
                                                           

 

 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                            Εεσγολατιό   27 Ηανοσαρίοσ 2020 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ           Αριθ. Πρωτ.:    704 
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ                     
ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ   

 

                 Προς 
 

        Σον Γημοτικό ύμβοσλο  
 
 
                    κ.  ……………………………………………. 
 

 
        Σαο θαινύκε γηα δεύηεξε θνξά ηελ 31

η Ηανοσαρίοσ έηνπο 2020 εκέξα Παρασκεσή θαη ώξα 

21:00 λα πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ – 

Βόραο ζην Εεσγολατιό, γηα ζπλεδξίαζε  ηαθηηθή ζύκθσλα κε ην αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, 

όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018 γηα ζπδήηεζε θαη 

ιήςε απόθαζεο επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ :  

     

   1.    ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

1 Καζνξηζκόο θσδηθώλ ηνπ πξνϋ/ζκνύ δεθηηθώλ ζε  εληάικαηα πξνπιεξσκήο 

 
 
     2.    ΣΔΥΝΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

2 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο  πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο έξγνπ, κε ηίηιν «Έξγα 

αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» 

3 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο  πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο έξγνπ, κε ηίηιν «Έξγα 

δηακόξθσζεο πιαηείαο Τ.Κ. Φαιθείνπ» 

4 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο  πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο έξγνπ, κε ηίηιν «Έξγα δεκνηηθήο 
νδνπνηίαο Γήκνπ» 

 
  

3. Ν.Π.Γ.Γ. 
 

5 Οξηζκόο βπηηνθνξέσλ γηα ηελ πξνκήζεηα πόζηκνπ λεξνύ ζηηο δνκέο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ» 

ηνπ Γήκνπ. 

 
 
4.  ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 

 

6 Οξηζκόο Γεκνηηθνύ Σπκβνύινπ ζηελ επηηξνπή θαζνξηζκνύ αμίαο θηλεηώλ πξαγκάησλ πξνο 
εθπνίεζε 

7 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο θαηαζηξνθήο αληηθεηκέλσλ άλεπ αμίαο (ζπκπεξηιακβάλνληαη απηνθίλεηα 

Γήκνπ) 



8 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δεκνπξαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε ή εθκίζζσζε αθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ (αξζξ.1 ηνπ Π.Γ. 270/1981) 

9 Οξηζκόο Γεκνηηθνύ Σπκβνύινπ ζηελ επηηξνπή εθηίκεζεο, αγνξάο, αληαιιαγήο,  εθπνίεζεο θαη 
εθκίζζσζεο αθηλήησλ 

10 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ 

11 Σπγθξόηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ έσο 5.869,41€   

12 Τξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Δκπνξνπαλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ρώξνπ ηέιεζεο εκπνξνπαλήγπξεο ζην Βξαράηη θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηε 

ρεξζαία δώλε Ληκέλα Βξαραηίνπ, από ην έηνο  2020 θαη εθεμήο 

13 Σύκβαζε Σπλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην εγθεθξηκέλν εζληθήο εκβέιεηαο Σπιινγηθό Σύζηεκα 

Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθύθισζεο Σπζθεπαζηώλ θαη Απνβιήησλ 

“ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” γηα ηελ Οξγάλσζε Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Σπζθεπαζηώλ ζην Γήκν άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γήκν. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

 

 

 

 

 


