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Αίγιο 1 ∆εκεµβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 39241

Προς: 1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Tα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
3) Tους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης, ∆ιακοπτού &
4) κ.κ. Προέδρους & Εκπρ. των
Τοπικών Κοινοτήτων
5) Τον Γεν.Γραµµατέα ∆ήµου
κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.
ΣΧΕΤ:
Κύριοι,
Σας καλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ. στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού
Κέντρου ∆..K. Αιγίου (παληό Νοσοκοµείο) στις έξι (6) του µηνός ∆εκεµβρίου
2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
2. Αποδοχή πίστωσης από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού
479.405,01€ για «Καταβολή Προνιακών Επιδοµάτων στους κατά Νόµο δικαιούχους για τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο 2017».
3. Aποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 122.040,00 € για
«Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (∆΄ Κατανοµή έτους 2017).
4. Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 333.750,00 € για «7η 8η -9η -10η-11η -12η τακτική επιχορήγηση 2017, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
5. Έγκριση της δωδέκατης (12ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
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6. Eγκριση τακτικής επιχορήγησης έτους 2017 (∆΄ Κατανοµή) στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων του ∆. Αιγιαλείας.
7. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»,για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
8. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία:
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», µε διακριτικό τίτλο
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α).
9. Έγκριση της ένατης (9ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
του ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017 .
10.Στην υπ’ αριθ.171/2017 απόφαση του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε τροποποίηση-συµπλήρωση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Ν.Π.∆.∆.
11.Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου
από τµήµα πινακίδας του πρατηρίου υγρών καυσίµων της οµόρρυθµης εταιρείας µε την επωνυµία «Κ.Α. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» επί της οδού Κορίνθου
37 στο Αίγιο.
12.Aίτηµα του ∆ήµου Αιγιαλείας, προς το Αδελφάτο του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήµατος για την µίσθωση του Α΄ ορόφου του κτιρίου του Γατείου Κληροδοτήµατος, για την στέγαση των Υπηρεσιών του.
13.Λήψη απόφασης για ένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας ως µέλος στο ∆ίκτυο
«Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων ».
14.Λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση ενδεών.
15.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού ».
16.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ακράτας».
17.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας ».
18.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας».
19.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας ».
20.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του
έργου «Ανάπλαση πλατείας Κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή
διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας».
21.Oρισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της παραλίας
µε την Άνω Πόλη».
22.Oρισµός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: α) «Ασφαλτόστρωση οδού Περεσιάδη Τ.Κ. Ακράτας», β) «Κατασκευή έργων οδο2

ποιϊας ∆.Ε.Ακράτας», γ) «Κατασκευή έργων οδοποιϊας ∆.Ε. Συµπολιτείας»,
δ) Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας, ε) «Κατασκευή µικρών
τεχνικών έργων ∆.Ε.Ακράτας».
23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού ».
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ∆ηµοτικής Ενότητας Συµπολιτείας ».
25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση πλατείας Στην Τ.Κ. Καµαρών Της ∆.Ε. Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Έργων Υποδοµής για δηµιουργία πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών
στην Τ.Κ. Τεµένης της ∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών».
28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης ∆ήµου Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλµενίκο, ∆αµακίνι, Παναγοπούλα)».
29.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης ∆ήµου Αιγείρας»
30.Έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος παροχής µε αριθµό
30531363-03 στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων της ∆.Κ. Αιγίου.
31.Έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος παροχής µε αριθµό
30524374-03 στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων της ∆.Κ. Αιγίου.
32.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων µετά Φ.Σ.
στην οδό Ξηρολιθίων της ∆.K. Αιγίου.
33.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην οδό Σταφιδαλώνων της ∆.Κ. Αιγίου.
34.Έγκριση της αναγκαιότητας µετατόπισης υπάρχουσας παροχής στην οδό Ζωοδόχου Πηγής (πλατεία Μαχαίρα) της ∆.Κ. Αιγίου.
35.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην θέση
«Σκορδόκηπος» της Τ.Κ. Κρήνης Συµπολιτείας.
36.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην
Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Τ.Κ. Καλαµιά) της ∆.Ε. Ακράτας..
37.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην
Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Ι.Ν. Αγ. Χαραλάµπους) της ∆.Ε. Ακράτας.
38.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην ∆.Κ. ∆ιακοπτού.
39.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ΑΙΓΙΟΥ».
40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ».
41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
42.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
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43.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
44.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ».
45.Στην υπ’αριθ.115/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων και κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο & 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου.
46.Στην υπ’αριθ.117/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων απορριµµάτων στον Γ΄ ∆ηµοτικό Παιδικό
Σταθµό στον οικ. Μυρτιάς στο Αίγιο.
47.Στην υπ’αριθ.122/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων απορριµµάτων έµπροσθεν επιχείρησης
«Σκλαβενίτης» επί της οδού Ανδρέου Λόντου 41 στο Αίγιο .
48.Στην υπ’αριθ.123/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί τοποθέτησης κάδων απορριµµάτων στην Τ.Κ Ακράτας ∆ήµου
Αιγιαλείας..
49.Στην υπ’ αριθ.2/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας, για δηµιουργία εντύπου Τουριστικού Οδηγού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
50.Απολογισµός δράσεων για την τουριστική προβολή του ∆ήµου έτους 2017.
51.Προγραµµατισµός δράσεων για την τουριστική προβολή του ∆ήµου για το
έτος 2018.
52.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής του κ.Ασηµάκη Λιακόπουλου
(σχετ.αριθ.7/2017 πρακτικό).
53.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής της κας Γιαλελή Βασιλικής
(σχετ.αριθ.8/2017 πρακτικό).
54.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής της Ο.Ε. ΖΑΡΟΣ Ευστάθιος &
ΣΙΑ (σχετ.αριθ.9/2017 πρακτικό).
55.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής της κας Σωτηροπούλου Χρυσούλας (σχετ.αριθ.10/2017 πρακτικό).
56.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στην δικαιούχο κα Παρασκευή Παπαγιαννακοπούλου του ∆ηµοσθένη.
57.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή
ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στον δικαιούχο κ. Ασηµελη Γεώργιο του Ιωάννη.
58.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή
τελών ακίνητης περιουσίας ετών από 2011 έως και 2016 στο δικαιούχο κ.
Εµµανουήλ Καρβέλα του Αριστοµένη.
4

59.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος & συµψηφισµού στην
δικαιούχο κα ∆ήµου Αθηνάς του Νικολάου.
60.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην δικαιούχο κα Βασιλική Λαµπροπούλου του Κων/νου.
61.Επιστροφή χρηµατικού ποσού από προµηθευτή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
62.∆ιαγραφή παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονοµικό ∆ιαχειριστικό Σύστηµα του ∆ήµου Αιγιαλείας.
63.∆ιαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2014 &
2015 και των αναλογούντων προσαυξήσεων σε βάρος της κας Μιχαλοπούλου
Παναγιώτας.
64.∆ιαγραφή ποσού τέλους & προστίµου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2014 και 2015 σε βάρος : α) ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ Ι.Κ.Ε & β) ΤΣΑΚΩΝΑ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ.
65.∆ιαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετών 2013,2014
& 2015 κας Παναγιωτοπούλου Μαρίας & ΣΙΑ Ε.Ε.
66.∆ιαγραφή & ακύρωση χρεών επιβολής προστίµων καθαρισµού οικοπέδων.
67.∆ιαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης & άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Ακράτας.
68.∆ιαγραφή προστίµου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε τραπεζοκαθίσµατα έτους 2016, σε βάρος του κ .Ευστρατίου Βαρδάκη.
69.Τακτοποίηση - διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου.
70.∆ιαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ 2017.
71.∆ιαγραφή τελών & προστίµου ΤΑΠ, για κτίσµα εµβαδού 69,00τ.µ., στην οδό
∆ήµητρας 9, στο Αίγιο, από καρτέλα µε αριθ.:12908, στο όνοµα Παπαδόπουλος Χαράλαµπος του Παναγιώτη.
72.∆ιαγραφές χρεών από τέλη ΤΑΠ της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ.
73.∆ιαγραφές χρεών από τέλη άρδευσης της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ.
74.∆ιαγραφές χρεών από τέλη ύδρευσης της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ.
75.∆ιαγραφές χρεών από τέλη κοινοχρήστων χώρων της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ.
76.∆ιαγραφές χρεών από τέλη Νεκροταφείου της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Μπούνιας
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