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ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας Γραφείο
Προϊσταμένου  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  διενεργήθηκε  από  τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Βουτσιλά Στέφανο, ενώπιον της
Προϊσταμένης  της  Διευθυνσης  Πολεοδομίας  κ.  Αλδάκου  Μαρία και  του
Προϊσταμένου  του  τμήματος  Υ.Ε.Ε.,  κ.  Ευθυμίου  Γκαβανά,  κλήρωση  για  την
ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή  προσωρινής & οριστικής
παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αρδευτικών Υποδομών Οικισμού Χαράδρας».

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  16  του  ΠΔ 171/87:  «1.Οι  κατά  τις  διατάξεις  των
άρθρων  73  και  75  του  ν.  3669/2008  (Α'  116),  επιτροπές  παραλαβής  των  έργων
ορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού  προηγουμένως  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία  ανακοινώσει  την  περαίωση  του  έργου  και  τη  σύνταξη  της  τελικής
επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές
παραλαβής,  με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.  2  του άρθρου 15 του π.δ.
171/1987 (Α' 84), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:

α)  Για  έργα προϋπολογισμού μέχρι  και  1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
β)  Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις  υπαλλήλους
κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και
ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.

2.α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των
υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 73 του ν. 3669/2008.
β)  Ο προϊστάμενος  της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας  και  ο  επιβλέπων του έργου δεν
δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.
γ)  Στην  επιτροπή  παραλαβής  υποχρεωτικά  συμμετέχει  τεχνικός  υπάλληλος
αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.

3.Για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  παραλαβής  εφαρμόζεται  υποχρεωτικά  η
διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α'
226) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής
του  έργου  δεν  είναι  διπλάσιοι  από αυτούς  που  ορίζονται  στην παράγραφο 1  του
παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση,
τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του
νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας
έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  τουλάχιστον  ο  διπλάσιος  αριθμός  των  απαιτούμενων



υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην
Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο
ανήκουν.  Η κλήρωση διενεργείται  από την αρμόδια  τεχνική  υπηρεσία  του  φορέα
κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2β' του παρόντος άρθρου.
 Προηγήθηκε  ανάρτηση  ανακοίνωσης  της  κλήρωσης  στους  πίνακες
ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 Ο  Διευθυντής  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  προχώρησε  στην
κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στις λίστες υπαλλήλους από Τεχνικούς
Υπαλλήλους του Δήμου, 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 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2 Μαυρουδής Ιωαννίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Το τρίτο μέλος θα οριστεί από το Δημοτικο Συμβούλιο Βεροίας. Με ευθύνη
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα σταλεί εισήγηση στo Δημοτικό Συμβούλιο
για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και  θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την
επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά μέλη.

 

        
                    Η Προϊσταμένη                 Ο Προϊστάμενος
                Διεύθυνσης  ΥΔΟΜ      Τμήματος Υ.Ε.Ε.

 

                 Αλδάκου Μαρία                                                Ευθύμιος Γκαβανάς
          Αρχιτέκτονας Μηχανικός                      Πολιτικός Μηχανικός

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


