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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

================= 

Από το 27ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας της 02ας 

Αυγούστου 2022. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων και τρόπου υλοποίησης της Παροχής 

Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2α του μηνός Αυγούστου του έτους 

2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία 

πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. 15403/29.07.2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε χωριστά σε καθένα 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 & 75 του Ν. 3852/10, όπως αυτά 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, επειδή στο σύνολο εννέα (9) μελών έλαβαν μέρος στην 

τηλεδιάσκεψη και παρόντα τα οκτώ (8) μέλη, τα εξής:  

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος) 1. ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ  

4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

6. ΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

8. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σουλτάνα Χριστοδουλή για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 1.στ) i. και 1.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, η Οικονομική Επιτροπή: «1. Η 

Οικονομική Επιτροπή ….. στ)Αποφασίζει για: i. την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους……. .….ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147) και αποφασίσει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το 

άρθρο 189 του Ν. 4412/2016……». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]».  
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Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές 

καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 

61.» 

Στην υπ’ αριθμ. 15000/27.07.2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Ορεστιάδας αναφέρονται τα εξής αναλυτικά:  

Με την υπ’ αριθ. 67/24.08.2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εκπόνηση της 

Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας”,  προϋπολογισμού 62.162,10€ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), καθορίστηκε ο τρόπος ανάθεσης της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών 

Υπηρεσιών (μελέτη), με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ιδιώτες μελετητές, 

σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι από τις ρυθμίσεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018 

προβλέπεται ότι για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, 

απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όπως παραπάνω 

περιγράφεται. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του έτους 

2022.  

Η δαπάνη του θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7413.04 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 

2022 με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” 

προϋπολογισμού 62.162,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση – πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87Α’), η Οικονομική Επιτροπή θα 

καταρτίσει τους όρους, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα κατακυρώσει τη δημοπρασία για την ανάδειξη 

αναδόχου της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (μελέτης) με τίτλο: 

“Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας”. Οι όροι της 

διακήρυξης αναφέρονται στο σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
 

Στην υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας 

αναφέρονται αναλυτικά τα παρακάτω:  

1. Αναγκαιότητα 

Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η σύνταξη των μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και λοιπών 

δικαιολογητικών, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κτηρίου, που απαιτούνται για την έκδοση του 

Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ορεστιάδας. 

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις των μελετών θα ελεγχθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία 

θα δώσει την έγκρισή της για να προχωρήσει το επόμενο στάδιο που είναι η προμήθεια του εξοπλισμού 

και η έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.  
 

2. Στοιχεία από προηγούμενες Μελέτες 

Υπάρχοντα, στα παρακάτω σχολικά συγκροτήματα, σχέδια κατόψεων. 

α/α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΚΑΤΟΨΗ 

1 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

2 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ ΝΑΙ 

4 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ  

5 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

6 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

7 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

8 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

9 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

10 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

11 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

12 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΝΑΙ 

13 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ NAI 

14 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΑΙ 
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15 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΑΙ 

16 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

17 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΑΙ 

18 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΑΙ 

19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ  

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ  

22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ NAI 

23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  

24 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  

25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ  

26 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ  

28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  

29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  

30 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

31 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ NAI 

32 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΒΡΟΥ  

33 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΝΑΙ 

34 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ  

35 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ  

36 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ ΝΑΙ 

37 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ  

38 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

39 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ  

40 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ NAI 

41 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ορεστιάδας  
 

3. Περιοχή μελέτης 

Περιοχή μελέτης αποτελούν τα παρακάτω σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας. 

α/α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 

1 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

2 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

3 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ 

4 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 

5 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

6 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

7 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

8 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

9 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

10 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

11 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

12 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 

13 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ 

14 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

15 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

16 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

17 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

18 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

19 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ 

20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

21 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ-ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΕΙΟ 
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22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

23 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 

24 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ 

26 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΗΣ 

28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 

29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 

30 1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

31 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΕΒΡΟΥ 

32 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ ΕΒΡΟΥ 

33 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

34 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΙΩΝ 

35 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ 

36 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 

37 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ 

38 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ 

39 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 

40 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

41 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ορεστιάδας 
 

4. Περιγραφή του αντικειμένου 

Η παρούσα παροχή υπηρεσιών αναφέρεται στην εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές 

μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τις σχολικές μονάδες του Δήμου είναι οι εξής: 

 Επιτόπου αυτοψία και έλεγχος, τήρησης ή μη των απαιτούμενων προδιαγραφών, βάση της κείμενης 

νομοθεσίας. Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης όλων των χώρων των σχολείων, όσον αφορά 

ενεργητική πυρασφάλεια. 

 Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων Αυτοψίας με την καταγραφή σε πίνακα ανά σχολείο: 

α) των υπαρκτών μέσων πυρόσβεσης,  

β) αυτών που απαιτείται η αντικατάσταση τους,  

γ) αυτών που χρήζουν αναγόμωσης,  

 Εκπόνηση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των σχολικών κτηρίων σύμφωνα με την 

εθνική νομοθεσία που ισχύει για κάθε κτίριο με βάση το έτος κατασκευής. 

 Αποτύπωση και εκπόνηση σχεδίων κάτοψης στα σχολικά κτίρια για τα οποία δεν υφίστανται σχέδια 

κατόψεων.    

 Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (προμήθειας ή έργου) για τα απαιτούμενα μέσα πυροπροστασίας 

όπως θα προκύψουν από τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας 

 Υποστήριξη στη σύνταξη φακέλων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση των 

μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.   
 

5. Εξασφάλιση χρηματοδότησης της σύμβασης  
Το έργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας έτους 2022 με Κ.Α.E. 64.7413.04 

(χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  
 

6. Τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης  
Προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης είναι ο ανοικτός δημόσιος 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

7. Τεκμηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης  
Δεδομένου ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και θα πρέπει 

να καθοριστούν οι σχετικοί συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων.  
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8. Έκθεση τεκμηρίωσης όλων των μέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων  
Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ειδικότερα: (α) για την 

αποτελεσματική πρόληψη, (β) τον εντοπισμό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.  

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία της διαδικασίας για την ανάθεση της μελέτης (σύνταξη τευχών 

διαγωνισμού) έγινε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

πρότυπα τεύχη, συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 

φορέων, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών.  

 

Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα διασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν συνθήκες 

σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, των μελών της 

επιτροπής διαγωνισμού, της επιτροπής ενστάσεως και των αποφαινομένων οργάνων της αναθέτουσας 

Αρχής με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά με προσωπικά, 

οικογενειακά, οικονομικά πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα συμπεριλαμβανομένων και των 

επαγγελματικών.  

Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, όπως περιγράφεται 

ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. παραίτηση μέλους επιτροπής ή αποχή από την 

ψηφοφορία μέλους αποφαινομένου Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήματος.  

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, τότε θα 

αποκλειστεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων που σχετίζεται με αυτή.  

Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συμφερόντων, η αναθέτουσα Αρχή θα 

συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

περιγράφοντας το ζήτημα καθώς και τα μέτρα που λήφθηκαν. 

 

9. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης όπως αυτή ορίζεται στο παρόν τεύχος 

ανέρχεται σε εννέα (09) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης. 

Περιγραφή εργασίας Μήνες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Αυτοψία στα σχολικά κτίρια          

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων          

Σύνταξη / επικαιροποίηση σχεδίων κατόψεων κτιρίων ορόφων          

Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και λοιπών δικαιο-

λογητικών, που απαιτούνται, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κτηρίου, 

για την έγκριση εφαρμογής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

         

Πληρότητα φακέλου και υποστήριξη για την διαδικασία έγκρισης 

μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

         

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης απαιτούμενων μέσων 

πυροπροστασίας (προμήθεια ή έργο) 

         

 

10. Προεκτίμηση αμοιβής 

Στον κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/ΦΕΚ Β, 2519, 20-07-2017) δεν περιλαμβάνεται ο 

υπολογισμός αμοιβής για αντικείμενο της υπηρεσίας που να αναφέρεται ανωτέρω. Εντούτοις, η 

προεκτίμηση αμοιβής λ γίνεται με βάση τις γενικές διατάξεις του ίδιου Κανονισμού σύμφωνα με το 

άρθρο ΓΕΝ.4 υπολογίζοντας το χρόνο απασχόλησης (εργασίες γραφείου και εργασίες υπαίθρου) ανά 

ημέρα ή ανά κλάσμα ημέρας. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή 

εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι 

περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και 

λειτουργικών δαπανών του.  
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TMHMA A’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης 
 

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την μελέτη υπολογίζεται βάση του τύπου:  

Α= 300 * τκ  (για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 ετών) 

όπου τκ είναι ο συντελεστής που ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών 

καταναλωτή του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών 

καταναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004 που έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των 

επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.  

Για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στην 

παραπάνω απόφαση έχει τιμή: 1,260. 

Συνεπώς προκύπτει: Α = 300* 1,260 = 378,00 €/ημέρα 

Για τον υπολογισμό των ημερών απασχόλησης που απαιτούνται λαμβάνονται υπόψη οι απαιτούμενες 

ενέργειες όπως αυτές αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κατηγορία μελέτης 9: Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες. 

Ενέργειες 

Ημέρες απασχόλησης 

επιστήμονα μηχανικού 

εμπειρίας μέχρι 10 έτη 

Αυτοψία στα σχολικά κτίρια 22 

Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων 22 

Σύνταξη / επικαιροποίηση σχεδίων κατόψεων κτιρίων ορόφων 22 

Σύνταξη μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και λοιπών δικαιολογητικών, που 

απαιτούνται, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κτηρίου, για την έγκριση εφαρμογής 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

35 

Πληρότητα φακέλου και υποστήριξη για την διαδικασία έγκρισης μελετών από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία.   
20 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης απαιτούμενων μέσων πυροπροστασίας 

(προμήθεια ή έργο) 
22 

ΣΥΝΟΛΟ 143 
 

Σύνολο προεκτιμώμενης αμοιβής Α = 143 * 378,00 = 54.054,00 € 

Αμοιβή μελέτης: 54.054,00 € 

Απρόβλεπτα (15%): 8.108,10 € 

Σύνολο: 62.162,10 € 

ΦΠΑ 24%: 14.918,90 € 

Σύνολο αμοιβής μελέτης: 77.081,00 € 
 

Για την προαναφερόμενη μελέτη έχει συνταχθεί το υπ’ αριθμ. 14472/20.07.2022 

(22REQ010976193 2022-07-21) πρωτογενές αίτημα. Τέλος, για την προαναφερόμενη δαπάνη εκδόθηκε 

από την Οικονομική Υπηρεσία η υπ’ αριθμ. 466/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

6Χ19ΩΞΒ-ΦΟΔ, ΑΔΑΜ: 22REQ010978021 2022-07-21, η οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 14606/21.07.2022, 

σύμφωνα με την οποία η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7413.04 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου 

κατά 27.108,47€ για το οικονομικό έτος 2022 και κατά 49.972,53€ για το οικονομικό έτος 2023. 

Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Οι αναλυτικοί όροι της διαδικασίας ανάδειξης 

περιγράφονται στο τεύχος διακήρυξης. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του 

Δήμου Ορεστιάδας”, σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

του Ν.4782/2021.» 
 

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής και έλαβε υπ’ όψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
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του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.4555/2018 με 

τις τροποποιήσεις τους, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, την υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτη, την υπ’ αριθμ. 

67/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τεύχη δημοπράτησης και το σχέδιο διακήρυξης, το υπ’ 

αριθμ. 14472/20.07.2022 (22REQ010976193 2022-07-21) πρωτογενές αίτημα, την υπ’ αριθμ. 466/2022 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Χ19ΩΞΒ-ΦΟΔ, ΑΔΑΜ: 22REQ010978021 2022-07-21, η 

οποία πήρε αριθμ. πρωτ.: 14606/21.07.2022 και  το υπ’ αριθμ. 15000/27.07.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση του τεύχους τεχνικών δεδομένων της Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες 

του Δήμου Ορεστιάδας”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτη της ΤΥΔΟ, συνολικού 

προϋπολογισμού 77.081,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον ΚΑ 

64.7413.04 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου κατά 27.108,47€ για το οικονομικό έτος 2022 και 

κατά 49.972,53€ για το οικονομικό έτος 2023. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. 

 

2. Την έγκριση του Σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων μελετών και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση της Παροχής 

Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών με τίτλο: “Εκπόνηση μελετών 

πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας” (Αρ. μελ. 12/2021), σύμφωνα με τη 

συνημμένη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 

μελετών, ως εξής: 

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 
 

Εκπόνηση μελετών 
πυροπροστασίας σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου 
Ορεστιάδας 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣH: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 CPV:  
CPV: 71340000-3 
(Ολοκληρωμένες τεχνικές 
υπηρεσίες μηχανικού) 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
1. Ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση 
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Ορεστιάδας» (CPV: 71340000-3) με προεκτιμώμενη αμοιβή 77.081,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που 
αναλύεται στις εξής κατηγορίες μελετών: 

Μελέτες / Ενέργειες Κατ. μελέτης Αξία 

Αυτοψία στα σχολικά κτίρια - 11.340,00 
Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων - 8.316,00 

Σύνταξη / επικαιροποίηση σχεδίων κατόψεων κτιρίων ορόφων 06-Α 11.340,00 

Σύνταξη µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και λοιπών 
δικαιολογητικών, που απαιτούνται, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κτηρίου, 
για την έγκριση εφαρμογής από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

09-Α 13.608,00 

Υπηρεσίες υποστήριξης για την διαδικασία έγκρισης μελετών από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.   

- 7.560,00 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης απαιτούμενων μέσων πυροπροστασίας 
(προμήθεια ή έργο) (~8% της αμοιβής για κατ. μελέτης 06 & 09) 

- 1.890,00 

Απρόβλεπτες δαπάνες  8.108,10 

ΣΥΝΟΛΟ 62.162,10 
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2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ορεστιάδας: www.orestiada.gr.  
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται  από την ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη  Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 2552350349 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 
2552350379. 
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή  ορίζεται η 
…/…/2021 ημέρα ………….. και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η …/…/2021 ημέρα …………… και ώρα 10:00 π.μ, η οποία θα  διενεργηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
4. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχία Μελετητή  ή Γραφείου 
Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής: 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ 
1 Αρχιτεκτονικές μελέτες 6 Α 

2 
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρονικές μελέτες   

9 Α 

 

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη  μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα  δικαιολογητικά  
καταλληλότητας  που  προβλέπονται  από  την  παράγραφο  19  της  αναλυτικής  διακήρυξης. 
6. Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Α. 
64.7413.04) και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.  
7.  Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε εννέα  (09) μήνες  από  την  
υπογραφή  του  συμφωνητικού.   
8.  Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 1.249,24€ (άρθρο 72, 
παρ. 1.α) του Ν.4412/2016).   
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται  σε ποσοστό 
5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
9. Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη προσφορά» βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.   
10.  Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης  εγκρίθηκαν  από την 
Προϊσταμένη Αρχή. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου 
Ορεστιάδας. 
11. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και  έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας  αρχής  κατά  παράβαση  
της  νομοθεσίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  της  εσωτερικής  νομοθεσίας,  δικαιούται  να  ασκήσει  προδικαστική  
προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις  που δικαιολογούν το αίτημά του.   

 
Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας 

 
Βασίλειος Μαυρίδης 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2022. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως          

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

http://www.orestiada.gr/
ΑΔΑ: 9ΡΧΘΩΞΒ-4ΙΛ
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