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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Ετήσια Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής 
αναδόχου σε απευθείας ανάθεση (ΚΗΣΚ) σε όλες τις απ’ ευθείας αναθέσεις έργων 
και μελετών του έτους 2020.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να διενεργήσει την διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής 
αναδόχου σε απευθείας ανάθεση (ΚΗΣΚ) για απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών θα πρέπει να 
συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

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 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 δημοσιεύει, πρόσκληση για την κατάρτιση 
καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται 
δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Ένα τουλάχιστον 
μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος ΚΗΣΚ

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων :
Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, διενέργησε 

ανοικτή κλήρωση στις 10/08/2020, μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Βέροιας και συντάχθηκε το 
σχετικό πρακτικό (συνημμένο). Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα κλήρωση, η ετήσια επιτροπή διενέργειας της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής αναδόχου σε απευθείας ανάθεση θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά 
μέλη, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, όπως αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό κλήρωσης που 
συνοδεύει το παρόν. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος 
χρήστης του συστήματος ΚΗΣΚ. Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν αναγράφονται στο από 
Δ.Υ./10-8-2020 Πρακτικό Κλήρωσης, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Σύμφωνα με αυτό η επιτροπή απαρτίζεται από τους :
α/α Τακτικά Μέλη Ειδικότητα
1 Δημοπούλου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)
2 Κυβεντίδης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)
3 Σαμουηλίδου Παναγιώτα Πολιτικός Μηχανικός (χρήστης ΚΗΣΚ)

Αναπληρωματικά Μέλη
1 Σιανοπούλου Δήμητρα Τοπογράφος Μηχανικός (κατόπιν κλήρωσης)
2 Θεοφυλακτίδου Σοφία Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)
3 Βουτσιλάς Στέφανος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (χρήστης ΚΗΣΚ)



Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο
α) Να συγκροτήσει την Ετήσια Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης επιλογής 

αναδόχου σε απευθείας ανάθεση (ΚΗΣΚ) σε όλες τις απ’ ευθείας αναθέσεις έργων και μελετών του έτους 
2020 και να ορίσει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, επίσης να ορίσει τον πρόεδρο της επιτροπής, 
τον πρώτο αναγραφέντα (λόγω παλαιότητας)  με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης.
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