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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Πρακτικού της 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της 27/01/2022. 
 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ηµέρα της 
εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα έναρξης 14:30, (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 την µε αριθµό 643 (Α∆Α: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών), συνήλθε στο ∆ηµαρχείο Βόλου, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Βόλου σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ (δια ζώσης & τηλεδιάσκεψη) 
Συνεδρίαση - η οποία µε το υπ’ αριθ.πρωτ. 5508/24-01-2022 έγγραφο του Προέδρου 
µετατέθηκε, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, από την αρχικά ορισθείσα ηµεροµηνία (24-
01-2022) και ορίσθηκε να διεξαχθεί δια ζώσης & µε τηλεδιάσκεψη την 27/01/2022 -, 
ύστερα από την αριθµ. 4864/20-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε 
στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018. 

Ο ∆ήµαρχος κ. Αχιλλέας Μπέος, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.4555/2018, 
προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Κοινοτήτων 
του ∆ήµου Βόλου. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Ακρίβος Αθανάσιος (παρών µε τηλεδιάσκεψη-απών στα Ε.Η.∆. θέµατα), Αναγνώστου-
Στάθη Παρασκευή, Αποστολάκης Ιάσων (παρών µε τηλεδιάσκεψη), Βακουφτσή Κερασίνα 
(παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος (παρών µε 
τηλεδιάσκεψη), Γαντζού-∆ραµητινού Αφροδίτη (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Γανωτής 
Κων/νος, Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, ∆ασκαλόπουλος Ζαφείριος, Ζαρκάδας - Βεργής 
Απόστολος, Ζαχείλας Βασίλειος, Ζάχος Χαράλαµπος (παρών µε τηλεδιάσκεψη-απών στα 
Ε.Η.∆. θέµατα), Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καντόλα Βιολέττα (παρούσα µε 
τηλεδιάσκεψη), Καπούλα Αθανασία (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Καπουρνιώτης Μιχαήλ, 
Κοπάνας Αργύριος, Κότογλου ∆έσποινα (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Λούλης Κων/νος 
(παρών µε τηλεδιάσκεψη), Μαλαµατίνης Απόστολος, Μήτρου Βιολέττα (παρούσα µε 
τηλεδιάσκεψη), Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, 
Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Νάσιος Απόστολος, Παπαδηµητρίου-Κλειδωνάρη Άννα-Μαρία 
(παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Παπαδούλης Απόστολος (παρών µε τηλεδιάσκεψη), 
Παπαθανασίου Ελένη (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Πράττος Γεώργιος, Ριζόπουλος 
Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τζούνης 
Ευθύµιος, Τόρης Γεώργιος, Τσαλούχας Θεόδωρος, Τσιµπανάκος ∆ηµήτριος (παρών µε 
τηλεδιάσκεψη), Τσιτούµη ∆ιαλεκτή (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη), Χάλαρη Σοφία, Χαρανά-
Μπασδάνη Σόνια-Φωτεινή (παρούσα µε τηλεδιάσκεψη στα θέµατα 12-15 Η.∆.), 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 

∆ιαµαντένιας Θεολόγος, Ιγγλέσης Χριστόφορος, Κάλλης Στέφανος, Μαυρογιάννης 
Λεωνίδας, Ντακούµης Βασίλειος, Φάτσης Στέργιος 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος 
Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων, κα Νταφοπούλου Γεωργία. 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2022 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   
Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Βόλου 2020-2023, καθώς και 
των διαδικασιών κατάρτισής του. 
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 6/20-12-2021 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου, που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βόλου 
2020-2023, καθώς και των διαδικασιών κατάρτισής του, ως ακολούθως: 
 
 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

        ∆ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Συνεδρίασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Βόλου 

της 20ης  ∆εκεµβρίου  2021 

 

Στο Βόλο, σήµερα, την 20η  ∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ., συνήλθε στο 

∆ηµαρχείο Βόλου, η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου ύστερα από τη µε  αριθµ. 98597/16-12-2021 πρόσκληση 

του  Προέδρου, ∆ηµάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου, η οποία κοινοποιήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλα τα 

µέλη. 

∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη νόµιµης απαρτίας  καθώς στο σύνολο των 13 µελών, παρόντα ήταν τα δεκατρία:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

- Αχιλλέας Μπέος  – ∆ήµαρχος Βόλου  

- Θεοδώρου Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος Στρατηγικού Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης   και Τεχνικών Υπηρεσιών.  

- Σταυρίδης Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Βιώσιµης Κινητικότητας.  

- Πράττος Γεώργιος – Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.  
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- Μαλαµατίνης Απόστολος – Αντιδήµαρχος Πρασίνου.  

- Ζέρβας Ανδρέας – Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας.   

- Κοπάνας Αργύριος – Αντιδήµαρχος Περιφερειακών Ενοτήτων (πλην αυτής της Νέας Ιωνίας),  

- Στεφόπουλος Χρήστος  – Αντιδήµαρχος Νέας Ιωνίας  και ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 

- Καπουρνιώτης Μιχάλης   – Αντιδήµαρχος Τοπικής Ανάπτυξης – Επιχειρηµατικότητας.   

- Ζαρκάδας Βεργής Απόστολος  – Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης.  

- Κότογλου ∆έσποινα   – Αντιδήµαρχο Παιδείας και Πολιτισµού.  

- Μορφογιάννη Αναστασία – Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,  ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων – 

Εκδηλώσεων.  

- Μποντού – Τοκαλή Γεωργία   – Αντιδήµαρχος Τουρισµού.  

 

 Για την τήρηση των πρακτικών στη συνεδρίαση παρέστη η γραµµατέας της επιτροπής Κραβαρίτου Αιµιλία. 

 

2. Θέµα ηµερήσιας διάταξης:  «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Βόλου 2020 – 2023».  

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης… 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2021 «Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Βόλου 2020 – 2023».   

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Βόλου κ. Αχιλλέας Μπέος, λαµβάνοντας το 

λόγο αναφέρθηκε στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Βόλου 2020 – 

2023 και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Στρατηγικού Σχεδιασµού, ∆ιοίκησης   και 

Τεχνικών Υπηρεσιών  κ. Α. Θεοδώρου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την µε αρ. 98577/16-

12-21  εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης 

και Νέων Τεχνολογιών κ. Τ. Τριανταφυλλίδου στην οποία αναφέρονται:  

 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Βόλου 2020-2023 

Έχοντας υπόψη: 

• Τον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρα 203-207 

• Την Υπουργική Απόφαση 18183 (ΦΕΚ 534/Β/13-4-2007), στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο 

των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

• Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα  και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» 

• Την υπουργική απόφαση Υ.Α. 35829/2014 (ΦΕΚ 2970/4-11-2014) 

• Το άρθρο 175 (Ν. 4555/2018 Πρόγραµµα Κλεισθένης) Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα - Ετήσια 

Προγράµµατα ∆ράσης ∆ήµων (Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010) 

• Το άρθρο 9 του Ν. 4623/2019 σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
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• Την αριθµ.1/2021 απόφαση – εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου για την έγκριση του 

Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2020-2023 (Α Φάση) 

• Την αριθµ. 286/2021 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασµού του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2020-2023 (Α Φάση) 

• Την αριθµ. 4/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Βόλου για τα αποτελέσµατα της δηµόσιας 

διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασµού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2020-2023 (Α’ Φάση) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/Α’) «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Κ∆Κ)», στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και για την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να εκπονούν 

επιχειρησιακά προγράµµατα. Με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 175 του Ν.4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης), επιβεβαιώνεται 

η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α' βαθµού. 

Σκοπός των τετραετών επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού είναι η προώθηση της εφαρµογής 

του θεσµοθετηµένου χωρικού σχεδιασµού και η παρακολούθηση υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασµού στο 

τοπικό επίπεδο, καθώς και η συµβολή στην ανατροφοδότηση και προσαρµογή του σχεδιασµού, στο πλαίσιο των 

υφιστάµενων κάθε φορά συνθηκών. Έχουν ενιαία δοµή και συγκρότηση, που διέπει το σύνολο των διοικητικών και 

γεωγραφικών υποενοτήτων του ∆ήµου και περιλαµβάνουν: α) Στρατηγικό Σχέδιο, β) Επιχειρησιακό Σχέδιο και γ) 

∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

Για την κατάρτισή τους, λαµβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα κ.ά. 

Η αρµόδια ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών, λαµβάνοντας υπόψη την 

ισχύουσα νοµοθεσία και τον σχετικό οδηγό της ΕΕΤΑΑ, τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήµου και Νοµικών του 

Προσώπων και σε συνεργασία µε τη δηµοτική αρχή, κατάρτισε το Στρατηγικό σχέδιο (Α’ Φάση Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος), το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και ακολούθως από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Στη συνέχεια το δηµοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του δήµου και το έθεσε σε διαβούλευση χρησιµοποιώντας σχετικό 

ερωτηµατολόγιο (και µέσω χρήσης µέσων κοινωνικής δικτύωσης) για διάστηµα είκοσι ηµερών. 

Ταυτόχρονα τέθηκε προς συζήτηση στη ∆ηµοτικής Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, η οποία γνωµοδότησε θετικά. 

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών επεξεργάστηκε τις προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήµου, των Νοµικών Προσώπων και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη δηµόσια διαβούλευση 

και συνέταξε το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Β’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράµµατος). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

αναφέρεται στον επιχειρησιακό και οικονοµικό προγραµµατισµό και περιλαµβάνει δράσεις τόσο τοπικής 

ανάπτυξης όσο και δράσεις εσωτερικής ανάπτυξης, µε τις οποίες εξειδικεύονται τα Μέτρα και οι Στόχοι της του 

στρατηγικού Σχεδιασµού. Επίσης, περιλαµβάνει δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος. 

Με την κατάρτιση και έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οριστικοποιούνται οι τελικές ενέργειες που είναι 

απαραίτητες για την ολοκλήρωση και έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω 
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Εισηγούµαστε 

όπως η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου Βόλου, µε απόφαση της εγκρίνει και εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο την έγκριση - ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Βόλου 2020-2023, όπως αυτό 

συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών, καθώς και της 

έκθεσης των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος». 

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδώρου παρουσίασε στα µέλη της Επιτροπής τα επισυναπτόµενα στην εισήγηση έγγραφα, 

ήτοι: το Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ήµου Βόλου 2020-2023, τις Αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

Νοµικών Προσώπων ∆ΕΥΑΜΒ, ΚΕΚΠΑ ∆ΙΕΚ και ∆ΟΕΠΑΠ ∆ΗΠΕΘΕ ∆ήµου Βόλου καθώς και την Έκθεση 

∆ιαδικασιών Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Βόλου κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.  

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

- Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Βόλου 2020 – 2023 όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού, Βιώσιµης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών, καθώς και την έκθεση των διαδικασιών 

κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

- Εισάγει το θέµα προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω αρµοδιότητας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 6/2021. 

 

Ο Πρόεδρος                                                                               Τα µέλη 

                             

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Βόλος 20 ∆εκεµβρίου 2021 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 
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 Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη: 
- την υπ’ αριθ. 6/20-12-2021 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Βόλου, που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βόλου 2020-2023, καθώς 
και των διαδικασιών κατάρτισής του, 

- το συνηµµένο στην παρούσα απόφαση Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βόλου 
 

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, 
- µε τη θετική ψήφο των είκοσι επτά (27) παρόντων µελών της παράταξης του εκλεγέντος 
∆ηµάρχου, 

- τη λευκή ψήφο των τριών (3) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε δεύτερη 
σε εκλογική δύναµη κ.κ. Καπούλα Αθανασίας, Μήτρου Βιολέττας και Ζάχου 
Χαράλαµπου, η οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 74 του 
Ν.4555/2018, δεν προσµετράται ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους, 

- την αρνητική ψήφο των τεσσάρων (4) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε 
τρίτη σε εκλογική δύναµη κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα, Παπαθανασίου Ελένης, Γαντζού-
∆ραµητινού Αφροδίτης, Ακρίβου Αθανασίου και Τσιτούµη ∆ιαλεκτής, 

- την αρνητική ψήφο των τεσσάρων (4) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε 
τέταρτη σε εκλογική δύναµη κ.κ. Παπαδούλη Απόστολου, Παπαδηµητρίου-Κλειδωνάρη 
Άννας Μαρίας, Βακουφτσή Κερασίνας και Τσιµπανάκου ∆ηµήτριου,  

- την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της παράταξης που αναδείχθηκε πέµπτη 
σε εκλογική δύναµη κ.κ. Ριζόπουλου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου, καθώς και  

- τη θετική ψήφο του ανεξάρτητου δηµοτικού συµβούλου κ. Ζαχείλα Βασίλειου,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
- Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Βόλου 2020-2023, το πλήρες κείµενο 
του οποίου διατυπώνεται στο συνηµµένο τεύχος, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας απόφασης. 

- Εγκρίνει την έκθεση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
 Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 14/2022 
 
 

 
Ο Πρόεδρος του  

∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Υπογραφή 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Βόλος 27 Ιανουαρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ 

 
Τα Μέλη 
Υπογραφές 
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