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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
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                         

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχειών σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ»  

Ο Δήμος Ασπροπύργου προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheous.gov.gr, με ανοικτή διαδικασία επιλογής 

αναδόχου, για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με Φ.Π.Α.

 Όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

για την κάλυψη του δικαιώματος συμμετοχής του άρθρου 21 της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς 

που συμμετέχουν απαιτείται να πληρούν κατ ́ ελάχιστο τις απαιτήσεις του άρθρου 52 παρ. 5, του 

Π.Δ. 71/2019 για την κατηγορία Οδοποιία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 και 13 του Π.Δ. 

71/2019, όπως ισχύει σήμερα.

Αναλυτικότερα οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να 

ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις στελέχωσης σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

τους ικανότητα: 

Τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ της κατηγορίας έργων Οδοποιίας. Εναλλακτικά, μπορεί να 

αντικατασταθεί ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας της 

κατηγορίας έργων Οδοποιίας. Επίσης, ένας από τους δύο συνολικά τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας 

που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ 

βαθμίδας της κατηγορίας έργων Οδοποιίας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
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Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 ως σήμερα ισχύει, θα 

δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες: 

α. Του Δήμου Ασπροπύργου www.dimosaspropyrgou.gr και 

β. Στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr . 

                                

                                                   Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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