
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Μελέτες για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Βισαλτίας  

 

 

 

CPV 71320000-7 

 

 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 



 i 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ .............................................................................................................................. 1 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................ 2 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ............................................................................................................ 2 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ...................................................................................................................... 4 

 



 1 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Ο σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι: Η σύνταξη και η επικαιροποίηση των μελετών 
πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Βισαλτίας με τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την 
έγκριση των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, την παράδοση τευχών για 
δημοπράτηση έργου για την υλοποίηση των μέσων πυροπροστασίας που θα προκύψουν από την 
μελέτη, και την έκδοση των Πιστοποιητικών Πυροπροστασίας που θα γίνει με την εκτέλεση του 
έργου. Το αντικείμενο της παρούσας ολοκληρώνεται με την έγκριση των μελετών.   

Ειδικά αυτή η μελέτη αφορά  

1. Την επί τόπου επίσκεψη του μελετητή σε κάθε σχολική μονάδα. Τον έλεγχο των σχεδίων 
που θα του παραδοθούν από τον Δήμο,  σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Τις τυχόν 
διορθώσεις των σχεδίων εάν υπάρχουν διαφορές.  

2. Την σύνταξη για κάθε σχολική μονάδα, των φακέλων μελετών Ενεργητικής 
Πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, που θα περιέχεται τεκμηρίωση 
για τις Πυροσβεστικές Διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των μελετών. Η 
πλήρη μελέτη πυρασφάλειας με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων που απαιτούνται. 
Την πλήρη μελέτη εφαρμογής με κοστολόγηση σχετικών άρθρων για το έργο που θα 
πρέπει να εκτελεστεί για την υλοποίηση των μέσων πυροπροστασίας, ώστε να εκδοθεί 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Οδηγίες για την επανέκδοση του Πιστοποιητικού 
Πυρασφάλειας όπου αυτό υπάρχει. 

3. Έλεγχος των υπαρχουσών μελετών και τυχόν επικαιροποίηση με τεκμηρίωση αυτής. 
Έλεγχος των υπαρχόντων μέσων πυροπροστασίας και σύνταξη σχετικών άρθρων με 
κοστολόγηση για την σωστή κατασκευή του έργου και χρήση των μέσων πυροπροστασίας 
που υπάρχουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

4. Διορθώσεις ή συγχωνεύσεις μελετών σε σχέση με τα τεύχη δεδομένων, προεκτίμησης 
αμοιβής ή συγγραφής υποχρεώσεων, με αιτιολόγηση     

5. Διορθώσεις όπου απαιτούνται, εφόσον προκύψουν από υποδείξεις της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.  

6. Οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί σε επίπεδο μελέτης Πυροπροστασίας για την επίτευξη του 
σκοπού του της υπηρεσίας αυτής όπως περιγράφεται παραπάνω. 

7. Την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας στην 
αρμόδια Υπηρεσία Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής για έλεγχο.   

8. Την παρακολούθηση των υποβληθεισών μελετών, τις αναγκαίες τροποποιήσεις, μέχρι την 
τελική τους έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

9. Την προσκόμιση στο Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου τεσσάρων σειρών Σχεδίων και 
Τευχών για την κάθε Σχολική Μονάδα και υποβολή τους και ηλεκτρονικά. Επίσης τα 
εγκεκριμένα σχέδια από την Π.Υ.  

10. Την σύνταξη και παράδοση της σχετικής Μελέτης και των τευχών δημοπράτησης συνολικά 
για την υλοποίηση του έργου και των προβλεπόμενων στη μελέτη «μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας» σε επίπεδο μελέτης Εφαρμογής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες, από την 
Π.Υ.,  μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας.  Παράδοση τευχών δημοπράτησης (Τεχνική 
Έκθεση, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμός, Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ). Τα τεύχη 
μπορούν να παραδίδονται τμηματικά και για κάθε μονάδα που θα ολοκληρώνεται η μελέτη 
που θα υποβληθεί στην Π. Υ. 

11. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες π. χ. σχεδιασμός όψεων τομών των 
σχολικών κτιρίων, όπου δεν υπάρχουν σχέδια, τοπογραφικά και έγγραφα όπου είναι 
απαραίτητο για την νομιμοποίηση των κτιρίων όπου δεν υπάρχουν άδειες. Οι εργασίες 
νομιμοποίησης θα εκτελεστούν από τον Δήμο με την συνδρομή του ανάδοχου, ό οποίος 
έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Δήμο αποτυπώσεις, σχέδια όπως περιγράφονται 
παραπάνω.  Τα παραδοτέα θα ελεγχθούν και θα ανέβουν στο σύστημα στο σύστημα του 
ΤΕΕ από τον Δήμο για τις οικοδομικές άδειες – νομιμοποιήσεις που τυχόν θα απαιτηθούν, 
ώστε στη συνέχεια ο ανάδοχος να μπορεί να υποβάλει την μελέτη Πυροπροστασίας 
ηλεκτρονικά.  
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12. Ο ανάδοχος, θα είναι ομάδα μελετητών κατηγορίας 06 ο ένας και κατηγορίας 09 ο άλλος για 
να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προθεσμίες της παρούσας  και στις υποχρεώσεις του από 
την σύμβαση. 

 

    ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

• Ο Ν .4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , 
Προμηθειών και Υπηρεσιών » 

• Ο Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Η  με αριθμ 29816/18.04.2019 πρόσκληση VIII του Υπουργείου Εσωτερικών, την 4η 
τροποποίηση με αριθμ. 79120/18.11.2020 πρόσκληση VIII  για υποβολή πρότασης 
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.» 

• Οι διατάξεις του ΠΔ 71/1988 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 41/2018 

• Π.Δ  16/2015 περί μέτρων και μέσων πυροπροστασίας εκπαιδευτήριων. 

• Ν. 4412 / 2016 όπως ισχύει  σήμερα  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Έλεγχος με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον ανάδοχο για μελέτες και σχέδια των σχολικών 

μονάδων του παρακάτω πίνακα. Έλεγχος των σχεδίων με την πραγματική κατάσταση των 

σχολικών μονάδων και διόρθωση αυτών. Μελέτες πυρασφάλειας για όλες τις σχολικές 

μονάδες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι μελέτες θα είναι ξεχωριστές για κάθε 

σχολική μονάδα, εκτός εάν πρέπει να συνταχθεί κοινή μελέτη για τις σχολικές μονάδες που 

συστεγάζονται. Επίσης θα υποβληθούν οι μελέτες στο σύστημα ηλεκτρονικά και θα ζητηθεί 

η έγκρισή τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία εφόσον αυτό απαιτείται. Θα παραδοθούν 

τεύχη μελέτης εφαρμογής με Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Τεχνική Περιγραφή, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων και Τεύχος Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που υπάρχουν σχολικές μονάδες 

που χρήζουν τακτοποίησης ή δήλωσης περί αυθαιρέτων, ο ανάδοχος ενημερώνει την 

Υπηρεσία και έχει υποχρέωση να συντάξει σχέδια και τοπογραφικά. Ο έλεγχος και η 

υποβολή τους στο σύστημα του ΤΕΕ θα γίνει από τον Δήμο. Η εργασία αυτή δεν αμείβεται 

ιδιαίτερα και θα γίνει με την αμέριστη συνδρομή του Δήμου. Η ορθότητα των στοιχείων 

αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί  λόγο 

καθυστέρησης των μελετών γενικά, αλλά και αυτών που μπορούν άμεσα να παραδοθούν.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι σχολικές δομές για τις οποίες θα πρέπει να παραδοθεί 

μελέτη πυροπροστασίας ή να ελεγχθεί η υπάρχουσα. 
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A/A ΣΧΟΛΕΙA 
Αριθμός 

Οικοδομικής 
Άδειας 

Εμβαδόν 

(m2) 

Μελέτη Πυρ / 
σίας 

Παρατηρήσεις 

1 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 153 / 1986 381,00 
Δεν υπάρχει 

μελέτη 
Υπάρχουν κατόψεις 
από Η/ Μ μελέτες 

2 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 74 / 2004 (στέγη) 180,00 Υπάρχει μελέτη 
Υπάρχουν κατόψεις 

Έλεγχος 

3 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 153 / 1986   
Στον ίδιο χώρο με το 

1ο 

4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 80 / 2005 214,00 
Υπάρχει μελέτη 
Α Μ 1534 / 2005 

Υπάρχουν κατόψεις  

 

5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ Δεν υπάρχει  
Κτίριο προ του 

1955 
Δεν υπάρχει αρχείο 

6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 6 / 1985 257,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 

7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 39 / 1986 140,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 95 / 2005 305,00 
Υπάρχει μελέτη 
Α Μ 1466 / 2005 

Υπάρχουν κατόψεις 

9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει αρχείο 

10 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ 21 / 2009 (Στέγη) 775,00 
Διατηρητέο 

Κτίριο 
Δεν υπάρχουν 

κατόψεις 

11 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ 18 / 2001 Προσθήκη 642,00 Δεν υπάρχει 
Υπάρχουν κατόψεις 

της προσθήκης 

12 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

25 / 2009 
Νομιμοποίηση προ 

55 34 / 2009 

Προσθήκη WC 

714,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΤΕΡΠΝΗΣ 634 / 1978(WC)  Δεν υπάρχει 
Δεν υπάρχουν 

σχέδια 

14 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 

1217 / 2006 
(Νομιμοποίηση προ 

55) 13 / 2007 
559,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 

15 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 
1302 / 81 1.566,00 Δεν υπάρχει 

Δεν υπάρχουν 
κατόψεις 

16 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 
Δεν υπάρχει  Δεν υπάρχει 

Δεν υπάρχουν 
κατόψεις 

17 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

30/ 2003 

3 / 2006(Προσθήκη) 

1.417,00 
Α. Μ. 1718 / 

2006 
Υπάρχουν κατόψεις 

18 ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 18 / 2000 Προσθήκη 2.484,00 Δεν υπάρχει 
Υπάρχουν κάτοψη 

της προσθήκης 

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ 194 / 1986 2.110,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 

20 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 

1159 / 1977 1.865,00 Δεν υπάρχει Υπάρχουν κατόψεις 
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

2. Για τον μελετητή κατηγορίας 06, και με την παράδοση στην Υπηρεσία των σχεδίων και των 

κατόψεων, θα μπορεί να πληρωθεί το 80%  επί της ανάλυσης του προϋπολογισμού της 

προεκτίμησης αμοιβής για κάθε σχολική μονάδα, με αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης της 

προσφοράς του αναδόχου. Με τον έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία και την οριστική 

παραλαβή του θα γίνει η εξόφληση της συμβατικής δαπάνης. Για τον μελετητή κατηγορίας 

09  μα την παράδοση και την υποβολή στο σύστημα κάθε μελέτης πυροπροστασίας 

επικαιροποιημένη ή νέα ή και με απλό έλεγχο σχολικής δομής, και την παράδοση των 

τευχών της μελέτης εφαρμογής του έργου, για το τμήμα που αφορά την σχολική μονάδα, 

θα πληρώνεται το 80%. Το υπόλοιπο 20% θα εξοφληθεί με την υποβολή και την έγκριση 

όλων των μελετών που προβλέπονται στην σύμβαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Εφόσον δεν απαιτούνται εγκρίσεις το υπόλοιπο 20% της αμοιβής μπορεί να καταβληθεί με 

την περαίωση των εργασιών. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την 

υπογραφή της σύμβασης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης περιγράφεται στη συγγραφή 

υποχρεώσεων. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του Προγράμματος 

χρηματοδότησης. 

 

 

           Ο Συντάξας                          Νιγρίτα 15-06-2022                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                                                                Η προϊσταμένη Τμήματος    

                                                                                                              Τεχνικών Έργων 

 

 

Ντάλλης Σταμάτιος                                                                        Χατζηδημητριάδου Ευφροσύνη 

Μηχανολόγος Μηχανικός                                                                          Πολιτικός  Μηχανικός 
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