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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 

 
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 14/08/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2022 ημέρα Τρίτη 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 

 

http://www.orestiada.gr/
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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 
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