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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στον περιοδικό επανέλεγχο-συντήρηση-

αναγόμωση των πυροσβεστήρων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε διάφορες κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, όπως 

φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ’ αρ.  

ΕΑ/7007/10-08-2018 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων. 

 

  

Φορητός 
πυροσβεστήρας 
6 kg ABC ξηράς 

σκόνης  

Φορητός 
πυροσβεστήρας 
12 kg ABC ξηράς 

σκόνης  

Αυτοδιεγειρόμενος 
πυροσβεστήρας 

οροφής 6 kg ABC 
ξηράς σκόνης 

Αυτοδιεγειρόμενος 
πυροσβεστήρας 
οροφής 12 kg 

ABC ξηράς 
σκόνης 

Φορητός 
πυροσβεστήρας 

5 kg CO2 

Πνευματικό 
κέντρο 

15 2     2 

Δημοτικό 
Ωδείο 

2     2   

Δωροθέα 
Σχολή 

3     1 1 

Δημοτικό 
Κουκλοθέατρο 

4       1 

Εθνικό Στάδιο 52   4 2 6 

Δημοτικό 
Κλειστό 

(Κατσιμήδου) 
26   4   5 

Κλειστό 
Γυμναστήριο 

Μπάρας 
12   1   2 

Δημοτικό 
Κολυμβητήριο 

13     2 3 

Αθλητικό 
Κέντρο 

Πυργετού 
25     1 1 

            

Σύνολο 152 2 9 8 21 

 



Όλες οι εργασίες επανέλεγχου-συντήρησης-αναγόμωσης θα γίνουν σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), την 

ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ. Β΄ 1218), άλλες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τις 

σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ ή άλλη νομοθεσία που 

πιθανώς θα ισχύει την ημερομηνία πραγματοποίησης των εργασιών. 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από Αναγνωρισμένη Εταιρεία επανέλεγχου-

συντήρησης-αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Η πιστοποίηση της εταιρείας διενεργείται 

από Αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα 

κατατεθούν όλα τα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις κτλ). 

Η συντήρηση πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των 

πυροσβεστήρων μετά το τέλος των εργασιών. Εάν στην πορεία αυτών των εργασιών 

διαπιστωθεί η φθορά κάποιου εξαρτήματος του πυροσβεστήρα (ασφάλεια, λάστιχο, 

στόμιο, μανόμετρο κλπ ) θα πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα. 

Μετά τη συντήρηση ο πυροσβεστήρας πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση 

αντίστοιχη με την κατάσταση που έχει κατά την έξοδό του από το εργοστάσιο 

κατασκευής. Ίχνη σκουριάς, χτυπημάτων ή άλλων ορατών ελαττωμάτων στο σώμα, στο 

κλείστρο και στους ελαστικούς σωλήνες σημαίνει πλημμελείς εργασίες συντήρησης. 

Επισημαίνεται ότι: 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15325/871/26-6-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης επιβάλλεται η χρήση δακτυλίου κάθε φορά που αποσυναρμολογείται ο 

πυροσβεστήρας. Επιπλέον της εγκυκλίου, όσον αφορά μόνο στις προδιαγραφές 

κατασκευής δακτυλίων ελέγχου πυροσβεστήρων, θα πρέπει να πληρείται η 

προδιαγραφή της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροπροστασίας (ΠΕΠ) ΠΕΠ01:2016. Μετά την 

εφαρμογή του δακτυλίου στον πυροσβεστήρα ο δακτύλιος δεν πρέπει να εμφανίζει 

οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή πλαστικής παραμόρφωσης. 

Εφόσον κάποιος ή κάποιοι πυροσβεστήρες δεν πληροί όλα τα πιο πάνω 

προβλεπόμενα δεν θα γίνεται η παραλαβή του. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται ο έλεγχος όλων των 

πυροσβεστήρων στο σημείο τοποθέτησής τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε 

πυροσβεστήρας: 

α) είναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος. 

β) δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του “κοιτάζουν” προς τα 

έξω. 

γ) έχει ευανάγνωστες οδηγίες λειτουργίας. 

Μετά τον έλεγχο θα κατατεθεί λεπτομερής αναφορά σχετικά με προβλήματα που 

διαπιστώθηκαν κατά τον παραπάνω έλεγχο. 

Ανάλογα με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, περιορισμένος μόνο αριθμός πυροσβεστήρων 

θα απομακρύνεται από κάθε κτίριο/εγκατάσταση κατά την περίοδο συντήρησης και στη 

θέση τους θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο όμοιοι αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες. 

Εφίσταται η προσοχή γιατί κατά την περίοδο της συντήρησης μπορεί να απαιτούνται 

αυξημένα μέτρα πυρασφάλειας. 

Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτική καρτέλα 

εργασιών ανά κτίριο που θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που εκτελέστηκαν και πλήρη 

στοιχεία του κάθε πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει πριν την παράδοση-παραλαβή των 

εργασιών, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ξεχωριστά για κάθε κτίριο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 



 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή (€) Μερική δαπάνη (€) 

Συντήρηση-αναγόμωση 
φορητού πυροσβεστήρα 
6 kg ABC ξηράς σκόνης  

152 6,00 912,00 

Συντήρηση-αναγόμωση 
φορητού πυροσβεστήρα 
12 kg ABC ξηράς σκόνης  

2 12,00 24,00 

Συντήρηση-αναγόμωση 
αυτοδιεγειρόμενου 

πυροσβεστήρα οροφής 6 
kg ABC ξηράς σκόνης 

9 6,00 54,00 

Συντήρηση-αναγόμωση 
αυτοδιεγειρόμενου 

πυροσβεστήρα οροφής 
12 kg ABC ξηράς σκόνης 

8 12,00 96,00 

Συντήρηση-αναγόμωση 
φορητού πυροσβεστήρα 

5 kg CO2 
21 10,00 210,00 

Εξαρτήματα προς 
αντικατάσταση 

(μανόμετρο, στόμιο 
εκκένωσης, λάστιχο 
εκτόξευσης, χοάνη, 

ασφαλιστικό κτλ) κατ' 
αποκοπή 

1 50,00 50,00 

Συνολική δαπάνη 1346,00 

ΦΠΑ 323,04 

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ 1669,04 

 

 

 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κος 

 Θεωρήθηκε 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 

 

 


