
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αριθ.Αποφ.  40 / 2020 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 9 / 2020  της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου 

Μετσόβου 
 
ΘΕΜΑ: Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες υποδομής 

και εξοπλισμός για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου του 
παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην ΔΚ Μετσόβου» 
προϋπ/σμού 100.817,26 ευρώ. 

                               
                                                                                      

Στο Μέτσοβο, σήμερα, Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου (με τηλεδιάσκεψη) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 1789/30-03-2020  πρόσκληση του κ.Προέδρου, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν.4555/18.  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τζαφέας Κωνσταντίνος, πρόεδρος                     1. Κολιός Βασίλειος, μέλος 

2. Τασιούλας Παύλος, μέλος                     2. Σούλιος Αθανάσιος, μέλος 
3. Τζίμας Κων/νος, μέλος                   (οι οποίοι, αν και κλήθηκαν νόμιμα, 
4. Μπαλαμπέκος Γεώργιος, μέλος             δεν προσήλθαν) 
5. Σούλιος Αθανάσιος, μέλος  
6.   Μπογάς Αθανάσιος, μέλος  

Και αρχίζει η συνεδρίαση για τα κάτωθι θέματα:  
1……………..5 
Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το  5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

 Με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 1018/27-02-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
δημοσιοποιήθηκε η διενέργεια κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης για 
το έργο ΄΄Eργασίες υποδομής και εξοπλισμός για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του 
κτιρίου του παλαιού σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου΄΄ 
προϋπ/σμού 100.817,26 ευρώ. Μετά την κλήρωση του ΜΗΜΕΔ του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών με ταυτότητα  mimed-ecb-a-2-id-aa-5546-eba-2020-03-03-9:00:00.000000 
ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω 
έργου και παρακαλεί τα μέλη της Ο.Ε. να προβούν στην συγκρότησή της. 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση του κ.Προέδρου, είδε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αυτές του άρθρου 3 του Ν. 
4623/2019 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 
 

 Συγκροτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού (ανοιχτού ηλεκτρονικού) του έργου ΄΄ Eργασίες 
υποδομής και εξοπλισμός για την ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου του παλαιού 
σινεμά και του ιστορικού κτιρίου ΄΄Τσανάκα΄΄ στην Δ.Κ.Μετσόβου ΄΄ προϋπ/σμού 100.817,26 
ευρώ σύμφωνα με την κλήρωση ΜΗΜΕΔ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με 
ταυτότητα  mimed-ecb-a-2-id-aa-5546-eba-2020-03-03-9:00:00.000000 με τους παρακάτω 
τεχνικούς υπαλλήλους ως εξής:  
  
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:  

1. Αδαμαντία Τσιατούρα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ζίτσας. 
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2. Ανδρομάχη Νασούλη, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών του Δήμου Ζίτσας. 
3. Όλγα Ράκκα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  του Δήμου Ιωαννιτών. 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νικολέτα Στέφου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών του Δήμου Ζίτσας. 
2. Αλέξανδρο Παπαδήμα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δήμου Ιωαννιτών. 
3. Ιωάννη Ζιώγα, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη. 

 
 ……………………….. 

 Προς τούτο συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται. 
   Ο Πρόεδρος                 Τα μέλη 

Τ.σ.  α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  υ π ο γ ρ α φ έ ς 
                      Ακριβές αντίγραφο 
                                        Ο Πρόεδρος   
 
                Τζαφέας Κωνσταντίνος 
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