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ΘΕΜΑ : Κατασκευή & προμήθεια σιγαστήρα καυστήρα Riello P300 P/G 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Κατασκευή και προμήθεια, τριών (3) τεμαχίων, σιγαστήρα για τους καυστήρες, τύπου Riello P300 

P/G, του λεβητοστασίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 

Οι σιγαστήρες θα προσαρμοστούν στην υποδοχή αναρρόφησης κάθε καυτήρα, πριν το ντάμπερ του 

αέρα, με σκοπό την μείωση του θορύβου. Η τεχνική περιγραφή των σιγαστήρων αναφέρεται στην 

ενότητα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

Με ποινή αποκλεισμού, ο Ανάδοχος του έργου να έχει εμπειρία σε κατασκευή και εμπορία 

ατμολεβήτων και να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015. Εν συνεχεία, υποχρεούται να 

καταθέσει το τελευταίο πιστοποιητικό και επιπροσθέτως, να καταθέσει κατάλογο έργων στα οποία 

έχει κατασκευάσει και προμηθεύσει ατμολέβητες. 

 

Αντικείμενο και σκοπιμότητα του έργου 

Ο θόρυβος του καυστήρα προέρχεται από την πτερωτή του ανεμιστήρα του, ο οποίος λειτουργεί 

στις 2.900rpm. Το προσωπικό, του λεβητοστασίου, κατά την διάρκεια της βάρδιας, βρίσκεται 

πλησίον των καυστήρων, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένοι σε πηγές θορύβου με ότι 

συνεπάγεται, μακροπρόθεσμα, για την υγεία τους. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το έργο της κατασκευής των καυστήρων κρίνεται αναγκαίο και 

επιβεβλημένο. 

 

Υποχρεώσεις πριν την έναρξη των εργασιών 
Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να μεταβεί στους χώρους και 

τις εγκαταστάσεις που θα υλοποιηθούν οι εργασίες και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του χώρου 
οφείλει να λάβει γνώση του έργου κατασκευής των σιγαστήρων. 

 

Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια εργασιών 

Έναρξη εργασιών το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της Σύμβασης 
ανάληψης εργασιών από το Γ. Ν. Πατρών και ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση σε πλήρη 
και καλή λειτουργία το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την έναρξή 
τους. 

Μέτρα ασφαλείας – Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση των εργασιών 
Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λάβει όλα τα απαιτούμενα από τη 

Νομοθεσία μέτρα ασφάλειας για την προστασία των εργαζόμενων του, του προσωπικού του 
Νοσοκομείου, των ασθενών και γενικά όλων των διερχόμενων στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών. 
Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για τη μη πρόκληση σπινθήρων, φωτιάς, διαρροών νερού, 
αποχετεύσεων και ιατρικών αερίων, απροειδοποίητων διακοπών ηλεκτροδότησης τόσο στους 
χώρους που θα εκτελεστούν οι εργασίες όσο και σε άλλους χώρους του Νοσοκομείου. 
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Κατά την εκτέλεση των εργασιών, τυχόν διατρήσεις ή σκαψίματα που μπορεί να απαιτηθούν, 
στο δάπεδο, στην οροφή, στους τοίχους, σε κουφώματα κ.α. δομικά στοιχεία, να 
πραγματοποιηθούν μετά από επιτόπιο έλεγχο και συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΓΝΠ για 
την αποφυγή βλαβών στο κτίριο ή σε άλλες εγκαταστάσεις. Για όσες φθορές σε δομικά στοιχεία 
(πατώματα, τοίχους, κουφώματα, ψευδοροφές κ.α.) ή και σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 
και δίκτυα προκύψουν κατά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, να ενημερωθεί άμεσα η 
Τεχνική Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για να τις ελέγξει. Οι φθορές οι οποίες είτε επηρεάζουν την 
στατική επάρκεια και την ασφάλεια των κτιρίων είτε την λειτουργία εξοπλισμού και 
εγκαταστάσεων, να αποκατασταθούν πλήρως και άμεσα, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου, από 
ειδικευμένο προσωπικό με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις (με επισκευή, χρωματισμό, 
αντικατάσταση κ.α. εργασίες) και υλικά. Επίσης, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου να 
αποκατασταθούν άμεσα όποιες ζημιές μπορεί να προκληθούν σε γειτονικούς χώρους, λόγω των 
προαναφερθέντων βλαβών ή και διαρροών, διακοπών παροχής ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας 
κ.α.. Όλες οι οπές σε δομικά στοιχεία, όπως τοίχοι, πατώματα, οροφές, πόρτες, παράθυρα, πρέπει 
να σφραγίζονται πλήρως, αμφίπλευρα και με τα κατάλληλα υλικά για να εξασφαλιστεί η 
στεγανότητα και η διατήρηση του προβλεπόμενου από την Νομοθεσία, βαθμού προστασίας από 
την μετάδοση φωτιάς και καπνού από και προς γειτονικούς χώρους. 

Οι όποιες επεμβάσεις, επισκευές ή προσθήκες γίνουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις (δομικά 
στοιχεία και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), να πληρούν και τις απαιτήσεις του ισχύοντος 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να θεωρήσει ότι οι παρακείμενοι χώροι θα είναι σε πλήρη λειτουργία. 
Απαιτείται πλήρης απομόνωση των χώρων εργασίας και λήψη μέτρων για μη εκπομπή θορύβου, 
σκόνης, οσμών κλπ. Σε περίπτωση που οι εργασίες προκαλούν σημαντική όχληση και αρνητική 
επίδραση στη λειτουργία ιατρικών, νοσηλευτικών κ.α. εργασιών του Νοσοκομείου, η Τεχνική 
Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρις ότου δεν εμποδίζονται οι 
λειτουργίες του Νοσοκομείου ή να καθορίσει άλλες ώρες για την εκτέλεση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται την άμεση απομάκρυνση τυχόν μπαζών και αχρήστων αποξηλωθέντων 
υλικών, εξοπλισμού και υλικών συσκευασίας από τους χώρους που εκτελούνται οι εργασίες και 
τους κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου (συμπεριλαμβανομένου και του προαυλίου χώρου). 
Τα υλικά αυτά να απορριφτούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επόμενης παραγράφου. 

Υποχρεώσεις κατά την ολοκλήρωση των εργασιών 

Καθαρισμός χώρων: Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τους χώρους στους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες καθαρούς και λειτουργικούς. Να απομακρυνθούν άμεσα τα 
άχρηστα υλικά και υλικά συσκευασίας σε χώρους απόρριψης που θα υποδείξει το Νοσοκομείο. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει: 

τα άχρηστα υλικά συσκευασίας στους εξωτερικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης και 
τα μη ανακυκλώσιμα σκουπίδια στους κοινούς πράσινους κάδους σκουπιδιών. 

Επίσης, εάν από τις εργασίες προκύπτουν μπάζα και άχρηστα αποξηλωθέντα υλικά, ο Ανάδοχος 
να φροντίσει για την ορθή απόρριψή τους με δική του επιβάρυνση, ενέργειες και μέσα π.χ. με 
ενοικίαση ειδικού κάδου. 
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη κατασκευής και 

προμήθειας τριών (3) τεμαχίων σιγαστήρων 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 

€ 15.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη εγκατάστασης του 

συστήματος σιγαστήρων 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 

€ 2000,00 

Εγγύηση: 2 έτη 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η λειτουργία στηρίζεται στην απορρόφηση θορύβου μέσω διάτρητης λαμαρίνας και 

ορυκτοβάμβακα μεγάλης πυκνότητας 100kg/m3. Οι διαστάσεις υπολογίζονται ανάλογα με την 

ποσότητα διερχόμενου αέρα του καυστήρα τύπου P300 P/G. 

Το σύστημα του σιγαστήρα αποτελείται από: 

1. Δοχείο σιγαστήρα κατάλληλων διαστάσεων με διαφράγματα για την κατάλληλη διέλευση 

του αέρα και ορυκτοβάμβακα μεγάλης πυκνότητας σε πάχος: 50mm. 

2. Πλέγμα προστασίας στην είσοδο του σιγαστήρα προς αποφυγή αναρρόφησης ελαφρών 

αντικειμένων.  

3. Αεραγωγός σύνδεσης του στομίου του καυστήρα με το στόμιο του σιγαστήρα για 

διευκόλυνση κατά τη συντήρηση του καυστήρα και του ατμολέβητα. 

4. Στόμιο σύνδεσης του αεραγωγού με την αναρρόφηση του καυστήρα. 

 

 

 


