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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 
Η ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων της Π/θµιας Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες (κατά περίπτωση) : 
 
� Τον έλεγχο του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών µηχανισµών για να προσδιορισθεί 

αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία 
� Τον έλεγχο της λειτουργίας των ενδεικτικών µηχανισµών πίεσης (όπου αυτοί είναι 

προσαρµοσµένοι), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η 
ενδεικνυόµενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισµένα όρια 

� Τον εξωτερικό έλεγχο του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, 
κοιλωµάτων, χτυπηµάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα µπορούσαν να 
περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του 

� Τον διεξοδικό έλεγχο για διάβρωση, κοιλώµατα και χτυπήµατα ή οποιασδήποτε άλλης 
βλάβης των πωµάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στοµίου 
εκκένωσης 

� Τον διεξοδικό έλεγχο του εσωτερικού του σώµατος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, 
κοιλώµατα, εγκοπές, χτυπήµατα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής 
επένδυσης, µε ιδιαίτερη προσοχή στα σηµεία συγκόλλησης 

� Την εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπισθούν τυχόν ορατά σηµάδια 
πηγµάτων, σβολιασµάτων ή ξένων σωµάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εµποδίζει την 
ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να αντικατασταθεί 
µε αντίστοιχη περιεκτικότητας 40% κατά βάρος, µε δυνατότητα χρήσης για όλα τα είδη 
πυρκαγιών. Η χρησιµοποιούµενη σκόνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό 
της εταιρείας παραγωγής της 

� Το ζύγισµα του πυροσβεστήρα (ισχύει µόνο για τους πυροσβεστήρες CO2) και τη 
σύγκριση της µάζας του µε αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη φορά 
σε λειτουργία, ώστε να µην υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη από 10%.  

� Τον απαραίτητο καθαρισµό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώµενου µηχανισµού 
λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήµατος ελέγχου 
εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούµενα µέρη και τα 
σπειρώµατα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή 

� Την αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεµβυσµάτων 
σύµφωνα  µε τα οριζόµενα από τον κατασκευαστή και την αλλαγή των προσαρµοσµένων 
στον ελαστικό σωλήνα διαφραγµάτων (όπου αυτά υπάρχουν) 

� Τη συναρµολόγηση του πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
την επαναπροσαρµογή του διακόπτη ασφαλείας  

� Τον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την 
συµπλήρωση λεπτοµερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας 

 
Γενικότερα, 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)  
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η οποία αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 618/43/05) Κ.Υ.Α. "Προϋποθέσεις 
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου 
και αναγόµωσης" και τα αντίστοιχα πρότυπα κατά είδος πυροσβεστήρα και υλικού 
κατάσβεσης, ώστε αυτοί να λειτουργούν απρόσκοπτα και µε ασφαλή τρόπο.  

 
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 . Επίσης να διαθέτει κατά προτίµηση, πιστοποιητικό ISO που θα προσκοµίσει µαζί 
µε την οικονοµική προσφορά 
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 µε Υ/∆ του Ν. 
1599 για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα  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.   

 
Ηράκλειο 5/12/2014                                             

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

   

     ΑΡΘΡΟ 1ο 

Οι εργασίες αφορούν:  
Την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων των Σχολικών Μονάδων της 
Π/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 

        ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις: 
Η διενέργεια των εργασιών διέπεται από: 

1.  Το Π.∆. 28/80 
2.  Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 άρθρο 83 παρ. 1 
3.  Τις  διατάξεις  του άρθρου 209 του  Κ.∆.Κ. (Ν.3463/2006) 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13  του Ν. 3731/2008 ΦΕΚ 263 τ. Α΄.  
5. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) περί αύξησης των χρηµατικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 
αφορούν την προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. Την παράγραφο 1 του  άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 8440/2011 «Καθορισµός 
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση  οικονοµικών θεµάτων ατών» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών: 
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εργασιών και ποσοτήτων που περιγράφονται, κατόπιν 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών.  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

Συµβατικά στοιχεία: 
A. Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
B. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
Γ.  Τεχνική Έκθεση  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 
Οι προσφορές θα κατατίθενται µε την επίδειξη του Α.∆.Τ. ή µε εξουσιοδότηση σε κλειστό φάκελο 
ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα στοιχεία του συµµετέχοντος και θα απευθύνεται προς την 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών για τις εργασίες συντήρησης  
των Πυροσβεστήρων των σχολικών µονάδων της Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
Μέσα  στον εξωτερικό φάκελο και επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς θα περιλαµβάνονται: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:  
α.Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης µελέτης που αφορά τις εργασίες συντήρησης 

των πυροσβεστήρων των σχολικών µονάδων της Π/θµιας Εκπ/σης  και συµφωνούν µε 
αυτούς.  
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β. ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας 
2) Πιστοποιητικό αναγνωρισµένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης 

πυροσβεστήρων σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) & 17230/671(ΦΕΚ 
1218/Β/2005)  

3) Πιστοποιητικό επάρκειας αρµόδιου ατόµου για τον περιοδικό έλεγχο, την συντήρηση και  την 
αναγόµωση πυροσβεστήρων σύµφωνα µε τις Κ.Υ.Α. 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) & 
17230/671(ΦΕΚ 1218/Β/2005) 

4) Άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. 
 (Τα υπ’ αριθµ. 2,3,4 δικαιολογητικά να είναι διάρκειας ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού )  

5) Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από δηµόσια αρχή. 

6) Τεχνική περιγραφή και ό,τι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών 

7) Την οικονοµική προσφορά - έντυπο της υπηρεσίας (Τιµολόγιο προσφοράς) -  σε 
ξεχωριστό  κλειστό φάκελο σφραγισµένο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

Αξιολόγηση προσφορών: 
Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση των εργασιών θα γίνει από 
τριµελή επιτροπή.  
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να µεταβληθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
Σχολικών Μονάδων Π/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Ηράκλειου µέχρι το όριο του προϋπολογισµού, 
και ο ανάδοχος οφείλει να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εκτέλεση των εργασιών 
Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α 618/43/20-1-2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. 17230/671/1-92-2005 ΄ Προϋποθέσεις 
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανέλεγχου και αναγόµωσης ΄  
Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ιάρκεια σύµβασης 
Η σύµβαση θα υπογραφεί αµέσως µετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής ορίζεται 
µέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς 2014-2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  

Παραλαβή: 
Η αρµόδια επιτροπή του κάθε σχολείου θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την εκτέλεση των 
εργασιών µετά την υποβολή των σχετικών τιµολογίων και µε τη νόµιµη διαδικασία. 
Το ποσό της δαπάνης είναι αυτό που θα προκύψει µετά την αποσφράγιση των προσφορών και 
την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης µέρους των εργασιών, το Ν.Π.∆.∆. 
«Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης» έχει τη δυνατότητα να µην 
καταβάλλει το ανάλογο ποσόν που αντιστοιχεί σε αυτές τις εργασίες. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την Σχολική Επιτροπή Π/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις: 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κειµένων διατάξεων  που 
ισχύουν.  
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 

    
             

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 
  

 
ΤΙΤΛΟΣ : Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων  
σχολικών µονάδων της Π/θµιας Εκπαίδευσης  
∆ήµου Ηρακλείου σχ. έτους 2014-2015 
 
 
 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

∆ΑΠΑΝΗ € 

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως 
1-6kg 

 
ΤΕΜ 700 5,00 3.500,00 

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως 
12kg 

 
ΤΕΜ 55 6,00 330,00 

Συντήρηση πυροσβεστήρα 
οροφής ξηρής κόνεως 6kg 

 
ΤΕΜ 

50 5,00 250,00 

Συντήρηση πυροσβεστήρα 
οροφής ξηρής κόνεως 12kg 

 
ΤΕΜ 

30 6,00 180,00 

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα CO2 5-6kg       

 
ΤΕΜ 

30 5,00 150,00 

Πυροσβεστική σκόνη ABCE 
40% KERR  

 
ΚΙΛΑ 

 
1200 

 
2,00 

 
2.400,00 

 
 

 
   

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  6.810,00 

  
Φ.Π.Α. 23% 1.566,30 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  8.376,30 
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Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
             

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 
  

 
ΤΙΤΛΟΣ : Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων  
σχολικών µονάδων της Π/θµιας Εκπαίδευσης  
∆ήµου Ηρακλείου σχ. έτους 2014-2015 
 
 
 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ € 

∆ΑΠΑΝΗ € 

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως 
1-6kg 

 
ΤΕΜ 700   

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα ξηρής κόνεως 
12kg 

 
ΤΕΜ 55   

Συντήρηση πυροσβεστήρα 
οροφής ξηρής κόνεως 6kg 

 
ΤΕΜ 

50   

Συντήρηση πυροσβεστήρα 
οροφής ξηρής κόνεως 12kg 

 
ΤΕΜ 

30   

Συντήρηση φορητού 
πυροσβεστήρα CO2 5-6kg       

 
ΤΕΜ 

30   

Πυροσβεστική σκόνη ABCE 
40% KERR  

 
ΚΙΛΑ 

 
1200 

  

 
 

 
   

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

  
Φ.Π.Α. 23%  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ   

 
 
 

Ηράκλειο  …../…./2014 
 
 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 

(Σφραγίδα Επιχείρησης & Υπογραφή 
Νοµίµου Εκπροσώπου) 

 
 


