ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείμενο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Α.Μ.: 52/2018 Τ.Υ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
71336000-2 Μηχανολογικές υπηρεσίες υποστήριξης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε μετά από με αρ. πρωτ. 787/26/04/2018 έγγραφο του Προέδρου
του ΝΠΔΔ Oργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Πεντέλης κου. Νικόλαου
Τόλιου και αφορά υπηρεσίες μηχανολόγου μηχανικού για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας
για την αδειοδότηση των παιδικών σταθμών του Δήμου Πεντέλης.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 141/τ. Α΄/28.9.2017 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό ∆ιάταγμά 99/2017,
το οποίο εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4369/2016 (Α΄13), και µε το
οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των Δήμων ή
υπηρεσίας των Δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλόλητάς τους, καθώς και η
διαδικασία ελέγχου τους.
Ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 6 αφορούν τους ήδη λειτουργούντες Δημοτικούς παιδικούς,
βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στη μεταβατική προσαρμογή τους στο πλαίσιο
αδειοδότησης.
Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες Παιδικούς,
Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς των Δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, απαιτείται
να διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
Η προς ανάθεση Μελέτη αφορά την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά
κτίρια των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ προκειμένου να γίνει η αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σε ένα εξωτερικό συνεργάτη
με εξειδικευμένες γνώσεις στο τομέα αυτό, ο οποίος καλείται να είναι μελετητής διπλωματούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός με εμπειρία σε θέματα μελετών πυρασφάλειας/πυρανίχνευσης/
πυροπροστασίας ώστε να πραγματοποιήσει την έκδοση των πιστοποιητικών πυρασφάλειας για κάθε
σχολική μονάδα.
Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας δύναται να γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και τους όρους
της σύμβασης όπως αυτοί θα ορισθούν με σχετική απόφαση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής
Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης (Ο.Κ.Π.Α.)
Η δαπάνη προϋπολογίζεται μέχρι το όριο ποσού, όπως αυτό ισχύει εκάστοτε από την κείμενη
Νομοθεσία, με απευθείας ανάθεση και βαρύνει τον υπό αναμόρφωση Κ.Α. 00-6117.017.
Το συνολικό προεκτιμούμενο κόστος είναι 3.225,82+ 774,20 Φ.Π.Α 24%= 4.000,00€
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/05/2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11/05/2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.
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