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ΘΕΜΑ: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης 
του έργου «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 
1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α) Η μελέτη του έργου με αριθμό 74/2019: «Κατασκευή εξόδου κινδύνου και 
ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας» μελετήθηκε από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας και με την 330/2019 απόφαση του Δ.Σ 
Βέροιας εγκρίθηκε η μελέτη προϋπολογισμού 87.555,00€ και ο καθορισμός του 
τρόπου εκτέλεσης με ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η ανωτέρω μελέτη αφορούσε την 
εκτέλεση οικοδομικών και ορισμένων Η/Μ εργασιών για την τροποποίηση της 
παθητικής πυροπροστασίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας. Προβλέπονταν 
εργασίες καθαιρέσεων τοίχων και κατασκευή νέων από διπλή πυράντοχη 
γυψοσανίδα όπως αυτές εμφανίζονται στις κατόψεις που περιέχουν τις 
παρεμβάσεις λόγω της διευθέτησης των οδεύσεων διαφυγής της παθητικής 
πυροπροστασίας. Επίσης ο χώρος του κλιμακοστασίου γίνονταν ξεχωριστό 
πυροδιαμέρισμα με τις παρεμβάσεις που απαιτούνταν και που απεικονίζονται στα 
σχέδια που συνοδεύουν την παθητική πυροπροστασία του κτιρίου.
Οι παρεμβάσεις αφορούσαν μόνο εσωτερικές διαρρυθμίσεις.

Β) Κατόπιν η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας εκπόνησε μελέτη 
ενεργητικής πυροπροστασίας όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί δίκτυο 
καταιονισμού (sprinkler) στο τμήμα του υπογείου, όπου βρίσκονται οι βοηθητικοί 
χώροι (χώρος εκγύμνασης), καθώς και στο τμήμα του ισογείου, όπου βρίσκεται το 
Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 
Επίσης, θα κατασκευαστεί στο τμήμα του υπογείου,  παράπλευρα του παταριού, 
ένας χώρος μηχανοστασίου (αντλιοστασίου) για τις ανάγκες του συστήματος 
καταιονισμού, το οποίο θα έχει εσωτερική σκάλα, μεταλλικής κατασκευής. Εκτός 
των ανωτέρω, θα εγκατασταθούν φωτιστικά σήμανσης - ασφαλείας, 
πυροσβεστήρες και σύστημα πυρανίχνευσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
Ενεργητικής Πυροπροστασίας. 

Η μελέτη αυτή ενσωματώθηκε στην υπ’ αριθμόν 74/2019 μελέτη η οποία και 
επικαιροποιήθηκε πλέον ως 118/2020 με συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00€.



Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ανασυντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η μελέτη του παρακάτω 
έργου, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του 2020  με τον 
αντίστοιχο Κ.Α . 
To έργο θα χρηματοδοτηθεί με πίστωση ως εξής:
1.Για το έτος 2020 αρχική πίστωση 87.555,00€ στον  Κ. Α. 02.30.7321.007 του 
προϋπολογισμού του Δήμου του τρέχοντος έτους.
2.Το υπόλοιπο της πίστωσης  72.450,00 € με συμπληρωματική χρηματοδότηση στο 
τεχνικό πρόγραμμα του 2021. 
Το ποσό της πίστωσης που δεν θα απορροφηθεί εντός του τρέχοντος έτους,  θα 
μεταφερθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους και θα συμπεριληφθεί σε 
αυτό.
Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση του έργου είναι 160.000.00 € από τα οποία 
129.032,26 € αφορούν τον προϋπολογισμό των εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, 
απολογιστικά και αναθεώρηση) και τα 30.967,74 € αφορούν τον Φ.Π.Α. που 
υπολογίζεται σε 24%. 
Η πίστωση για το έργο με στοιχεία ΚΑ: 02.30.7321.007 προέρχεται από ΣΑΤΑ ΧΥ. 
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020.

 Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου προτείνεται κατωτέρω:

Α/
Α

ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

1. Κατασκευή εξόδου 
κινδύνου και ολοκλήρωση 

πυροπροστασίας 
1ου Δημ. Σχολείου Βέροιας

160.000,00 € 30.7321.007 ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ)

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 118/2020 επικαιροποιημένη μελέτη του παραπάνω 
έργου (αρχική μελέτη 74/2019). 
Β) Να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το αρθ. 26 
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του αρθρ, 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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