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ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της 

Χώρας 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 

1.1. Αντικείμενο μελέτης 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29816/18.04.2019 Πρόσκληση (VΙΙΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα 

«Φιλόδημος 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». 

 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας για τα σχολικά κτίρια του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος. Συγκεκριμένα το αντικείμενο αφορά: 

α) σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας συμπεριλαμβανομένων σχεδίων και τεχνικών 

περιγραφών μονίμων συστημάτων  

β) επικαιροποίηση παλαιών μελετών (εάν υπάρχουν) 

γ) υποβολή φακέλων στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, υλοποίηση πιθανών 

τροποποιήσεων και λήψη έγκρισης μελέτης 

δ) σύνταξη και παράδοση τευχών δημοπράτησης για την επόμενη διαγωνιστική διαδικασία 

που θα αφορά την υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης 

πυροπροστασίας. 

Οι μελέτες πυροπροστασίας που θα εκπονηθούν, θα παραληφθούν από το Δήμο Πύλου – 

Νέστορος μόνο εφ’ όσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι σχολικές μονάδες για τις οποίες θα εκπονηθούν μελέτες πυροπροστασίας παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1. 

Οι σχολικές μονάδες του Πιν. 1 που διαθέτουν πιστοποιητικό εξαιρούνται από τη μελέτη και 

τη χρηματοδότηση. 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου – Νέστορος θα διαθέσει στον ανάδοχο 

κατόψεις για όλα τα σχολικά συγκροτήματα σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη μόνο για όσα 

δεν υπάρχουν σε ηλεκτρονική, χωρίς να αναγράφονται απαραίτητα οι τύποι των χώρων κάθε 

κτιρίου. Για όσο υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή η μετατροπή σε ηλεκτρονική θα γίνεται 

με δαπάνη του αναδόχου. Τα έξοδα αναπαραγωγής των σχεδίων θα βαρύνουν το 

μελετητή. Ο ανάδοχος μελετητής είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας και 

πληρότητας των στοιχείων που θα του δοθούν, τον έλεγχο και τη συμπλήρωση στις 
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κατόψεις του τύπου κάθε χώρου του κτιρίου (κύριου ή βοηθητικού), την επικαιροποίησή 

τους και την περαιτέρω αξιοποίησή τους. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

μελετών χωρίς να ζητήσει επιπλέον σχέδια από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Οι μελέτες θα κατατεθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία και διατάξεις. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να λάβει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία έγκριση της 

μελέτης Πυροπροστασίας. 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνεται και η σύνταξη μελέτης 

εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την 

υλοποίηση του επόμενου τμήματος της ενταγμένης πρότασης που αφορά την υλοποίηση και 

συντήρηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.  

 

Πιν. 1: Σχολικές μονάδες Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Α/Α ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Νηπιαγωγεία 

1 Βλαχόπουλου Έχουν εγκατασταθεί μέσα πυροπροστασίας  

2 Κορυφασίου   

3 Κορώνης Κοινό κτίριο με το Δημοτικό Κορώνης  

4 Μεθώνης   

5 1
ο
 Πύλου 

Κοινό κτίριο 
6 2

ο
 Πύλου 

7 Σουληναρίου   

8 Φοινικούντας Κοινό κτίριο με το Δημοτικό Φοινικούντας 

9 Χαρακοπιού   

10 1
ο
 Χώρας   

11 2
ο
 Χώρας   

Δημοτικά 

1 Βλαχόπουλου   

2 Καλλιθέας   

3 Κορώνης Κοινό κτίριο με το Νηπιαγωγείο Κορώνης   

4 Μεθώνης Διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας  

5 1
ο
 Πύλου 

 
6 2

ο
 Πύλου   

7 Φοινικούντας Κοινό κτίριο με το Νηπιαγωγείο Φοινικούντας 

8 Χανδρινού   

9 Χαρακοπιού   

10 1
ο
 Χώρας 

 
11 2

ο
 Χώρας Διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας  

Γυμνάσια - Λύκεια 

1 Κορώνης 
Δεν απαιτείται λόγω υλοποίησης του νέου 

Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης  

2 Μεθώνης   

3 Πύλου Διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας  

4 Χώρας   
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1.2. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα απαραίτητα στοιχεία των σχολικών κτιρίων και 

συγκροτημάτων για τα οποία προβλέπεται να συνταχθούν μελέτες πυροπροστασίας. 

 

Πιν. 2: Στοιχεία υπό μελέτη σχολικών μονάδων Δήμου Πύλου - Νέστορος 

Α/Α ΘΕΣΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ Ή 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Νηπιαγωγεία 

1 Κορυφασίου προ 55 310,73   

2 Κορώνης 1977  149,64  
Κοινό κτίριο με το Δημοτικό 

Κορώνης  

3 
Μεθώνης (νέο τμήμα) 143/06 

149,60   
Μεθώνης (παλιό τμήμα) 157/96 

4 1
ο
 Πύλου 45/2002 

321,97 Κοινό κτίριο   
5 2

ο
 Πύλου 144/2006 

6 Σουληναρίου 1975 327,00   

7 Φοινικούντας 1984  114,72 
Προσθήκη σε κτίριο 

Δημοτικού Φοινικούντας 

8 Χαρακοπιού   86,90   

9 1
ο
 Χώρας 462/81 96,42   

10 2
ο
 Χώρας 39/03 124,32   

Δημοτικά 

11 Βλαχόπουλου 1967 360,13 1/2011 προσθήκη WC 

12 Καλλιθέας 1965 177,64   

13 Κορώνης  1977 604,64 
Κοινό κτίριο με το 

Νηπιαγωγείο Κορώνης   

14 1
ο
 Πύλου 101/1990 1.126,63 

 
15 2

ο
 Πύλου 1960 603,07   

16 Φοινικούντας 1938 129,28 
Κοινό κτίριο με το 

Νηπιαγωγείο Φοινικούντας 

17 Χανδρινού 1959 361,17   

18 Χαρακοπιού προ 55  651,03   

19 1
ο
 Χώρας 276/2005 1.611,02 

Επικαιροποίση μελετών Οικ. 
Άδειας και διόρθωση λόγω 

αναθεώρησης Ο.Α. 

Γυμνάσια - Λύκεια 

20 Μεθώνης 1972 1.720,15   

21 Χώρας 1972 1.906,13   

 

Από έρευνα στους φακέλους των ανωτέρω Οικ. Αδειών διαπιστώθηκε έλλειψη μελετών 

Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας ή διορθωμένων μετά από αναθεώρηση 

μελετών. 

Για την κατάθεση ολοκληρωμένων μελετών θα πρέπει επομένως ο ανάδοχος να εκπονήσει 

νέες μελέτες για όλα τα κτίρια του Πίν. 2, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η μελέτη υπηρετεί το στόχο του Δήμου Πύλου - Νέστορος για προστασία όλων των 

λειτουργούντων σχολικών κτιρίων από επικίνδυνες καταστάσεις πυρκαγιάς. Στα πλαίσια 
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αυτού του στόχου ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στη συμπλήρωση και υλοποίηση 

σωστών μέτρων πυροπροστασίας για τα κτίρια και να προχωρήσει στην έκδοση 

πιστοποιητικών πυροπροστασίας. 

Η σύνταξη και επικαιροποίηση των μελετών πυροπροστασίας των σχολικών κτιρίων του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος εκπονείται προκειμένου να είναι εφικτή η δημοπράτηση του έργου 

για την εγκατάσταση/συμπλήρωση/αντικατάσταση/έλεγχο καλής λειτουργίας των φορητών, 

μόνιμων και λοιπών μέσων ή/και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας με τελικό 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, αφού, σε άλλη 

φάση έργου, (δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη), υλοποιηθούν τα μέτρα 

Πυροπροστασίας και γίνει η τελική αυτοψία της αρμόδιας Π.Υ. 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

3.1 Διενέργεια ελέγχου - καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης 
 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε έλεγχο για την επαλήθευση της ακρίβειας 

των σχεδίων κατόψεων της Τεχνικής Υπηρεσίας και να ενημερώσει τα σχέδια με καταγραφή 

όλων των τύπων των εσωτερικών χώρων των σχολικών κτιρίων, ώστε να προτείνει τα 

απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. 

Θα πρέπει να καταγράψει τα υφιστάμενα μέσα και μέτρα πυροπροστασίας των κτιρίων και 

να προτείνει στη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης αν απαιτείται αντικατάσταση ή απλή 

συντήρηση αυτών. 

 

3.2 Απαιτούμενες μελέτες 
 

Για τα σχολικά κτίρια απαιτείται η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: 

α. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

Πυροσβεστικές Διατάξεις. Σύνταξη ή ανασύνταξη μελέτης για τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί 

μετά το έτος 1989 (17-02-1989) για τα οποία υπάρχει μεν οικοδομική άδεια αλλά δεν 

βρέθηκε μελέτη παθητικής πυροπροστασίας. Τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 

σύμφωνα με το Π.Δ. 99/18 μπορεί να εκπονήσει και ο Μηχανολόγος και ο Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός. Για όλα τα κτίρια του Πιν. 2 με Οικ. Άδεια μετά το 1989 απαιτείται σύνταξη νέας ή 

ανασύνταξη Παθητικής Πυροπροστασίας. 

 

β. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κτιρίου σε στάδιο Οριστικής Μελέτης, η οποία περιλαμβάνει 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
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νομοθεσία και Πυροσβεστικές Διατάξεις. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αφορά όλα τα κτίρια 

του Πιν. 2.  

 

γ. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας για έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και Πυροσβεστικές Διατάξεις, για την οποία απαιτείται 

η έγκριση της μελέτης από την αρμόδια Π.Υ. Η μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας αφορά 

όλα τα κτίρια του Πιν. 2. 

 

δ. Τεύχη Δημοπράτησης του έργου της υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις 

σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλου - Νέστορος. 

Τα σχέδια και οι τεχνικές περιγραφές που θα εγκριθούν από την Π.Υ. θα παραδοθούν για 

κάθε κτίριο ξεχωριστά, ενώ τα τεύχη δημοπράτησης που θα παραδοθούν για ως ένα έργο 

για το σύνολο των κτιρίων είναι: 

- Διακήρυξη 

- Προϋπολογισμός μελέτης 

- Τεχνική περιγραφή 

- Τιμολόγιο μελέτης 

- Τεχνικές προδιαγραφές 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 

- Σχέδια μελέτης για κάθε κτίριο ξεχωριστά και υπολογισμούς όπου απαιτείται 

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

- ΣΑΥ/ΦΑΥ 

 

3.3 Έγκριση μελετών πυροπροστασίας 
 

Οι μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας (έντυπα πυροπροστασίας, τεχνικές περιγραφές και 

σχέδια), συνοδευόμενες όπου απαιτείται από μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας θα 

κατατεθούν σε 2 αντίγραφα στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει περισσότερα αντίγραφα, αν απαιτηθεί από την ΠΥ ή την 

Υπηρεσία Δόμησης για τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να παρακολουθήσει τις υποβληθείσες μελέτες, να υλοποιήσει, χωρίς καμία 

οικονομική απαίτηση, όλες τις τροποποιήσεις των μελετών από την Π.Υ., μέχρι και την τελική 

έγκριση. 
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3.4. Τελικά παραδοτέα της μελέτης  
 

Το ένα (1) αντίγραφο από τις εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας (έντυπα 

πυροπροστασίας, τεχνικές περιγραφές και σχέδια). με το αντίστοιχο έγγραφο έγκρισης θα 

παραδοθούν στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι εγκεκριμένες μελέτες και η οριστική 

μελέτη, (τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ – ΦΑΥ) θα παραδοθουν σε έντυπη (σε 1 αντίτυπο) και 

σε ηλεκτρονική μορφή (CD), τα μεν σχέδια σε ψηφιακή και σε διανυσματική (επεξεργάσιμη 

τύπου autocad) μορφή, τα δε κείμενα σε μορφή επεξεργάσιμη τύπου doc και σε pdf. Για τους 

υπολογισμούς ειδικά θα πρέπει να παραδίνονται σε μορφή pdf.  

 

4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η εκπόνηση της μελέτης θα διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και 

προδιαγραφές: 

- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 160 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

- Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 

στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία» 

- Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

- Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-17 (ΦΕΚ/2519/Β/20-07-2017) “Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του 

ν. 4412/2016 (Α΄ 147)” 

- Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ Α’ 187/5-11-2018) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.» 

- Π.Δ. 41/2018 (ΦΕΚ Α’ 80/7-5-2018) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» 

- Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α’ 32/7-2-1988) «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» 

- Πυροσβεστική διάταξη 16/2015 (ΦΕΚ 2336Β/29.10.2015) «Μέτρα και μέσα 

πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» 

Πυροσβεστικές διατάξεις. 

Όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στη διακήρυξη της μελέτης. 
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5. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος ή μέλος του οικονομικού φορέα θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει 

τα κάτωθι: 

- δυνατότητα υλοποίησης μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας 

- εμπειρία σε μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας με εκπόνηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) 

μελετών σε σχολικά κτίρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) δημοσίου ή ιδιωτικού 

τομέα την τελευταία δεκαετία,. Η εμπειρία είναι αποδεκτή για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

κάθε ομάδας μελέτης των προαναφερθέντων κατηγοριών ή για υπάλληλο ή συνεργάτη του 

νομικού προσώπου είτε με το παρόν, είτε με διαφορετικό νομικό πρόσωπο, είτε ως φυσικό 

πρόσωπο. 

- πρότυπα διασφάλισης ποιότητας εν ισχύ ISO 9001:2015 για μελέτη, επίβλεψη και 

υπηρεσίες συμβούλου ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

Για να εξασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα των μελετών και να έχουν γνώση των κτιρίων και 

των συνθηκών μελέτης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, πριν καταθέσουν 

την προσφορά τους, να έχουν υποχρεωτικά πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη σε 

τουλάχιστον πέντε (5) από τα προς μελέτη σχολικά κτίρια, η οποία θα βεβαιώνεται από 

έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πύλου - Νέστορος, το οποίο θα χορηγείται 

άμεσα και θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά. 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, 

θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

 

Α) Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Κριτήριο 1
ο
  

 

Στο κριτήριο αυτό: 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση 

μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση της προσφοράς, με εντοπισμό των 

θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης και 

συγκεκριμένα: 

 ο βαθμός πληρότητας της εκτίμησης των αντικειμένων της μελέτης, 
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 ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασμού τους και ιδιαίτερα της επισήμανσης 

των τυχόν προβλημάτων και  

 ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων. 

Σε περίπτωση που η Τεχνική Έκθεση είναι αισθητά μεγαλύτερη από το προβλεπόμενο στο 

προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο προβλεπόμενος εύλογος αριθμός 

σελίδων.   

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 

σ1=30%. 

 

Κριτήριο 2
ο
 

 

Στο κριτήριο αυτό: 

Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης και  

συγκεκριμένα: 

 ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης από δραστηριότητες 

που παρουσιάζει ο φορέας, 

 ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, 

περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή, καθώς και η τεκμηρίωση της 

δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε 

συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα στοιχεία από τα 

οποία διασφαλίζεται ότι οι φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους, για 

να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 

Σε περίπτωση που η Έκθεση Μεθοδολογίας είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 

προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο 

προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός σελίδων. 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 

σ2=40%. 
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Κριτήριο 3
ο
 

 

Στο κριτήριο αυτό: 

Αξιολογείται η οργάνωση του φορέα, και συγκεκριμένα: 

η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης 

ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ο βαθμός συνοχής της 

προτεινόμενης ομάδας μελέτης.  

Αξιολογούνται συγκεκριμένα : 

 Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας για τη κάλυψη του αντικειμένου του 

έργου από πλευράς αριθμού επιστημόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η 

ομάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης να διατίθεται το ελάχιστο 

απαιτούμενο για την καλούμενη τάξη δυναμικό. Η ανεπαρκής στελέχωση βαθμολογείται 

αρνητικά.  

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους 

και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. Εφόσον 

χρησιμοποιείται και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα 

μελέτης στελεχικό δυναμικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναμικού που κατά βάση 

επαρκεί για την εκπόνηση της μελέτης, λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον 

όρο στελεχιακό δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο 

δυναμικό του πτυχίου και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, το ελάχιστο δυναμικό 

ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από τη προκήρυξη. 

 ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος για την 

εκπόνηση της μελέτης, 

 ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 

σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με παλαιότερες 

συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών. 

 

Σε περίπτωση που η Έκθεση Ομάδας Μελέτης είναι αισθητά μεγαλύτερη από το 

προβλεπόμενο στο προηγούμενο άρθρο εύλογο μέγεθος, αξιολογείται μόνο ο 

προβλεπόμενος ανώτατος  αριθμός σελίδων.  

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 

100. Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 50 απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Η βαρύτητα του κριτηρίου Κ3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε 

σ3=30%. 
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Συνολική βαθμολογία Τεχνική Προσφοράς 

 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο:  

ΤΠι= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε UTΠ=70%. 

 

Β) Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, σε 

εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒOΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι 

ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης «ε», ως εξής: 

 

ΒΟΠι = (120*ε)/(20+ε) 

 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 

ΒΟΠι=30%. 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι 

Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν κανονικές  σύμφωνα με το άρθρο 6Α) της παρούσας. 

 

Γ) Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα : 

 

UΣΒ = UΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30% 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η προσφορά που θα 

συγκεντρώσει τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων 

προσφορών, ως πλέον συμφέρουσα προσφορά λαμβάνεται αυτή με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. 

 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Η συνολική προθεσμία για τη περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει προβλεφθεί στον 

Προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α. 61.7413.002. 

Ακολουθεί χρονοδιάγραμμα με επιμέρους τμηματικές προθεσμίες.  
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΜΗΝΕΣ) 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 

1 
Ηλεκτρομηχανολογική 

Μελέτη 
                                                

2 

Έγκριση από αρμόδια 

Πυροσβεστική 

Υπηρεσία 

                                                

3 ΣΑΥ - ΦΑΥ                                                 

4 Τεύχη Δημοπράτησης                                                 
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8. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
 

8.1. Γενικά 
 

Το Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής συντάσσεται βάσει των οριζομένων στην Υπουργική 

Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20-07-17 (ΦΕΚ/2519/Β/20-07-2017):  

“Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147)”, και συγκεκριμένα βάσει των ακόλουθων τμημάτων -κεφαλαίων:  

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Για όλες τις κατηγορίες μελετών η τιμή του συντελεστή τκ, του Άρθρου ΓΕΝ-3 του ως άνω 

Κανονισμού, λαμβάνεται ίση με τκ=1,199 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών, Αρ. Πρωτ. 89943/02.04.2021: 

“Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών 

και Υπηρεσιών για το έτος 2021” (ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ). 

 

8.2. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας 
 

Όπου απαιτείται Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 

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 κατά το άρθρο ΟΙΚ.1.2. του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών  

και υπολογίζεται από τον τύπο: 

Α=   

3

3,178

100)(











    1,06   )(  

όπου: Ε = Επιφάνεια Κτιρίου ή Έργου σε τετραγωνικά μέτρα (μ
2
) που εκφράζει το 

φυσικό αντικείμενο 

 
ΤΑο = Βασική ενιαία Τιμή Αφετηρίας αμοιβών ανά μ

2
 κτιρίου ή έργου (2%). 

 ΣΒν = Συντελεστής Βαρύτητας επί της ενιαίας Τιμής Αφετηρίας Αμοιβών ανά μ
2 

συγκεκριμένου κτιρίου ή έργου – 1 για σχολικά κτίρια από πιν. Ια. 

 ΣΑ= Συντελεστής Αρχιτεκτονικής Μελέτης - 1 για σχολικά κτίρια από πιν. Ια. 

  κ και μ = συντελεστές σύμφωνα με τα ανωτέρω 

  τκ = ο συντελεστής της παρ. 8.1 
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Τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 99/18 μπορεί να εκπονήσει 

και ο Μηχανολόγος και ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, επομένως μπορεί να ενταχθεί στο 

σύνολο της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης για την έκδοση άδειας από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

8.3. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη 
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση της κάθε επί μέρους μελέτης Η/Μ 

Εγκατάστασης υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Α= 

3

3,178

100)(













HM
1,06   HM)(  

 

Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑο είναι οι ίδιοι του πίνακα Ια και ορίζονται στην παρ. 

ΟΙΚ.1.1.1. 

Ο συντελεστής ΣΗΜ είναι συντελεστής κάθε επί μέρους μελέτης εγκατάστασης και είναι 

το ποσοστό συμμετοχής της εγκατάστασης αυτής στη τιμή μονάδας του φυσικού 

αντικειμένου (ΤΑο) που έχει ορισθεί στη παρ. 3 του άρθρου ΟΙΚ.1. Οι συντελεστές ΣΗΜ 

ορίζονται στον πίνακα 1δ και για εκπαιδευτικά κτίρια αντιστοιχούν σε 2% για 

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και 1.50% για εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.  

Οι συντελεστές κ και μ ορίζονται από τον πιν. Ιε και αντιστοιχούν σε κ=2 και μ=35.  

 

8.4. Ενεργητική Πυροπροστασία (έκδοση άδειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία) 
 

Όπου απαιτείται Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας, η προεκτιμώμενη αμοιβή της 

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. 

  

8.5. Μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ 
 

Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :  

Α = ΣΑi * β * τκ   όπου: 

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

συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.  
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1. β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:  

                                      

3

*175 




i
  

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι:  κ=0,40    και    

μ= 8,00. 

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 

 

8.6. Τεύχη Δημοπράτησης 
 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της 

συνολικής προεκτιμώμενης 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% 

Στην προκειμένη περίπτωση για τα έργα που εκπονούνται σε στάδιο οριστικής μελέτης θα 

συνταχθούν τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο μελέτης, συγγραφή 

υποχρεώσεων, προϋπολογισμός μελέτης και διακήρυξη δημοπρασίας. Για τα έργα 

επεξεργασίας και διάθεσης θα συνταχθούν, επιπλέον, τιμολόγιο προσφοράς και 

προϋπολογισμός προσφοράς.  

 

8.7. Υπολογισμός αμοιβών 
 

Για τα σχολικά κτίρια εκπονείται Οριστική Μελέτη (25% • Α), με παράλειψη του σταδίου 

της Προμελέτης (50%•35% • Α). 

Αναλυτικά για κάθε σχολικό κτίριο οι αμοιβές για τις Μελέτες Πυροπροστασίας κτιρίων 

του Δήμου Πύλου - Νέστορος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Α/Α Θέση Εμβαδόν 
Παθητική 

Πυροπροστασία 

Μελέτη 
εγκατάστασης 
πυρόσβεσης 

Μελέτη 
εγκατάστασης  
πυρανίχνευσης 

Ενεργητική 
Πυροπροστασία 
(έκδοση άδειας 

από 
Πυροσβεστική 

Υπηρεσία) 

Σύνολο 

Αμοιβή 
Οριστικής 
Μελέτης 

(25%+35%*0.5) 

ΣΑΥ - 
ΦΑΥ 

Τεύχη 
Δημοπρά-

τησης 

Σύνολο 

Αμοιβής 

Μελέτης 

Νηπιαγωγεία 

1 Κορυφασίου 310.73 0.00 1038.04 845.26 1755.04 3638.34 1546.29 83.63 64.03 1693.95 

2 Κορώνης 149.64 0.00 617.30 503.97 1042.99 2164.26 919.81 58.32 38.12 1016.25 

3 Μεθώνης 149.60 620.89 617.19 503.88 1042.80 2784.76 1183.52 69.45 59.23 1312.20 

4 1ο Πύλου 
321.97 1072.78 1064.80 866.93 1800.36 4804.87 2042.07 101.54 102.15 2245.76 

5 2ο Πύλου 

6 Σουληναρίου 327.00 0.00 1076.70 876.56 1820.50 3773.76 1603.85 85.79 66.41 1756.05 

7 Φοινικούντας 114.72 0.00 511.82 418.20 864.57 1794.59 762.70 51.24 31.62 845.56 

8 Χαρακοπιού 86.90 0.00 421.13 344.38 711.23 1476.74 627.61 44.79 26.03 698.43 

9 1ο Χώρας 96.42 0.00 452.98 370.32 765.08 1588.38 675.06 47.10 27.99 750.15 

10 2ο Χώρας 124.32 544.69 541.61 442.44 914.97 2443.71 1038.58 63.44 51.98 1154.00 

Δημοτικά 

11 Βλαχόπουλου 360.13 0.00 1153.90 939.05 1951.22 4044.17 1718.77 90.03 71.16 1879.96 

12 Καλλιθέας 177.64 0.00 696.98 568.70 1177.79 2443.47 1038.47 63.43 43.03 1144.93 

13 Κορώνης 604.64 0.00 1677.56 1362.17 2838.34 5878.07 2498.18 116.92 103.35 2718.45 

14 1ο Πύλου 1,126.63 2672.74 2644.82 2141.10 4478.35 11937.01 5073.23 192.62 253.59 5519.44 

15 2ο Πύλου 603.07 0.00 1674.39 1359.62 2832.98 5866.99 2493.47 116.77 103.16 2713.40 

16 Φοινικούντας 129.28 0.00 556.75 454.75 940.58 1952.08 829.63 54.30 34.39 918.32 

17 Χανδρινού 361.17 0.00 1156.29 940.98 1955.28 4052.55 1722.33 90.16 71.31 1883.80 

18 Χαρακοπιού 651.03 0.00 1770.16 1436.87 2995.28 6202.31 2635.98 121.41 109.04 2866.43 

19 1ο Χώρας 1,611.02 3486.59 3446.66 2784.88 5838.94 15557.07 6611.75 232.50 330.42 7174.67 

Γυμνάσια - Λύκεια 

20 Μεθώνης 1,720.15 0.00 3619.04 2923.09 6131.52 12673.65 5386.30 200.97 222.43 5809.70 

21 Χώρας 1,906.13 0.00 3907.19 3154.00 6620.70 13681.89 5814.80 212.20 240.08 6267.08 

Σύνολο Αμοιβών 108758.67 46222.40 2096.61 2049.52 50368.53 

 Απρόβλεπτα (15%) 7555.28 

Σύνολο Α 57923.81 

ΦΠΑ (24%) 13901.71 

Τελικό Σύνολο 71825.52 
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8.8. Τεκμηρίωση προεκτίμησης και διαδικασίας 
 

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη των προαναφερόμενων μελετών,  

ανέρχεται σε 50.368,53€. 

Η δαπάνη αυτή προσαυξάνεται κατά 15% για τα απρόβλεπτα που προβλέπει τα άρθρο 

16 παρ. 8 του Ν. 4782/2021, ήτοι κατά 7.555,28€ κι έτσι η συνολική εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης είναι 57.923,81€, συνεπώς ανώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων  

(30.000,00) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό η  ανάθεση της 

μελέτης δύναται να υλοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των 

ορίων σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.1 του Ν.4782/2021. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΜΟΙΒΗ συνόλου 

σταδίων μελέτης 

Τ.Δ. ΣΑΥ -ΦΑΥ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΠΤΥΧΙΩΝ 

Ηλεκτρομηχανολογική 

Μελέτη (9) 
108.758,67 € 2.096,61 € 2.049,52 € 112.904,80 € Γ και άνω 

 
 

Πύλος Αύγουστος 2021 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΥΛΟΣ  09   /  08  /2021 ΠΥΛΟΣ  09   /  08  /2021 ΠΥΛΟΣ  09   /  08  /2021 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Τ.Υ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 
  ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ 
   
   
   

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ   
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