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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Απόφασης : 736/2021

∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού της 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής, της 2/8/2021.
Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2021, ηµέρα της
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα έναρξης 13:00 και λήξης 13:15 (σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/2018
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 184 του Ν.4635/2019, καθώς και της από 11-03-2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη
λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19», την µε αριθµό 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αριθµό 426/13-11-2020 (Α∆Α:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ (δια περιφοράς – µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου)
Συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 58833/29-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν.4555/2018.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Κοινοτήτων
∆ήµου Βόλου.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεµάτων της
συνεδρίασης (δια περιφοράς–µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, ∆ασκαλόπουλος Ζαφείριος, Ζέρβας Ανδρέας,
Θεοδώρου Αθανάσιος, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Παπαδούλης Απόστολος, Πράττος Γεώργιος,
Στεφόπουλος Χρήστος, Τόρης Γεώργιος, Φάτσης Στέργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς

ΑΠΟΦΑΣΗ 736/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιµώµενης αµοιβής
εκπόνησης όλων των µελετών 990.701,30 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%).
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 59583/02-082021 έγγραφο του ∆ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 59371/30-07-2021
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την παράταση της προθεσµίας
υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ»
προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης όλων των µελετών 990.701,30 Ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%):

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 2-8-2021

∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Αριθ. Πρωτ.: 59583

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονοµικής Επιτροπής
κ. Α. Ζέρβα

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΑΡΕΩΣ» προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης όλων των µελετών 990.701,30

Ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)»

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. 59371/30-07-2021 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε
θέµα: «Παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ

ΜΕ

ΤΙΤΛΟ:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ»
προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης όλων των µελετών 990.701,30 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24%)» και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής λόγω αρµοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος, 30-07-2021
Αριθ. Πρωτ : 59371

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ: Τον ∆ήµαρχο Βόλου
Ταχ. ∆/νση: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης
Ταχ. κώδικας: 38333, Βόλος
Πληροφορίες: Ελισσάβετ Μαϊπά
Τηλέφωνο: 24210 94192
FAX: 24210 23492
E-mail: e.maipa@volos-city.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΑΡΕΩΣ» προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης όλων των µελετών 990.701,30

Ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).

Ο ∆ήµος Βόλου έχει προκηρύξει τον ανωτέρω Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό
Προσχέδιων.
Η διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. πρωτ. οικ.
26804/16-6-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011) καθώς και το Ν. 4412/2016.
Με την υπ’ αριθ. 263/2020 (Α∆Α: 61ΡΒΩ96-2Ω6) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε: α) η
Έγκριση

της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισµού

προσχεδίων, άνω των ορίων, µε τίτλο

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» και β) Έγκριση σκοπιµότητας για τη δαπάνη των βραβείων του διαγωνισµού και για την
πρόθεση ανάθεσης των µελετών του έργου στον πρώτο βραβευθέντα.
Με την υπ’ αριθ. 261/2021 (Α∆Α: ΨΗΠ6Ω96-ΙΛ8) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού.
Με την υπ’ αριθ. 270/2021 (Α∆Α: ΨΧΧΙΩ96-ΨΑΩ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η
αποδοχή των όρων της χρηµατοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Χ.Π. «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Αρ. Απόφασης 192.2.1/2020 ∆.Σ. Πράσινου
Ταµείου, Α∆Α: ΩΩΚΖ46Ψ844-ΤΓΣ).
Η Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Μελετών, ήτοι το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο “Προκήρυξη
∆ιαγωνισµού Μελετών”, απεστάλη, µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

https://simap.ted.europa.eu,

για
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δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 02-04-2021 & στις 07-04-2021 και
δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του TED η υπ΄ αριθ. 2021/S 067-173706/07-04-2021 και η 2021/S 070179174/12-04-2021 αντίστοιχα.
Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 26429/01-04-2021 Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισµού και την υπ’ αρ.
πρωτ. 26436/01-04-2021 Αναλυτική Προκήρυξη του διαγωνισµού, ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσχεδίων µελετών του ∆ιαγωνισµού η 11η Αυγούστου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Με το υπ’ αρ. Πρωτ. 29502/13-04-2021 έγγραφο µας προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) (Αριθ.Πρωτ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/46606/369/14-05-2021), ζητήθηκε η συγκρότηση της
κριτικής επιτροπής του διαγωνισµού µε τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη µετά από την διενέργεια κλήρωσης
από τον κατάλογο Κριτών µε ευθύνη του ΥΠΕΝ σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-62011 Απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β/2011).
Επίσης, µετά από αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία µε το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), καθώς και την αποστολή µηνυµάτων υπενθύµισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν
υπήρξε απάντηση για την συγκρότηση της κριτικής επιτροπής του διαγωνισµού.
Με την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ' αριθµ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ
1427/Β/2011) µε την οποία δηµοσιοποιήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισµός αναφέρεται ότι η συγκρότηση της
κριτικής επιτροπής δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των µελετών.
Με βάσει τα ανωτέρω εισηγούµαστε την παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών
του ανωτέρω διαγωνισµού κατά τρεις (3) µήνες, ήτοι µέχρι τις 11η Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 14:00.

Παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη σχετικής
απόφασης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
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Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 59583/02-08-2021 έγγραφο του ∆ηµάρχου, µε το
οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 59371/30-07-2021 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, αναφορικά µε την παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών
για τον ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης
όλων των µελετών 990.701,30 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
- µε τη θετική ψήφο των οκτώ (8) µελών της παράταξης του εκλεγέντος ∆ηµάρχου,
- τη θετική ψήφο του µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Φάτση Στέργιου,
- την αρνητική ψήφο του µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Αποστολάκη Ιάσονα, µε
την γενική επί της διαδικασίας παρατήρηση: «Ως δηµοτική κίνηση, έχουµε εδώ και καιρό
τοποθετηθεί σχετικά µε το πως πρέπει να λειτουργούν τα συλλογικά όργανα του ∆ήµου στην
περίοδο της πανδηµίας. Τελικά ο ∆ήµος Βόλου, αν και άργησε µήνες µέχρι τον περασµένο
∆εκέµβριο του 2020, κατάφερε να πραγµατοποιεί συνεδριάσεις του ∆Σ µε τηλεδιάσκεψη.
Όµως δεν αρκεί. Με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσµικό πλαίσιο αυτή τη στιγµή
υπάρχει απαξίωση του ∆.Σ. αφού πολλές αρµοδιότητες για σηµαντικά θέµατα ψηφίζονται
µόνο στην Οικονοµική Επιτροπή. Με βάση αυτό δεν είναι δυνατόν να καλείται το µέλος της
Επιτροπής να ψηφίσει θετικά ή αρνητικά απλά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς
δυνατότητα ερωτήσεων. Ειδικά όταν υπάρχουν και περιπτώσεις όπου έρχονται θέµατα
τελευταίας στιγµής όπως π.χ. έχει συµβεί µε την αποστολή ΕΗ∆ θεµάτων λίγη ώρα πριν την
συνεδρίαση, όπως έχει συµβεί άλλες φορές στο παρελθόν. Να σηµειωθεί πως υπάρχουν
θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης που ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, λόγω ότι δεν
µπορούν να υπάρξουν διευκρινίσεις. Θέλει τελικά η ∆ηµοτική Αρχή διεξαγωγή συνεδριάσεων
µε χρήση νέων τεχνολογιών ή τόσο πολύ φοβάται τον διάλογο; Επαναλαµβάνουµε το αίτηµα
µας και οι συνεδριάσεις της Ο.Ε. να διεξάγονται σε πραγµατικό χρόνο µε τηλεδιάσκεψη
καθώς είναι θέµα δηµοκρατίας και διαφάνειας και παρακαλώ να µεταβιβαστεί εκ νέου το
αίτηµα προς τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Είναι
πραγµατικά απαράδεκτο σε τόσο σηµαντικά θέµατα να µην µπορεί να γίνει ζωντανή
συζήτηση και αποτελεί απαξίωση της Επιτροπής να διεξάγονται συνεδριάσεις τόσους µήνες
δια περιφοράς, σε αντίθεση µε ότι γίνεται σε άλλους ∆ήµους. Ας απαντήσει ο Πρόεδρος της
Επιτροπής για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη» και την εξής
αιτιολογία: «Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται το φαινόµενο να συνεδριάζει η επιτροπή και
να αποστέλλονται εισηγήσεις θεµάτων εκτός ηµερησίας διατάξεως στην κυριολεξία λίγο πριν
την συνεδρίαση. Στο παρελθόν µάλιστα είχαν να κάνουν µε διαγωνισµούς, δηµοπρασίες ή
συµβάσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (υπήρχε και περίπτωση που περιλάµβανε
εκατοµµύρια στην περίπτωση του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης). Στα θέµατα ΕΗ∆
ψηφίζουµε για τον παραπάνω λόγο ΑΡΝΗΤΙΚΑ», καθώς και
- τη λευκή ψήφο του µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαδούλη Απόστολου, η
οποία σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 10 του Ν. 4555/2018 δεν προσµετράται ούτε στις
θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους.
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ΑΔΑ: ΩΙΒΗΩ96-ΓΜΡ

21PROC009042978 2021-08-06
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Κρίνει το θέµα ως κατεπείγον.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσχεδίων µελετών για τον
ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΑΡΕΩΣ» προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης
όλων των µελετών 990.701,30 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%), κατά τρεις (3)
µήνες, ήτοι µέχρι την 11η Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00.
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 736/2021

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 2 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος της
Οικονοµικής Επιτροπής

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
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