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ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΚΛΉΡΩΣΗΣ

Την Τετάρτη 01/08/2018, στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας, Γραφείο
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών διενεργήθηκε από τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Στέφανο Βουτσιλά, ενώπιον του Ιωαννίδη
Μαυρουδή και της Τριχοπούλου Μαρίας, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που
θα συγκροτήσουν την Επιτροπή του συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας
«Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, ∆ηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου Βέροιας».

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 η Οικονομική Επιτροπή 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 (Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου).

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 προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην ανωτέρω επιτροπή.
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. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση
για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά.

Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά
κλήρωσης:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 Δαλιγκάρος Σωκράτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
2 Θεοδωρίδης Σάββας Μηχανικός Δομικών Έργων
3 Γκαβανάς Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ



Α/Α Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
1 Κατσαβουνίδου Γαρυφαλλιά Αρχιτέκτων Μηχανικός
2 Ιωαννίδης Μαυριυδής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
3 Θεοφυλακτίδου Σοφία Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Γραμματέας του συνοπτικού Διαγωνισμού θα είναι ο Σαχινίδης
Κωνσταντίνος.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα σταλεί εισήγηση στην
Οικονομική Επιτροπή για συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και
θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα
αναπληρωματικά μέλη.

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


