
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2019 

ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ην ηαπξό θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, 

ζήκεξα 19 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019 εκέξα Σξίηε θαη 

ώξα 19.00΄, ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Βόιβεο Ν. 

Θεζζαινλίθεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. 24069/15-11-2019 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό 

θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ (ηαπξόο) θαζώο θαη ζηηο 

Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαδύηνπ, Απνιισλίαο, 

Αξέζνπζαο θαη Δγλαηίαο,  επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη 

ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ 

θώδηθα θαη όκνηεο άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο). Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 

κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 25,  δειαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

  1.-ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ  (ΠΡΟΔΓΡΟ) 

ΑΠΟΝΣΔ Γ.. 

1.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

Αξηζ. Απνθ. 216/2019   

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ Βόιβεο, 

γηα ρεηξηζκό ππόζεζεο ιεηηνπξγίαο 

θιεηζηνύ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

Νπκθόπεηξαο γηα θνίηεζε παηδηώλ 

πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ Γνκήο 

Βαγηνρσξίνπ.  
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  2.-  ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

  3.-   ΑΛΔΠΖ ΣΔΛΛΑ  

  4.-   ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ  

  5.- ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  

  6.-  ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  

  7.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

  8.- ΚΡΟΣΑΛΖ ΝΗΚΖΣΑ  

  9.- ΟΥΟΤΝΟ        ΒΛΑΓΗΜΖΡΟ  

10.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ   

11.- ΡΟΚΚΑ ΣΑΤΡΟ  

12.- ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ  

13. ΣΟΊ΄ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

14.- ΒΑΛΔΡΖ ΗΧΑΝΝΖ  

15.- ΛΗΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ  

16.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

17.- ΓΑΓΚΛΖ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΗΑ  

18.- ΛΑΦΑΕΑΝΖ ΑΣΔΡΗΟ  

19.- ΡΔΣΕΔΠΖ ΑΓΓΔΛΟ 

20.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ  

21.-  ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 

22.- ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ 

23.- ΓΚΟΛΗΓΑΚΖ ΥΡΖΣΟ  

24. ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ  

25.- ΚΟΡΟΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ  

Ο Γ.. θ. Σζνιάθεο Γεώξγηνο 
πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε κεηά ην 
πέξαο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο Ζ.Γ. 
ζέκαηνο θαη ζπλεπώο ζεσξείηαη 
παξόλ ζην 2ν εθηόο Ζ.Γ. ζέκα θαζώο 

2.- ΣΟΛΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  

Οη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ 

λόκηκα, δελ πξνζήιζαλ.  

 

 

 Ο Γ.. θ. Σζνιάθεο 
Γεώξγηνο πξνζήιζε ζηελ 
ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο 
ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ εθηόο 
Ζ.Γ. ζέκαηνο θαη ζπλεπώο 
ζεσξείηαη παξόλ ζην 2ν 
εθηόο Ζ.Γ. ζέκα θαζώο θαη 
ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ.  
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θαη ζε όια ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. 

 

        Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 19.00΄ 

        Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 21.00΄  

 Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη 

παξαβξέζεθε ζηελ ζπλεδξίαζε  ηνπ Γ..     

                 ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνύξνο Ν. 

Βαζίιεηνο  Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Σν αξηζ. 1 & 2 ζέκα κε αξηζκό απόθαζεο 215/2019  & 216/2019, 

δελ γξάθνληαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιά ζπδεηήζεθαλ ύζηεξα 

από νκόθσλε απόθαζε ησλ παξόλησλ, ζαλ θαηεπείγνληα 

δεκνηηθά ζέκαηα  γηα άκεζε πξνώζεζε ππνζέζεσλ Γήκνπ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξόζθιεζεο.    

 

Ζ  Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη 

εηζεγνύκελε  ην  2Ο  εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα, έδσζε 

ηνλ ιόγν ζην Γήκαξρν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 

Όζνλ αθνξά γηα ηελ θνίηεζε ησλ παηδηώλ ησλ πξνζθύγσλ – 
κεηαλαζηώλ ηεο Γνκήο ηνπ Βαγηνρσξίνπ, πξνηείλσ ηελ ιεηηνπξγία 
ηνπ θιεηζηνύ ζήκεξα Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ, πξνθεηκέλνπ απηά ηα 
παηδηά λα πεγαίλνπλ κόλα ηνπο ζε απηό ην ζρνιείν ην νπνίν είλαη 
θιεηζηό. Σελ Παξαζθεπή, θιηκάθην ηνπ Γ.Ο.Μ. επηζθέθζεθε ην 
ζρνιείν ην νπνίν έθξηλε όηη είλαη θαηάιιειν θαη κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπό. Έηζη ζα απνθύγνπκε ηα 
παηδηά απηά λα πεγαίλνπλε έλαο αξηζκόο ηνπο ζηα Λαγθαδίθηα θαη 
έλαο αξηζκόο ζηνλ Πξνθήηε. Γηα απηή όιε ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα 
ηξέμεη ην επόκελν δηάζηεκα ζα παξαθαιέζσ ην ζώκα λα κε 
εμνπζηνδνηήζεη πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηώ ηελ ππόζεζε πξνο απηήλ 
ηελ θαηεύζπλζε.          
 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ, ε Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά.  
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Σν ζπκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε 

ππόςε ηνπ, ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ην γεγνλόο όηη ην 

Γεκνηηθό ζρνιείν ηεο Νπκθόπεηξαο είλαη θιεηζηό θαη ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε ηνπ γηα ηνλ αλσηέξσ αλαθεξόκελν ζθνπό 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βόιβεο θ. Ληάκα Γηακαληή, 

πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηεί ηελ ππόζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνύ 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Νπκθόπεηξαο ηεο Γ.Δ. Δγλαηίαο ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο, κε ζθνπό ηελ θνίηεζε ζε απηό ησλ παηδηώλ ησλ 

πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ ηεο Γνκήο ηνπ Βαγηνρσξίνπ. .            

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό   216/2019 

Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε 

ζπλεδξίαζε. 

Ζ  ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

 

                ΣΟΤΡΑΛΑΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ  
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