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

 
 
 

 
Αριθ. Απόφασης : 213/2021 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Πρακτικού της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (δια περιφοράς) Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, της 8/3/2021. 
 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 08η του µηνός Μαρτίου 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. 18207/4-3-2021 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 213/2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης του διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π∆ 99/2017». 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα -µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος- έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής υπόψη το µε αριθµ. πρωτ.19285/8-
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3-2021 έγγραφο του ∆ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 19140/8-3-2021 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε τον ορισµό ηµεροµηνίας 
αποσφράγισης του διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π∆ 
99/2017»: 
 
 
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                    Βόλος,  8 -03-2021                     

       ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 19285 
       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                   
 

                                                                       ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της  
                                                                                Οικονοµικής Επιτροπής  

                                                                          
 
                             
ΘΕΜΑ: Ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης του διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΟ Π∆ 99/2017» 

 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αριθ. 19140/8-3-2021 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε θέµα: 

Ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης του διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π∆ 99/2017» και 

παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής λόγω αρµοδιότητας. 

 

 

 

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 
    ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ                                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 
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             Βόλος,  8 -03-2021 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

              Αριθµ. Πρωτ : 19140 

∆ΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
                                                                                                   ΠΡΟΣ: Τον ∆ήµαρχο Βόλου  
Ταχ. ∆/νση: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης                                     
Ταχ. Κωδικας: 38333, Βόλος 
Πληροφορίες: Ελ. Προβιά                                                            
Τηλέφωνο: 24210 97501 
FAX: 24210 23492 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης του διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 

ΤΟ Π∆ 99/2017» 

 

 

Σύµφωνα µε την 898/2020 (Α∆Α:ΨΩΨ6Ω96-ΠΤΦ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναβλήθηκε µέχρι 

νεωτέρας η συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών µέσω 

ΕΣΗ∆ΗΣ του διαγωνισµού του θέµατος.  

Εισηγούµαστε, σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης (αρ. πρωτ. 79882/10-11-2020), , ως  ηµεροµηνία και 

ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισµού του θέµατος, την 02η Απριλίου 2021 

ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ. 

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

 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
∆/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 

 
                                  
Εσωτ. ∆ιανοµή: Φ. Έργου & Φ. Αρχείου 
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 Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 Έχοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ.19285/8-3-2021 έγγραφο του ∆ηµάρχου, µε το 
οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 19140/8-3-2021 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, αναφορικά µε τον ορισµό ηµεροµηνίας αποσφράγισης του διαγωνισµού του 
έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ "ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π∆ 99/2017», 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 8 µήνες, 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 
έρχονται θέµατα τελευταίας στιγµής όπως π.χ. έχει συµβεί µε την αποστολή ΕΗ∆ θεµάτων 
λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση, κάτι που συνέβη και σήµερα. Να σηµειωθεί πως υπάρχουν 
θέµατα της σηµερινής συνεδρίασης  που ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, λόγω ότι δεν 
µπορούν να υπάρξουν διευκρινίσεις και όχι επειδή υπάρχει εξαρχής αρνητική πρόθεση 
ψήφου, Προφανώς σε όλα τα εκτός ηµερησίας θέµατα ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. Για 
θέµατα που στέλνονται λίγες ώρες πριν την συνεδρίαση είναι αδύνατον να υπάρχει χρόνος 
να διαβαστούν. Είναι απαράδεκτο και στην απαξίωση της διαδικασίας υπάρχει και ένα 
όριο. 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.», καθώς και  

- την αρνητική ψήφο του µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Παπαδούλη Απόστολου, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 Κρίνει το θέµα ως κατεπείγον. 
 

 Ορίζει ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 
διαγωνισµού του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
"ΑΙΟΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π∆ 99/2017», την 02η Απριλίου 2021, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. 
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 Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 213/2021 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Βόλος 8 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

 
 
 
 
 

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
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