
                          ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΗ ΓΙΑΥΓΔΙΑ  

Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.  12/2021 Σαθηηθήο (δηα ηειεδηάζθεςεο) 
ζςνεδπιάζευρ ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος Γήμος Βόλβηρ Ν. 
ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ην ηαπξφ θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 09ε  ηνπ κελφο 
Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Βφιβεο ζε ηαθηηθή (δια ηηλεδιάζκετηρ) ζπλεδξίαζε, χζηεξα 
απφ ηελ κε αξ. πξση. 18.676/05-11-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο 
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Σζνπξαιάθε Κπξηαθήο, ε νπνία 
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
εθδνζείζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Κ.Τ.Α. 
αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.30612/16-05-2020 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ΚΤΑ 
αξηζ. Γ1α/Γ/Π/.νηθ. 32009/23-05-2020 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 
11.03.2020 Π.Ν.Π. θαη φκνηεο ηεο αξηζ. 429/12-03-2020 (Β΄250) ΚΤΑ φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα αξηζ. ΓΗΓΑΓ/Φ.37 Α.1/27/νηθ. 9413/2020 
(Β΄1704) θαζψο επίζεο θαη ηεο αξηζ. 643 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. κε αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ 69472/24-09-2021 θαη ηνπ ππ αξηζκ. Πξση. 
ΓΗΓΑΓ/Φ.69/162/νηθ.9207/24-05-2021 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ., πξνέβε ζε 
ΣΑΚΣΗΚΖ ζπλεδξίαζε δηα ηειεδηάζθεςεο.   

Πξίλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ε Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε 
ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ πκβνχισλ ζπκκεηείραλ θαη ήηαλ 
παξφληεο ζηελ δηά ηειεδηάζθεςεο ΣΑΚΣΗΚΖ ζπλεδξίαζε νη είθνζη ηξείο (23), 
ήηνη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
  1.-ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ  

(ΠΡΟΔΓΡΟ) 

  2.-  ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ 

  3.- ΣΟΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  4.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ  

  5.- ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

  6.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

  7.- ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

  8.- ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ  

  9.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ   

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 
1.- ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 

   2.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ 

   3.- ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ 

   4.- ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ 

 

  

Απιθ. Αποθ. 64/2021   
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Έγθξηζε ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο 
πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο, Γ΄ 
ηξηκήλνπ 2021.- 
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10.- ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ 

11.- ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ  

12.- ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ  

13. ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ 

14.- ΒΑΛΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ  

15.- ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

16.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

17.- ΓΑΓΚΛΖ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΗΑ  

18.- ΑΛΔΠΖ ΣΔΛΛΑ 

19.- ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ   
20.- ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 
21.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

22.- ΣΟΊ΄ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   
23.- ΟΥΟΤΝΟ ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ 

 

Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 12.00΄ 
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 12.39΄  

 Ο Γήμαπσορ κ. Λιάμαρ Γιαμανηήρ, πποζκλήθηκε μέζυ 

ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηην δια ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη  ηος 

Γ.Σ. και παπίζηαηαι.  

 Σηην ζςνεδπίαζη παπαβπέθηκε και ο Σγούπορ Ν. Βαζίλειορ  

Γπαμμαηέαρ ηος Γήμος, για ηην ηήπηζη ηυν ππακηικών. 

 

Σα αξηζ. 1 & 2 ζέκαηα κε αξηζκφ απνθάζεσλ 59 & 60/2021 αληίζηνηρα 
δελ γξάθνληαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αιιά ζπδεηήζεθαλ χζηεξα απφ 
νκφθσλε απφθαζε ησλ παξφλησλ λα ζπδεηεζνχλ ζαλ θαηεπείγνληα 
ζέκαηα, γηα ιφγνπο δηαθχιαμεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο 
θαη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ηξπκνληθνχ 
θφιπνπ. 

 
Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγνχκελε 
ην 4ν ζέκα ηεο Ζ.Γ., πεξί έγθξηζεο ηξηκεληαίαο έθζεζεο εθηέιεζεο 
πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ Βφιβεο, Γ΄ ηξηκήλνπ 2021, είπε ηα εμήο:  

 Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 3979/2011, ε πξντζηακέλε 
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, θνηλνπνίεζε ζηελ Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηελ αξηζ. Πξση. 17466/15-10-2021 εηζήγεζε, ζρεηηθά κε ηελ 
έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ηνπ Γ΄ ηξηκήλνπ 
ηνπ έηνπο 2021. 

 
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή κε ηελ ππ’ αξ. 403/2021 νκφθσλε απφθαζή ηεο 
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αθνχ έιεγμε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Π/Τ θαηά ην Γ΄ ηξίκελν ηνπ έηνπο 
2021, ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ ηξηκεληαία έθζεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαηά ην Γ΄ 
ηξίκελν ηνπ έηνπο 2021 ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ ππεπζχλνπ 
νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. 
Σα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ καο, Γ΄ ηξηκήλνπ 

έηνπο 2021, απεηθνλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1,2 & 3 ηνπο νπνίνπο ζέησ ππφςε 

ηνπ Γ.. πξνο έγθξηζε. 
 
Σν ζπκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ 
εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 & 266 ηνπ Ν. 
3850/2010, ην αξηζ. Πξση. 17466/15-10-2021  έγγξαθν ηεο πξντζηακέλεο 
ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, θαη ηελ αξηζ. 403/2021 απφθαζε ηεο Ο.Δ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ   

      
Δγθξίλεη ηελ ππνβιεζείζα απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, 
ηξηκεληαία έθζεζε πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  Γ΄ ηξηκήλνπ 2021, κε 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία, φπσο απηά εκθαίλνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο 
1,2 & 3, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
 

ηελ απφθαζε απηή κεηνςήθεζε ε Γ.. θ. Πνιπδστδνπ Βαζηιηθή, 
δειψλνληαο, ΄΄ ΠΑΡΟΤΑ΄΄ ρσξίο λα αλαθέξεη ιφγνπο.  
 
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 64/2021 
Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχεηαη ε 
ζπλεδξίαζε. 
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  
 
 
                ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 
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