
Σελίδα 1 από 12 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. 11/2020  
ΓΙΑ ΤΗΝ: 

 
« ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ 
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1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 
Η προτεινόμενη μελέτη αφορά την σύνταξη της μελέτης ενεργητικής και παθητικής 

πυροπροστασίας του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου και της Μαθητικής Εστίας 

πόλης Καρπενησίου, με τελικό σκοπό αφού ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα και 

μέσα, την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.  

Η μελέτη κρίνεται άκρως απαραίτητη, κυρίως για λόγους ασφάλειας αλλά και επειδή 

θα διευκολύνει την έκδοση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας.  

Kατά καιρούς, με σχετικά έγγραφα, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη, καλεί όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, να διενεργήσουν 

έκτακτους ελέγχους σε κτίρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, 

με σκοπό την διαπίστωση τήρησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. 

Ο Δήμος μας παρέλαβε το έτος 2012 από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης 

την μαθητική εστία. Δεν παρέλαβε όμως και  πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το 

κτίριο αυτό. Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατό να παραληφθεί πλήρες επικαιροποιημένο 

αρχείο μελετών και οικοδομικής άδειας .  

Για το Συνεδριακό Κέντρο υπάρχει οικοδομική άδεια αλλά από σχετική έρευνα στα 

αρχεία της Υπηρεσίας, προκύπτει ότι δεν υπάρχει  πιστοποιητικό πυροπροστασίας 

σε ισχύ.  

Έτσι, για λόγους ασφάλειας ανθρώπινων ζωών – κτιριακών και 

ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, αλλά και συμμόρφωσης με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, προτείνεται να μελετηθούν τα συγκεκριμένα κτίρια  του Δήμου μας 

όσον αφορά την πυροπροστασία τους.  

Η εν λόγω μελέτη, δεν είναι δυνατό να καταρτιστεί από την Υπηρεσία μας λόγω των 

ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών στοιχείων που η Υπηρεσία μας δεν καλύπτει 

(εκτέλεση υπολογισμών με ειδικό λογισμικό πακέτο που κατέχουν μόνο οι μελετητές, 

αλλά και της ιδιαιτερότητας στην Νομοθεσία και προδιαγραφές που εφαρμόζει η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία). Σημειώνεται δε, ότι παράλληλα θα γίνουν και 

υποστηρικτικές μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως διακριτά 

τμήματα, λόγω του επιδιωκόμενου σκοπού της έκδοσης πιστοποιητικών 

πυροπροστασίας σε συγκεκριμένα κτίρια, τα οποία δεν μπορούν παρά να 

αντιμετωπιστούν ως ενιαία και αδιαίρετα προκειμένου να μην υπάρξουν επισφάλειες 

στην ποιότητα της μελέτης . 

  

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ιδιαιτερότητες έχει εντάξει 

στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ την χρηματοδ’ότηση για ανάθεση μελετών 
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πυροπροστασίας. H  υπόψη μελέτη λοιπόν η οποία χρηματοδοτείται από το 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου με 

ΚΑ61-7413.001. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ (24%).  

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η προτεινόμενη μελέτη περιλαμβάνει:  

α)Την σύνταξη της παθητικής και ενεργητικής  πυροπροστασίας  της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Για την εκπόνηση αυτής θα απαιτηθεί ως υποστηρικτική 

μελέτη ο έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης και η αποτύπωση του κτιρίου το 

οποίο κατασκευάσθηκε περίπου το 1970 και έχει εμβαδόν  3910τ.μ 

Στα σχέδια κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, κύριοι και βοηθητικοί με τα 

εμβαδά τους, τις στάθμες τους, τις θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων και των 

διαγραμμάτων διαφυγής, τα όρια των πυροδιαμερισμάτων, τις πυράντοχες θύρες και 

όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα υποδεικνύει η μελέτη, έγχρωμα . 

Ειδικότερα κάθε μέσο / μέτρο πυροπροστασίας θα αποτυπώνεται στα σχέδια με 

διαφορετικό χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή. Οι μελέτες 

πυροπροστασίας και τα σχέδια θα υποβληθούν στη Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Καρπενησίου , σε τρία έγχρωμα αντίγραφα.  

Ο μελετητής θα αναλάβει όλη την επικοινωνία με την Π.Υ. ως την έγκριση των μελετών. 

Επιπλέον θα παραδοθούν στην υπηρεσία σχέδια σε έντυπη μορφή και σε dwg 

καθώς επίσης και τεύχος τεχνικής περιγραφής και υπολογισμών. 

 

β) Την σύνταξη της παθητικής και ενεργητικής  πυροπροστασίας  του 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Για την εκπόνηση αυτής θα απαιτηθεί ο 

έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης βάσει των σχεδίων που υπάρχουν στην 

οικοδομική άδεια σε έντυπη μορφή, τα οποία μπορεί να παραλάβει ο μελετητής για 

αναπαραγωγή με δικές του δαπάνες. To κτίριο έχει εμβαδόν 3070τ.μ. και 

κατασκευάσθηκε περίπου το  1985. Ο μελετητής αφού λάβει  υπόψη τροποποιήσεις  

που υπάρχουν  και που προβλέπονται να γίνουν άμεσα (ως προς τη χρήση ενός 

χώρου) θα συντάξει τη μελέτη προκειμένου να εγκριθεί από την πυροσβεστική 

υπηρεσία. Στα σχέδια κατόψεων θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, κύριοι και 

βοηθητικοί με τα εμβαδά τους, τις στάθμες τους, τις θέσεις των ηλεκτρικών πινάκων 

και των διαγραμμάτων διαφυγής, τα όρια των πυροδιαμερισμάτων, τις πυράντοχες 

θύρες και όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα υποδεικνύει η μελέτη, 
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έγχρωμα . Ειδικότερα κάθε μέσο / μέτρο πυροπροστασίας θα αποτυπώνεται στα 

σχέδια με διαφορετικό χρώμα τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή. Οι 

μελέτες πυροπροστασίας και τα σχέδια θα υποβληθούν στη Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Καρπενησίου , σε τρία έγχρωμα αντίγραφα.  

Ο μελετητής θα αναλάβει όλη την επικοινωνία με την Π.Υ. ως την έγκριση των μελετών. 

Επιπλέον θα παραδοθούν στην υπηρεσία σχέδια σε έντυπη μορφή και σε dwg 

καθώς επίσης και τεύχος τεχνικής περιγραφής και υπολογισμών. 

 

γ) Την μετατροπή των υπαρχόντων  σχεδίων από έντυπη αναλογική μορφή σε 

ψηφιακά αρχεία με σκοπό την πιο εύκολη επεξεργασία τους, την καλύτερη 

διαχείριση, την ευκολότερη ενημέρωση αλλά και την προφύλαξή τους από την 

πάροδο του χρόνου. 

 

δ) Την σύνταξη τεχνικής έκθεσης μετά από διερεύνηση αναφορικά με τον 

ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και του πίνακα γειώσεων για το 

κτίριο της μαθητικής εστίας σύμφωνα με την παρ. θ του άρθρου 99 του Ν. 4495/2017 

αλλά και του Συνεδριακού κέντρου για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας 

τους. 

 

 

 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Oι μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν είναι οι παρακάτω και ανήκουν στις 

κατηγορίες μελετών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του άρθρου 2 παρ.3.15 του 

Ν.4412/16: 

α) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες (9)  

β) Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων (6)  

 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν τη μελέτη, ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

 Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.: Π.Δ.71/1988, Π.Δ.41/2018, 16/2015 

Πυροσβεστική διάταξη, 3/15 Πυροσβεστική διάταξη όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ-529/Β/15 και ΦΕΚ- 2089/Β/17) και  για ΚΥΕ: 

Αποφ-16228/17 (ΦΕΚ-1723/Β/17)  

  Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός  

  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)  
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  Ευρωκώδικες  

  Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, κλπ  

  Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ  

  Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις  

  Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.  

  Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας  

  Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ)  

  Διεθνή Πρότυπα ή Κανονισμοί όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο 
Κύριος του Έργου απαιτεί  
 

Τα παραδοτέα θα είναι  

1)Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία ( Έκδοση Αδείας από την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 

 Τεχνική έκθεση με πλήρη αναφορά στους κανονισμούς και στις παραδοχές 

σχετικά με τα μέτρα πυροπροστασίας, τα οποία επιβάλλονται για κάθε  κτίριο  

 Τεύχος τεχνικής περιγραφής μονίμων συστημάτων ενεργητικής 

πυροπροστασίας με υπολογισμούς των συστημάτων και δικτύων.  

 Σχέδια κατόψεων και διαγραμμάτων των συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, 

αυτομάτων ή χειροκίνητων, καθώς και των συστημάτων αυτόματης 

κατάσβεσης με αέριο, με όλα τα μηχανήματα , συσκευές και στοιχεία δικτύων 

και των σωληνώσεων αυτών με τις διαμέτρους τους.  

 Σχέδια κατόψεων με όλα τα στοιχεία και τις συσκευές πυρανίχνευσης , 

χειροκίνητου συστήματος και αναγγελίας πυρκαγιάς , επί των θέσεων που 

προβλέπεται να εγκατασταθούν και συνοπτικό διάγραμμα πυρανίχνευσης με 

τον πίνακα (ες) και συνοπτική διάταξη των βρόχων.  

 Σχέδια κατόψεων με όλα τα υπόλοιπα μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας 

(πυροσβεστήρες, Πυρ. Σταθμοί, κλπ)  

 Σχέδια κατόψεων με όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σημάνσεων οδεύσεων 

διαφυγής   
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2)Υποστηρικτικές μελέτες 

 Ψηφιακά επεξεργάσιμα αρχεία των σχεδίων αποτύπωσης των κτιρίων.  

 

 
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της , 

σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016.  

Στην προαναφερόμενη προθεσμία δεν προσμετρούνται οι ημέρες κατά τις οποίες 

αποδεδειγμένα εκκρεμεί απάντηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

6.   ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Νομοθεσία :  
 

 Ο Ν. 4412/2016 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς και οι τυχόν 

διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων του Ν. 3316/05 και εκτελεστικών 

διαταγμάτων του  

 Η  υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017 (ΦΕΚ 2519/Β΄/20-07-2017) 

Απόφαση του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. «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)»  

 Η με Α.Π. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/19-3-2019 Εγκύκλιο 3 της Δ/νσης 

Νομοθετικού Συντ/σμου –Τμήμα β΄ του Υ.ΥΠ.ΜΕ. (τκ 2019=1,218)  

 
Α)ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Συνεδριακού κέντρου  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.2 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & 

μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών.  
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Σύμφωνα λοιπόν με Άρθ.ΟΙΚ.1.2 η αμοιβή υπολογίζεται με 

(2%)xΤΑο=0.02x9.75=0.1950€ και κ= 2.00, μ=35.00 τκ=1,219 

ΤΑο=0.1950€, ΣΒν=1.64, ΣΑ=1.000, E=3070.000m², E·(ΤΑο)·ΣΒν= 981.79€, 

E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΑ= 981.79€ 

  

Κτίριο με περισσότερες χρήσεις, σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις 

Άρθ.ΟΙΚ.5.2 

Η αμοιβή υπολογίζεται με E·(ΤΑο)·ΣΒν= 981.79€, E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΑ= 981.79€ 

Αμοιβή=0,25{ 2.00+35.00/ [ 981.79x100/(178.3x1.219)]}x 1.06x 981.79x1.219= 

2081,01 € 

Αμοιβή μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2081,01 € 

 

 Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας Συνεδριακού Κέντρου 

Σύμφωνα με Άρθ.ΟΙΚ.3.2 η αμοιβή υπολογίζεται με (3%)xΤΑο=0.03x9.75=0.2925€ 

και κ= 2.30, μ=45.00 

ΤΑο=0.2925€, ΣΒν=1.64, ΣΗΜ=1.000, E=3070.000m², E·(ΤΑο)·ΣΒν= 1 472.68€, 

E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΗΜ= 1 472.68€ 

Κτίριο με περισσότερες χρήσεις, σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις 

Άρθ.ΟΙΚ.5.2 

Η αμοιβή υπολογίζεται με E·(ΤΑο)·ΣΒν= 1 472.68€, E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΑ= 1 472.68€ 

Αμοιβή=0,25{ 2.30+45.00/ 3 [ 1472.68x100/(178.3x1.219)]}x 1.06x 1472.68x1.219= 

3531,53 € 

Αμοιβή μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3531,53 € 

 

Σύνολα Αμοιβών ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2081,01 € 

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3531,53 € 

 

 

Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Μαθητικής Εστίας  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Άρθ.ΟΙΚ.1.2 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον γενικό τύπο της παρ. ΟΙΚ.1.2 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

Αμοιβών Μελετών, στον οποίο η ΤΑο πολλαπλασιάζεται επί 2%. Οι συντελεστές κ & 

μ ορίζονται αντίστοιχα σε 2,0 και 35 για όλες τις κατηγορίες μελετών του Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών.  
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Σύμφωνα λοιπόν με Άρθ.ΟΙΚ.1.2 η αμοιβή υπολογίζεται με 

(2%)xΤΑο=0.02x9.75=0.1950€ και κ= 2.00, μ=35.00 τκ=1,219 

 

ΤΑο=0.1950€, ΣΒν=1.00, ΣΑ=1.000, E=3910.000m², E·(ΤΑο)·ΣΒν= 762.45€,  

Κτίριο με περισσότερες χρήσεις, σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις 

Άρθ.ΟΙΚ.5.2 

Η αμοιβή υπολογίζεται με E·(ΤΑο)·ΣΒν= 762.45€, E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΑ= 762.45€ 

Αμοιβή=0,25{ 2.00+35.00/ [ 762.45x100/(178.3x1.218)]}x 1.06x 762.45x1.218= 

1713,15 € 

Αμοιβή μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1713,15 € 

 

Μελέτη ενεργητικής προστασίας Μαθητικής Εστίας 

 Άρθ.ΟΙΚ.3.2 

Σύμφωνα με Άρθ.ΟΙΚ.3.2 η αμοιβή υπολογίζεται με (3%)xΤΑο=0.03x9.75=0.2925€ 

και κ= 2.30, μ=45.00 

ΤΑο=0.2925€, ΣΒν=1.00, ΣΗΜ=1.000, E=3910.000m², E·(ΤΑο)·ΣΒν= 1 143.67€,  

Κτίριο με περισσότερες χρήσεις, σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Διατάξεις 

Άρθ.ΟΙΚ.5.2 

Η αμοιβή υπολογίζεται με E·(ΤΑο)·ΣΒν= 1 143.67€, E·(ΤΑο)·ΣΒν·ΣΑ= 1 143.67€ 

Αμοιβή=0,25{ 2.30+45.00/ 3 [ 1143.67x100/(178.3x1.218)]}x 1.06x 1143.67x1.218= 

2906,05 € 

Αμοιβή μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   2906,05 € 

 

Σύνολα Αμοιβών ΚΤΙΡΙΟΥ 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1713,15 € 

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2906,05 € 

 

Β)ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης (Για 

την αποτύπωση κατασκευών και τη σύνταξη έκθεσης ηλεκτρομηχανολογικών)  

Στον κανονισμό 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 (Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣγ 

/32129/ΦΝ 466/20-07-2017 ) δεν περιλαμβάνεται ο υπολογισμός αμοιβής για 

αντικείμενο μελέτης που να αναφέρεται στην αποτύπωση. Εντούτοις, η προεκτίμηση 

της αμοιβής, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της μελέτης γίνεται με βάση τις 
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γενικές διατάξεις του ίδιου Κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 υπολογίζοντας 

το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή ανά κλάσμα ημέρας. Οι αποζημιώσεις 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.  

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης 

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα  

με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:  

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ  

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ  

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου  

τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 του κανονισμού και είναι ίσος με 1,218 

Εκτιμάται ότι για τη συγκεκριμένη μελέτη απαιτούνται 10 ανθρωποημέρες  (9 για την 

αποτύπωση και 1 για την έκθεση) επιστήμονος με εμπειρία έως 10 έτη, οπότε η 

αμοιβή είναι 10*300*1,218=3654,0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ  

 

Ποσότητα Αιτιολογία-Περιγραφή Αξία 

1 Μελέτες παθητικής πυροπροστασίας 3794,16€ 

2 Μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας. 6437,58€ 

3 Υποστηρικτικές μελέτες 3654,0€ 

 
ΑΞΙΑ 13885,74€ 

 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 2082,86 

 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 160,43 

 
ΣΥΝΟΛΟ 16129,03 

 
Φ.Π.Α. 24% 3870,97€ 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 20000,00€ 
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7. ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ  
Όπως προαναφέρθηκε για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών θα 

προσκληθούν μελετητές με πτυχία στις κατηγορίες όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

άρθρο 2 παρ.3.15 του Ν.4412/16:  

 Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων (6)  

Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές μελέτες (9)  

 

Έχοντας υπόψη το Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ-185/Α/24-9-09) περί «Μητρώων Μελετητών 

και Εταιρειών Μελετών » και το άρθρο 76 του ν.4412/16 και το άρθρο 119 του 

ν.4472/17 τα όρια αμοιβών ανά κατηγορία πτυχίων φαίνονται παρακάτω:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 
ΠΤΥΧΙΩΝ  
 

Κατηγορία μελέτης Αμοιβή Πτυχία 

Μηχανολογικές (9) 6437,58+365,40=6802,98€ Β και άνω 

Αρχιτεκτονικές (6) 3794,16+3288,6=7082,76€ Α και άνω 

ΣΥΝΟΛΟ 13885,74€  
 

    
     

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η έγκριση της μελέτης – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 4412/2016 

Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή των μελετών είναι η έγκριση των μελετών 

πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

 

9. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη πυροπροστασίας  λόγω συνολικής δαπάνης υπάγεται αρχικά στις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/16. Επειδή όμως αποτελείται από δυο 

κατηγορίες μελετών (Μηχανολογικές και Αρχιτεκτονικές) επιλέχθηκε η διαδικασία του 

άρθρου 117 του Ν.4412/16 (Συνοπτικός διαγωνισμός) ώστε να εξασφαλισθεί η 

συνεργασία των μελετητών και να αυξηθεί ο αριθμός των οικονομικών φορέων που 

θα μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.   

                                          Καρπενήσι 16/03/2020 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Μπαμπαλής 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Ελέγχθηκε - Θεωρήθηκε 

Η Δ/ντρια Τ.Υ. 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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