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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ασπρόπυργος,  Μαΐου  2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                         
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18                                  
Ταχ. Κωδ.  : 19 300 Ασπρόπυργος                       
Τηλέφωνο : 2132006417                                                           
Πληροφορίες : Σοφία Πανταζή 
Email:  pantazi.s@aspropyrgos.gr   
                      

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση σε ετήσια βάση (ημερολογιακό 

έτος 2022) επιτροπής διαγωνισμών έργων με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας, επιτροπή 

διαγωνισμού.

Ο Δήμος Ασπροπύργου προτίθεται:

1. να προβεί σε δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ για το έτος 2022, για την επιλογή αναδόχων για την εκτέλεση έργων με κριτήριο 

ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βέλτιστης σχέσης 

τιμής – ποιότητας, επιτροπή διαγωνισμού, η επιτροπή διαγωνισμού θα αποτελείται από 4 

τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην 

αναθέτουσα ή στο Δημόσιο, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών 

Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ), με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που 

προσδιορίζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών.       

2. να μη προβεί στη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 

4412/2016, αλλά να προβεί στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση σε ετήσια βάση (ημερολογιακό έτος 2021), 

επιτροπής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων, του Δήμου Ασπροπύργου, σύμφωνα με 

την τροποποίηση του παραπάνω άρθρου, με την παρ. 8β  του άρθρου 108 του ν. 4782/09-03-

2021, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισμών έργων με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας,.
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3. επειδή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής, έχουμε αιτηθεί, την υπόδειξη 

ορισμού μελών (1 τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τον αναπληρωτή) από το 

Δημόσιο (Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας), όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, 

(Α΄ 143), εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργων Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 

(Μη.Μ.Ε.Δ), με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσδιορίζουν στις υπό 

ανάθεση κατηγορίες εργασιών.

Γνωστοποιούμε ότι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας την Τετάρτη 

09 Φεβρουαρίου 2022 10:00 π.μ. θα πραγματοποιήσει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν σε ετήσια βάση (ημερολογιακό έτος 2022), επιτροπή 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έργων, του Δήμου Ασπροπύργου 

 Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με:

1. του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων 

συμβάσεων).

2. της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4-12-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ Β' 4841/29.12.2017).

3. της με αρ. ΔΝΣ/21137/ΦΝ 466/15-03-2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

(ΦΕΚ Β' 1511/02.05.2018).

Θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α) του Δήμου Ασπροπύργου (www.dimosaspropyrgou.gr).

β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.mimed@ggde.gr)

Ο Διευθυντής
  Πολεοδομίας  &Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης   Καραγιαννίδης
Πολιτικός  Μηχανικός

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                      

http://www.dimosaspropyrgou.gr/
http://www.mimed@ggde.gr/

		2022-02-03T12:15:17+0200




