
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια, 31/01/2018 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, στο 

Γραφείο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον 

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κο Βουτσιλά Στέφανο, ΠΕ Ηλ/γο Μηχ/κό, 

ενώπιον του Προϊσταμένου του Τμήματος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, κου Σέρμπου 

Χρήστου, ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχ/κό και του Προϊσταμένου του Τμήματος Υπηρεσίας 

Δόμησης, κου Γαζέα Στέφανου, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις, περιλαμβανομένου και των Η/Μ (σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016). 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 : "...Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη 

συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή 

την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η 

συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από 

διαδικασία κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο..." 

 Στις 07-07-2017 στην ανοικτή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαμορφώθηκε η λίστα κλήρωσης των 

τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας που πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή τους 

στην κλήρωση με σκοπό την ανάδειξη μελών στις Επιτροπές της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

Στις 26-01-2018 αναρτήθηκε ανακοίνωση γνωστοποίησης της ημερομηνίας διεξαγωγής 

της κλήρωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Βέροιας, στο ισόγειο και στους 1ο, 2ο  και 3ο ορόφους, μετά από εντολή του Προϊσταμένου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προχώρησε στην κλήρωση των 

μελών από τους αναφερόμενους στη λίστα τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Βέροιας, με 

χρήση εφαρμογής Η/Υ. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα 

αναπληρωματικά. 

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 



Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 

1 Μαυρουδής Ιωαννίδης 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών 

2 Στέλλα Σιδηροπούλου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3 Ευανθία Τόλιου 
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Κωνσταντίνος Σαχινίδης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2 Ευθύμιος Γκαβανάς ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών 

3 Μιχαήλ Κινικλής ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Το παρόν Πρακτικό θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω κληρωθέντα μέλη προκειμένου να 

ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους. 

Η συγκρότηση της Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές γνώσεις, 

περιλαμβανομένου και των Η/Μ (σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016), θα 

ολοκληρωθεί με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 

 

 

 

Σέρμπος Χρήστος 

ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Υπηρεσίας Δόμησης 

 

 

 

Γαζέας Στέφανος 

     ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. 

 

 

 

Βουτσιλάς Στέφανος 

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ            

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ TEXNIKO- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ                                                                             

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4                           

Βέροια, Τ.Κ. 59132                            

                                              Βέροια,   31-01-2018 

                    Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Πληροφορίες: Μ. Τριχοπούλου  

Τηλ.: 2331350562    

Φαξ: 2331021777 

 

 

ΘΕΜΑ: "Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών που 

απαιτούνται ειδικές γνώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)" 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης) προβλέπεται ότι: 

«1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από 

εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή 

το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: 

«1.Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 

προς τα από φαινόμενα όργανα(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 

β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή 

σύμπραξης καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 

ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την 

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των 

εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και 

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και 

της έκπτωσης του αναδόχου και 

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που 

υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής. 

2.Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη 

(συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων 

προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η 

πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των 

οργάνων αυτών να προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων. 

3.Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη 

σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια   βάση για τις συμβάσεις που  συνάπτει   η αναθέτουσα 

αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου 

συγκεκριμένης/ων   σύμβασης ή συμβάσεων.    Εφόσον  τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια 

βάση, οι διαδικασίες σύναψης Δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του  



έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 

συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με 

απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και 

έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τις 

διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται 

στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. 

4.Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες 

των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

σχετικά με τα ανωτέρω. 

5.Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και 

οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που 

έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

6.Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», 

εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. 

7.Στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων του παρόντος άρθρου μετέχει υποχρεωτικά ένα 

μέλος του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344. […] 

11.Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των 

οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα: 

…………… 

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή 

πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και 

επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται 

από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και 

ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται 

δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των 

πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση 

αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με το παραπάνω. 

δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. 

Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την 

αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την 

συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από άλλη αναθέτουσα 

αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής. 

ε) Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 

226). 

στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του 

δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί 

συλλογικών οργάνων.» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  η Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών,  ύστερα από 

την υπ' αριθ. 3060/26-01-2018 ανακοίνωση, προέβη στις 31-01-2018 σε κλήρωση για την  



ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές 

γνώσεις.  

Σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό τα προτεινόμενα μέλη αναγράφονται παρακάτω: 

  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 

1 Μαυρουδής Ιωαννίδης 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών 

2 Στέλλα Σιδηροπούλου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

3 Ευανθία Τόλιου 
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 

Μηχανικών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Κωνσταντίνος Σαχινίδης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2 Ευθύμιος Γκαβανάς ΠΕ Πολιτικών  Μηχανικών 

3 Μιχαήλ Κινικλής ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Ως Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής προτείνεται ο Μαυρουδής Ιωαννίδης και 

αναπληρωτής του  ο Κωνσταντίνος Σαχινίδης. 

 

Έργο της  Επιτροπής θα  είναι: 

α) να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 

σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους 

του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, 

β) εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, να συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα, 

γ) να παρακολουθεί και να ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και 

δ) να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων. 

Η Επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια από 01/01/2018 έως 31/12/2018. 

 

Μετά την λήψη της  απόφασης, αυτή  θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη της  

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές γνώσεις  κατόπιν 

διαγωνισμού ή απ’ ευθείας ανάθεσης, για τις Υπηρεσίες που  απαιτούν ειδικές γνώσεις,  θα 

παραλαμβάνει υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις συμπεριλαμβανομένου και 

των ηλεκτρομηχανολογικών και προτείνεται να συγκροτηθεί ως ανωτέρω: 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/16 

3. Το από 31-01-2018 Πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής  

Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές γνώσεις,  που διενεργήθηκε ύστερα από την 

υπ' αριθ. 3060/26-01-2018 ανακοίνωση  

  



 

Καλείται 

 

να συγκροτήσει τη σχετική Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών που απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

(σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) έτους 2018 από τους παραπάνω κληρωθέντες 

υπαλλήλους και να ορίσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. 

 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  


