
                                                   

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Ζευγολατιό, 18 Ιουνίου 2021 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ               Αριθ. Πρωτ.: 4481 
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ   
 
 

 
    Καλείςκε για πρϊτθ φορά, ςε Σακτικι υνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, με 

Σηλεδιάσκεψη (μζςω τθσ εφαρμογισ zoom), θ οποία κα διεξαχκεί την 23η Ιουνίου ζτους 2021 

θμζρα Σετάρτη και ϊρα 20:30, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ 
Περιεχομζνου (Π.Ν.Π.), ΦΕΚ 55/Αϋ/2020 και τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 όπωσ αυτζσ 
τροποποιικθκαν με το Ν. 4555/2018, για τθν λιψθ απόφαςθσ επί των παρακάτω κεμάτων :  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ: 
1. Ζγκριςθ δανειακισ ςφμβαςθσ επενδυτικοφ δανείου μζςω του προγράμματοσ ανάπτυξθσ και 
αλλθλεγγφθσ για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ «ΑΝΣΩΝΘ ΣΡΙΣΘ» (άρκρο 69 Ν. 4509/2017, όπωσ 
ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 3 του άρκρου 21 τθσ υπϋ αρικμ. 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/ 
Β/14-4-2020 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ), μεταξφ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και 
του Διμου Βζλου Βόχασ και εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.  
2.Οριςμόσ εξουςιοδοτθμζνων υπαλλιλων για τθ μεταφορά χρθμάτων άνω των τριϊν χιλιάδων 
ευρϊ (3.000,00 Ευρω), από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ προσ τα λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα με τα 
οποία ςυνεργάηεται ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ.  
3. Ζγκριςθ ετιςιασ ςυνδρομισ ςε εφθμερίδεσ – θλεκτρονικζσ βάςεισ πλθροφοριϊν κλπ.  
4. Διαγραφι –Μείωςθ κυβικϊν νεροφ.  
 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ:  
5. Ζγκριςθ και παραλαβι μελζτθσ με τίτλο «Μελζτθ εκτίμθςθσ επαγγελματικοφ κινδφνου».  
6. Αλλαγι ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν 
καυςίμων, πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ.  
7.  Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ «Γ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΑ Α.Ε.» επί δθμοτικισ οδοφ 
ςτθν Κοινότθτα Κοκκωνίου του Διμου Βζλου Βόχασ.  
8. Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ «ΘΑΝΟ ΑΕΒΕ» ςε ανϊνυμθ δθμοτικι οδό 
τθσ Κοινότθτασ Ηευγολατιοφ του Διμου Βζλου Βόχασ.  
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ: 
9. Δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ δθμοτικοφ ακινιτου που βρίςκεται ςτθν πλατεία Θρϊων ςτο 
Ηευγολατιό ςτον Πολιτιςτικό και Λαογραφικό φλλογο Βόχασ.  
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
              ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

     ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  
 




