
                                                   

                   

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Ζευγολατιό, 14 Οκτωβρίου 2021 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ               Αριθ. Πρωτ.: 8267 
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ            

       
 

    Καλείςκε για πρϊτθ φορά ςε τακτικι μεικτι ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, δια 
ηϊςθσ και με τθλεδιάςκεψθ - εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021, θ οποία κα διεξαχκεί την 18η 
Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ώρα 20.00, 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, για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των παρακάτω κεμάτων :  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ :  
 
1.  Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (9θ). 
2.  Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (10θ). 
3.  Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2021 (11θ). 
4. Οριςμόσ ορκωτοφ ελεγκτι – λογιςτι και αναπλιρωςθ αυτοφ για τον ζλεγχο οικονομικϊν 
καταςτάςεων οικ. ζτουσ 2020 του Διμου. 
5.  Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων. 
6. Ζγκριςθ δανειακισ ςφμβαςθσ επενδυτικοφ δανείου φψουσ 2.950.000,00 Ευρω 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.  
7. Σροποποίθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 51/2014 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου «Ζγκριςθ – Ψιφιςθ 
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Δικτφου Αποχζτευςθσ Ακακάρτων Διμου Βζλου – Βόχασ» ωσ προσ το 
άρκρο 11 «Δαπάνεσ και Σζλθ». 
 
Ειςηγητήσ θεμάτων ο Αντιδήμαρχοσ κ. Μιχάλησ δράλησ.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ :  
 
8. Διαγραφι – Μείωςθ κυβικϊν νεροφ. 
 
Ειςηγητήσ θζματοσ ο Αντιδήμαρχοσ κ. Θεόδωροσ Ράπτησ.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ :  
 
9. Άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ με τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου 
πόλεωσ Κοινότθτασ Βζλου του Διμου Βζλου Βόχασ, για τθν ιδιοκτθςία των κ.κ. Χριςτου Δάκα του 
Ιωάννθ και Αντωνίου Δάκα του Ιωάννθ που περιλαμβάνεται ςτα Ο.Σ. 34 και 35, ςε ςυμμόρφωςθ 
με τθν υπϋ αρικμ. 292/2004 απόφαςθ του Σριμελοφσ Διοικθτικοφ Πρωτοδικείου Κορίνκου ι 
επανεπιβολι τθσ.  
10. Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ με χριςθ εργοςτάςιο παραγωγισ οίνου 
ιδιοκτθςίασ «ΑΡΑΝΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ Ο.Ε.» επί τθσ οδοφ Αγ. Δθμθτρίου ςτθν 
Κοινότθτα Πουλίτςασ του Διμου Βζλου Βόχασ.  
11. Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων τθσ επιχείρθςθσ «ΦΡΟΤΣΑΓΟΡΑ ΒΟΧΑ Μ. ΙΚΕ» Εμπορία 
Φροφτων ςτθ κζςθ ϋϋΚοκοράκιϋϋ επί ανϊνυμθσ δθμοτικισ οδοφ ςτθν Κοινότθτα Βραχατίου του 
Διμου Βζλου Βόχασ.  
12. Ανάκλθςθ τθσ υπϋ αρικμ. 54/2021 Απόφαςθσ Δθμοτικοφ υμβουλίου και λιψθ νζασ περί 
αλλαγισ ιδιοκτθςίασ ςε ιδθ εγκεκριμζνθ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ οχθμάτων πρατθρίου υγρϊν 
καυςίμων, πλυντθρίου και καταςτιματοσ Τ.Ε. ςτθν Κοινότθτα Ηευγολατιοφ του Διμου Βζλου 
Βόχασ. 
13. Ανάγκθ ι μθ ονομαςίασ οδοφ ςτθν Κοινότθτα Βραχατίου. 
 
Ειςηγητήσ θεμάτων ο Αντιδήμαρχοσ κ. Ανδρζασ ιάχοσ.  
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ :  
 
14. Μεταβολζσ ι μθ από τθν απογραφι Πλθκυςμοφ – Κατοικιϊν ζτουσ 2011 (ςυγχωνεφςεισ, 
καταργιςεισ, αναγνωρίςεισ νζων οικιςμϊν κλπ), ςτουσ οικιςμοφσ του Διμου Βζλου Βόχασ.  
 
Ειςηγητήσ θζματοσ ο Πρόεδροσ Δημοτικοφ υμβουλίου κ. Βαςίλησ Σρωγάδησ.  
 
 
 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
         ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
                                                               ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ  

 
 
 
Με φυςική παρουςία μποροφν να παρακολουθήςουν όςοι ζχουν αποδεδειγμζνα 
εμβολιαςτεί ή νοςήςει, και οι οποίοι κατά την προςζλευςή τουσ ςτο χώρο τησ 
ςυνεδρίαςησ οφείλουν να επιδεικνφουν ςτον Πρόεδρο του υμβουλίου τα ςχετικά 
Πιςτοποιητικά.  
Ο αριθμόσ των παρευριςκομζνων θα είναι ανάλογοσ με την χωρητικότητα τησ 
αίθουςασ.  
 




