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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 

Α. Αντικείµενο  
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων των σχολικών 
µονάδων της Π/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 
 
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης 
Οι εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων θα γίνουν σύµφωνα  µε όσα ορίζονται στην υπ’ 
αριθµ. 618/43 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 
στην υπ’ αριθµ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α ( ΦΕΚ 1218/2005)  η οποία αφορά τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. 618/43/05) Κ.Υ.Α. "Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόµωσης" 

 
 
Γ. Eυθύνη του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά λειτουργίας από αρµόδιο φορέα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Υπουργικές 
Αποφάσεις . 
Οι διαδικασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων θα εκτελούνται από αρµόδιο άτοµο, που θα 
ορίζεται από την ανάδοχο εταιρεία µε την ιδιότητα του τεχνικού υπεύθυνου. 
 
Με ευθύνη του αναδόχου µετά από συνεννόηση µε το ∆/ντή της Σχολικής Μονάδας θα 
καθορίζεται η ηµέρα των εργασιών συντήρησης. 
Ο ανάδοχος  που θα αναλάβει το έργο υποχρεούται την µεταφορά και  επανατοποθέτηση από 
τα σηµεία που βρίσκονται οι πυροσβεστήρες. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της συντήρησης να παραλαµβάνει περιορισµένο αριθµό 
πυροσβεστήρων ή να τοποθετεί αναπληρωµατικούς πυροσβεστήρες ώστε να µη µειώνεται η 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων πρόληψης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση βεβαίωσης ελέγχου 
συντήρησης την οποία παραδίδει στο ∆/ντή κάθε Σχολικής Μονάδας και στην επικόλληση επί 
του πυροσβεστήρα της ετικέτας ελέγχου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 618/43/2005.  
 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει το υλικό στο οποίο θα αναγράφεται ανεξίτηλα η ηµεροµηνία 
επανελέγχου του καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης του και θα εγγυάται τη σωστή 
λειτουργία του καθ’ όλο το ενδιάµεσο διάστηµα. 



Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, 
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την 
ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, την τελική επεξεργασία και τέλος την εµφάνιση τους. 
 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ετήσιας συντήρησης των πυροσβεστήρων απαιτηθούν 
ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή τους λειτουργία, αυτά θα βαρύνουν το Ν.Π.∆.∆. 
«Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου», αφού προηγηθεί σχετική ενηµέρωση 
από τον ανάδοχο.   
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