
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αριθ.Αποφ.  144/2022 
 
 

Από το Πρακτικό 27 / 2022 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Μετσόβου 

 
ΘΕΜΑ: Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση 

αγροτικών οδών Δήμου Μετσόβου». 
                                                                                                                  

Στο Μέτσοβο, σήμερα, Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00π.μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Μετσόβου συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μετσόβου, ύστερα από την 5303/17-10-2022  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. Σούλιος Αθανάσιος, μέλος 
2. Τασιούλας Παύλος, μέλος                    2. Μπογάς Αθανάσιος, μέλος 
3. Τσιρώνης Πασχάλης, μέλος                   
4. Μπαλαμπέκος Γεώργιος, μέλος          (οι οποίοι, αν και κλήθηκαν νόμιμα, 
5. Κολιός Βασίλειος, μέλος δεν προσήλθαν) 
  

Ο Πρόεδρος αφού ανέφερε τους λόγους για τους οποίους συγκάλεσε την έκτακτη 
Ο.Ε. ζήτησε από τα μέλη να αποφανθούν για τον κατεπείγοντα λόγο σύγκλισης της 
Συνεδρίασης. Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει ότι συντρέχουν οι 
λόγοι σύγκλισης της έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής. 

Και αρχίζει η συνεδρίαση για το κάτωθι θέμα:  
1…………….. 

 Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
 Το έργο με τίτλο ΄΄Βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Μετσόβου΄΄ προκηρύχθηκε με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας και ως εκ τούτου η επιτροπή συγκροτείται κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 108,παρ.8 του Ν.4782/2021, και με βάση τον προϋπολογισμό του 
έργου από : αα) Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους 
αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή ή στο Δημόσιο, ως ορίζεται 
στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ' της παρούσας, 
με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 
κατηγορίες εργασιών. Εφόσον οι υπάλληλοι της αναθέτουσας αρχής δεν επαρκούν, η 
αρχή δύναται, είτε να αιτηθεί την υπόδειξη ορισμού μελών από τους φορείς, όπως 
προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εγγεγραμμένων στο 
μητρώο της περ. η' της παρούσας, είτε να προσφύγει στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ 
των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.). ββ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ο.Τ.Α., που 
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, από την περιφερειακή ένωση δήμων της έδρας 
της περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο. γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας (TEE), που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του, κατόπιν 
κλήρωσης, από τα αρμόδια όργανα του TEE. Η συγκρότηση της επιτροπής είναι 
αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Οικονομική 
Επιτροπή.  



 
 

 Θέτει υπόψη των μελών τα υπ’ αριθμ.19114/17-10-2022, 463/17-10=2022 και 783/ 
18-10-2022. έγγραφα του Δήμου Πρέβεζας, της ΠΕΔ Ηπείρου και του ΤΕΕ Τμήμα 
Ηπείρου και    παρακαλεί τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 
 Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου, 
έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις της 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108,παρ.8 του Ν.4782/2021 και αυτές του άρθρου 
3, του Ν.4623/2019,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 
 

 Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικών οδών 
Δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 3.338.332,82 ευρώ που προκηρύχθηκε με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης τιμής ποιότητας ως έξης: 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   
 1. Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου μας ήτοι:  
     α) Δασούλα Βασίλειο, Πολιτικό Μηχανικό, προϊστάμενο Τεχν.Υπηρεσίας 
                β) Αθανασίου Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Τεχν.Υπηρεσίας 
                γ) Νάκο Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Τεχν.Υπηρεσίας 
               δ) Γιαννούλη Στέργιο,  Χημικό Μηχανικό, υπάλληλο Τεχν.Υπηρεσίας 
           2. Τασιούλα Παύλο, αντιδήμαρχο Μετσόβου, εκπρόσωπο της ΠΕΔ Ηπείρου 
           3. Σιόντη Θεόδωρο Κ., Μηχανικό Γεωδαισίας Φωτομετρίας & Χαρτογραφίας, 
εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου. 
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:   
 1. Τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Πρέβεζας ήτοι:  
     α) Κωνσταντίνα Μωραΐτη, Τοπογράφο Μηχανικό, Διευθύντρια Τεχν.Υπηρεσίας 
                β) Τζόκα Κωνσταντίνο, Μηχανολόγο Μηχανικό, Προϊστάμενο Τμήματος Η/Μ 
                γ) Τσάγγα Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, Προϊστάμενο Τμήματος Μελετών 
                δ) Γεωργούλα Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο Τεχν.Υπηρεσίας 
           2. Σουκουβέλο Γεώργιο, Δήμαρχο Ζαγορίου, εκπρόσωπο Π.Ε.Δ. Ηπείρου 
           3. Οικονόμου Συμεών Γ., Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Τμήμα 
Ηπείρου.  
 
 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Αθανασίου Απόστολος με αναπληρώτριά 
του την κ. Κωνσταντίνα Μωραΐτη. 
 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 


