
                                                   

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Ζευγολατιό, 16 Ιουνίου 2022 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ- ΒΟΧΑ                     
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  
 
             ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ  
Κατά την 13η τακτική ςυνεδρίαςη τησ 15ησ Ιουνίου 2022  

Παρόντεσ 20 Δημοτικοί φμβουλοι  
 

 ΨΗΦΙΜΑ   

Για το ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και ειδικότερα με το άρκρο 42 του νομοςχεδίου 
που ζκεςε ςε διαβοφλευςθ το Τπουργείο Εςωτερικϊν διαγράφονται οι λζξεισ «ι ςυμβοφλου 
επικεφαλισ δθμοτικισ παράταξθσ» ςτθν περίπτωςθ να ςυηθτάει το Δθμοτικό υμβοφλιο για 
κζματα το οποίο δεν είναι γραμμζνο ςτθν θμεριςια διάταξθ και κρίνεται κατεπείγον. Ουςιαςτικά 
με τθν ςυγκεκριμζνθ διάταξθ θ κυβζρνθςθ απαγορεφει ςτισ μειοψθφίεσ να κζτουν προ 
θμερθςίασ διατάξεωσ κζματα για ςυηιτθςθ. 

Αρ. 
Απόφαςησ 

Αρ. 
Θζματοσ 

ΘΕΜΑ ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
 

38 1.  Αναγκαιότθτα μίςκωςθσ ακινιτου για τισ ςυνεδριάςεισ του Δθμοτικοφ 

υμβουλίου ςτθν ζδρα του Διμου ςτο Ηευγολατιό.  

Εγκρίθηκε Ομόφωνα το κατεπείγον  
Εγκρίθηκε Ομόφωνα το θζμα  
 

Αρ. 
Απόφαςησ  

Αρ. 
Θζματοσ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
 

39  1.  Σροποποίθςθ προχπολογιςμοφ του Διμου ζτουσ 2022 (2θ). 
 

Εγκρίθηκε ομόφωνα με δζκα (10) ψήφουσ υπζρ –  
και δζκα (10) κατά   
 

40  2.  Κακοριςμόσ κωδικοφ του προχπολογιςμοφ ωσ δεκτικό ςε εντάλματα 
προπλθρωμισ. 
 
Εγκρίθηκε Ομόφωνα 
 

41  3. Ζγκριςθ αμοιβισ πλθρεξοφςιων δικθγόρων. 
 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δζκα τρείσ (13 ) ψήφουσ υπζρ,  
και ζξι (6) κατά η περίπτωςη α. (εκτόσ ψηφοφορίασ ο κ. Βουδοφρησ)  
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δζκα τζςςερισ (14) ψήφουσ υπζρ,  
και ζξι κατά οι περιπτϊςεισ β. και γ. 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με δζκα πζντε (15) ψήφουσ υπζρ, 
και πζντε (5) κατά η περίπτωςη δ. 



42 4. Ζγκριςθ κατανομισ Βϋ δόςθσ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ 
ζτουσ 2022 ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν 
δαπανϊν των ςχολείων. 
 
Εγκρίθηκε Ομόφωνα 
 

43 5. Ζγκριςθ κατανομισ από τουσ Κεντρικοφσ Αυτοτελείσ Πόρουσ ζτουσ 2022 
ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των 
ςχολείων (κάλυψθ δαπανϊν κζρμανςθσ). 
 
Εγκρίθηκε Ομόφωνα 
 

44 6. Ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων εργαςτθρίου καταςκευισ 
κουφωμάτων χριςθσ κου Ανδρζα Κωςτάκθ ςτθν ιδιοκτθςία κασ 
Παραςκευισ Λιουλιοφςθ επί τθσ οδοφ Κροκιδά τθσ Κοινότθτασ 
Βραχατίου του Διμου Βζλου Βόχασ. 
 
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με εννζα (9) ψήφουσ υπζρ,  
τζςςερισ (4) κατά και τζςςερισ (4) ζδωςαν λευκή ψήφο 
 

45 7. Παράταςθ χρονικισ διάρκειασ του υνδζςμου Προςταςίασ και 
Ορκολογικισ Ανάπτυξθσ του Κορινκιακοφ Κόλπου (.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο 
ΑΡΙΩΝ».  
 
Εγκρίθηκε Ομόφωνα 
 

 
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ 
         ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
 

ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΡΩΓΑΔΗ  
 




