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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται µε σκοπό τη συντήρηση όλων των φορητών 

πυροσβεστήρων, των μονίμων συστημάτων και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και την 

ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας όπου έχουν λήξει που βρίσκονται στα κτίρια των δομών του 

Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων. 

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες-εργασίες που απαιτούνται με υποστήριξη από 

εξειδικευμένο προσωπικό, για την καλή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των ανωτέρω. 

Ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, 

ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των φορητών – μονίμων και λοιπών μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας να πληροί τους ισχύοντες κανόνες, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς 

και όλες τις διατάξεις και τους νόμους. 

Κανένα κτίριο δεν θα παραμένει χωρίς τη στοιχειώδη πυροπροστασία για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η συντήρηση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων. Ως εκ τούτου ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά το 

σύνολο των πυροσβεστήρων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συντήρησή τους. 

Η περίοδος συντήρησης των φορητών – μονίμων και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας θα 

έχει ετήσια διάρκεια. 

 

Α/Α 
Περιγραφή Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα Τιμή μονάδος  Συνολική τιμή 

1 Έλεγχος πυροσβεστήρων  Κατ’ αποκοπή 140 5,00 700,00 

2 
Υδραυλική δοκιμή 

πυροσβεστήρων 
Κατ’ αποκοπή 80 12,00 960,00 

3 Αναγόμωση πυροσβεστήρων Κιλά 500 2,00 1.000,00 

4 

Έλεγχος μονίμων και λοιπών 

μέσων ενεργητικής 

πυροπροστασίας 

Κατ’ αποκοπή 15 50,00 750,00 

5 

Ανανέωση πιστοποιητικού 

πυρασφάλειας (Ελ. 

Βενιζέλου & Λολιπούπολης, 

Α’ Βρεφικού Χανίων και Ε’ 

παιδικού Χανίων)  

Κατ’ αποκοπή 3 350,00 1.050,00 

 Σύνολο 4.460,00 

 Φ.Π.Α. 24% 1.070,40 

 Γενικό Σύνολο 5.530,40 

 

Εφόσον παρουσιαστούν βλάβες, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώνει την υπηρεσίας μας. 

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι – συντηρήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με 

αριθμό 618/43/05 (Φ.Ε.Κ. 52Β/05) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, όπως 

τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218 Β/2005) Κοινή Απόφαση των ίδιων υπουργών). 

Κατόπιν αυτών θα χορηγηθούν στον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων: 



Υπεύθυνη δήλωση για την καλή και ασφαλή λειτουργία του ελεγμένου πυροσβεστικού υλικού, στην οποία να 

φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που ελέγχθηκαν ή έγινε υδραυλική δοκιμή ή αναγομώθηκαν και ότι 

αυτοί πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς και την ασφαλή λειτουργία των μονίμων και λοιπών μέσων 

ενεργητικής πυροπροστασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μία φορά το έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας να ενεργεί έλεγχο και να συντηρεί τα 

μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας και να ενημερώνει το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων 

Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 

1794/6-6-2012 τ. Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας δεν είναι σε ισχύ ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην ανανέωσή του χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τον ΔΟΚΟΙΠΠ. 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 5.530,40 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6264.002 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021-2022.  

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 13/10/2021 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

Χανιά, 13/10/2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Χανιά, 13/10/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ 

 
ΤΖΙΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 


