
                                               

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Ζευγολατιό, 27 επτεμβρίου 2021 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ               Αριθ. Πρωτ.: 7546 
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ            

      Προσ 
   Σα μέλη του Δημοτικοφ υμβουλίου  
   Δήμου Βέλου Βόχασ  
 
 

    Καλείςκε για πρϊτθ φορά ςε τακτικι μεικτι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, δια 
ηϊςθσ και με τθλεδιάςκεψθ, θ οποία κα διεξαχκεί την 1η Οκτωβρίου έτουσ 2021 θμζρα 
Παραςκευή και ώρα 21.00, ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν. 3852/2010 όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με το 
Ν. 4555/2018, και τθν 643 εγκφκλιο/24-09-2021, για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των παρακάτω 
κεμάτων :  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ: 

1.  Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (8θ). 
2.  Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων. 
3. Κατανομι Δϋ δόςθσ ποςοφ 43.265,00 Ευρω από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 
2020 ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων. 
4. Κατανομι Γϋ δόςθσ ποςοφ 43.544,58 Ευρω από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 
2021 ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν των ςχολείων. 
 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ:  

5. Ζγκριςθ και παραλαβι τθσ μελζτθσ με τίτλο «Μελζτθ λειτουργίασ και διαχείριςθσ φαναριϊν 
οδικισ κυκλοφορίασ».  
 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ: 

6. Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 22/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ 
Κανονιςμοφ Κακαριότθτασ Διμου Βζλου Βόχασ» ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελ/ςου Δυτ. Ελλάδασ και Ιονίου και τθν ενςωμάτωςθ αυτϊν ςε 
νζο Κανονιςμό Λειτουργίασ Κοιμθτθρίων, με τθ λιψθ νζασ απόφαςθσ. 
7. Ζγκριςθ ςχεδίου αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και άμεςθσ/βραχείασ διαχείριςθσ των 
ςυνεπειϊν από τθν εκδιλωςθ πλθμμυρικϊν φαινομζνων του Διμου Βζλου Βόχασ 
«ΔΑΡΔΑΝΟ». 
 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ: 
 

8. Οριςμόσ δυο εκπροςϊπων με τουσ αναπλθρωτζσ αυτϊν (ενόσ αιρετοφ και ενόσ υπαλλιλου), 
ςτα χολικά υμβοφλια των ςχολικϊν μονάδων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Διμου.  
9. Αντικατάςταςθ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ.  
 



10.Αντικατάςταςθ μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ χολικισ Επιτροπισ 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
11. Ανάγκθ ι μθ ονομαςίασ οδοφ μετά τθν υπϋ αρικμ. 6834/06-09-2021 αίτθςθ τθσ κασ Μαρίασ 
Σςαγρι.  
 
 
 
 
 

   
 
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
         ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
                                                                                    ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ 




