20REQ007484986 2020-10-15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
Συλημβρίας & 28ης Οκτωβρίου
ΤΚ 19100 ΜΕΓΑΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Τηλέφωνο : 2296082732
FAX
: 2296082732

Μέγαρα 15 - 10-2020
Αριθ. Πρωτ : 17882
ΠΡΟΣ: Δήμαρχο κ. Γ.Σταμούλη
ΚΟΙΝ. : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
(Πρωτογενές Αίτημα)
ΘΕΜΑ: Αίτημα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, για την
υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: : «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Μεγαρέων, στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος II» προϋπολογισμού 45.260,00 € με ΦΠΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τον υπ’ αριθμ. 23/2020 φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Έργου της Τ.Υ.Δ.Μ. με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων, στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος
II» με προϋπολογισμό - εκτιμώμενη αξία Σύμβασης 36.500,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και συνολικά απαιτούμενη
πίστωση 45.260,00 € με ΦΠΑ 24%, που αφορά στην σύνταξη του φακέλου εκπόνηση μελετών
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων.
2. Η σύνταξη του φακέλου εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες απαιτεί τις κάτωθι
μελέτες:
 Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (κατηγορία 9)
ο Μελετητής της κατηγορίας 9 (Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης) θα εκπονήσει/επικαιροποιήσει τις
Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας (σχέδια, τεύχη) προκειμένου να καθορισθούν τα απαιτούμενα
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Μεγαρέων σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία. Επίσης, θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου.
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η πυροπροστασία των σχολικών μονάδων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί τον Δήμο, διότι
άπτεται άμεσα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά και των ίδιων των κτηρίων. Μετά τη θέση σε ισχύ της
Πυροσβεστικής Διάταξης 16/2015 (ΦΕΚ 2326/Β’), σε όλα τα υφιστάμενα εκπαιδευτήρια και στους
βοηθητικούς χώρους αυτών θα πρέπει να λαμβάνονται τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών
και ατυχημάτων, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Για την
εφαρμογή της διάταξης θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες πυροπροστασίας για τα σχολεία για τα οποία
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια πριν τις 17/08/1988.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η μελέτη έχει ενταχθεί Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση
μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» βάσει της
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υπ’ αριθμ. πρωτ. 19527/20-03-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΑΔΑ:
6ΟΖ146ΜΤΛ6-ΘΑ0).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το έτος 2020 με ΚΑΕ : 64.7413.0002
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Σ.Α.: Ε055, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2017ΣΕ05500010) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 %
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.
Το έργο αναφέρεται:
 Στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 51/4-5-2020 « Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου
οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 66Ν9ΩΚΠ-82Ρ)
 Στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 50/4-5-2020 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡ. ΕΚΤΕΛ. ΕΡΓΩΝ 2020 (ΑΔΑ: ΨΤΧΘΩΚΠ-Ρ2Μ)
5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
6. Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/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»]
7. Το Π.Δ. 80/2016
8. Η έγκριση των δεδομένων του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης καθώς επίσης ο τρόπος εκτέλεσης της
εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την 206/15-9 -2020 Απόφαση της (ΑΔΑ: Ω8ΚΤΩΚΠ-0ΟΩ).
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η με αριθμό 23 /2020 μελέτη δεδομένων και η σκοπιμότητα αυτής με ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, καθώς και την διεξαγωγή αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με

όρους που θα συντάξει η Οικονομική Επιτροπή.
9. CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών»
10. Κ.Α.Ε. 64.7413.0002
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η δαπάνη 45.260,00 € με ΦΠΑ, για την υλοποίηση της μελέτης
«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαρέων, στα πλαίσια του
Προγράμματος Φιλόδημος II» Και
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Παρακαλούμε να προχωρήσετε για την διάθεση της πίστωσης και έγκρισης της δαπάνης στον Κ.Α.Ε. :
64.7413.0002 λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 80/2016 εκτιμώντας ότι οι πιστώσεις ανά έτος κατανέμονται ως εξής:


Έτος 2020



45.260,00 €

Ο συντάξας

Η Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών - Έργων

Ο Αν. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ.

Πέτρος Μήλεσης

Ευθαλία Τσάκωνα

Κωνσταντίνος Κάμπαξης
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