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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Ανέγερση Λυκείου Διαβατών» 
 
 
       Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
2. Τις διατάξεις της με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τεύχος Β’) 

3. Την με αρ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18?οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη 
συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών ΄Εργων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του  Ν. 4412/2016 παράγραφος 8 εδάφιο β. 
Για έργα για τα οποία ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής 
- ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του 
ΦΠΑ όριο της περίπτωσης α ', η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από: 
αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με 
τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο μητρώο της 
περίπτωσης η ' της παρούσας παραγράφου, με εμπειρία, τεχνική 
εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 
κατηγορίες εργασιών. 
ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α. που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή 
του από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ '. 



γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), 
που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του TEE 
εγγεγραμμένους στο μητρώο της περίπτωσης στ '. 
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων εγγεγραμμένους στο 
μητρώο της περίπτωσης στ ', που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, 
από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις, όταν πρόκειται για έργα των 
οποίων ο προϋπολογισμός εκτός ΦΠΑ και αναθεώρησης, ισούται ή 
υπερβαίνει το όριο εφαρμογής της Οδηγίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ή 
και οργανώσεις σε επίπεδο Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, στις λοιπές 
περιπτώσεις 

5. Την με  αριθμό 19/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Δέλτα η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και πήρε ΑΔΑ: 6ΨΜ0Ω9Ι-Ξ7Υ.   

6. Η Επιτροπή θα έχει ισχύ μόνο για την δημοπρασία του έργου “Ανέγερση 
Λυκείου Διαβατών”, αριθμός μελέτης 33/2016 (και σε περίπτωση τυχόν 
επανάληψης της). 

 
Γνωστοποιούμε ότι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου την 
22/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την 
ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την 
Επιτροπή. 
Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Τακτικής και Αναπληρωματικής αντίστοιχα.   
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων τΗς 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Δέλτα και θα αναρτηθεί 
στο επίσημο site του Δήμου Δέλτα. 

 
  

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 
 

Δημήτριος Απ. Γεμενετζής 
Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 
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