντάται κάποιο στοιχείο μορφής. Το στοιχείο μορφής στην αρχή προσμετράτε στο 

θεωρούμενο τμήμα, ενώ το τελευταίο στοιχείο μορφής προσμετράτε στο επόμενο επί μέρους 

τμήμα, με εξαίρεση τα στοιχεία T 90° - αντιρροής και τα διπλά τόξα T 90° - αντιρροής . Για κάθε 

επί μέρους τμήμα προσδιορίζεται στη συνέχεια η παροχή όγκου αιχμής VA, ξεκινώντας για 

ευκολία από τα σημεία σύνδεσης των συσκευών. Ο προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων 

στη γενική περίπτωση μπορεί να γίνει με την επαναληπτική μέθοδο: 

- εκτιμούμε μια διάμετρο σωλήνα για κάθε τμήμα σωλήνωσης, 

- υπολογίζουμε γι' αυτό την ταχύτητα ροής, 

Για το δεδομένο τμήμα υπολογίζουμε: 

- την πτώση πίεσης στο σωλήνα (με τη βοήθεια του διαγράμματος Mοody κλπ) και 

- την πτώση πίεσης στα όργανα και τα στοιχεία μορφής. 

Αθροίζουμε τις επί μέρους απώλειες πίεσης και ελέγχουμε αν τηρούνται οι απαιτήσεις του 

κανονισμού γι' αυτές: ΣΔp ≤ Δpεπιτρ. Εάν οι απαιτήσεις τηρούνται, τότε ο υπολογισμός έχει 
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τελειώσει, ειδάλλως πρέπει να μεταβληθούν οι διάμετροι κάποιων τμημάτων και να επαναληφθεί 

ο υπολογισμός. Η ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 m/s. Όσον 

αφορά τις ταχύτητες σωλήνων πρέπει να λαμβάνονται για χαλυβδοσωλήνες k=0,5 mm. 

 

Συσκευές ρύθμισης της πίεσης του αερίου 

Οι συσκευές ρύθμισης της πίεσης πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος και την πίεση του 

υγραερίου και να φέρουν στο σώμα τους ή σε πιστοποιητικό το Σήμα Ελέγχου αναγνωρισμένου 

Οργανισμού Πιστοποίησης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη σήμανση CE, αν 

απαιτείται. Οι συσκευές εντός κτιρίου πρέπει να μπορούν να υποστούν υψηλή θερμική φόρτιση 

(650°C για 30 min). 

 

Προστασία της σύνδεσης έναντι θέρμανσης: 

Οι συνδέσεις συσκευών πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις έτσι ώστε να μην 

υπερθερμαίνονται λόγω της λειτουργίας της συσκευής αερίου. Ιδιαίτερα οι εύκαμπτοι αγωγοί 

αερίου και τα εξαρτήματα σύνδεσης των συσκευών δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με 

θερμά καυσαέρια. 

 

Καυστήρες μεικτής καύσης: 

  Οι καυστήρες να είναι κατασκευάζονται βάσει των Ευρωπαικών Κανονισμών 98/37/CEE (Οδηγία για 
Μηχανήματα), 89/336/CEE (Οδηγία EMC), 73/23/CEE (Οδηγία LV) και 90/396/CEE & ΕΝ 676 (Οδηγία & 
Κανονισμός αερίου, και να συνοδεύονται από συγκρότημα βαλβίδων πιστοποιημένοι (σύμφωνα με τους 
ανωτέρω κανονισμούς).  
Να αποτελούνται από: 

- πρεσσοστάτη καυσίμου, 

- βαλβίδα ασφαλείας, 

- βαλβίδα λειτουργίας με αργό άνοιγμα – γρήγορο κλείσιμο, 

- ρυθμιστή παροχής καυσίμου, σταθεροποιητή και εσωτερικό φίλτρο, 

- να συνοδεύονται από δύο ακροφύσια (μπεκ), φίλτρο πετρελαίου και δύο αγωγούς καυσίμου. 

- Να έχει TL = μακριά μπούκα. 

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. 

- Να έχει αθόρυβη λειτουργία λαμβάνοντας υπ’όψιν πως στον χώρο εντός του λεβητοστασίου εργάζεται 
προσωπικό (θερμαστές) σε 24ωρη βάση. Η στάθμη θορύβου έκαστου καυστήρα να μην υπερβαίνει το 
όριο των 55dB με ποινή αποκλεισμού. 
Βάσει των Υπ.Αποφάσεων Δ3/Α 5286 ΦΕΚ 236 τεύχος Β΄ 26-3-1997 και Δ3/Α 11346 ΦΕΚ 963 τεύχος Β΄ 15-

7-2003, να ελεγχθεί εάν ο θάλαμος καύσης απαιτεί έλεγχο στεγανότητας βαλβίδων (CT). 
 

Κριτήρια καλής ποιότητας καυστήρων υγραερίου (αέριας μορφής) –πετρελαίου 
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- ασφάλεια λειτουργίας, 

- περιεκτικότητα CO2 % υψηλή, 

- περιεκτικότητα CO % χαμηλή, 

- δείκτης αιθάλης: μικρός ή μηδενικός , 

- ικανότητα λειτουργίας σε λέβητα αντιθλίψεως, 

- ικανότητα υπερνίκησης του αρχικού κύματος υπερπίεσης κατά την φάση της έναυσης 

(διβάθμια λετουργία), 

-  σταθερότητα λειτουργίας ,  

- με φλόγα χωρίς παλμώσεις, 

-  επαρκές μήκος μπούκας, 

- επαρκής ισχύς. 

Η Στερέωση των καυστήρων υγραερίου (αέρια μορφή) - πετρελαίου πάνω στον λέβητα να γίνει  

σύμφωνα  με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Περίσσεια αέρα 

  Η ανάμειξη καυσίμου με αέρα δεν μπορεί τεχνολογικά να είναι ιδανική ,με αποτέλεσμα να 

χρειαζόμαστε περισσότερο αέρα από τον θεωρητικά απαιτούμενο. Αυτός ο επιπλέων αέρας 

λέγεται περίσσεια αέρα και (συμβολίζεται με το λ) π.χ. λ=1,2 σημαίνει 20% περίσσεια αέρα, 

υπάρχει πάντα μια χρυσή τομή για την τιμή του λ: 

- μικρότερη τιμή σημαίνει ατελής καύση ( συνακόλουθα παραγωγή CO και άκαυστων), 

- μεγαλύτερη τιμή σημαίνει μείωση της αποδόσεως της καύσης . 

 

Οι τιμές του λ: 

- για υγρά καύσιμα : 1,2 έως 1,4, 

- για αέρια καύσιμα : 1,1 έως 1,25 . 

Μέτρηση βαθμού αποδόσεως : 

Η μέτρηση του βαθμού αποδόσεως πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων 

ανεξάρτητα από το καύσιμο. Αρχικά μετράμε αξιόπιστα το βαθμό αποδόσεως της εγκατάστασης 

και με διάφορες επεμβάσεις στην παροχή καυσίμου και στον αέρα τον βελτιώνουμε ,έτσι ώστε να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια. Ανιχνεύουμε τους ρύπους που υπάρχουν στα καυσαέρια και με τις 

ίδιες επεμβάσεις, τους μειώνουμε κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια με αποτέλεσμα να έχουμε 

καθαρότερο περιβάλλον π.χ όταν ο άνθρακας καίγεται σε CO παράγει μόνο το 30% της 

θερμότητας που θα παρήγαγε αν καιγόταν σε CO2. 
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Μεγάλες ποσότητες CO σημαίνει: 

- δηλητηρίαση 

- κίνδυνος έκρηξης στην καμινάδα. 

 

Aποφρακτικές διατάξεις συσκευών (καυστήρων ) : 

Κάθε σύνδεση συσκευής πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μία αποφρακτική διάταξη (βάνα), η 

οποία παραμένει μετά την απομάκρυνση της συσκευής. Η αποφρακτική διάταξη (βάνα) πρέπει να 

έχει εύκολη πρόσβαση. 

 Γενικές διατάξεις για την εγκατάσταση 

Κατά τη εγκατάσταση συσκευών (καυστήρων) υγραερίου πρέπει να δίνεται προσοχή στις οδηγίες 

εγκατάστασης του κατασκευαστή. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμεύουν στη 

λειτουργία των συσκευών υγραερίου, πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις του Κανονισμού 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 

 

Τροφοδοσία αέρα καύσης. 

Οι συσκευές (καυστήρες) υγραερίου πρέπει να τροφοδοτούνται επαρκώς με αέρα καύσης. 

Διατάξεις περί αερισμού. 

 Γενικά, τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν διατάξεις προσαγωγής και απαγωγής αέρα, όπως 

ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα σε εξωτερικούς τοίχους ή αγωγούς προσαγωγής και 

απαγωγής αέρα με ή χωρίς ανεμιστήρες. Τα ανοίγματα αυτά πρέπει κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας των συσκευών καύσης να αερίζουν το λεβητοστάσιο και να προσάγουν τον 

απαιτούμενο αέρα καύσης. Οι εγκαταστάσεις αερισμού πρέπει να διατάσσονται έτσι, ώστε να 

μην επηρεάζεται η λειτουργία των συσκευών καύσης. Οι εγκαταστάσεις αερισμού πρέπει να 

μπορούν να καθαρισθούν. 

 

Παροχή αερισμού στο λεβητοστάσιο 

Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία διάταξη προσαγωγής αέρα, μέσω της οποίας θα προσάγεται 

στο λεβητοστάσιο αέρας από την ύπαιθρο. Η εγκατάσταση αερισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένη 

έτσι, ώστε στο λεβητοστάσιο να προσάγεται παροχή αέρα 1,6 m3/h ανά 1kW συνολικής 

ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών.  

Η προσαγωγή του αέρα μπορεί να γίνεται μέσω: 

- καταλλήλων ανοιγμάτων, 
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- καταλλήλων αγωγών χωρίς ανεμιστήρα και σε ειδικές περιπτώσεις, 

- μηχανικών εγκαταστάσεων προσαγωγής αέρα. 

 

 Ανοίγματα προσαγωγής αέρα αμέσως προς το ύπαιθρο.  

Για λεβητοστάσια, στα οποία προσάγεται αέρας χωρίς ανεμιστήρα επαρκούν ανοίγματα 

προσαγωγής αέρα τα οποία οδηγούν αμέσως προς το ύπαιθρο, όταν η ελεύθερη διατομή τους 

ικανοποιεί τουλάχιστον την ακόλουθη εξίσωση A = F·a[2,5·(ΣPn + 70)] (10.2) . 

όπου: 

- A ελεύθερη διατομή σε cm2 

- F συντελεστής για τη μορφή του ανοίγματος, 

o 1,0 για ορθογώνια ανοίγματα, με λόγο πλευρών < 1,5 

o 1,0 για στρογγυλά ανοίγματα 

o 1,1 για ορθογώνια ανοίγματα, με λόγο πλευρών 5> 1,5 

o 1,25 για ορθογώνια ανοίγματα με λόγο πλευρών  > 5 και 10  

o a συντελεστής για την ύπαρξη πλέγματος στό άνοιγμα· αυτός έχει τιμή:  

 1,0 για άνοιγμα χωρίς πλέγμα 

 1,2 για άνοιγμα με πλέγμα  

- ΣPn συνολική ονομαστική θερμική ισχύς σε kW. 

Στα ορθογώνια ανοίγματα προσαγωγής αέρα η μικρότερη πλευρά πρέπει να είναι τουλάχιστον          

10 cm. Τα πλέγματα, σχάρες ή παρόμοιες διατάξεις πρέπει να έχουν ανοίγματα διέλευσης 

τουλάχιστον 10 mm x 10 mm. Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει κατά το δυνατόν να 

διατάσσεται αντιδιαμετρικά προς το άνοιγμα απαγωγής αέρα. Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα 

επιτρέπεται να μπορεί να κλεισθεί μόνον όταν εξασφαλίζεται μέσω μιας διάταξης ασφαλείας, ότι 

οι καυστήρες των συσκευών των εξαρτωμένων από τον αέρα του χώρου μπορούν να 

λειτουργήσουν μόνον αν το κλείστρο είναι επαρκώς ανοικτό. 

 

Αγωγοί προσαγωγής αέρα από το ύπαιθρο:  

Οι αγωγοί προσαγωγής αέρα από το ύπαιθρο χωρίς ανεμιστήρα πρέπει να έχουν σταθερή 

εσωτερική διατομή. Η παροχή προσαγωγής αυτών των αγωγών είναι επαρκής αν 

διαστασιολογηθούν σύμφωνα με τον κανονισμό. 

 

Μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα: 
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Μηχανική προσαγωγή αέρα μπορεί να επιτραπεί μόνον σε λεβητοστάσια υφισταμένων κτιρίων. 

Μετά από αιτιολόγηση από τον Μελετητή ότι δεν είναι δυνατή τεχνικά η προσαγωγή αέρα σε 

λεβητοστάσια υφισταμένων κτιρίων μέσω ανοιγμάτων από το ύπαιθρο ή μέσω αγωγών χωρίς 

ανεμιστήρα, μπορεί να επιτραπεί από την Πολεοδομία εγκατάσταση μηχανικής προσαγωγής 

αέρα. Ο αγωγός προσαγωγής αέρα πρέπει να έχει αμετάβλητη εσωτερική διατομή. Απαγορεύεται 

η δυνατότητα κλεισίματος των στομίων του αγωγού. Επιτρέπεται να τοποθετηθεί στην είσοδο του 

αγωγού συρμάτινο πλέγμα ή σχάρα. Τα στόμια αναρρόφησης του αγωγού πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 0,30 m επάνω από την επιφάνεια του εδάφους, μετρημένο από την κάτω ακμή του 

σωλήνα. Τα στόμια αναρρόφησης του αγωγού πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 1,5 m από 

ανοίγματα χώρων με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Εάν τα στόμια αναρρόφησης του 

αγωγού βρίσκονται στην περιοχή σταθμών ανεφοδιασμού υγρών και αέριων καυσίμων, τότε 

πρέπει να έχουν οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 10 m από τις αντλίες, τις δεξαμενές καυσίμων 

και τα στόμια εξαερώσεων.  

Οι μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά 

και να είναι στεγανές. Οι μηχανικές εγκαταστάσεις προσαγωγής αέρα με ανεμιστήρες πρέπει να 

έχουν διατάξεις, οι οποίες θέτουν εκτός λειτουργίας τις συσκευές, όχι μόνο όταν δεν λειτουργεί ο 

ανεμιστήρας αλλά και όταν η παροχή αέρα είναι μικρότερη από την απαιτούμενη για τις 

συσκευές. 

 

 Παροχή απαγωγής αέρα 

Η εγκατάσταση απαγωγής αέρα του λεβητοστασίου πρέπει να προωθεί τον απαγόμενο αέρα προς 

το ύπαιθρο. Η παροχή όγκου του απαγόμενου αέρα της εγκατάστασης απαγωγής αέρα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 0,5 m3/h για κάθε 1kW συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών 

καύσης, οι οποίες εξαρτώνται από τον αέρα του χώρου, μέσα στο λεβητοστάσιο.  

 

Διάταξη των ανοιγμάτων απαγωγής αέρα 

Τα ανοίγματα απαγωγής αέρα πρέπει να διατάσσονται κατά το δυνατόν κοντά στην οροφή και για 

να αποκλεισθούν ροές βραχυκύκλωσης σε επαρκή απόσταση από το άνοιγμα προσαγωγής αέρα, 

και να διατάσσονται έτσι ώστε οι ροές απαγωγής αέρα να μην επηρεάζουν τη λειτουργία των 

ασφαλειών ροής των συσκευών υγραερίου. Τα ανοίγματα απαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να 

έχουν πλέγμα (επιτρέπεται σχάρα).  

Οι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα δεν επιτρέπεται να φραγούν. 
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 Eξαερισμός με ανεμιστήρα : 

Οι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα με ανεμιστήρα πρέπει να απάγουν αέρα επάνω από τη στέγη  

ή μέσω των εξωτερικών τοίχων. Αυτές δεν επιτρέπεται να μπορούν να παρέχουν παροχές όγκου 

μεγαλύτερες από 0,65 m3/h για κάθε 1kW συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος των συσκευών 

καύσης. Οι εγκαταστάσεις απαγωγής αέρα με ανεμιστήρες πρέπει να έχουν διατάξεις, οι οποίες 

θέτουν εκτός λειτουργίας τις συσκευές καύσης, όταν η παροχή όγκου, η απαιτούμενη για τις 

συσκευές καύσης σε λειτουργία, ξεπερασθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο για περισσότερο 

από ένα λεπτό. 

  

Αποφρακτική διάταξη υγραερίου για το λεβητοστάσιο : 

Στον αγωγό υγραερίου πρέπει να ενσωματωθεί μια αποφρακτική διάταξη, η οποία πρέπει να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή με το χέρι έξω από το λεβητοστάσιο ή λεβητοστάσιο 

αερίου. Αυτή η αποφρακτική διάταξη μπορεί να υποκατασταθεί από την Κύρια Αποφρακτική 

Διάταξη, η οποία είναι προορισμένη μόνον γι' αυτό το κτίριο, ή από την αποφρακτική διάταξη του 

κτιρίου, αν αυτή βρίσκεται κοντά στο λεβητοστάσιο ή άλλη κατάλληλη θέση. 

 

 

 

Ηλεκτρικός διακόπτης ασφαλείας για το λεβητοστάσιο 

Η τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα των καυστήρων των συσκευών υγραερίου πρέπει να μπορεί 

να διακοπεί με τη βοήθεια διακόπτη ο οποίος βρίσκεται έξω από το λεβητοστάσιο. Δίπλα στο 

διακόπτη πρέπει να υπάρχει ενδεικτική πινακίδα "διακόπτης ασφαλείας για το λεβητοστάσιο". 

 

Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας : 

Εάν μία συσκευή έχει θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 200 kW, τότε ο καυστήρας της να εξοπλισθεί 

με μία αυτόματη διάταξη ελέγχου στεγανότητας. Εάν ο χώρος εγκατάστασης ή το λεβητοστάσιο 

βρίσκονται σε υπόγειο, τότε πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο σύστημα ανίχνευσης υγραερίου. 

Οι ηλεκτρικές συσκευές του συστήματος ανίχνευσης υγραερίου πρέπει ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του προτύπου EN 50244. Το σύστημα ανίχνευσης υγραερίου πρέπει να ενεργοποιεί σε 

περίπτωση απόκρισης αυτόματο σύστημα συναγερμού και να διακόπτει την παροχή υγραερίου. 
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Λέβητες 

Να τοποθετηθεί διάταξη γειώσεων στα μεταλλικά μέρη των λεβήτων ( καθοδική προστασία)  

Kαπναγωγοί:  

Πρέπει να γίνει αντικατάσταση των τριών υπαρχόντων καπναγωγών των τριών ατμολεβήτων, όλης 

της διαδρομής (από την έξοδο του κάθε λέβητα έως την είσοδο της κατακόρυφης τσιμεντένιας 

καμινάδας ) διότι οι υπάρχοντες δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Οι καπναγωγοί να είναι: 
Συγκολλημένη καπνοδόχος διπλού τοιχώματος με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά. 

- Εσωτερικό τοίχωμα: 
o ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 (1.4301) ή 
o ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 316L (1.4404) 

- Εξωτερικό τοίχωμα: 
o ανοξείδωτος ωστενικός αντιμαγνητικός χάλυβας AISI 304 (1.4301) 

- Πάχος ελάσματος: 0.5 mm 

- Τύπος συγκόλλησης: 
o αυτοματοποιημένη αυτογενής συγκόλληση αδρανούς αερίου TIG διαμήκους 

ραφής. 

- Υλικό μόνωσης: 
o ίνες ορυκτοβάμβακα υψηλής πυκνότητας με έγχυση υπό πίεση 

- Πάχος μόνωσης: 
o 25 mm σε όλες τις κοιλότητες μεταξύ των τοιχωμάτων των στοιχείων. 

- Πυκνότητα μόνωσης: 
o 180 – 200 kg/m3 μέση πυκνότητα 

- Αντίσταση θερμοδιαφυγής: 
o R = 0,31 m²K/W μέση τιμή εργαστηριακά πιστοποιημένη (κατηγορία ΙΙ) 

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 
o 200°C μέγιστη για συνθήκες έντονης υγροποίησης και εξαναγκασμένο ελκυσμό, 
o 600°C μέγιστη για ξηρές συνθήκες και φυσικό ελκυσμό. 

- Πίεση λειτουργίας: 
o υπερπίεση (200Pa) με φλάντζα, 
o υποπίεση (40Pa) χωρίς φλάντζα 

- Σύνδεση: 
o κουμπωτή ‘κλικ’ (αρσενική με θηλυκή εκτόνωση - διαμόρφωση άκρων) με οδηγό, 

που ασφαλίζει με περιστροφή (έως ø200). 

- Στεγανοποίηση σύνδεσης: 
o δακτύλιος στεγανοποίησης (φλάντζα) πυράντοχης σιλικόνης τριπλού χείλους 

κόκκινη T 160 oC - μαύρη T 200 oC 

- Πιστοποιήσεις: CE 

- Να είναι κυλινδρικής διατομής, πλην του εξαρτήματος προσαρμογής (από ορθογωνική 
διατομή σε κυκλική στην έξοδο του κάθε λέβητα). 

- Εξαιρετική αντοχή στην διάβρωση, 

- Τεράστια διάρκεια ζωής, 

- Τέλειο φινίρισμα. 
Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης των καπναγωγών (γωνίες, μούφες, καμπύλες, συνδετικά ,κ.λ.π) 
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ανοξείδωτα διπλού τοιχώματος και να είναι βιομηχανικής κατασκευής (όχι ιδιοκατασκευές ή 
μεταλλικά σπιράλ). 
 
Στους καπνοδόχους να τοποθετηθούν διατάξεις: 

- αποστράγγισης για τυχόν συμπυκνώματα, 

- ελέγχου, 

- καθαρισμού, 

- θερμόμετρο καυσαερίων, 

- υποδοχή για το όργανο μέτρησης καυσαερίων.  

            

Απαιτήσεις της τεχνικής της καύσης 

Οι καπναγωγοί πρέπει να οδηγούν τα καυσαέρια με κατά το δυνατόν περιορισμένη πτώση πίεσης 

και κατά το δυνατόν περιορισμένες απώλειες θερμότητας από τους λέβητες στις καπνοδόχους οι 

δε καπνοδόχοι να είναι με κλίση προς τα άνω. 

 

Πρόσθετες λειτουργικές απαιτήσεις.  

Οι καπναγωγοί πρέπει να μπορούν να καθαρισθούν εύκολα και με ασφάλεια. Εάν οι καπναγωγοί 

δεν μπορούν να αποσυναρμολογηθούν εύκολα, τότε πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα άνοιγμα 

καθαρισμού. Οι καπναγωγοί με μεταβολές διεύθυνσης, οι οποίες δεν μπορούν να 

αποσυναρμολογηθούν εύκολα, πρέπει να έχουν ανοίγματα σε κάθε μεταβολή διεύθυνσης. Τα 

ανοίγματα πρέπει να μπορούν να κλεισθούν στεγανά. Οι καπναγωγοί πρέπει να είναι 

εφοδιασμένοι με μία οπή μετρήσεων, για τη μέτρηση των απωλειών από τα καυσαέρια. Το 

άνοιγμα πρέπει να διαταχθεί μετά το περιστόμιο καυσαερίων, σε ευθύγραμμο τμήμα, σε 

απόσταση περίπου διπλάσια από τη διάμετρο του καπναγωγού. Οι καπναγωγοί στους οποίους 

μπορεί να εμφανισθούν συμπυκνώματα (συσκευές συμπύκνωσης), πρέπει να τοποθετούνται έτσι 

(με κατάλληλη κλίση), ώστε να μπορεί να αποχετευτεί το συμπύκνωμα. Στις περιπτώσεις 

συσκευών συμπύκνωσης πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη σύνδεση με διάταξη αποχέτευσης 

των συμπυκνωμάτων. Τα ανοίγματα καθαρισμού και ελέγχου στους καπναγωγούς από μέταλλο 

να είναι ελλειψοειδή ή στρογγυλά. 

 

Συντήρηση καπνοδόχων 

Οι μεταλλικές καπνοδόχοι πρέπει να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε συνδυασμό 
με το πρόγραμμα συντήρησης των καυστήρων και ανάλογα με το καύσιμο: 
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- ετησίως για υγραέριο, 

- κάθε έξη μήνες για πετρέλαιο. 
Κατά την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης συστήνεται να γίνεται οπτικός έλεγχος των 
καπνοδόχων. Οι καπνοδόχοι πρέπει να ελέγχονται εξωτερικά οι συνδέσεις για φθορά, οξειδώσεις 
και διαρροές καυσαερίων ή υγροποιήσεων και η μόνωση για υγρασία καθώς και εσωτερικά για 
κατάλοιπα καύσης, ξένα αντικείμενα και συσσώρευση υγροποιήσεων. Για τον καθαρισμό 
καπνοδόχων από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία όπως 
πλαστικές βούρτσες ή σπόγγοι και συνίσταται η αποφυγή χρήσης χημικών και διαλυμάτων οξέων. 
Η έξοδος των λεβήτων, οι γωνίες και γενικά τα σημεία αλλαγής πορείας των καπνοδόχων είναι τα 
σημεία στα οποία συσσωρεύονται συχνότερα τα κατάλοιπα της καύσης. Οι διαβρωτικές όξινες 
υγροποιήσεις από το σιφόνι της καπνοδόχου πρέπει να συλλέγονται με τη χρήση σωληνώσεων 
και να διοχετεύονται σε διατάξεις καθαρισμού ή κατάλληλα διαμορφωμένη αποχέτευση.    
 
 Δοκιμές: 
Να γίνουν οι πιο κάτω αναφερόμενες δοκιμές: 

- Δοκιμή αντοχής (φόρτισης) είναι η ειδική διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η 

εγκατάσταση σωληνώσεων ικανοποιεί τις απαιτήσεις μηχανικής αντοχής. 

- Δοκιμή στεγανότητας είναι η ειδική διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η εγκατάσταση 

σωληνώσεων ικανοποιεί τις απαιτήσεις στεγανότητας έναντι διαρροών. 

- Η δοκιμή ικανότητας είναι η απλή διαδικασία για να πιστοποιηθεί ότι η εγκατάσταση 

σωληνώσεων μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. 

 Δοκιμή των εγκαταστάσεων σωληνώσεων 

Αγωγοί με πίεση μέχρι 100 mbar λειτουργίας 

Γενικά, οι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής (φόρτισης) και δοκιμή στεγανότητας. Οι δοκιμές 

πρέπει να γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με 

χώμα ή άλλο σχετικό τελείωμα. Οι δοκιμές μπορούν να γίνουν και τμηματικά.  

 

Δοκιμή αντοχής 

Η δοκιμή αντοχής γίνεται σε αγωγούς χωρίς εξαρτήματα και μετρητές. Κατά τη διάρκεια της 

δοκιμής πρέπει να κλεισθούν στεγανά όλα τα ανοίγματα με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή 

τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο δεν 

επιτρέπονται. 

Η δοκιμή αντοχής μπορεί να γίνει και σε αγωγούς με εξαρτήματα, όταν η βαθμίδα ονομαστικής 

πίεσης των εξαρτημάτων αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής. Η δοκιμή αντοχής πρέπει 

να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με 

πίεση δοκιμής 1 bar.  
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Ο χρόνος δοκιμής πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 min και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται 

να πέσει η πίεση. Για τη δημιουργία της πίεσης χρησιμοποιείται αντλία (π.χ. μια ανάλογη προς 

την τρόμπα ποδηλάτου) εξοπλισμένη με ενδεικτικά μανόμετρα και προφανώς σπειρώματα 

σύνδεσης. Κατά τη συμπίεση ο αέρας θερμαίνεται, οπότε η πίεση πέφτει κατά την ψύξη, μέχρι ο 

αέρας να αποκτήσει τη θερμοκρασία του σωλήνα. Η διάρκεια της μέτρησης των 10 min αρχίζει 

μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση, για την οποία απαιτούνται περίπου 10 min. Κατά τη 

διάρκεια της δοκιμής συνιστάται το ελαφρό κτύπημα των σωλήνων με μη μεταλλικό σφυρί, για να 

αποκολληθούν ρύποι και σκόνες. 

 

 Δοκιμή στεγανότητας - 1 

Η πίεση πρέπει να επιβάλλεται στη στενότερη διατομή, για να αποφευχθεί περίπτωση 

σφηνώματος πιθανώς ξεχασμένων ξένων σωμάτων μέσα στον αγωγό σε σημεία μείωσης της 

διατομής.  

Δοκιμή στεγανότητας - 2 

Η δοκιμή στεγανότητας γίνεται στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, βέβαια χωρίς τις συσκευές 

υγραερίου και τις διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. Η δοκιμή στεγανότητας πρέπει να γίνει με 

αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση 

δοκιμής 110 mbar. Μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να 

πέσει κατά τη διάρκεια του ακόλουθου χρόνου δοκιμής των 10 λεπτών. Το όργανο μέτρησης 

πρέπει να έχει τέτοια ακρίβεια, ώστε να μπορεί να αναγνωρισθεί ακόμη και μια πτώση πίεσης 

0,1mbar. Συνιστάται η χρήση μανομέτρου μορφής U. 

 

 Πιστοποιητικά δοκιμής 

Για τα αποτελέσματα της δοκιμής αντοχής και της δοκιμής στεγανότητας πρέπει να εκδοθούν τα 

αντίστοιχα πιστοποιητικά, υπογραφόμενα από τον Εγκαταστάτη και τον Επιβλέποντα Υγραερίου. 

 

 Aγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 mbar μέχρι 2 bar 

Συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας.  

Οι αγωγοί πρέπει να υποβληθούν σε μια συνδυασμένη δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. 

Η δοκιμή πρέπει να διεξαχθεί πριν καλυφθούν ο αγωγός και οι συνδέσεις του. Η δοκιμή γίνεται 

στους αγωγούς μαζί με τα εξαρτήματα, χωρίς όμως τους ρυθμιστές της πίεσης αερίου, το μετρητή 

αερίου καθώς και τις συσκευές αερίου με τις αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης και ασφαλείας. Η 
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βαθμίδα ονομαστικής πίεσης των εξαρτημάτων, τα οποία ελέγχονται μαζί με τους αγωγούς, 

πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πίεση δοκιμής. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής πρέπει να 

κλεισθούν στεγανά όλα τα ανοίγματα με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες 

από μεταλλικά υλικά για χαλύβδινους αγωγούς. Συνδέσεις με αγωγούς που μεταφέρουν αέριο 

δεν επιτρέπονται. Η δοκιμή πρέπει να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του 

άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 3 bar. Μετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής 

(αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min) και μετά τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση (περίπου 

3 ώρες) η πίεση δοκιμής λαμβάνοντας υπ' όψη τις δυνατές θερμοκρασιακές μεταβολές του μέσου 

δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής, η οποία πρέπει να 

διαρκέσει τουλάχιστον 2 ώρες. Για όγκο αγωγών άνω των 2000 λίτρων η διάρκεια δοκιμής πρέπει 

να αυξάνεται εκάστοτε κατά 15 λεπτά για κάθε περαιτέρω 100 λίτρα.  

Ως όργανα μέτρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως ένα καταγραφικό μέτρησης πίεσης 

της κλάσης 1 καθώς και ένα μανόμετρο της κλάσης 0,6. Οι περιοχές μετρήσεων των οργάνων 

πρέπει να αντιστοιχούν σε 1,5 φορές την πίεση δοκιμής. Τα όργανα μέτρησης της πίεσης πρέπει 

να τίθενται σε λειτουργία αμέσως μετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής.  

Για τα αποτελέσματα της συνδυασμένης δοκιμής φόρτισης και στεγανότητας πρέπει να εκδοθούν 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, υπογραφόμενα από τον Εγκαταστάτη και τον Επιβλέποντα 

Υγραερίου. 

 

  

Μη συνδυασμένες δοκιμές αντοχής και στεγανότητας 

Αντί της συνδυασμένης δοκιμής αντοχής και στεγανότητας οι αγωγοί μπορούν να υποβληθούν σε 

μια δοκιμή αντοχής και μία δοκιμή στεγανότητας. Οι δοκιμές πρέπει να διεξαχθούν πριν 

καλυφθούν ο αγωγός και οι συνδέσεις του. Η δοκιμή αντοχής μπορεί να γίνει με νερό ή αέρα ή 

αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με ελάχιστη πίεση 

δοκιμής 3 bar. Μετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής (αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min) 

η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής, η οποία πρέπει 

να διαρκέσει τουλάχιστον 30 min. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής το νερό πρέπει να 

αφαιρείται πλήρως. 

Στη δοκιμή στεγανότητας συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης της πίεσης 

με τα ασφαλιστικά τους. Η δοκιμή στεγανότητας μπορεί να γίνει με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. 

άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα), όχι όμως με οξυγόνο, με πίεση δοκιμής 2,2 bar. Μετά την επιβολή 
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της πίεσης δοκιμής (αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min) και μετά τη θερμοκρασιακή 

εξισορρόπηση (περίπου 2 ώρες) η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του 

χρόνου δοκιμής, η οποία πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 30 min. Για τα αποτελέσματα των 

δοκιμών φόρτισης και στεγανότητας πρέπει να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, 

υπογραφόμενα από τον Εγκαταστάτη και τον Επιβλέποντα Υγραερίου. 

 

Συνδέσεις και ενώσεις. 

Από τις δοκιμές των παραπάνω παραγράφων μπορούν να εξαιρεθούν:  

- σημεία σύνδεσης 

o με αποφρακτική διάταξη, 

o με ρυθμιστές της πίεσης αερίου, 

o με μετρητές αερίου, 

o με συσκευές αερίου, 

o με εξαρτήματα σύνδεσης συσκευών, 

o με αγωγούς σύνδεσης συσκευών, 

- κλείστρα ανοιγμάτων ελέγχων και δοκιμών. Όταν αυτά δοκιμάζονται με αέριο υπό την 

πίεση λειτουργίας με κατάλληλα αφρίζοντα μέσα. Απαγορεύεται η χρήση σαπουνάδας. 

Αυτά θεωρούνται στεγανά όταν δεν εμφανίζεται σχηματισμός φυσαλίδων. 

 

 

Αγωγοί με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 2 bar. 

 Γενικά οι αγωγοί υπόκεινται σε δοκιμή αντοχής και δοκιμή στεγανότητας. Οι δοκιμές πρέπει να 

γίνουν με ορατές τις συνδέσεις της σωλήνωσης και πριν ο αγωγός επικαλυφθεί με χώμα ή άλλο 

σχετικό τελείωμα. 

 Δοκιμή αντοχής 

Η δοκιμή αντοχής γίνεται με νερό. Η χρονική πορεία της δοκιμής πίεσης αντοχής διαιρείται σε 

δύο επί μέρους διαστήματα. Η πίεση δοκιμής πρέπει να είναι στο υψηλότερο σημείο του αγωγού 

τουλάχιστον 23 bar. Το ακριβές ύψος της πίεσης δοκιμής πρέπει να καθορίζεται πριν τη δοκιμή. 

Για την εξασφάλιση της ακρίβειας των ενδείξεων η πίεση πρέπει να εξακριβώνεται μέσω 

τουλάχιστον δύο μανομέτρων, τα οποία είναι τοποθετημένα το ένα μετά την αντλία και το άλλο 

στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης. Στο υψηλότερο σημείο της εγκατάστασης πρέπει να 

τοποθετηθεί εξαεριστικό ελάχιστης διαμέτρου DN 15. Μετά την πλήρωση και την εξαέρωση 
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επιβάλλεται η πίεση δοκιμής (αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min) και διατηρείται 

τουλάχιστον 30 min. Μετά τη μείωση σε μια κατά το δυνατόν χαμηλή πίεση (χρόνος διατήρησης 

30 min), η οποία όμως πρέπει ακόμη να είναι τουλάχιστον 2 bar στο υψηλότερο σημείο, και νέα 

επιβολή πίεσης μέχρι την πίεση δοκιμής η πίεση διατηρείται πάλι τουλάχιστον 30 min. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του χρόνου ο αγωγός ελέγχεται για στεγανότητα ιδιαίτερα στις συνδέσεις και τα 

ενσωματωμένα στοιχεία. 

 

Δοκιμή στεγανότητας: 

Στη δοκιμή στεγανότητας συμπεριλαμβάνονται και οι αντίστοιχες διατάξεις ρύθμισης της πίεσης  

με τα ασφαλιστικά τους. Δοκιμή στεγανότητας γίνεται με αέρα ή αδρανές αέριο (π.χ. άζωτο, 

διοξείδιο του άνθρακα). Η πίεση δοκιμής πρέπει να είναι τουλάχιστον 19,5 bar. Το ακριβές ύψος 

της πίεσης δοκιμής πρέπει να καθορίζεται πριν τη δοκιμή. Μετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής 

(αύξηση της πίεσης κατά μέγιστο 2 bar/min) και τη θερμοκρασιακή εξισορρόπηση (περίπου 3 

ώρες) η πίεση δοκιμής δεν επιτρέπεται να πέσει κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμής, η οποία 

πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 0,5 ώρα. Ο αγωγός διατηρείται υπό την πίεση δοκιμής τόσο, 

μέχρι να έχουν ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα όλες οι συνδέσεις αγωγών, τα όργανα, οι 

φλάντζες κλπ. με ένα αφρίζον μέσο. Οι ελεγχόμενες συνδέσεις αγωγών πρέπει να έχουν 

καθαρισθεί από λίπη και βαφές. Συνιστάται, μετά τη μείωση της πίεσης δοκιμής περίπου στα 2 

bar, να επαναληφθεί η δοκιμή υπό μειωμένη πίεση χρησιμοποιώντας αφρίζον μέσο. Ως όργανα 

μέτρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται συγχρόνως ένα καταγραφικό μέτρησης πίεσης της κλάσης 

1 καθώς και ένα μανόμετρο της κλάσης 0,6. Οι περιοχές μετρήσεων των οργάνων πρέπει να 

αντιστοιχούν σε 1,5 φορές την πίεση δοκιμής. Τα όργανα μέτρησης της πίεσης πρέπει να τίθενται 

σε λειτουργία αμέσως μετά την επιβολή της πίεσης δοκιμής. 

 

Πλήρωση δεξαμενών 

Έκπλυση (καθαρισμός) και πλήρωση δεξαμενών. Όταν μπαίνουν σε λειτουργία νέες δεξαμενές ή 

δεξαμενές οι οποίες έχουν υποστεί απαερίωση (gas freeing), και πρόκειται να πληρωθούν με 

υγραέριο, πρέπει πρώτα να εκκενωθούν από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Ο αέρας πρέπει να 

αφαιρεθεί με δημιουργία κενού ή να αντικατασταθεί από νερό, αδρανές αέριο ή υγραέριο, ως 

κατωτέρω: 

- Δημιουργία κενού 

Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη μόνο για δεξαμενές υπολογισμένες για συνθήκες πλήρους 
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κενού. Οι δεξαμενές πρέπει να υποστούν κενό μέχρι 0,7 bar (απόλυτη πίεση 0,3 bar). 

- Νερό 

Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την πλήρη αφαίρεση του νερού μετά την έκπλυση. 

- Αδρανές αέριο 

Πρέπει να εισάγεται αρκετό αδρανές αέριο έως ότου η περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο 

υπολειπόμενο μίγμα (αδρανούς αερίου - αέρα) να είναι κατώτερη του 10% κατ’ όγκο (π.χ. 

αδρανές αέριο ελεύθερου όγκου ίσου με την ολική χωρητικότητα της δεξαμενής). Εάν το αδρανές 

αέριο είναι σε υγρή κατάσταση, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης 

εξαερίωση του και ότι καμία ποσότητα υγροποιημένου αδρανούς αερίου δεν θα εισέλθει στην 

δεξαμενή. 

- Υγραέριο 

Εάν χρησιμοποιηθεί αέριο υγραέριο και όχι υγρό υγραέριο για την αντικατάσταση του αέρα της 

δεξαμενής, η δεξαμενή θα βρεθεί για μια χρονική περίοδο να περιέχει ένα αναφλέξιμο μίγμα, 

είναι πιθανό επίσης να εξέρχεται μέσω του συστήματος που συνδέεται με την δεξαμενή και ένα 

αναφλέξιμο μίγμα στην ατμόσφαιρα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν ειδικές 

προφυλάξεις για την αποφυγή ανάφλεξής του (π.χ. διοχέτευση του εύφλεκτου μίγματος σε 

καυστήρα απομακρυσμένο από την δεξαμενή για την καύση του). Αυτή η μέθοδος δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται παρά μόνο κάτω από τον αυστηρό έλεγχο εξειδικευμένου προσωπικού. Κατά την 

πρώτη πλήρωση της δεξαμενής, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή υπερβολικής ψύξης 

από την πολύ γρήγορη εξαερίωση του υγραερίου που εισρέει σε αυτή.  

- Αποστράγγιση δεξαμενών και εξαεριωτών 

Διαδικασία αποστράγγισης μίας δεξαμενής ή εξαεριωτή διενεργείται για την αφαίρεση τυχόν 

νερού και άλλων ξένων προς το υγραέριο υλών από το εσωτερικό τους. Η διαδικασία 

αποστράγγισης δεξαμενής ή εξαεριωτή διενεργείται με τον χειρισμό των βαλβίδων ως εξής:  

1. έλεγχος της ευρύτερης περιοχής γύρω από την δεξαμενή ή τον εξαεριωτή για πιθανές 

πηγές έναυσης ή θερμότητας.  

2. Διακοπή της λειτουργίας τυχόν ηλεκτρικών ή άλλων κινητήρων που βρίσκονται στην 

ιδιοκτησία και σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από το άκρο του σημείου αποστράγγισης. 

3. Άνοιγμα της βαλβίδας της πλησιέστερης προς το στόμιο της δεξαμενής ή του εξαεριωτή 

αφού πρώτα εξασφαλισθεί ότι η δεύτερη βαλβίδα είναι κλειστή. 

4. Αναμονή για σύντομο χρονικό διάστημα (τις τάξεως του 1 λεπτού) ώστε να γεμίσει το 

τμήμα του σωλήνα μεταξύ των δύο βαλβίδων με υγρό (π.χ. νερό ή υγραέριο). 
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5. Κλείσιμο της βαλβίδας της πλησιέστερης προς το στόμιο της δεξαμενής ή του εξαεριωτή. 

6. Προοδευτικό άνοιγμα της δεύτερης βαλβίδας (στο άκρο του σωλήνα) ώστε να διοχετευθεί 

το περιεχόμενο του σωλήνα στην ατμόσφαιρα. 

7. Αναμονή για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογο με την δυνατότητα αερισμού του χώρου 

για την διάλυση του τυχόν εξερχόμενου υγραερίου στην ατμόσφαιρα. 

8. Επανάληψη των ανωτέρω χειρισμών (2 έως 7) έως ότου παύσει να εξέρχεται νερό ή άλλες 

ύλες. 

 Σημείωση 1: Για τους εξαεριωτές υγραερίου θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη και 

οι οδηγίες αποστράγγισης του κατασκευαστή. 

 

Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ύψιστης σημασίας μέριμνα πρέπει να υπάρξει ώστε να μην 

τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Είναι σχεδόν αδύνατο να καταστρωθεί ένα ορισμένο σχέδιο 

που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα πάντως από την ύπαρξη οιουδήποτε σχεδίου, 

είναι απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 

- κλήση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

- όπου είναι δυνατόν, κλείσιμο όλων των βανών και βαλβίδων, ώστε να μειωθεί ή και να 

διακοπεί οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου, 

- απομάκρυνση όλων των ατόμων, εκτός αυτών που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση 

της έκτακτης ανάγκης, από την επικίνδυνη περιοχή και ειδικά από την περιοχή του 

διαρρέοντος υγραερίου, 

- η προσέγγιση στη φωτιά ή τη διαρροή υγραερίου πρέπει να γίνεται από την πλευρά της 

κατεύθυνσης του ανέμου, 

- η πυρκαγιά πρέπει κανονικά να ελέγχεται, αλλά δεν πρέπει να επιχειρείται η κατάσβεση 

της, εάν δεν διακοπεί η πηγή διαρροής υγραερίου.  

 

 Φωτισμός περιοχής δεξαμενών υγραερίου κατά τη διάρκεια εργασιών 

Όλες οι εργασίες (π.χ. μετάγγιση υγραερίου) πρέπει να γίνονται με επαρκή φωτισμό. Μόνιμο 

τεχνητό φωτισμό (ηλεκτρικός) κατάλληλου και ασφαλούς τύπου πρέπει να διαθέτουν οι 

εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται εργασίες ή πολύπλοκοι χειρισμοί κατά την διάρκεια της 

νύκτας. 
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Εισαγωγή του υγραερίου στις εγκαταστάσεις των σωληνώσεων 

Πριν την εισαγωγή υγραερίου πρέπει να διαπιστωθεί, αν η εγκατάσταση σωληνώσεων έχει 

υποστεί τη δοκιμή αντοχής και τη δοκιμή στεγανότητας και έχει βρεθεί στεγανή (έλεγχος 

πιστοποιητικών). Λίγο πριν την εισαγωγή υγραερίου πρέπει να εξασφαλισθεί, ότι όλα τα 

ανοίγματα των σωληνώσεων είναι κλειστά. Επιπλέον πρέπει με επιθεώρηση της όλης 

εγκατάστασης σωληνώσεων να ελεγχθεί, αν όλα τα ανοίγματα των μεταλλικών σωληνώσεων είναι 

στεγανά κλειστά με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά 

και των σωληνώσεων. 

Οι κλειστές αποφρακτικές διατάξεις δεν θεωρούνται εδώ ως επαρκείς. Αυτές πρέπει να 

κλεισθούν στεγανά στις εξόδους τους με τάπες, καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες. 

Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων πρέπει να εκπλυθούν - εκφυσηθούν, μέχρι να απομακρυνθεί από 

τον αγωγό ο υπάρχων αέρας ή το αδρανές αέριο. Το υγραέριο πρέπει να απαχθεί ακίνδυνα στο 

ύπαιθρο με έναν εύκαμπτο σωλήνα. Για μικρές ποσότητες το υγραέριο μπορεί να καεί και στη 

θέση εξόδου μέσω καταλλήλου φλόγιστρου. Κατά την καύση πρέπει να φροντίζουμε για επαρκή 

αερισμό των χώρων. Μικρές ποσότητες μπορούν να απαχθούν ακόμη και μέσω επαρκούς 

αερισμού του χώρου. Κατά την εφαρμογή όλων των μέτρων πρέπει να αποφεύγονται πηγές 

ανάφλεξης, όταν δεν απαιτούνται άμεσα για την καύση του υγραερίου (π.χ. κάπνισμα, εκκίνηση 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, λειτουργία λοιπών συσκευών καύσης). Αμέσως μετά την εισαγωγή 

υγραερίου πρέπει να δοκιμασθούν οι θέσεις σύνδεσης, οι οποίες δεν ελέγχθηκαν κατά τις 

δοκιμές των. Εισαγωγή υγραερίου σε εγκαταστάσεις σωληνώσεων οι οποίες είχαν τεθεί εκτός 

λειτουργίας. Σε εγκαταστάσεις σωληνώσεων, οι οποίες είχαν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, 

π.χ. για τη συντήρηση ή μετατροπή της εγκατάστασης υγραερίου ή για άλλους λόγους, το αέριο 

πρέπει να εισαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εάν δεν μπορεί να αποκλεισθεί, ότι με την 

εκτέλεση των εργασιών θα μπορούσε να καταστεί μη στεγανή η υφιστάμενη εγκατάσταση 

σωληνώσεων, πρέπει προηγουμένως να γίνει δοκιμή στεγανότητας και στη συνέχεια να τεθεί 

αυτή σε λειτουργία . 

 

Θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων ρύθμισης της πίεσης αερίου 

Πριν τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης ρύθμισης της πίεσης αερίου πρέπει να ελέγχεται η 

αρτιότητά της. Η θέση σε λειτουργία πρέπει να εκτελείται εφαρμόζοντας τα μέτρα ασφαλείας για 

τη διαδικασία έκπλυσης-ενεργοποίησης της εγκατάστασης. Η διαδικασία έκπλυσης της 

εγκατάστασης πρέπει να εκτελείται επιμελώς και η αύξηση της πίεσης κατά την πλήρωση με 
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αέριο να γίνεται αργά. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας των κατασκευαστών για 

τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστημένων συσκευών.  

 

Ρύθμιση και δοκιμή λειτουργίας των συσκευών υγραερίου 

Κατά τη ρύθμιση και κατά τη δοκιμή λειτουργίας των συσκευών υγραερίου πρέπει να 

λαμβάνονται υπ’ όψη οι οδηγίες εγκατάστασης και χειρισμού του κατασκευαστή. Επίσης πρέπει 

να τηρούνται οι διατάξεις για την εξοικονόμηση ενέργειας (βαθμός απόδοσης συσκευών) και την 

προστασία του περιβάλλοντος (εκπομπές καυσαερίων). Πριν από τη θέση σε λειτουργία πρέπει 

με βάση τη σήμανση των συσκευών αερίου να διαπιστωθεί, αν αυτές είναι κατάλληλες για την 

περιοχή του δείκτη Wobbe του προβλεπόμενου υγραερίου. Περαιτέρω πρέπει να διαπιστωθεί, αν 

η πίεση εξόδου από το ρυθμιστή πίεσης είναι κατάλληλη για τις συσκευές υγραερίου. Οι 

συσκευές υγραερίου πρέπει να ρυθμίζονται για την ονομαστική θερμική φόρτιση. Εάν η 

ρυθμισμένη θερμική φόρτιση είναι μικρότερη από την ονομαστική θερμική φόρτιση, τότε η 

ρυθμισμένη τιμή και η αντίστοιχη ονομαστική θερμική ισχύς, η οποία πρέπει να ληφθεί από τις 

οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή, πρέπει να σημειωθούν σε μια ενδεικτική πινακίδα, 

στερεωμένη επάνω στη συσκευή με μόνιμο τρόπο. Η απαιτούμενη ρύθμιση της θερμικής 

φόρτισης πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της πίεσης του ακροφυσίου ή σύμφωνα με τη 

μέθοδο παροχής όγκου. Η ρύθμιση σύμφωνα με τη μέθοδο της πίεσης του ακροφυσίου είναι 

επιτρεπτή μόνον αν αναφέρεται στα στοιχεία των ειδικών για τη συσκευή οδηγιών του 

κατασκευαστή. Με τη μέθοδο παροχής όγκου η παροχή αερίου προσδιορίζεται μέσω του μετρητή 

αερίου. Η παροχή αερίου πρέπει να οδηγηθεί σε συμφωνία με την τιμή ρύθμισης. Για τις 

συσκευές στις οποίες έχει γίνει η ρύθμιση της θερμικής φόρτισης από τον κατασκευαστή και έχει 

σφραγισθεί με ή χωρίς μόλυβδο, παραλείπεται η ρύθμιση της θερμικής φόρτισης. 

 

Εκπαίδευση του καταναλωτή 

Ο καταναλωτής της εγκατάστασης πρέπει με ευθύνη του επιβλέποντος υγραερίου να εκπαιδευθεί 

για το χειρισμό της από τον εγκαταστάτη. Πρέπει να παραδοθούν στον καταναλωτή οι οδηγίες 

λειτουργίας των συσκευών αερίου από τον προμηθευτή τους. Πρέπει να του υποδειχθεί η 

αναγκαιότητα μιας κανονικής συντήρησης των συσκευών αερίου. Πρέπει να εκπαιδευθεί για τα 

μέτρα τα λαμβανόμενα για την τροφοδοσία αέρα καύσης και την απαγωγή καυσαερίων και να 

του υποδειχθεί ότι δεν πρέπει να επιφέρει μεταβολές σ' αυτά. 
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Ασφάλεια ροής 

Να υπάρχει διάταξη για την ασφάλεια ροής του υγραερίου, η οποία προφυλάσσει την καύση 

μέσα στη συσκευή από έντονο ελκυσμό, ανακοπή ή επιστροφή της ροής των καυσαερίων στην 

εγκατάσταση απαγωγής τους. 

 

Επιτήρηση καυσαερίων. 

 Να έχει Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων. Ένα εξάρτημα το οποίο ανήκει στη συσκευή υγραερίου 

και το οποίο να διακόπτει αυτόματα την προσαγωγή του υγραερίου, όταν εκρεύσει καυσαέριο 

από την ασφάλεια ροής. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σημαίνεται με τους χαρακτήρες 

"BS" (Blocked Safety). 

 

 Διάταξη επιτήρησης ατμόσφαιρας . 

Να έχει σύστημα αυτόματης διακοπής της προσαγωγής του υγραερίου, όταν η περιεκτικότητα 

ενός συστατικού του αέρα του χώρου εγκατάστασης (συνήθως του CO2) υπερβεί μια δεδομένη 

τιμή. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σημαίνεται με τους χαρακτήρες "AS" (Atmospheric 

Safety). 

  

Mελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας: 

Να υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αντίστοιχη μελέτη πυροπροστασίας, όπου αυτή 

απαιτείται. Μετά την έγκριση της μελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την εφαρμογή της 

και αφού υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένο αντίγραφο της Υπεύθυνης 

Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης της εγκατάστασης υγραερίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 

κάνει έλεγχο της όλης εγκατάστασης και αφού διαπιστώσει την τήρηση των όρων της 

εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, χορηγεί Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Η δαπάνη αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών, την μελέτη εγκατάστασης και 

τις απαιτούμενες άδειες , τις εργασίες εγκατάστασης –συντήρησης και απομάκρυνσης των 

αχρήστων υλικών από τους χώρους, καθώς και σε όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 

παράδοση του έργου σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

- Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη να λάβει γνώση των χαρακτηριστικών των χώρων του 

Νοσοκομείου, προτού την κατάθεση της προσφοράς του. 
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- Επί ποινή αποκλεισμού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει έγγραφη βεβαίωση από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου ότι έλαβε πλήρη γνώση των χώρων του Γ.Ν. Πατρών. 

- Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν σε προσυμφωνημένο χρόνο με την Τεχνική Υπηρεσία 

του Νοσοκομείου και με τρόπο τέτοιο ώστε να μη διακόπτεται η λειτουργία του 

Νοσοκομείου.  

- Οι εργασίες να πραγματοποιηθούν με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος να παρέχει εγγύηση πλήρους και καλής λειτουργίας - συντήρησης της εγκατάστασης, 

αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τρία (3) έτη και 

διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο 

Ανάδοχος να αναλάβει τα έξοδα συντήρησης της εγκατάστασης. 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών για 

την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των νοσηλευόμενων, την προστασία των εργαζόμενων του, 

του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και παντός τρίτου παρευρισκόμενου/διερχόμενου 

στο χώρο. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών στην εγκατάσταση του υγραερίου και των 

προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων ο επιβλέπων μηχανικός του υγραερίου πρέπει να συντάξει 

και να παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου : 

Την Τεχνική Έκθεση εγκατάστασης , η οποία θα συνοδεύεται από : 

1) Αντίγραφο μελέτης. 

2) Πιστοποιητικό τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά υγραερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού 

προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση. 

3) Πιστοποιητικό των εκτελεσθέντων δοκιμών και των ελέγχων ,όπου θα αναφέρονται τα 

αποτελέσματα αυτών. Στις δοκιμές να περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και 

στεγανότητας. 

4) Πιστοποιητικά για την ρύθμιση των διάφορων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές 

πίεσης, καυστήρες). 
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5) Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση του υγραερίου. 

6) Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ( θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο κάθε 

λέβητα , βαθμός αποδόσεως ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

7) Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυροπροσασίας. 

8) Δελτία αποστολής και τεχνικά εγχειρίδια όλων των υλικών που τοποθετήθηκαν, καθώς και 

τελικά “as built” σχέδια υπογεγραμμένα από αρμόδιο μηχανικό. Όλα να παραδοθούν τόσο 

σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

9) Κατάλογο υλικών, συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής τους. 

10) Εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα (3 

αντίγραφα). 

11) Σχέδια as-built όλων των εγκαταστάσεων, που να μπορούν να υποστούν επεξεργασία από 

πρόγραμμα Autocad. 

12) Τυπωμένα σχέδια τουλάχιστον Α3 (σε τρία αντίτυπα). 

13) Όλες τις άδειες που εκδόθηκαν (Υπηρεσία Δόμησης, κ.λ.π.) 

14) Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής υπογεγραμμένο και από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη, 

η ημερομηνία του οποίο να σηματοδοτεί το χρονικό σημείο έναρξης της εγγύησης των 

συστημάτων. 

     

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Διατάξεις που αφορούν τον Eγκαταστάτη, τον Προμηθευτή Yλικών και τον Eπιβλέποντα 

Yγραερίου. 

 Eκτέλεση των εργασιών : 

Οι εργασίες στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων, πρέπει να 

εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και την μελέτη. Τα υλικά υγραερίου που 

ενσωματώνονται στην εγκατάσταση πρέπει με ευθύνη του Προμηθευτή τους, του εγκαταστάτη 

και του επιβλέποντος υγραερίου να είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό και να συνοδεύονται από 

τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. Ο εγκαταστάτης πριν την τοποθέτηση των υλικών υγραερίου 

στην εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη και τον Κανονισμό.  

Όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων, πρέπει να 
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εκτελεστούν από τεχνικό προσωπικό που κατέχει την απαιτούμενη άδεια για την εργασία που 

εκτελεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

Αποπεράτωση εργασιών  

Μετά την περάτωση των εργασιών στην εγκατάσταση και πριν τεθεί αυτή σε λειτουργία, ο 

εγκαταστάτης, υπό την επίβλεψη του επιβλέποντος υγραερίου, πρέπει να εκτελέσει τις 

προβλεπόμενες δοκιμές και τους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (για το 

τμήμα της εγκατάστασης που έχει αυτός εκτελέσει). Η ρύθμιση των διαφόρων εξαρτημάτων και 

συσκευών πρέπει να είναι σύμφωνη με την εγκεκριμένη μελέτη, τον κανονισμό και να εκτελείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Επιπλέον, ο προσφέρων θα δηλώνει γραπτώς 

ότι όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, καθώς επίσης ότι 

θα διαθέτει παρακαταθήκη ανταλλακτικών και θα υπάρχει διαθεσιμότητα για την συντήρηση και 

την επισκευή τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Ο προσφέρων θα διαθέτει πλήρη οργάνωση για 

πολύχρονη τεχνική υποστήριξη της εγκατάστασης υγραερίου, με πλήρη παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών και λόγω των σημάτων ποιότητας που κατέχει, θα 

εγγυάται και θα καλύπτει την πλήρη υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και μετά την πώλησή 

τους. 

Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας –συντήρησης της εγκατάστασης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου στην πλήρη 

συντήρηση (εργασία – ανταλλακτικά και αναλώσιμα) του εξοπλισμού που εγκατέστησε 

(προληπτική, επισκευαστική, βελτιωτική κλπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και 

την τρέχουσα νομοθεσία. Η λειτουργία και η συντήρηση της εγκατάστασης, θα γίνεται βάσει 

γραπτών οδηγιών και πινάκων στην Ελληνική, που θα παραδοθούν στην ομάδα συντηρήσεων του 

νοσοκομείου μετά την περάτωση της εγκατάστασης. Η εκπαίδευση του προσωπικού 

συντηρήσεως του νοσοκομείου θα γίνει δωρεάν από μηχανικούς του Αναδόχου/Προμηθευτή και 

θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που θα γίνεται συντήρηση από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

των τριών (3) πρώτων ετών της λειτουργίας –συντήρησης και εγγύησης του συστήματος. Ο 

ανάδοχος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της εγκατάστασης--συντήρησης τουλάχιστον για 

τρία (3) έτη. 

Σε περίπτωση έκτατης βλάβης οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αργίες και Σαββατοκύριακα ο 

Ανάδοχος έχει υποχρέωση να έρθει στο Νοσοκομείο εντός 3 ωρών, για τον λόγο αυτό 

υποχρεούται να έχει το ανάλογο προσωπικό και να δώσει κατάλληλη τηλεφωνική γραμμή 
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ειδοποίησης 24 ωρών την ημέρα. 

Για τα παραπάνω δεν θα έχει καμία οικονομική αξίωση από το Νοσοκομείο . 

Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε βλάβης η δυσλειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενημέρωση άμεσα προφορικά και εν συνεχεία εγγράφως την επιτροπή παρακολούθησης και την 

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 

Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης 

προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων 

εγκαταστάσεων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις 

προβλεπόμενες από την παρούσα συνέπειες εις βάρος του.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, 

συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές 

των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και την ρύθμιση αυτών. Σε περίπτωση 

παρεμβάσεων που αλλάζουν δίκτυα ή διατάξεις των συντηρούμενων εγκαταστάσεων, ο Ανάδοχος 

είναι υπεύθυνος για την κατάθεση σχεδίων των πραγματοποιηθέντων αλλαγών, τόσο 

εκτυπωμένα όσο και σε ηλεκτρονική μορφή σχεδιασμένα σε αναγνωρισμένο πρόγραμμα της 

αγοράς (π.χ. AutoCad). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε 

αναλώσιμο υλικό που απαιτείται για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των συντηρούμενων 

εγκαταστάσεων. Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων, εφόσον εκτελούνται 

αθόρυβα και δεν προκαλούν αναστάτωση ή δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 

Νοσοκομείου ή εφ' όσον επιβάλλεται η άμεση εκτέλεση τους, θα εκτελούνται εντός του ωραρίου 

λειτουργίας του Νοσοκομείου, διαφορετικά μετά το πέρας λειτουργίας των Υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου και τις μη εργάσιμες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η δημιουργία 

αναστάτωσης και όχλησης όλων των παρευρισκομένων στο Νοσοκομείο ή η δυσχέρεια εκτέλεσης 

του έργου των εργαζομένων.  

Για την εκτέλεση της όποιας εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει κάτι από τα παραπάνω ο 

Ανάδοχος θα φροντίζει εγκαίρως να εξασφαλίσει την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να 

βρεθεί η βέλτιστη χρονική στιγμή και να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση 

των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο εργασιών συντήρησης και επιθεωρήσεων για το σύνολο των 

εγκαταστάσεων που συντηρεί, στο οποίο εκτός από τις προγραμματισμένες εργασίες θα γράφει 

τα αποτελέσματα μετρήσεων, έκτατων εργασιών, βλαβών και θα καταχωρείται κάθε παρατήρηση 

η γεγονότα που τυχόν έχουν συνέπεια την επισφαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία των 
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εγκαταστάσεων. Το εν λόγο ημερολόγιο θα υποβάλετε στην Τεχνική Υπηρεσία. 

Εάν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι η μέθοδος εργασίας του 

αναδόχου ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί ή ο εξοπλισμός, τα 

μηχανήματα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν 

την τέλεια, ασφαλή, οικονομική, ταχεία, εμπρόθεσμη και απόλυτα σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης εκτέλεση των εργασιών ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των 

τρίτων, τότε σε οποιανδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να 

διατάξει τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της σύμβασης και τις εντολές της, μέσα 

σε τακτή προθεσμία, και να φροντίσει άμεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή 

εκκρεμοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωμα να ζητήσει καμία πρόσθετη πληρωμή ή αύξηση 

τιμών ή παράταση προθεσμιών. 

Η άσκηση ή όχι από το Νοσοκομείο του δικαιώματος αυτού της παρέμβασης δεν μειώνει κατά 

οποιονδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. 

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ . 

Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα και αφού προηγείται 

έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου : 

1. Οπτικός έλεγχος των δικτύων Νερού, Ατμού, υγραερίου και πετρελαίου. 

2.  Επισκευή τυχών διαρροών των δικτύων. 

3.  Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων νερών. 

4.  Καθαρισμός φίλτρων νερών πληρώσεως Ατμολεβητών.  

5.  Οπτικός έλεγχος ηλεκτρικών αυτοματισμών .  

6.  Έλεγχος λειτουργίας λεβήτων και καυστήρων , μικρορύθμησης για καλύτερη καύση . 

7.  Έλεγχος στεγανότητας όλων των εξαρτημάτων των Λεβητοστασίων .  

8.  Έλεγχος των συστημάτων διαφυγής αερίων –καυσαερίων. 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

- Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται την πρώτη εβδομάδα κάθε εξάμηνου και αφού 

προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου. 

- Οι έλεγχοι στεγανότητας όλων των κρίσιμων συνδέσεων θα γίνονται με φορητό ανιχνευτή 

διαρροών υγραερίου και αφρίζον υλικό. 

- Επιθεώρηση κεντρικών βαλβίδων υγραερίου και έλεγχος σωστής λειτουργίας. 
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- Έλεγχος όλων των μονάδων ρύθμισης υγραερίου των εγκαταστάσεων και θα δοκιμάζονται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

- Ο έλεγχος για την εξασφάλιση του σωστού σημείου ρύθμισης στο ρυθμιστή πίεσης καθώς και 

της ενεργοποίησης των ασφαλιστικών διατάξεων θα εκτελείται ακριβώς σύμφωνα με το ΦΕΚ 

236Β/26-3-1997. 

- Έλεγχος όλων των βανών λειτουργίας της εγκατάστασης. 

- Καθαρισμός όλων των GAS TRAIN των καυστήρων. 

- Έλεγχος του συστήματος ανίχνευσης υγραερίου και ενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών 

βαλβίδων για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας αυτών. 

- Η συντήρηση του λέβητα, επί τόπου κυρίως αναφέρεται στον καθαρισμό της διαδρομής των 

καυσαερίων. Για την συντήρηση εκάστου λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της ηλεκτρικής 

παροχής και απομάκρυνση του καυστήρα. 

- Μετά το άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και του καθαρισμού, γίνεται μηχανικός καθαρισμός 

της διαδρομής των καυσαερίων. 

- Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να 

αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα. 

- Εκκαπνισμός: δύο φορές στους ατμολέβητες και πέντε στους υπόλοιπους λέβητες. 

- Απομάκρυνση αιθάλης με ειδικές βούρτσες ή με πίεση νερού όπου επιβάλλεται, έλεγχος 

θαλάμων καύσης για στερεά κατάλοιπα και καθορισμός όπου απαιτηθεί, έλεγχος κατάστασης 

πυρότουβλων. 

- Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων θυρίδων καθαρισμού και φλαντζών καθώς και 

ανθρωποθυρίδων. 

- Πλήρης στεγανοποίηση πορτών και θυρίδων που θα λυθούν και αντικατάσταση 

παρεμβυσμάτων. 

- Έλεγχος και στεγανοποίηση των ασφαλιστικών στον ατμολέβητα Υψηλής Πιέσεως. 

- Γενικός έλεγχος και εργασίες αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας όλων των ασφαλιστικών 

διατάξεων και οργάνων ενδείξεως (θερμόμετρα, υδροδείκτες, μανόμετρα). 

- Τα ακροφύσια (μπεκ) θα ελέγχονται και όπου διαπιστώνονται βλάβες αυτών θα καθαρίζονται 

με χρήση διαλύτη χωρίς τη χρήση μεταλλικών εργαλείων ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατόν θα αντικαθίστανται με καινούργια χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

- Οι κεφαλές καύσης θα καθαρίζονται και θα αφαιρούνται οι κάπνες με προσοχή ώστε να μην 
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προκαλούνται φθορές. 

- Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού θα λύνονται από τις επαφές τους και να καθορίζονται 

προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, το οποίο θα πρέπει να διατηρείται πάντα 

καθαρό. 

- Σε περίπτωση που ανιχνεύονται βλάβες στο μονωμένο τμήμα, όπως ρωγμές, τα ηλεκτρόδια 

θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

- Κατά τη συναρμολόγηση επιβάλλεται ο έλεγχος του κεντραρίσματος του ακροφυσίου του 

διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που 

προβλέπει ο κατασκευαστής. 

- Τα φίλτρα τροφοδοτικών γραμμών επιβάλλετε να καθαριστούν και σε περίπτωση που αυτό 

δεν είναι δυνατόν αυτά θα αντικαθίστανται χωρίς χρέωση του Νοσοκομείου. 

- Τα φωτοκύτταρα του πετρελαίου ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αφορά το υγραέριο 

πρέπει να φροντίζει ο Ανάδοχος ώστε να απαλλάσσονται από την παρουσία καπνού ή άλλων 

επικαθήσεων στην επιφάνεια τους. 

- Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της εγγύησης να έχει τη δυνατότητα τηλεπιτήρησης του 

συστήματος. 

 
Oδηγίες για τον καταναλωτή: 
Ο εγκαταστάτης και ο επιβλέπων υγραερίου πρέπει να εκπαιδεύσουν τον καταναλωτή στον 

χειρισμό της εγκατάστασης με βάση το εγκεκριμένο το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Λειτουργία και συντήρηση . 

Ο καταναλωτής επιτρέπεται να διενεργεί μόνον επιθεώρηση της εγκατάστασης. Η συντήρηση της 

εγκατάστασης είναι υποχρεωτική και πρέπει να γίνεται μόνον από πιστοποιημένους τεχνικούς. 

 

Για την επιθεώρηση της εγκατάστασης από τον καταναλωτή δίνονται παρακάτω υποδείξεις. 

H διενέργεια της επιθεώρησης της εγκατάστασης καθώς και η συντήρηση καθιστούν δυνατή την 

έγκαιρη αναγνώριση των μεταβολών οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια της 

εγκατάστασης, την ενεργή συνεισφορά στην προστασία περιβάλλοντος, επειδή η προληπτική 

συντήρηση των συσκευών αερίου εξασφαλίζει διαρκώς χαμηλές εκπομπές ρύπων και την μείωση 

του κόστους λειτουργίας των συσκευών υγραερίου λόγω χαμηλής συχνότητας επισκευών και 

ορθολογικής λειτουργίας. 
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Για την εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας, οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να 

λειτουργούν και να συντηρούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις. 

Σημείωση: Στο υγραέριο γίνεται για λόγους ασφαλείας πρόσδοση οσμής, ώστε περιπτώσεις 

διαρροών να γίνονται αμέσως αντιληπτές. 

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  

1. Μην καπνίζετε. 

2. Μην χρησιμοποιήσετε κανενός είδους φλόγα. 

3. Μην χειριστείτε κανένα διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος. 

4. Κλείστε αμέσως τους διακόπτες όλων του υγραερίου. 

5. Ανοίξτε αμέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να αερισθεί ο χώρος. 

6. Μη χρησιμοποιείτε σταθερά ή κινητά τηλέφωνα. 

Μετά τις παραπάνω ενέργειες και εφόσον εντοπιστεί το σημείο διαρροής να ειδοποιηθεί η 

εταιρεία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 Ανά πενταετία πρέπει να γίνεται έλεγχος της πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων 

των δεξαμενών, έλεγχος για την καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης με την μέθοδο 

επιβολής ηλεκτρικού ρεύματος (impressed current test) από εξειδικευμένο μηχανικό. 

Εάν ο έλεγχος δείξει καλή κατάσταση της αντιδιαβρωτικής επικάλυψης της δεξαμενής, δεν 

απαιτείται η αφαίρεση του χώματος και η αποκάλυψη της εξωτερικής της επιφανείας.  

Οι υπόγειες και επιχωματωμένες δεξαμενές οι οποίες προστατεύονται με καθοδική προστασία 

δεν χρειάζεται να ελεγχθούν οπτικά (κέλυφος) ή με την επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος, αν γίνεται 

έλεγχος της απόδοσης της καθοδικής προστασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (μικρότερα του 

ενός έτους) και τηρείται αρχείο με τα αποτελέσματα. 

Ο έλεγχος πενταετίας πρέπει να πιστοποιείται από μηχανολόγο μηχανικό με εξειδίκευση στις 

εγκαταστάσεις υγραερίου. 

 

Συντήρηση-επανέλεγχος εξαεριωτών. 

Όλοι οι εξαεριωτές πρέπει να ελέγχονται και συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως 

αναφέρεται παρακάτω και να σημαίνεται επί του εξαεριωτή ή ημερομηνία του τελευταίου 

ελέγχου της δεκαετίας. 

 

Ανά πενταετία γίνεται εξωτερική επιθεώρηση του εξαεριωτή.  
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Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει και καθαρισμός και βαφή εφ’ όσον απαιτείται. Επίσης να 

ελέγχεται η ρύθμισης πίεσης ανοίγματος των ασφαλιστικών βαλβίδων των εξαεριωτών. Τα 

αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων και ρυθμίσεων καταγράφονται σε ειδικό δελτίο, το οποίο 

υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο μηχανικό.  

Επίσης να γίνεται συντήρηση-επανέλεγχος αντλιών, συμπιεστών, μετρητών, ρυθμιστών, 

ασφαλιστικών διατάξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 

Κεντρική αποφρακτική διάταξη:  

Η κεντρική αποφρακτική διάταξη πρέπει να έχει συνεχή ελεύθερη πρόσβαση, για να μπορεί 

πάντοτε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κινδύνου. 

 

Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εντός εδάφους  

Ο καταναλωτής δεν επιτρέπεται να επιφέρει ή να επιτρέψει επεμβάσεις επί αυτών των 

σωληνώσεων. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων (π.χ. γκαράζ) ή κάθε άλλου 

είδους οικοδόμηση επάνω από τις σωληνώσεις εκτός κτιρίου εντός εδάφους. Ομοίως δεν 

επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών επάνω από τη διαδρομή του αγωγού καθώς και η φύτευση 

από επάνω δένδρων και θάμνων, αν με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται η δυνατότητα πρόσβασης 

και η ασφάλεια λειτουργίας του αγωγού. Ο επιβλέπων υγραερίου πρέπει να παραδώσει στον 

καταναλωτή σχέδια αποτύπωσης για την πορεία του αγωγού κατά την παράδοση της 

εγκατάστασης αγωγών και αυτά πρέπει να φυλάσσονται από τον καταναλωτή. 

Οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι ικανές για λειτουργία, να ανευρίσκονται εύκολα και να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή. Οι ενδεικτικές πινακίδες για τις αποφρακτικές 

διατάξεις πρέπει να διατηρούνται αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες. Επίσης, πρέπει να ελέγχεται η 

στεγανότητα των σωληνώσεων εκτός κτιρίου εντός εδάφους κάθε 5 έτη από αδειούχο τεχνίτη(π.χ. 

ακόμη και με αφρίζον μέσο υπό πίεση λειτουργίας). Μετά το πέρας των ελέγχων να εκδίδεται 

αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου. 

 

 Σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους: 

Οι σωληνώσεις εκτός κτιρίου εκτός εδάφους της εσωτερικής εγκατάστασης χρειάζονται 

προστασία έναντι μηχανικών ζημιών και επιβαρύνσεων, καιρικών επιδράσεων και βλαβών λόγω 

διάβρωσης, ακόμη και στις διελεύσεις τοίχων. Οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι ικανές 

για λειτουργία και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή. Πρέπει να διατηρείται μονίμως 
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η άρτια, σταθερή στήριξη των σωλήνων, να ελέγχονται προσεκτικά οι προαναφερόμενες 

απαιτήσεις με ένα οπτικό έλεγχο, να γίνεται ο έλεγχος της στεγανότητας κάθε 5 έτη με κατάλληλα 

μέτρα (π.χ. ακόμη και με αφρίζον μέσο υπό πίεση λειτουργίας) από αδειούχο τεχνίτη και να 

εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό επανελέγχου. 

Βαφές και παρόμοιες εξωτερικές εργασίες μπορεί να εκτελέσει και ο ίδιος ο καταναλωτής. 

 

Σωληνώσεις εντός κτιρίου. 

 Οι σωληνώσεις εντός κτιρίου αποτελούνται από αγωγούς κατανάλωσης, διακλάδωσης και 

σύνδεσης συσκευών. Οι αγωγοί πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών καταπονήσεων και 

ζημιών καθώς και έναντι διάβρωσης. Πρέπει να διατηρείται μονίμως άψογη και σταθερή η 

στήριξη των σωλήνων. Εάν γίνει μεταγενέστερη επένδυση ακάλυπτων εσωτερικών σωληνώσεων, 

τότε πρέπει να ληφθεί μέριμνα για επαρκή προσαγωγή και απαγωγή αέρα από τις κοιλότητες που 

δημιουργήθηκαν. Τα τερματικά ανοίγματα των αγωγών πρέπει να κλείνονται με τάπες, 

καλύπτρες, ένθετους δίσκους ή τυφλές φλάντζες από μεταλλικά υλικά - μια κλειστή αποφρακτική 

διάταξη δεν επαρκεί. Κατά την αλλαγή χρήσης χώρων πρέπει να ελεγχθούν οι ενδεχόμενες 

επιπτώσεις επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων αγωγών από άτομο με προσόντα Επιβλέποντος 

Υγραερίου.  

Θα πρέπει να είναι γνωστή η διαδρομή καλυμμένων αγωγών με αποτύπωση σε κατάλληλα 

σχέδια. Οι εύκαμπτοι αγωγοί σύνδεσης συσκευών πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς τάσεις, 

δίπλωση και στρέψη και, όπως τα εξαρτήματα σύνδεσης των συσκευών, δεν επιτρέπεται να 

έρχονται σε επαφή με τα θερμά καυσαέρια.  

Οι αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι ικανές για λειτουργία και με συνεχή δυνατότητα 

χρήσης.   

Συσκευές υγραερίου 

- Οι συσκευές υγραερίου πρέπει να προστατεύονται έναντι μηχανικών ζημιών και 

ρύπανσης. 

- Η τροφοδοσία αέρα καύσης και η απαγωγή καυσαερίων πρέπει να εξασφαλίζονται 

συνεχώς. 

- Ο καταναλωτής πρέπει να εξοικειωθεί με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή. 

- Η άρτια λειτουργία των συσκευών υγραερίου πρέπει να εξασφαλίζεται μέσω τακτικής 

επιθεώρησης και προληπτικής συντήρησης από αδειούχο συντηρητή σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 
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- Για την τακτική επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση πρέπει να συμπληρώνεται από τον 

συντηρητή κατάλληλο φύλλο συντήρησης-ρύθμισης. 

- Σε περιπτώσεις αλλαγών χρήσης χώρων πρέπει να ελεγχθούν οι επιδράσεις επί των 

υφισταμένων συσκευών υγραερίου από άτομα με προσόντα Επιβλέποντος Υγραερίου. 

Πέρα από την τακτική επιθεώρηση, την προληπτική συντήρηση και τον έλεγχο θα πρέπει 

περαιτέρω ο καταναλωτής κατά τη λειτουργία των συσκευών αερίου να προσέχει για ενδείξεις 

μη άρτιας λειτουργίας ή άλλων ελλείψεων, οι οποίες, ενδεικτικά, μπορεί να είναι: 

- ίχνη αιθάλης, ρύποι, μεταβολές χρώματος επάνω ή μέσα στη συσκευή ή στο άμεσο 

περιβάλλον, 

- μεταβολές της εικόνας της φλόγας και της σταθερής ελάχιστης ρύθμισης, 

- μηχανικές και θερμικές ζημιές, 

- ελλιπής ασφάλεια έδρασης ή στερέωσης στον τοίχο, 

- ελλείπουσες, καταστραμμένες ή ελαττωματικές διατάξεις χειρισμού (π.χ. κουμπιά 

χειρισμού στη συσκευή υγραερίου), 

- μεταβολές της συμπεριφοράς λειτουργίας κατά την εκκίνηση και σβέση σε συνδυασμό, 

με ασυνήθιστους θορύβους ("σκληρή έναυση"), 

- ασυνήθιστη δημιουργία οσμής κατά τη λειτουργία της συσκευής υγραερίου 

(καυσαέριο), 

- οσμή υγραερίου . 

Τέτοιες διαπιστώσεις πρέπει να οδηγήσουν σε διακοπή της λειτουργίας και άμεση επισκευή. 

  

Πυροπροστασία 

Σε κάθε εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας γενικής εφαρμογής, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα 

ανάφλεξης και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης σε 

περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.  

 

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας . 

Στις εγκαταστάσεις υγραερίου οι οποίες τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου πρέπει να 

ακολουθούνται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας: 

- καμμία αποστράγγιση ή εκκένωση υγραερίου δεν πρέπει να οδηγείται σε απόσταση 

μικρότερη των 3 m από σύστημα αποχέτευσης (εάν δεν υπάρχει μηχανικό σιφώνιο) ή άλλο 
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σύστημα αποστράγγισης, 

- μόνιμη ανάρτηση σε όλες τις εισόδους του χώρου των δεξαμενών, ευδιάκριτων πινακίδων 

ή σημάτων που απαγορεύουν το κάπνισμα και την χρήση φωτιάς, 

- ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αφαιρούνται γύρω από κάθε δεξαμενή 

υγραερίου σε ακτίνα 5 m, 

- εάν χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα για το σκοπό αυτό, πρέπει να προσεχθεί, ώστε να μην 

επιλεγούν χημικά που μπορεί να προκαλέσουν εστία έναυσης και κίνδυνο πυρκαγιάς. 

- Όλος ο εξοπλισμός πυροπροστασίας του χώρου των δεξαμενών πρέπει να είναι 

εγκατεστημένος σε προσιτές θέσεις και να είναι βαμμένος με χαρακτηριστικό κόκκινο 

χρώμα, ώστε να εντοπίζεται άμεσα από το προσωπικό. 

- Πρέπει να εξασφαλίζεται κατάλληλη προσπέλαση προς και γύρω από την εγκατάσταση για 

τα πυροσβεστικά μέσα και συστήματα και η προσπέλαση να διατηρείται συνεχώς 

ελεύθερη. 

Στις εγκαταστάσεις υγραερίου επιπλέον των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 

στον ευρύτερο χώρο θα πρέπει να ακολουθούνται και τα παρακάτω προληπτικά μέτρα 

πυροπροστασίας: 

- σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου, 

- σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων, 

- τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης 

σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, 

- απομάκρυνση εύφλεκτων υλών από φλόγες και σπινθήρες, 

- απομάκρυνση από τις αποθήκες, προαύλια κ.λπ. όλων των άχρηστων εύφλεκτων 

υλικών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης της φωτιάς 

σε αυτά, 

- δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών διαφορετικής 

φύσεως, που μπορεί να προκαλέσει εξώθερμη αντίδραση, 

- επιμελής συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη 

βραχυκυκλωμάτων, 

- επαρκής και συχνός φυσικός ή τεχνητός αερισμός των χώρων παραγωγής και 

αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, 

- επιθεώρηση από υπεύθυνο πρόσωπο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, 

αποθηκών κ.λπ. μετά την διακοπή της εργασίας, για την επισήμανση και εξάλειψη 
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τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

Να γίνεται κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να 

αυταναφλεγούν και να αποθηκεύονται σε περιοχές που δεν περιλαμβάνουν ζώνες 0, 1 και 

2. 

 

Μόνιμα μέσα. 

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου σε χώρους που τροφοδοτούνται από δεξαμενές υγραερίου 

υποχρεούνται να διαθέτουν μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή άλλα μόνιμα μέσα 

πυροπροστασίας. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στις εγκαταστάσεις που 

υποχρεούνται να υπάρχει πρέπει να καλύπτει τόσο τους χώρους αποθήκευσης υγραερίου όσο και 

τους χώρους εγκατάστασης. Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, θα καταλήγει στις 

απαραίτητες πυροσβεστικές φωλιές, πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα 

και εφ’ όσον δεν υπάρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την 

Πυροσβεστική Αρχή. 

 

 Βοηθητικά εργαλεία και μέσα Εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην κατασκευή μόνιμου 

υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν. 

 Ενα (1) ειδικό πυροσβεστικό σταθμό, που θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, μέσα στο οποίο θα 

υπάρχουν: 

1. μία (1) σκαπάνη, 

2. ένα (1) φτυάρι, 

3. μία (1) δύσφλεκτη κουβέρτα διάσωσης, 

4. δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, 

5. δύο (2) προστατευτικά κράνη, 

6. δύο (2) ζεύγη γάντια αντιπυρικά. 

 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία είναι η απόδειξη της εμπειρίας για 

τουλάχιστον ένα έργο παρόμοιας δυναμικότητας, με βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από 

τον κύριο του έργου. Ο Ανάδοχος να διαθέτει αποδεδειγμένα στο προσωπικό του Διπλωματούχο 
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Μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου. Οι εγκαταστάτριες 

εταιρείες των επιμέρους συστημάτων του συστήματος και οι κατασκευαστές του εξοπλισμού να 

διαθέτουν τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: 

• EN ISO 9001 

• ISO 18001 

• ISO 14001  

για τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση, έλεγχο και πιστοποίηση εγκαταστάσεων του 

αντικείμενου της δραστηριότητάς τους σε σχέση με το έργο. 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απόρριψης, για την συμμετοχή στην διαδικασία είναι η 

υποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης του προσφέροντα, ως αστικώς 

υπεύθυνου σύμφωνα με το νόμο. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, 

υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιονδήποτε άλλων προσωπικών ή 

περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του 

προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού του Νοσοκομείου, 

ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση κατά παντός κινδύνου για όσο διάστημα 

διαρκεί η σύμβαση (από την εγκατάσταση του Αναδόχου έως και τρά (3) έτη μετά την παραλαβή 

της εγκατάστασης) καθώς επίσης και αστική ευθύνη του έργου και εργοδοτική αστική ευθύνη του 

έργου από αναγνωρισμένη από το Ελληνικά Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία. 

Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την σύμβαση, 

δηλαδή από την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε 

πιθανή βλάβη, σωματική ή της περιουσίας συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του 

Αναδόχου, των ασθενών, των επισκεπτών του νοσοκομείου και θα οφείλεται σε αστοχία 

χειρισμού, λαθεμένης επέμβασης, πλημμελούς συντήρησης, αβλεψίας, παράλειψης εκτέλεσης 

καθηκόντων κλπ. του προσωπικού του Αναδόχου. 

Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του Εργοδότη 
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από τον Ανάδοχο, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με 

οποιαδήποτε σχέση με τον Ανάδοχο του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία 

μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Εργοδότη, από ασθενείς, επισκέπτες 

κλπ. 

Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, από 

την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του 

προσωπικού που απασχολείται στο έργο. 

 

Εκτίμηση κόστους του συνόλου: της μελέτης -- άδειες που απαιτούνται --- της εγκατάστασης 

του εξοπλισμού( από δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου-- διανομής του υγραερίου-- 

αναβάθμισης του λεβητοστασίου (αντικατάσταση των τριών καυστήρων) έως και την απαγωγή 

καυσαερίων ) –και την συντήρηση πλήρους και καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία έτη, 

ανέρχεται στο ποσό των 496.000,00€ (τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 


