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Α1.           ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  VIII (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)

καλεί  τους  Δήμους  να  υποβάλλουν  αιτήσεις  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στον Άξονα Προτεραιότητας:  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές

και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και

μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για: 

Α)  Τη  σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας  -  σχεδίων κάτοψης και  τεχνικών

περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας.

Β) Την επικαιροποίηση παλαιών μελετών.

Γ) Τη σύνταξη και παράδοση των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των

προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

Δ)  Την  υλοποίηση  και  τη  συντήρηση  μέτρων  και  μέσων  εγκεκριμένης  μελέτης

πυροπροστασίας.

Το  ανώτατο  ποσό  χρηματοδότησης  ανά  κατηγορία  για  κάθε  σχολική  μονάδα

καθορίζεται ως ακολούθως: 

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Α, Β, Γ:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία - Ολιγοθέσια Δημοτικά (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Μονοθέσια, Διθέσια, 

Τριθέσια)
1.000€

Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 1.500€

Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω,

Γυμνάσια - Λύκεια
2.000€

Για την ανωτέρω περίπτωση Δ:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

(αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)μη συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ)

Νηπιαγωγεία - Ολιγοθέσια Δημοτικά (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Μονοθέσια, Διθέσια, 

Τριθέσια)
1.500€

Δημοτικά με λειτουργικότητα έως και 6/θέσιο 2.000€

Δημοτικά με λειτουργικότητα από 7/θέσιο και άνω, 

Γυμνάσια - Λύκεια
3.000€
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Μετά τη θέση σε ισχύ της Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ 2326/Β’), σε όλα

τα  υφιστάμενα  εκπαιδευτήρια  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  τα  ελάχιστα  προληπτικά  και

κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια και στους βοηθητικούς

χώρους αυτών, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών

και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα

σε αυτά. 

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  εκπόνηση  μελετών  παθητικής  και  ενεργητικής

πυροπροστασίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σχολικές μονάδες του Δήμου

Γρεβενών,  ώστε  με  εφαρμογή  του  ισχύοντος  θεσμικού  πλαισίου  να  καταρτιστεί  το

κατάλληλο  πρόγραμμα  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  για  την  απαλοιφή  του

σημαντικού  κινδύνου  που  ελλοχεύει  για  τους  χρήστες  των  εν  λόγω  κτιριακών

εγκαταστάσεων δηλαδή τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. 

Αποτελεί  αναγκαιότητα  η  λήψη  άμεσων,  αλλά  και  έκτακτων  μέτρων  για  την

προστασία των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να επιτευχθούν οι

αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας, και φυσικά η εφαρμογή και ο έλεγχος της απαρέγκλιτης

τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας είναι απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται

οι κίνδυνοι που θέτει η ελλιπής πυροπροστασία στα κτίρια των πάσης φύσεως σχολικών

μονάδων για τη ζωή και την υγεία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και για

την προστασία των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών.

 Η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας,  η  υποβολή και  η έγκρισή τους  από το

Γραφείο Πυρασφάλειας / Π.Υ. Γρεβενών, είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για τη λήψη

προληπτικών και  κατασταλτικών μέτρων και  μέσων πυροπροστασίας στα εκπαιδευτήρια

καθώς και για την έκδοση των πιστοποιητικών πυροπροστασίας στα σχολεία του Δήμου

Γρεβενών. 

Ο  Δήμος  Γρεβενών  έχει  εντάξει  στο  πρόγραμμα  του  Υπουργείο  Εσωτερικών

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  Πρόσκληση VIII» πρόταση για χρηματοδότηση που αφορά αρχικά την

εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και σε μεταγενέστερο χρόνο την υλοποίηση

των προτεινόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες Α΄/θμιας και

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών. Συγκεκριμένα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2130/11-

1-2021 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΑΔΑ: 90ΚΧ46ΜΤΛ6-ΙΚΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε η Πράξη

Ένταξης  του  Δήμου  Γρεβενών  στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  συνολικού

προϋπολογισμού  161.053,69€  για  την  εκπόνηση  των  μελετών  πυροπροστασίας  στις

σχολικές μονάδες του Δήμου. 
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Α2.           ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Α2.1 Τεχνική Περιγραφή – Κύρια Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Το παρόν τεύχος αφορά στην μελέτη με γενικό τίτλο: 

«ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΣΩΝ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΕ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

Με την εν λόγω μελέτη ζητείται: 

1. Η συμπλήρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που θα δοθούν σε ηλεκτρονική

μορφή  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019).dwg)  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  στον  ανάδοχο  με  στόχο  την

επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης ή η αποτύπωση και η σύνταξη

νέων σχεδίων σε όσα κτίρια δεν υπάρχουν σχέδια. 

2. Η  αποτύπωση  των  υφιστάμενων  εγκαταστάσεων  πυρόσβεσης  και

πυρανίχνευσης για να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της μελέτης ενεργητικής

πυροπροστασίας.

3. Η σύνταξη μελέτης παθητικής πυροπροστασίας.

4. Η σύνταξη μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας.

5. Η  σύνταξη  μελέτης  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Σ.Α.Υ.)  και  Φακέλου

Ασφάλειας και Υγείας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Φ.Α.Υ.).

6. Η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης

Το  φυσικό  αντικείμενο  περιλαμβάνει  την  εκπόνηση  των  απαραίτητων  μελετών

παθητικής  και  ενεργητικής  πυροπροστασίας,  όπου  ενδεικτικά  περιλαμβάνονται  σχεδία

κατόψεων, τομές, τεχνική περιγραφή των μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας σύμφωνα

με  το  Υπόδειγμα  της  Πυροσβεστικής  Διάταξης  16/2015,  καθώς  και  η  σύνταξη  τευχών

δημοπράτησης  και  Σ.Α.Υ.  –  Φ.Α.Υ.  για  την  υλοποίηση  των  προβλεπόμενων  στη  μελέτη

μέτρων και μέσων πυροπροστασίας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Α΄ ΦΑΣΗ). 

Η σύνταξη των μελετών Πυροπροστασίας θα γίνει κατά περίπτωση σύμφωνα με: 

 το  Προεδρικό  Διάταγμα  41/2018  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ  80/Α/7-5-2018)  «Κανονισμός

Πυροπροστασίας Κτιρίων»,

 την Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ 2326/Β/29-10-2015) «Μέτρα και

μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»,

 το  Προεδρικό  Διάταγμα  71/1988  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ  32/Α/17-2-1988)  «Κανονισμός

Πυροπροστασίας των Κτιρίων»,

 την ισχύουσα νομοθεσία. 

Μετά την  εκπόνηση των Μελετών Πυροπροστασίας,  αυτές θα υποβληθούν  στο

αρμόδιο γραφείο Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Γρεβενών και θα πρέπει

να λάβουν έγκριση, ως πρώτο απαραίτητο βήμα πριν κατατεθούν στον Δήμο Γρεβενών.

Οι  μελέτες πυροπροστασίας  θα εκπονηθούν για υφιστάμενες σχολικές  μονάδες

του Δήμου Γρεβενών δηλαδή για 1 Νηπιαγωγείο, 6 Δημοτικά και 4 Γυμνάσια - Λύκεια, τα

οποία παρατίθενται στον πίνακα 1: 
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Α/
Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(μ2)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 500,68 ΝΑΙ ΝΑΙ

2 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.160,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.232,67 ΝΑΙ ΝΑΙ

4 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.404,38 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 449,02 ΝΑΙ ΝΑΙ

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟΥ 465,56 ΝΑΙ ΝΑΙ

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΛΛΙΟΥ 130,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

8 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2.336,81 ΝΑΙ ΝΑΙ

9 1Ο ΛΥΚΕΙΟ 2.253,74 ΝΑΙ ΝΑΙ

10 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ 3.694,73 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΕΠΑΛ 7.281,52 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Οι  εγκεκριμένες  μελέτες  πυροπροστασίας  από  την  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  θα

χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για τη δημοπράτηση έργου που θα αφορά

στην υλοποίηση και  τη συντήρηση μέτρων και  μέσων συστημάτων πυροπροστασίας  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Β΄

ΦΑΣΗ).

Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε όλες τις

απαραίτητες  ενέργειες  ώστε  η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  να  εκδώσει  πιστοποιητικά

πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών του Πίνακα 1.

Α2.2 Διαθέσιμα Στοιχεία 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα παρέχει στον ανάδοχο σχέδια κατόψεων και τομών

των  σχολικών  κτιρίων  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)όπου  αυτά  υπάρχουν),  τα  οποία  αφού  επικαιροποιηθούν  θα

αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. 

Α2.3 Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για

την εκπόνηση των μελετών,  όπως σχέδια κατόψεων, στοιχεία οικοδομικών αδειών κ.λπ.

που υπάρχουν στις αντίστοιχες Σχολικές Μονάδες του Δήμου Γρεβενών, στην Πολεοδομία

του Δήμου Γρεβενών, τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες.

Όλα τα σχέδια που θα δοθούν στον Ανάδοχο (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)κατόψεις,  τομές)  σε ηλεκτρονική

μορφή θα πρέπει  να  επικαιροποιηθούν  για  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  εκπόνηση της

μελέτης πυροπροστασίας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια σε κάποιες σχολικές μονάδες (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)δημοτικά

σχολεία Μεγάρου και Φελλίου) ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή,

να  συντάξει  τα  απαιτούμενα  σχέδια  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)κατόψεις,  τομές)  σε  κλίμακα  1:50  που  είναι

απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης πυροπροστασίας. 
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας

των στοιχείων που θα του δοθούν.

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  να  λάβει  υπόψη  και  να  αξιοποιήσει  όλα  τις

υφιστάμενες  εγκαταστάσεις/δίκτυα  πυρόσβεσης  –  πυρανίχνευσης  για  την  σύνταξη  των

μελετών Πυροπροστασίας. 

Στις  περιπτώσεις  που  υπάρχει  μελέτη  Πυροπροστασίας  και  ζητείται  η

επικαιροποίηση αυτής, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με επιτόπια επίσκεψη, να ελέγξει

την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων – δικτύων πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης και

να τα συμπεριλάβει στην επικαιροποίηση της μελέτης και στα τεύχη δημοπράτησης. 

Ο ανάδοχος έχει  την  υποχρέωση να υποβάλει  τις  μελέτες Πυροπροστασίας  στο

Γραφείο Πυρασφάλειας / Π.Υ. Γρεβενών, για έγκριση. Οι όποιες διορθώσεις ζητηθούν από

την Π.Υ. Γρεβενών επιβαρύνουν τον ανάδοχο μελετητή. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της διαδικασίας διεκπεραίωσης της έγκρισης των

μελετών από τις διάφορες Υπηρεσίες. 

Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  βρίσκεται  σε  πλήρη  συνεννόηση  με  την  Διευθύνουσα

Υπηρεσία από την οποία θα καθορίζεται η σειρά εκπόνησης μελέτης.

Όλα  τα  πρωτότυπα  δεδομένα  και  αρχεία  θα  αποθηκεύονται  και  θα

αρχειοθετούνται από το μελετητή κατά τη διάρκεια εκπόνησης μελετών κατά τρόπο ώστε

να είναι εύκολα προσβάσιμα και αντιληπτά από την Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να ελέγχει τα

παραπάνω στοιχεία.

Α3.          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ   

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α3.1 Πρόγραμμα εκπόνησης απαιτούμενων μελετών

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται  η σύνταξη μελέτης παθητικής και

ενεργητικής  πυροπροστασίας -  σχεδίων  κατόψεων,  τομών  και  τεχνικών  περιγραφών

μονίμων  συστημάτων  πυροπροστασίας,  η  υποβολή  τους  στην  αρμόδια  Πυροσβεστική

Υπηρεσία για έγκριση, η παράδοση των εγκεκριμένων μελετών παθητικής και ενεργητικής

πυροπροστασίας  –  σχεδίων  κατόψεων  και  τεχνικών  περιγραφών  μονίμων  συστημάτων

πυροπροστασίας,  οι  αποτυπώσεις  για  όσα  κτίρια  δεν  υπάρχουν  σχέδια,  καθώς  και  η

σύνταξη  και  παράδοση  των  τευχών  δημοπράτησης  και  Σ.Α.Υ.  –  Φ.Α.Υ.,  σε  έντυπη  και

ηλεκτρονική μορφή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του Δήμου Γρεβενών.

Α3.2 Προδιαγραφές – Οδηγίες σύνταξης μελετών
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Όλες  οι  μελέτες  προς  έγκριση  από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  θα  πληρούν  τους

ισχύοντες κανονισμούς (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Προδιαγραφές ΥΠΕΚΑ, κτιριοδομικός, ΝΟΚ-4067/12, 4495/17, Π.Δ.

41/2018, Π.Δ. 16/2015, Π.Δ. 71/1988, κ.λπ.).

Για τη σύνταξη των μελετών Πυροπροστασίας θα ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες

εγκεκριμένες μελέτες καθώς και πραγματικά στοιχεία των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη το

υφιστάμενο εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης και συμπεριλαμβάνοντας αυτόν στη

μελέτη. 

Ο  μελετητής  σε  κάθε  περίπτωση,  θα  εξετάσει  με  λεπτομέρεια  τις  πραγματικές

συνθήκες των συγκεκριμένων κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τις

δυνατότητες  μεταρρύθμισης,  διαρρύθμισης  και  τροποποίησής  τους  ώστε  να

προσαρμοστούν  στις  νέες  απαιτούμενες  Τεχνικές  Προδιαγραφές  και  θα  προβλέψει,

προϋπολογίσει και τιμολογήσει τις εργασίες που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση των

εγκαταστάσεων αυτών, αξιοποιώντας όσες από αυτές κρίνει κατάλληλες για το σκοπό

αυτό στο μέγιστο δυνατό.  Απώτερος  σκοπός  σε  κάθε περίπτωση,  είναι  στη Β΄  Φάση η

κατασκευή του έργου για την υλοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και η

λήψη Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας για το σύνολο των σχολικών κτιρίων.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες

αρχές για τυχόν πρόσθετα στοιχεία που αφορούν υφιστάμενα δίκτυα (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Ο.Κ.Ω κ.λπ.)  στον

τόπο του έργου. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και να

μεριμνήσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη

σύνδεση του εν λόγω έργου με τα παραπάνω δίκτυα. 

Οι προτάσεις του μελετητή θα τίθενται στην κρίση της επίβλεψης που θα μπορεί

να τις εγκρίνει, να τις τροποποιεί ή και να τις απορρίπτει.

Α3.3 Παραδοτέα στοιχεία

Συγκεντρωτικά τα παραδοτέα στοιχεία για κάθε ανεξάρτητη σχολική μονάδα του

Πίνακα 1 είναι:

1. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας  , η οποία απαρτίζεται από:

α)  Επικαιροποίηση όλων των  σχεδίων  σε  ηλεκτρονική  μορφή (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)κατόψεις,

τομές)  που  θα  δοθούν  από  την  Υπηρεσία  στον  Ανάδοχο  και

επανασχεδιασμός όπου απαιτείται σε κλίμακα 1:50.

β)  Κατόψεις των σχολικών κτιρίων που δεν έχουν αποτυπωθεί (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Δημοτικό

σχολείο Μεγάρου και δημοτικό σχολείο Φελλίου) σε κλίμακα 1:50.

β)  Έκθεση που  αναλύει  τις  δομικές  μέριμνες  για  την  προστασία  από  τη

φωτιά που έχουν ληφθεί κατά το σχεδιασμό και τους υπολογισμούς που

καθορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για την εφαρμογή τους.

γ)  Διαγραμματικά  σχέδια  οδεύσεων διαφυγών  και  δομικής

πυροπροστασίας σε κλίμακα 1:50.

2. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας  , η οποία περιλαμβάνει:
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α)  Τεχνική  Έκθεση με  πλήρη  αναφορά  στους  Κανονισμούς  και  στις

παραδοχές σχετικά με τα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας, τα οποία

επιβάλλονται για το συγκεκριμένο κτίριο ή εγκατάσταση ή επιλέγονται

με επιθυμία του χρήστη.

β)  Τεύχος  Τεχνικής  Περιγραφής  Μόνιμων  Συστημάτων  Ενεργητικής

Πυροπροστασίας με υπολογισμούς των συστημάτων και δικτύων.

γ)  Σχέδια κατόψεων και διαγραμμάτων, των συστημάτων πυρόσβεσης με

νερό, αυτόματων ή χειροκίνητων, καθώς και των συστημάτων αυτόματης

κατάσβεσης  με  αέριο  κατασβεστικό  μέσο,  με  όλα  τα  μηχανήματα,

συσκευές και στοιχεία των δικτύων πυρόσβεσης και των σωληνώσεων

αυτών με τις διαμέτρους τους, σε κλίμακα 1:50 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)εφόσον απαιτούνται).

δ) Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης σε

κλίμακα 1:50, χειροκίνητου συστήματος και αναγγελίας πυρκαγιάς, επί

των  θέσεων  που  προβλέπεται  να  εγκατασταθούν  και  συνοπτικό

διάγραμμα πυρανίχνευσης με τον (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)τους) πίνακα (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)πίνακες) και συνοπτική

διάταξη των βρόχων.

ε)  Σχέδια  κατόψεων  με  όλα  τα  υπόλοιπα  μέτρα  ενεργητικής

πυροπροστασίας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)πυροσβεστήρες,  πυροσβεστικοί  σταθμοί,  κ.λπ.)  σε

κλίμακα 1:50.

στ)  Σχέδια  κατόψεων  με  όλα  τα  φωτιστικά  ασφαλείας  και  σήμανσης

οδεύσεων διαφυγής, σε κλίμακα 1:50.

ζ)  Τεύχος  Μελέτης  Πυροπροστασίας  που περιλαμβάνει  το  τυποποιημένο

έντυπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα περιεχόμενα και ο τρόπος σύνταξης των ανωτέρω Σχεδίων και Τευχών, θα

ακολουθούν  τον  εκάστοτε  κανονισμό  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,  ΩΣ  ΦΟΡΕΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

3. Μελέτες Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  

Το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Σ.Α.Υ.)  και  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και

Υγείας  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Φ.Α.Υ.)  αφορά  στο  μελετώμενο  έργο  και  τα  περιεχόμενα

καθορίζονται  από  τις  οικείες  οδηγίες  και  προδιαγραφές  που  ενδεικτικά

είναι οι εξής: 

Π.Δ. 305/1996, Ν. 3850/2010.

Η  μελέτες  Σ.Α.Υ.  –  Φ.Α.Υ.  εκπονούνται  στη  φάση της  οριστικής  μελέτης.

Ειδικότερα:

α) Το Σ.Α.Υ. αποτελεί τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο και

υποδεικνύει  τα  ειδικά  μέτρα  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  την

πρόληψη κινδύνων. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

 Γενικές Πληροφορίες για το έργο

 Περιγραφή του έργου

 Χρονικό προγραμματισμό της μελέτης

 Χρονικό προγραμματισμό της κατασκευής

 Εκτίμηση κινδύνου
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 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων

 Ισχύουσα  νομοθεσία  για  τη  λήψη  μέτρων  προστασίας  και  την

αντιμετώπιση  του  επαγγελματικού  κινδύνου  για  κάθε  εργασία  ή

ομάδες εργασιών που προγραμματίζονται για το έργο

 Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας.

β)  Το  Φ.Α.Υ.  αποτελεί  το  μητρώο  του  έργου  και  σε  αυτό  πρέπει  να

περιλαμβάνονται:

 Τα Εγκεκριμένα Σχέδια

 Η Εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή

 Τα «ως κατασκευάστηκε» (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)«as built») σχέδια του κτιρίου (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)αποτελούν

υποχρέωση του κατασκευαστή και συμπληρώνουν το Φ.Α.Υ.)

 Πρόγραμμα και Έντυπα Αναγκαίων Επιθεωρήσεων και Συντήρησης.

4. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

Για  τη  δημοπράτηση  του  έργου  απαιτούνται  τα  παρακάτω  τεύχη  που

αποτελούν και τα παραδοτέα:

α)  Τεχνική  Περιγραφή: περιλαμβάνει  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  για  το

σαφή καθορισμό  του  αντικειμένου  του  δημοπρατούμενου  έργου  από

τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης και σε συνδυασμό με τις τεχνικές

μελέτες παρέχει πλήρη εικόνα του έργου. 

β)  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών που  αφορούν  στο  σύνολο  των

προβλεπόμενων  για  την  κατασκευή  του  δημοπρατούμενου  έργου:

περιλαμβάνει  αναφορά  των  σχετικών  με  την  κατασκευή  του  έργου,

εγκεκριμένων  προτύπων,  κανονισμών,  προδιαγραφών  και  οδηγιών,

καθώς και αναλυτική περιγραφή των επιπλέον ειδικών προδιαγραφών –

απαιτήσεων  για  εργασίες,  υλικά  κ.λπ.  που  δεν  καλύπτονται  από  τις

ισχύουσες προδιαγραφές.

γ)  Αναλυτικό  Τιμολόγιο: ανάλυση  τιμών  όλων  των  εργασιών  που  δεν

περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα Περιγραφικά Τιμολόγια.

δ)  Τιμολόγιο  Μελέτης: περιλαμβάνει  τα  άρθρα  των  εγκεκριμένων

Περιγραφικών Τιμολογίων,  καθώς και  τα  απαιτούμενα νέα άρθρα για

συγκεκριμένες εργασίες που δεν καλύπτονται από αυτά.

ε) Προϋπολογισμός Μελέτης: περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, όπως

ακριβώς  περιγράφονται  στα  αντίστοιχα  άρθρα  των  εγκεκριμένων

Ενιαίων  Τιμολογίων  ή  σε  περίπτωση που συγκεκριμένες  εργασίες  δεν

καλύπτονται από αυτά, με λεπτομερή περιγραφή και τιμολόγηση.

στ)  Συγγραφή  Υποχρεώσεων: περιλαμβάνει  τους  γενικούς  και  ειδικούς

όρους για την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου και αφορούν σε

θέματα  οικονομικά,  κατασκευαστικά,  χρονικού  προγραμματισμού

(αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)προθεσμίες, ρήτρες), υποχρεώσεις του αναδόχου, του Κυρίου του Έργου

κ.λπ.

 ζ) Διακήρυξη: συντάσσεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα τεύχη και

περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών για το δημοπρατούμενο 
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έργο, τη διαδικασία του διαγωνισμού και την ανάθεση σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπόνηση των μελετών και πριν εγκριθούν από την από

την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Γρεβενών, θα υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Τεχνική

Υπηρεσία σε δύο (2) αντίγραφα (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

Όταν  οι  μελέτες  εγκριθούν  από την Πυροσβεστική  Υπηρεσία  Ν.  Γρεβενών θα

υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Τεχνική Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίγραφα (έντυπη

και ηλεκτρονική μορφή).

Α3.4 Προδιαγραφές για Παραδοτέα στοιχεία

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α3.3.

Όλες  οι  εγκεκριμένες  μελέτες  θα  υποβάλλονται  τόσο  σε  έντυπη  όσο  και  σε

ψηφιακή  μορφή.  Τα  ψηφιακά  στοιχεία  μελέτης  θα  υποβάλλονται  με  τη  μορφή  που

προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς. Όλα τα κείμενα θα είναι σε μορφή Microsoft

Word και τα σχέδια σε επεξεργάσιμη μορφή συμβατή με το  Autocad και την έκδοση που

διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)dwg, dxf). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε

ηλεκτρονική μορφή pdf). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε.

Οι ηλεκτρονικές υποβολές πρέπει να είναι αυτές από τις οποίες παρήχθησαν τα

αντίστοιχα εκτυπωμένα σχέδια. Δεν θα γίνονται γενικά δεκτές υποβολές σκαναρισμένων

χαρτών και  σχεδίων,  παρά μόνο αν αυτό ζητηθεί  από την  Τεχνική Υπηρεσία  σε  ειδικές

περιπτώσεις. Κάθε ψηφιακό τεχνικό σχέδιο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ένα σχέδιο) και

όχι «σπασμένο» σε περισσότερα του ενός αρχεία.

Τα σχέδια και τα διαγράμματα θα παραδίδονται με βάση των παρακάτω: 

Τα  γραφικά  δεδομένα των  σχεδιαστικών  αρχείων  θα  μεταφέρονται  στο  f). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σεormat

του  .dwg (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)AutoCad),  συμβατό  με  την  έκδοση  που  διαθέτει  η  Τεχνική  Υπηρεσία.  Σε

περίπτωση αδυναμίας παράδοσης στο παραπάνω f). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σεormat μπορεί  να γίνει  παράδοση και

στην δομή του .dxf). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε.  Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφικήα  σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την  απαραίτητη γραφική

πληροφορία όπως σχεδιαστικά επίπεδα, χρώματα, στυλ, πάχη γραμμών, ειδικά σύμβολα

κ.α. Συνοδευτικά μαζί με τα παραπάνω θα πρέπει να παραδίδονται οι γραμματοσειρές (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)f). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σεont

libraries), οι βιβλιοθήκες συμβόλων (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)cell libraries), και ο χρωματικός πίνακας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)color table)

που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  τη  φάση  της  δημιουργίας  τους.  Επίσης  θα  πρέπει  να

επισυνάπτονται τα αρχεία που καθορίζουν το στυλ εκτύπωσης (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ctb). Ομοίως ισχύει για τα

αντίστοιχα  .dxf). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε αρχεία.  Βασική  προϋπόθεση  κατά  την  έξοδο  των  γραφικών  από  τις

διάφορες  σχεδιαστικές  πλατφόρμες  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  είναι  η  εξασφάλιση  της

διαφοροποιημένης  ανά  σχεδιαστικό  επίπεδο  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)level  ή  layer)  σχεδιαστικής  πληροφορίας.

Στην  περίπτωση  του  f). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σεormat  .dxf). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σε,  η  υποστηριζόμενη  έκδοση  θα  πρέπει  να  περιέχει

αποκλειστικά και μόνο σχεδιαστική πληροφορία και όχι και περιγραφική πληροφορία. 

Τα υπόλοιπα στοιχεία (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)εκθέσεις, πίνακες, κ.λπ.) θα υποβάλλονται σε κάποιο από

τα προγράμματα της Microsoft Office (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Word, Excel).

Οι απαιτήσεις για τις γραμματοσειρές είναι ως εξής: 

Όσα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές τύπου .shx, αυτές θα πρέπει να

στέλνονται μαζί με τα σχέδια. 
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Αν τα σχέδια συμπεριλαμβάνουν γραμματοσειρές .ttf (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)true type f). Επίσης, κείμενα και σχέδια θα υποβάλλονται και σεonts), αυτές θα

πρέπει να είναι ή Arial Greek ή Tα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφικήimes New Roman Greek. Αν είναι διαφορετικές, θα πρέπει

να αποστέλλονται μαζί με τα σχέδια. 

Για όλες τις γραμματοσειρές θα πρέπει το STα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφικήYLE NAME - είδος γραμματοσειράς -

να είναι το ίδιο με το FONTα σχεδιαστικά αρχεία θα περιέχουν όλη την απαραίτητη γραφική NAME - όνομα της γραμματοσειράς στην οποία “ανήκει” το

συγκεκριμένο style.

Α3.5 Χρονοδιάγραμμα

Η  συνολική  προθεσμία  για  την  περαίωση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης

ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από  την υπογραφή της, η οποία αναλύεται ως εξής:

 Στον  καθαρό χρόνο  εντός του οποίου ολοκληρώνεται  το σύνολο του αμιγώς

μελετητικού  αντικειμένου της  σύμβασης.  Στον  καθαρό  χρόνο  δεν

συνυπολογίζονται οι καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Στην παρούσα μελέτη ο καθαρός χρόνος ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

 Στον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν

ευθύνεται ο ανάδοχος και αφορά στις διαδικασίες ελέγχου και διορθώσεων από

την υπηρεσία καθώς και για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την Πυροσβεστική

Υπηρεσία που αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου. Στην παρούσα

μελέτη ο επιπρόσθετος χρόνος ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

Α4.           ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  

Α4.1 Γενικά

Σύμφωνα  με  το  υπ’  αριθμό  πρωτοκόλλου  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/16-5-2017

έγγραφο  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών  με  θέμα:  «Έγκριση  Κανονισμού

Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  Μελετών  και  Παροχής  Τεχνικών  και  λοιπών  συναφών

Επιστημονικών  Υπηρεσιών  κατά  τη  διαδικασία  της  παρ.  8δ  του  άρθρου  53  του  Ν.

4412/2016» (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ 2519Β΄/20-7-2017),  η προεκτίμηση αμοιβών για τις μελέτες  παθητικής

και ενεργητικής πυροπροστασίας, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης για

τις σχολικές μονάδες του Δήμου Γρεβενών προκύπτει από τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο ΟΙΚ.1.1.1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και Έργων Διαμόρφωσης

Ελευθέρων Χώρων

Η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  Α  για  την  εκπόνηση  των  Αρχιτεκτονικών  Μελετών

υπολογίζεται από τον τύπο:

Α =     

κ+
μ

3√ Ε⋅(ΤΑ ο)⋅ΣΒ ν⋅100178 ,3⋅τκ      �1,06 ¿Ε⋅(ΤΑ ο)⋅ΣΒν⋅ΣΑ⋅τκ
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όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)μ2) που εκφράζει το

φυσικό αντικείμενο.

ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ2 κτιρίου ή έργου.

ΣΒν=  Συντελεστής  Βαρύτητας  επί  της  ενιαίας  Τιμής  Αφετηρίας  Αμοιβών

ανά μ2 συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου.

ΣΑ = Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με την κατηγορία της μελέτης.

τκ =  ο  συντελεστής  του  άρθρου του  ΓΕΝ.3  του  παρόντος  κανονισμού με

τιμή για το έτος 2022, τκ = 1,260   (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)έγγραφο της Δ/νσης Δ11, της Γ.Γ.Υ.

του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. με αριθμό πρωτοκόλλου Δ11/104190/06-04-2022).

Οι  συντελεστές  ΣΒν,  ΣΑ,  κ  και  μ  ορίζονται  στον  πίνακα  Ια  της  παρ.7,  όπου  για

νηπιαγωγεία και σχολικά κτίρια στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης έχουμε:

ΤΑο = 9,75 €/μ  2  

ΣΒν = 1,00

ΣΑ = 1,00

Σύμφωνα με το άρθρο ΟΙΚ.5 έχουμε: 

 Η βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας ΤΑο αναπροσαρμόζεται, με το συντελεστή (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)τκ)

του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.

 Η κατανομή, κατά στάδιο, των αμοιβών των Μελετών, γίνεται ως ακολούθως:

Μελέτες

Στάδιο μελέτης Αρχιτεκτονική Στατική Η/Μ

Προμελέτη 35% 35% 35%

Οριστική μελέτη 25% 25% 25%

Μελέτη εφαρμογής

(αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)χωρίς τεύχη δημοπράτησης)
40% 40% 40%

 Στην  αμοιβή  των  μελετών  κτιριακών  έργων  δεν  περιλαμβάνεται  η  αμοιβή

σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.

 Δεν περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω αμοιβές των μελετών οι δαπάνες και

η αμοιβή για τις εξής εργασίες ή επί μέρους μελέτες: 

ια) Οι μελέτες Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

 Σε περίπτωση που, με απόφαση του Εργοδότη, παραλειφθούν ένα ή περισσότερα

στάδια μελέτης, η μελέτη του εκπονούμενου σταδίου θα προσαυξάνεται κατά το

50% του/των παραληφθέντος/ων σταδίου/ων.

Οι  μελέτες πυροπροστασίας  θα εκπονηθούν για υφιστάμενες σχολικές  μονάδες

του Δήμου Γρεβενών δηλαδή για 1 Νηπιαγωγείο, 6 Δημοτικά και 4 Γυμνάσια - Λύκεια, τα

οποία παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ 1: 
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Α/
Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(μ2)

ΠΑΘΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 500,68 ΝΑΙ ΝΑΙ

2 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.160,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.232,67 ΝΑΙ ΝΑΙ

4 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1.404,38 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 449,02 ΝΑΙ ΝΑΙ

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟΥ 465,56 ΝΑΙ ΝΑΙ

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΛΛΙΟΥ 130,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

8 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2.336,81 ΝΑΙ ΝΑΙ

9 1Ο ΛΥΚΕΙΟ 2.253,74 ΝΑΙ ΝΑΙ

10 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ 3.694,73 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΕΠΑΛ 7.281,52 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α4.2 Αμοιβή Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΟΙΚ.1.1.2 η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  για  την  εκπόνηση

Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ.

ΟΙΚ.1.1.1.  στον οποίο η  ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%.  Οι συντελεστές  κ & μ ορίζονται

αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή (ΑΠ)

για τη Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Γρεβενών

του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Α4.3 Αμοιβή Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  ΟΙΚ.3.3.2 η  προεκτιμώμενη  αμοιβή  για  την  εκπόνηση

Μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ.

ΟΙΚ.1.1.1 στον οποίο η  ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 3%.  Οι συντελεστές  κ & μ ορίζονται

αντίστοιχα σε 2,3 και 45 για όλες τις κατηγορίες μελέτης.

Στον  ΠΙΝΑΚΑ 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι υπολογίζεται η προεκτιμώμενη αμοιβή  (ΑΕ)

για τη Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Γρεβενών

του ΠΙΝΑΚΑ 1.

Α4.4 Αμοιβή σύνταξης μελέτης Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

Σύμφωνα με το  άρθρο ΓΕΝ.6 η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Σ.Α.Υ.)  και

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Φ.Α.Υ.) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του
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κυρίως  έργου  ανά  κατηγορία  μελέτης  με  βάση  τα  οριζόμενα  στο  Π.  Δ.  305/96  και  τα

εκάστοτε ισχύοντα.

Η αμοιβή Α2, για την σύνταξη μελέτης (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Σ.Α.Υ.) και (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)Φ.Α.Υ.) ορίζεται από τον τύπο: 

Α2 = ΣΑi * β * τκ   όπου:

ΣAi = Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών για

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών. 

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)%) οριζόμενος ως ακολούθως:

β=κ+
μ

3√ΣΑ i175∗τκ

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι:  

κ= 0,40 και μ= 8,00.

τκ = ο συντελεστής του άρθρου του ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού με τιμή για το

έτος 2022,  τκ = 1,260 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)έγγραφο της Δ/νσης Δ11, της Γ.Γ.Υ. του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ. με

αριθμό πρωτοκόλλου Δ11/104190/06-04-2022).

Ο συντελεστής β (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Σύνταξη  μελέτης  Σ.Α.Υ.  -  Φ.Α.Υ.  απαιτείται  μόνο  για  τη  Μελέτη  Ενεργητικής

Πυροπροστασίας  οπότε στον  ακόλουθο  ΠΙΝΑΚΑ  4 υπολογίζεται  η  αμοιβή  σύνταξης

μελέτης Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. (Α2) για κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά:

Α/
Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΕ)

Άρθρο ΓΕΝ.6:
Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.

β (%) Α2 = ΑΕ*β*τκ

(1) (2) (3)=(1)*(2)*τκ

1 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1.649,49 € 4,49% 93,32 €

2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.047,08 € 3,73% 143,21 €

3 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.186,73 € 3,68% 147,76 €

4 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.510,44 € 3,58% 158,35 €

5 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)6/Θ) 1.526,57 € 4,60% 88,48 €

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟΥ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)2/Θ) 1.565,69 € 4,56% 89,96 €

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΛΛΙΟΥ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)1/Θ) 629,83 € 6,04% 47,93 €

8 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5.138,18 € 3,20% 207,17 €

9 1ο ΛΥΚΕΙΟ 4.999,61 € 3,23% 203,47 €

10 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 7.265,44 € 2,90% 265,48 €

11 ΕΠΑΛ 12.252,76 € 2,50% 385,96 €

ΣΥΝΟΛΑ: 44.771,82 €  1.831,09 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

Α4.5 Αμοιβή σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 15 από 22



ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το  άρθρο ΓΕΝ.6 η προεκτιμώμενη αμοιβή για  τη  σύνταξη  τευχών

δημοπράτησης  ορίζεται  σε  ποσοστό  8% της  συνολικής  προεκτίμωμενης  αμοιβής  των

κατηγοριών μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά:

 Για την τεχνική περιγραφή 10% 

 Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%

 Για την ανάλυση τιμών 25% 

 Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 

 Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 

 Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 

 Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 

 Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 

 Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%

Σύνταξη  τευχών  δημοπράτησης  απαιτείται  μόνο  για  τη  Μελέτη  Ενεργητικής

Πυροπροστασίας.     Επειδή  δεν  απαιτούνται  τιμολόγιο  προσφοράς  και  προϋπολογισμός  

προσφοράς, η ανωτέρω αμοιβή     υπολογίζεται σε ποσοστό 98%.  

Συνεπώς  στον  ακόλουθο  ΠΙΝΑΚΑ  5 υπολογίζεται  η  αμοιβή  σύνταξης  Τευχών

Δημοπράτησης (Α3) για κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά:

Α/
Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(ΑΕ)

Άρθρο ΓΕΝ.7: ΤΕΥΧΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α3 = ΑΕ*8%*98%

(1) (2)=(1)*8%*98%

1 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1.649,49 € 129,32 €

2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.047,08 € 238,89 €

3 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.186,73 € 249,84 €

4 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)12/Θ) 3.510,44 € 275,22 €

5 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)6/Θ) 1.526,57 € 119,68 €

6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟΥ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)2/Θ) 1.565,69 € 122,75 €

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΛΛΙΟΥ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)1/Θ) 629,83 € 49,38 €

8 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5.138,18 € 402,83 €

9 1ο ΛΥΚΕΙΟ 4.999,61 € 391,97 €

10 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 7.265,44 € 569,61 €

11 ΕΠΑΛ 12.252,76 € 960,62 €

ΣΥΝΟΛΑ: 44.771,82 € 3.510,11 €

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α4.6 Τελική Αμοιβή
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Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2     του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι   η τελική αμοιβή για τη σύνταξη

μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):

17.935,96 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15% 2.690,40 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  20.626,36 €  

Φ.Π.Α.: 24% 4.950,33 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:  

25.576,69 €  

Σύμφωνα με τον  ΠΙΝΑΚΑ 3     του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι  και τους Πίνακες 4 και 5   η

τελική αμοιβή για τη σύνταξη μελέτης Ενεργητικής Πυροπροστασίας προκύπτει  από τον

ακόλουθο πίνακα:

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
(ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):

44.771,82 €

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 4): 1.831,09 €

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ 5): 3.510,11 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ: 50.113,02 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15% 7.516,95 €

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  57.629,97 €  

Φ.Π.Α.: 24% 13.831,19 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:  

71.461,16 €  

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 20.626,36 €  
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ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:  

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:  

57.629,97 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  :      

78.256,33 €  

Φ.Π.Α.: 24% 18.781,52 €

ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΣΥΝΤΑΞΗ   ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  :      

97.037,85 €  

Α5.           ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Ο  Δήμος  Γρεβενών  έχει  εντάξει  στο  πρόγραμμα  του  Υπουργείο  Εσωτερικών

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,  Πρόσκληση VIII» πρόταση για χρηματοδότηση που αφορά αρχικά την

εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών και σε μεταγενέστερο χρόνο την υλοποίηση

των προτεινόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες Α΄/θμιας και

Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γρεβενών. Συγκεκριμένα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2130/11-

1-2021 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΑΔΑ: 90ΚΧ46ΜΤΛ6-ΙΚΧ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκε η Πράξη

Ένταξης  του  Δήμου  Γρεβενών  στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»,  συνολικού

προϋπολογισμού  161.053,69€ (συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α.)  για την εκπόνηση των

μελετών  πυροπροστασίας  στις  σχολικές  μονάδες  του  Δήμου.  Η  χρηματοδότηση  της

ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

 ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017 ΣΕ05500010, ποσό 57.040,00€

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ, ποσό 104.013,69€

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 161.053,69€ (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)με Φ.Π.Α.)

Η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Γρεβενών  με  την  υπ’  αριθμό  78/2021

(αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΑΔΑ:Ψ4Χ2Ω9Γ-ΖΟΛ)  απόφασή  της  έκανε  δεκτή  τη  χρηματοδότηση  57.040,00€ του

Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  δημιουργώντας  τον  κωδικό  Κ.Α.  64.7413.001 με  τίτλο

«Σύνταξη  μελετών  και  υλοποίηση  μέτρων  και  μέσων  πυροπροστασίας  στις  σχολικές

μονάδες της χώρας». Το υπόλοιπο ποσό της Πράξης θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους του

Δήμου Γρεβενών.

Α6.           ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
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Η μελέτη πυροπροστασίας  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)τα μέτρα και  μέσα πυροπροστασίας  που πρέπει  να

ληφθούν με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και

ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σε

κτίρια) είναι συνδυασμός ηλεκτρομηχανολογικής και  αρχιτεκτονικής μελέτης με σύνθετο

γνωστικό  αντικείμενο  αλλά  χωρίς  εναλλακτικές  λύσεις,  αφού  για  την  εκπόνησή  της

απαιτείται  η  συμμόρφωση  με  το  υφιστάμενο  θεσμικό  πλαίσιο  της  νομοθεσίας

πυρασφάλειας των εκπαιδευτηρίων (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)βλ. Κεφ.1, Πυροσβεστική Διάταξη 16/15, ΦΕΚ-2326/Β/

29-10-15). Ως εκ τούτου οι επιλεγόμενες λύσεις και οι μέθοδοι σχεδιασμού βασίζονται στην

εφαρμογή συγκεκριμένων κανονισμών και προδιαγραφών βάσει των οποίων εκπονείται η

μελέτη  και  κάθε  στάδιο  εκπόνησης  της  (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)παθητική  πυροπροστασία  και  στη  συνέχεια  η

ενεργητική  πυροπροστασία)  ελέγχεται,  διορθώνεται  όπου  απαιτείται  με  συγκεκριμένες

υποδείξεις  και  εγκρίνεται  από  τα  αρμόδια  όργανα  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας,

δεσμεύοντας τον ανάδοχο της μελέτης σε επιλογή συγκεκριμένων μέτρων πυροπροστασίας.

Η  έλλειψη  της  απαιτούμενης  στελέχωσης  και  υλικοτεχνικής  υποδομής  για  την

εξειδικευμένη φύση των απαιτούμενων μελετών σε επίπεδο εφαρμογής δεν επιτρέπει στην

Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Γρεβενών να εκπονήσει με ιδία μέσα, τις μελέτες αυτές.

Βάσει των παραπάνω η ανάθεση της παρούσας μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία

του Ανοικτού Διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α')

«Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών».  Κριτήριο  ανάθεσης  της

σύμβασης είναι η  «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει

τιμής (αρ. πρωτ. 29816/18.04.2019)χαμηλότερη τιμή).

Α7.           ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α7.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται  να είναι εγγεγραμμένοι  στο σχετικό επαγγελματικό

μητρώο  που  τηρείται  στο  κράτος  εγκατάστασής  τους.  Οι  προσφέροντες  που  είναι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή

Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  Μητρώα  του

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Α7.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: 

Α) Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, επί ποινή αποκλεισμού, ειδική τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται ακολούθως: 

 Για την κατηγορία μελέτης (06) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων, 

η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 20.626,36€ (προ Φ.Π.Α.) και απαιτείται 

μελετητής με πτυχίο Α’ τάξης. 
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 Για την κατηγορία μελέτης (09) Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες, η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 57.629,97€ (προ 

Φ.Π.Α.) και απαιτείται μελετητής με πτυχίο Γ’ τάξης. 

Β) Πέραν της γενικής καταλληλότητας δεν απαιτείται άλλη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Κατηγορία Μελέτης Προεκτιμώμενη αμοιβή
για τον καθορισμό της
τάξης του μελετητικού

πτυχίου

Τάξη 
Μελετητικού

πτυχίου

Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
(Κατηγορία 06)

20.626,36€ Α΄ τάξης

Μηχανολογικές,  Ηλεκτρολογικές  και
Ηλεκτρονικές Μελέτες
(Κατηγορία 09)

57.629,97€ Γ΄ τάξης

Α8.           ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΩΣΕΩΝ  

Όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Γρεβενά, 7-9-2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Κωσταρέλα Κωνσταντία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ 2 ΚΑΙ 3 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ
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Α8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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