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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 
 

 
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
προκηρύσσει ανοικτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης: 
 
«ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 
 
με συνολική δαπάνη μελέτης με απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 1.699.050,80 ΕΥΡΩ.  
Η μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών (προεκτιμώμενες αμοιβές χωρίς ΦΠΑ). 
 1. 446.180,06€  στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες) 
 2. 126.477,98€ στην κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) 
 3. 245.134,02€ στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές μελέτες) 

 4. 317.408,93€ 
στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 
ηλεκτρονικές μελέτες) 

 5. 48.240,44€ στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) 
 6. 8.038,80€ στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες τοπογραφίας) 
 
και 178.722,03 € για απρόβλεπτες δαπάνες. 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, ΤΚ 69100 Κομοτηνή, Ελλάδα, 
Ιστοσελίδα: http://projects.duth.gr/, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:   tglenis@admin.duth.gr, αρμόδιος για 
πληροφορίες Τριαντάφυλλος Γλένης, τηλ.  +302531039252, fax  +302531039032. 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 83809) καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://projects.duth.gr/). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (Παράρτημα Α΄) 
3. Κωδικός CPV: 71335000, 71000000, 79421200, 71320000 
4. Τόπος εκτέλεσης: Κομοτηνή, Ν. Ροδόπης (Κωδικός  NUTS: EL513). 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   
Το έργο αφορά την σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών (τοπογραφικών, γεωτεχνικών, 
αρχιτεκτονικών, στατικών, ΗΜ, ΣΑΥ-ΦΑΥ ), των τευχών δημοπράτησης καθώς και την έκδοση όλων των 
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απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή του κτιρίου που θα στεγάσει την Πολυλειτουργική 
Εγκατάσταση Εκπαίδευσης και Άθλησης ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής εντός της Πανεπιστημιούπολης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, μετά της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Η 
πολυλειτουργική εγκατάσταση ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής προορίζεται κατά βάση να εξυπηρετεί - κατά την 
ορολογία σχετικών σταθεροτύπων ΓΓΑ - Αθλήματα Αθλοπαιδιών, Αθλήματα Γυμναστικής & Αθλήματα 
Κλειστού Στίβου. Επιπλέον, θα διαθέτει κερκίδες υποδοχής περιορισμένου αριθμού θεατών (~500), 
όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις αθλουμένων, όπως και σειρά βασικών εξυπηρετήσεων κοινού 
καθώς προβλέπεται να είναι ανοικτό στους φοιτητές του ΔΠΘ και στο κοινό της ευρύτερης περιοχής. 

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 3.550 τ.μ. και του περιβάλλοντα χώρου σε 10.500 τ.μ., 
τον οποίο ο μελετητής θα πρέπει επίσης να διαμορφώσει, προβλέποντας χώρους στάθμευσης, 
κατάλληλο φωτισμό, διαδρόμους κίνησης, οδούς πρόσβασης, χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων και 
γήπεδα αθλημάτων. 

6. Εναλλακτικές προσφορές:  Δεν γίνονται δεκτές. 
7. Χρόνος εκτέλεσης του έργου: Oρίζεται σε τριακόσιες πέντε (305) ημερολογιακές ημέρες  από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  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 παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
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. 
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 ‘Δ και άνω 
 στην κατηγορία μελέτης 7 (Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες) – Τάξη Πτυχίου ‘Δ και άνω 
 στην κατηγορία μελέτης 8 (Στατικές μελέτες) – Τάξη Πτυχίου Έ 
 στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες) 

– Τάξη Πτυχίου Έ 
 στην κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) – Τάξη Πτυχίου Ά και 

άνω 
 στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες τοπογραφίας) – Τάξη Πτυχίου Ά και άνω 

είτε, για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 19 της διακήρυξης. 
9. Εγγύηση συμμετοχής: Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 27.404,05 ΕΥΡΩ και ισχύ 
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.   
10. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:  Όχι. 
11. Κριτήριο ανάθεσης:  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -  τιμής.   
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12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
 Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
   
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 9-9-2019, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 15:00 
 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13-9-2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00  Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο θα 
εφαρμοσθεί το άρθρο 18 της Διακήρυξης. 
 
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών.   
14.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών:  Ελληνική. 
15. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2019 με ενάριθμο ΚΑΕ 2013ΣΜ04600000.    
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της Διακήρυξης. 
16. Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 
6 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
17. Δημοσιεύσεις:  Η προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στις 18/7/2019  στην 
Υπηρεσία Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
18. Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ):  Ναι. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Σύγκλητο του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης). 
 

 
Κομοτηνή 18/7/2019 

       
 Ο Αντιπρύτανης  

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
 
 
 
 

Φώτιος Μάρης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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