
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια, 2/02/2018 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ. 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

       

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου  2018,  στο γραφείο του Προϊσταμένου της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Βέροιας, διενεργήθηκε από τον 

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

Μηχ/κό, ενώπιον του Προϊσταμένου του Τμήματος ΥΔΟΜ, κου Γαζέα Στέφανου  ΠΕ 

Αρχιτέκτονα Μηχ/κού, και της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικό-Συντήρησης 

Έργων, κας Τριχοπούλου Μαρίας ΠΕ Πολιτικού Μηχ/κού, κλήρωση για την 

ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  κλήρωσης  σε ετήσια 

βάση, που θα διεξάγει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις  μέσω της διαδικτυακής 

εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Κ.,  μαζί με τον ορισμένο χρήστη του συστήματος (σύμφωνα  

με το άρθρο 118 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 29-01-2018 αναρτήθηκε ανακοίνωση γνωστοποίησης της ημερομηνίας 

διεξαγωγής της κλήρωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, στο ισόγειο και στους 1
ο
 , 2

ο
   και 3

ο
  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.  

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά 

κλήρωσης: 

 



ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 

1 Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών 

2 Συμεών  Καραγαβριηλίδης  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Ανδρέας  Κυρατζής       ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Δήμητρα  Σιανοπούλου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Γρηγόριος Ζευγαρόπουλος ΤΕ Δομικών 

3 Γαρυφαλλιά  Κατσαβουνίδου  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί στα ανωτέρω κληρωθέντα μέλη 

προκειμένου να ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους. 

Η συγκρότηση της Επιτροπής  κλήρωσης  σε ετήσια βάση, που θα διεξάγει τις 

ηλεκτρονικές κληρώσεις  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΗΣΚ,  μαζί με τον 

ορισμένο χρήστη του συστήματος (σύμφωνα  με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016), θα 

ολοκληρωθεί με αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 

 

Ο Προϊστάμενος ΥΔΟΜ 

 

 

 

Γαζέας Στέφανος  

ΠΕ Αρχιτέκτονας   Μηχανικός 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τ.Τ.Σ.Ε. 

 

 

 

 

Τριχοπούλου Μαρία 

           ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τ.Υ. 

 

 

 

 

Βουτσιλάς Στέφανος 

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ            
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ TEXNIKO- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ                                                                             

Ταχ.Διεύθ.: Βικέλα 4                           

Βέροια, Τ.Κ. 59100                             

Βέροια       6-2-2018 

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Πληροφορίες: Μ. Τριχοπούλου  

Τηλ.: 2331350562    
Φαξ: 2331021777 

 

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κλήρωσης  σε ετήσια βάση, που θα 
διεξάγει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Κ.,  μαζί με 

τον ορισμένο χρήστη του συστήματος (σύμφωνα  με το άρθρο 118 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 118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ότι: 

Άρθρο 118 Απευθείας ανάθεση 
1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ.  
2. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, 
χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν.  
3. Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή 
στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38, με την επιφύλαξη του άρθρου 
379 παράγραφος 3. Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο:  
α)την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  
β)περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της,  
γ)όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση,  
δ)κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη.  
4. Αν παραβιασθεί η υποχρέωση της παρ. 3, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη.  
5. Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης της παραγράφου 1 δημοσιεύει, μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα 
είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες 
έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους 
ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους 
στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, 
διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 
Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από 
επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται 
στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική 
αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης 
(ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα 
του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art38_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art379_3
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art379_3


ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. 
Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, 
μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό 
(10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις 
που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν 
παράγουν έννομα αποτελέσματα.  
6. Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, μέσω του οποίου διενεργούνται 
υποχρεωτικά οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 5. Με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, καθ’ ύλην, αρμοδίων 
Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση 
του ως άνω ηλεκτρονικού συστήματος, στις τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής του, 
στους όρους και στις τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές (ΚΗΜΔΗΣ 
κ.α.), στους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. 

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

3134/29-1-2018  ανακοίνωση,  προέβη στις 2-2-2017 σε κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών της  Επιτροπής κλήρωσης  σε ετήσια βάση, που θα διεξάγει τις ηλεκτρονικές κληρώσεις 
μαζί με τον ορισμένο χρήστη του συστήματος, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του 

Κ.Η.Σ.Κ. Σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό τα προτεινόμενα μέλη αναγράφονται 
παρακάτω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ειδικότητα 

1 Σοφία Θεοφυλακτίδου ΤΕ Πολιτικών  Μηχανικών 

2 Συμεών  Καραγαβριηλίδης  ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

3 Ανδρέας  Κυρατζής       ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 Δήμητρα  Σιανοπούλου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

2 Γρηγόριος Ζευγαρόπουλος ΤΕ Δομικών 

3 Γαρυφαλλιά  Κατσαβουνίδου  ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 
  

Ως πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής προτείνεται ο Ανδρέας Κιρατζής και 

αναπληρωτής του η Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου. 
 Μετά από ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, ως χρήστης της εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Κ. 

έχει οριστεί ο Στέφανος Βουτσιλάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και η Παναγιώτα Σαμουηλίδου Πολιτικός Μηχανικός υπάλληλος της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Έργο της  επιτροπής κλήρωσης θα  είναι: 
Θα διενεργεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση ανά περίπτωση, (για έργα, μελέτες και 

παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),μεταξύ αυτών που 
περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους καταλόγους της εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Κ. 

Το έργο της επιτροπής θα επικουρείται από τον χρήστη της εφαρμογής. 
Η Επιτροπή θα έχει ετήσια διάρκεια από 1/1/2018 έως 31/12/2018. 

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

επιτροπής. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή κλήρωσης 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 118 του Ν.4412/16. 
3. Το από 2-2-2018 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπή  

κλήρωσης,  που διενεργήθηκε ύστερα από την 3134/29-1-2018  ανακοίνωση.  
  

Καλείται: 
 

Α) Να συγκροτήσει την  σχετική Επιτροπή  κλήρωσης (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.  

    4412/2016) έτους 2018 από τους παραπάνω κληρωθέντες υπαλλήλους. 
Β) Να ορίσει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. 

Γ) Να ορίσει  τον χρήστη με τον αναπληρωτή του. 
 

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά. 

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

 


