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ADMINISTRATION

Προς                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – ΑΘΗΝΑ
e-mail: site-support@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση της µελέτης 
και των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τµήµατος 
Ιατρικής του ∆.Π.Θ. στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση ∆2 - Κτίριο 11 & Τµήµα 
περιβάλλοντος χώρου)», προϋπολογισμού 68.046,24 € (πλέον ΦΠΑ 24% 
16.331,10 €).

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της μελέτης «Επικαιροποίηση της µελέτης και 
των τευχών δηµοπράτησης του έργου: «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τµήµατος Ιατρικής του 
∆.Π.Θ. στην Παν/πολη Αλεξ/πολης (Φάση ∆2 - Κτίριο 11 & Τµήµα περιβάλλοντος 
χώρου)», προϋπολογισμού 68.046,24 € (πλέον ΦΠΑ 24% 16.331,10 €).

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση 
μελετών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν 
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην 
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
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Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Τμήμα Μητρώου Μελετητών, και ειδικότερα να διαθέτουν:

 στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) – Τάξη Πτυχίου A’ και άνω
 στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές μελέτες) – Τάξη Πτυχίου A’
 στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες) – 

Τάξη Πτυχίου B’

είτε, για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

3) κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. 
Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την 
πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.),

4) Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28.9.2020 και ώρα 11:00 
μέσω της ιστοσελίδας mimed.ggde.gr 

 Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

 

Με εντολή του Πρύτανη
Η Αν. Προϊσταμένη της ΔΤΕ του ΔΠΘ

Βατσιτσή  Ελένη
Πολιτικός Μηχανικός


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΔΠΘ/ΔΤΕ/ΤΜΕ/4874/171/52
Ημ/νία: 22/09/2020
	AkrivesAntigrafo: 
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2020-09-22T11:56:11+0300
	ELENI VATSITSI




