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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 

 
Αντικείµενο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
∆ιεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 
ΤΚ 1612, Καισαριανή 
Πληροφορίες: Στέφανος Κοντογιάννης 
Ελιάνα Χαρίτου 
Τηλ:213.20.10.738,2132010726  
Fax: 210.72.92.621 - 213.20.10.788  
Email: texniki@kessariani.gr 
(URL):  https://kaisariani.gr/ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την πράξη:  
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  
(1η Φάση) Μελέτες Πυροπροστασίας 
Προϋπολογισµός :  49.899,12€ µε Φ.Π.Α 24% 
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(1ο Υποέργο) Μελέτες Πυροπροστασίας 

Για τις όλες σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανής θα εκπονηθεί  µελέτη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Π.Υ. Στην συνέχεια σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη από την Π.Υ θα 

προχωρήσουµε στην επόµενη φάση (υποέργο 2) που είναι η προµήθεια και εγκατάσταση των απαιτούµενων µέσων, 

µε απώτερο σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για κάθε σχολική µονάδα.  Ο προϋπολογισµός του 

υποέργου 1 είναι 49.899,12€ (µε ΦΠΑ 24%) 

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στον καθορισµό των όρων και των υποχρεώσεων των 

συµβαλλόµενων µερών για την εκπόνηση και επικαιροποίηση µελετών και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης που 

απαιτούνται για την υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων 

Πυροπροστασίας για τις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Καισαριανής». Η εν λόγω Πράξη είναι ενταγµένη σε 

χρηµατοδότηση από το υπουργείο εσωτερικών και συγκεκριµένα στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, συνολικού 

προϋπολογισµού 88.660 € (µε Φ.Π.Α.). 

 

Η µελέτη αφορά τα κάτωθι Σχολικά Κτίρια: 
α/α ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ α/α ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

1 1Ο -  2Ο ΕΠΑΛ 11 7Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

2 1Ο ΛΥΚΕΙΟ 12 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 

3 2Ο ΛΥΚΕΙΟ 13 2Ο – 6Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

4 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

5 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15 4Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

6 1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 16 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

7 2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 17 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

8 3Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 18 ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ) 

9 4Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   

10 6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ   

ΑΡΘΡΟ 2:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
2.1 «Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας για τις σχολικές µονάδες του 
∆ήµου Καισαριανής». 

• Η παράδοση των µελετών-σχεδίων της Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας πρέπει να είναι σε 

ηλεκτρονική µορφή αρχείων τύπου *.doc.και  *pdf  καθώς και σε έντυπη µορφή διαστάσεων Α4 σε τρία 

(3) αντίγραφα.  

• Η παράδοση των σχεδίων της Παθητικής Πυροπροστασίας (αφορά κάθε σχολική µονάδα που 

αναφέρεται αναλυτικά στην Ενεργητική Πυροπροστασία και όχι µόνο τις προαναφερόµενες στην 

παθητική Πυροπροστασία) σε ηλεκτρονική µορφή αρχείων τύπου *.dwg. καθώς και σε έντυπη µορφή 

διαστάσεων Α0 σε τρία (3) αντίγραφα. καθώς και όλα τα απαραίτητα τµηµατικά σχεδιαγράµµατα όδευσης 
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διαφυγής σε µορφή αρχείου pdf έτοιµα προς εκτύπωση και πλαστικοποίηση για την ανάρτηση τους στους 

χώρους ενδιαφέροντος . 
•   ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αµοιβές υποέργων 

Αµοιβή υποέργου 2ο ΛΥΚΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

• ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αµοιβές υποέργων 

Αµοιβή υποέργου 1-2o ΕΠΑΛ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ΛΥΚΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο ΛΥΚΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 2ο & 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ (€) 

Αµοιβή υποέργου ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ (€) 

 

2.2 Απαιτούµενες Εγκρίσεις 

Για την ολοκλήρωση και την παραλαβή της µελέτης απαιτείται η έγκριση των  µελετών πυροπροστασίας για κάθε 
υποέργο από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 3:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω µελετών, για κάθε κατηγορία, µε την αντίστοιχη αµοιβή της: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) χωρίς 

Φ.Π.Α. 24% 

Πτυχίο στην Κατηγορία 
µελέτης (€)  στα Τεύχη 

∆ηµοπράτησης (χωρίς ΦΠΑ 
24%) 

Προεκτιµούµενη 
Αµοιβή (€) µε 
Φ.Π.Α. 24% 

Αµοιβή 
ΗλεκτροµηχανολογικώνΜελετώνΜέτρων 
και Μέσων  πυροπροστασίας σχολικών 

µονάδων (κατηγορία 9) 

 
9549.49 € 

 
 

Β/Γ/∆/Ε 
 

 
11841.37 € 

Αµοιβή Αρχιτεκτονικών Μελετών Μέτρων 
και Μέσων πυροπροστασίας σχολικών 

µονάδων (κατηγορία 6) 

 
19343,8 € 

 

 
Γ/∆/Ε 23986.31€ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ € 

Αµοιβή Ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης (€) κατ 9 9.549,49 

Αµοιβή Αρχιτεκτονικής µελέτης (€) κατ 6 19.343,80 

ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.235,33 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης 4.863,75 

Σύνολο Μελετών 34.992,37 

Απρόβλεπτα 15% (€) 5.248,86 

Σύνολο µε Απρόβλεπτα  40.241,23 

Φ.Π.Α 24% (€) 9.657,89 

Σύνολο µε ΦΠΑ 49.899,12 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Στον προϋπολογισµός της σύµβασης συµπεριλαµβάνεται ΣΑΥ ΦΑΥ και ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Οι κάθε 

είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή τους, για γενικά έξοδα, οι φόροι που αναλογούν και κάθε νόµιµη εισφορά 

που αναλογεί και ισχύει την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. Η αµοιβή θα καταβληθεί µε την οριστική  παραλαβή 

και έγκριση της Μελέτης και των συµβατικών Τευχών ∆ηµοπράτησης, από το αρµόδιο όργανο, (Τεχνική Υπηρεσία) 

Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη & τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης σύµφωνα µε τις Ισχύουσες 

∆ιατάξεις, Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και τη σύµβαση 

που θα συναφθεί µε τον κάθε µελετητή. 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Εκτιµώµενοι Χρόνοι εκτέλεσης: 

• Ο εκτιµώµενος χρόνος παράδοσης όλων των εγκεκριµένων µελετών είναι 3 µήνες από την υπογραφή 

της σύµβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Οι κανονισµοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν τις µελέτες, ενδεικτικά, είναι οι εξής:  

Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων Π.∆. 71/1988, Π.∆. 41/2018, 16/2015 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (Β’ 2326) 

Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδοµικός Κανονισµός. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 

Η Νοµοθεσία Πυροπροστασίας  

Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ 

Οι Τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ (θα είναι σύµφωνα µε την Α.Π. ∆ΝΣ/1732/ΦΝ66/29-03-2019, απόφαση του Υ.ΥΠ.ΜΕ 
περί εξειδίκευσης των παραδοτέων). 
Συγκεκριµένα θα περιλαµβάνονται::  

Α. Ενεργητική Πυροπροστασία (Έγκριση µελέτης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) 

Τεχνική έκθεση µε πλήρη αναφορά στους κανονισµούς και στις παραδοχές σχετικά µε τα µέτρα ενεργητικής 

πυροπροστασίας, τα οποία επιβάλλονται για το κάθε σχολείο. 

Τεύχος τεχνικής περιγραφής µόνιµων συστηµάτων πυρόσβεσης µε νερό, αυτόµατων ή χειροκίνητων, καθώς και 

συστηµάτων αυτόµατης πυρόσβεσης 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 

και συνοπτική διάταξη των βρόγχων. 

Σχέδια κατόψεων µε όλα τα υπόλοιπα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, Πυροσβεστική Φωλιά 

κ.λ.π.) 

Σχέδια κατόψεων µε όλα τα φωτιστικά ασφαλείας και σηµάνσεων όδευσης διαφυγής. 

 

Παράδοση των εγκεκριµένων µελετών - σχεδίων της Ενεργητικής Πυροπροστασίας, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

για κάθε σχολική µονάδα, σε ηλεκτρονική µορφή αρχείων τύπου *.dwg. καθώς και σε έντυπη µορφή διαστάσεων Α0 σε 

τρία (3) αντίγραφα. 

 

Β. Παθητική Πυροπροστασία 

• Τεχνική έκθεση µε πλήρη αναφορά στους κανονισµούς και στις παραδοχές σχετικά µε τα µέτρα Παθητικής 

Πυροπροστασίας, τα οποία επιβάλλονται για το συγκεκριµένο σχολείο. Σχέδια κατόψεων διαφυγής για όλους 

τους χώρους για κάθε σχολείο. 

 

• Παράδοση των σχεδίων κατόψεων της Παθητικής  Πυροπροστασίας για κάθε σχολική µονάδα, σε ηλεκτρονική 

µορφή αρχείων τύπου *.dwg. καθώς και σε έντυπη µορφή διαστάσεων Α0 σε τρία (3) αντίγραφα. καθώς και 

όλα τα απαραίτητα τµηµατικά σχεδιαγράµµατα κατόψεων όδευσης διαφυγής σε µορφή αρχείου pdf έτοιµα προς 

εκτύπωση και πλαστικοποίηση για την ανάρτηση τους στους χώρους ενδιαφέροντος . 
 

• Η παράδοση των σχεδίων της Παθητικής Πυροπροστασίας (αφορά σε κάθε σχολική µονάδα που 

αναφέρεται αναλυτικά στην Ενεργητική Πυροπροστασία και όχι µόνο τις προαναφερόµενες στην παθητική 

Πυροπροστασία). 

 

Γ. Παράδοση των τευχών ∆ηµοπράτησης & ΣΑΥ - ΦΑΥ 

• Ο εκτιµώµενος χρόνος παράδοσης όλων των µελετών είναι 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.  

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ        Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΥ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Κοντογιάννης Στέφανος 
Μηχ. Μηχανικός 

 
Ευαγγέλου Γρηγόρης 
Ηλ. Μηχανικός ΤΕ 

                     Χαρίτου Ελιάνα  

 Αρχιτ. Μηχανικός 

Βασιλική Κωνσταντοπούλου 

         Αρχιτ. Μηχανικός 

 


