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ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ
Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας, Γραφείο
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον Προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέφανο Βουτσιλά ενώπιον της Προϊσταμένης
της Δ/Νσης της Υπηρεσίας Δόμησης-περιουσίας-κτηματολογίου Αλδάκου Μαρίας
και του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Συντήρησης Έργων
Ζαχαρόπουλου Παναγιώτη, κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή
της προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Δ.Ε. ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ»

Σύμφωνα με τη παρ 3 του άρθρου 170 του Ν4412/16, 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. Η επιτροπή
είναι τριμελής, όταν όμως πρόκειται για σημαντικά έργα μπορεί να ορισθούν μέχρι
και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη για να περιληφθούν σε αυτήν τεχνικοί διαφόρων
ειδικοτήτων, ανάλογα με τη φύση του έργου. Στην επιτροπή παραλαβής των έργων
τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
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.
Η λίστα των τεχνικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στη κλήρωση για τη
συγκρότηση επιτροπών, διαμορφώθηκε στην ανοικτή συνεδρίαση των αρμόδιων
υπηρεσιών του Δήμου την 7-7-2017 και κοινοποιήθηκε η κατάσταση των υπαλλήλων
που πληρούν τις προυποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιτροπή.
Προηγήθηκε ανάρτηση ανακοίνωσης της κλήρωσης στους πίνακες ανακοινώσεων
του Δήμου Βέροιας και της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο προϊστάμενος 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.
Το όνομα του κληρωθέντος μέλους αναγράφηκε στον παρακάτω Πίνακα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο

Α/Α

Όνομα

1

Συμεών

Καραγαβριηλίδης

2

Μάρκος

Κακοδήμος

3

Χριστίνα

Παραθυρά

Ειδικότητα
ΤΕ Πολιτικός
Μηχανικός
ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός
ΠΕ Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το παρών θα κοινοποιηθεί
αμελλητί στα ανωτέρω μέλη προκειμένου να ενημερωθούν για την επιλογή τους και
θα σταλεί εισήγηση στo Δημοτικό Συμβούλιο για συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής παραλαβής.

Ο Αν. Προϊστάμενος
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Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Υπηρεσίας
Δόμησης-περιουσίαςκτηματολογίου
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