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ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ
Την Δευτέρα 18 Αυγούστου 2020, στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας,
Γραφείο Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέφανο Βουτσιλά, ενώπιον του
Προϊσταμένου του Τμήματος Πολεοδομίας Στέλλας Σιδηροπούλου και του
Προϊσταμένου Τεχνικού , Παναγιώτη Ζαχαρόπουλο, κλήρωση για την ανάδειξη των
μελών που θα συγκροτήσουν 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.
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
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 η συγκρότηση της επιτροπής
γίνεται με κλήρωση μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν
στο εν λόγω συλλογικό όργανο.
Η επιτροπή θα αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη με τους αναπληρωτές
τους, ενώ στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου θα ορίσει τον πρόεδρο
της επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή με τα υπόλοιπα απαιτούμενα μέλη
θα συγκροτηθεί ομοίως από την προϊσταμένη αρχή (Δ.Σ. του Δήμου).
Προηγήθηκε

ανάρτηση

ανακοίνωσης

της

κλήρωσης

ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και της Τεχνικής Υπηρεσίας.

στους

πίνακες

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προχώρησε στην
κλήρωση των μελών από τους αναφερόμενους στη

λίστα κλήρωσης τεχνικών

υπαλλήλων, με χρήση εφαρμογής Η/Υ. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα δύο εκ
τριών τακτικών μελών και έπειτα για τα δύο αναπληρωματικά.
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά
κλήρωσης:
Α/Α

Όνομα

Ειδικότητα

1

Δημοπούλου Μαρία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)

2

Κυβεντίδης Γεώργιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)

H επιτροπή συμπληρώνεται από τον υπάλληλο εγγεγραμμένο
χρήστη του συστήματος ΚΗΣΚ: Παναγιώτα Σαμαουηλίδου – Πολιτικό Μηχανικό
Αναπληρωτές:
Α/Α

Όνομα

Ειδικότητα

1

Σιανοπούλου Δήμητρα

Τοπογράφος Μηχανικός (κατόπιν κλήρωσης)

2

Θεοφυλακτίδου Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (κατόπιν κλήρωσης)

H επιτροπή αναπληρωτών συμπληρώνεται από τον υπάλληλο εγγεγραμμένο χρήστη
του συστήματος ΚΗΣΚ: Στέφανο Βουτσιλά – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα σταλεί εισήγηση στην
Δημοτικό Συμβούλιο για συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής
κλήρωσης επιλογής αναδόχου σε απευθείας ανάθεση και θα ειδοποιηθούν
αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.
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