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

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.
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 του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της ∆..K. Αιγίου (παληό Νοσοκοµείο) στις δέκα οκτώ (18) Απριλίου
2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας περιόδου
2015- 2019 (Β΄ ΦΑΣΗ) .
2. Έγκριση µνηµονίου ενεργειών ∆ήµου Αιγιαλείας – Σχέδιο αντιµετώπισης
κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
3. ∆ηµιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής, διαδρόµων και σήµανση δικτύου
µονοπατιών και αξιοθέατων , περιποίηση και ενίσχυση της υπάρχουσας
βλάστησης, και του φυσικού τοπίου στη δηµόσια δασική έκταση στη θέση
«Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας», Τ.Κ. Ζήριας, ∆ήµου Αιγιαλείας. Π.Ε. Αχαΐας
4. Έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2016.
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5. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισµού ιδεών για τον σχεδιασµό
δηλωτικού σήµατος (λογότυπου) του ∆ήµου Αιγιαλείας.
6. Εκλογή υδρονοµέα για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2016 στον Β΄
τοµέα µε τις γεωτρήσεις στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
7. Τροποποίηση - συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 23/2016 απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί επιτροπών παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016, ως προς το σκέλος Γ. Προµήθειες Τεχνικής Υπηρεσίας.
8. Λήψη απόφασης για οικονοµική βοήθεια σε οικονοµικά αδύναµους δηµότες.
9. Παραχώρηση µηχανολογικού εξοπλισµού πυρόσβεσης στο σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου « Ο Πήγασος ».
10.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας « Καθαρισµός προσόψεων
δηµοτικών κτιρίων από χρωµατισµούς».
11.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών ∆.Ε. Αιγίου».
12.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών ∆.Ε. Ακράτας».
13.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
14.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών ∆.Ε.Συµπολιτείας».
15.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης και απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας
«Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) &
µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών», για το έτος 2016.
16.Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προµήθειας, µε τίτλο«Προµήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού, Λιπασµάτων & Βελτιωτικών Εδάφους».
17.Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή
παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της
T.K. ∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας».
18.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου:
«Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Σελινούντα ∆.Ε.Αιγίου».
19.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Υδροδότηση δεξαµενής στον οικισµό Αγρίδι της ∆.Ε. Ακράτας του ∆.
Αιγιαλείας» Αναδόχου Τσαντόπουλου Χρήστου .
20.Έγκριση αναγκαιότητας του έργου : «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε Ερινεού » - έγκριση της µελέτης - ορισµός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση του απαιτούµενου προϋπολογισµού .
21.Έγκριση αναγκαιότητας του έργου : «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε Συµπολιτείας» - έγκριση της µελέτης - ορισµός τρόπου εκτέλεσης και
έγκριση του απαιτούµενου προϋπολογισµού
22.Έγκριση αναγκαιότητας του έργου : «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε Αιγίου» - έγκριση της µελέτης - ορισµός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση του απαιτούµενου προϋπολογισµού
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23.Έγκριση αναγκαιότητας του έργου : «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε. ∆ιακοπτού» - έγκριση της µελέτης - ορισµός τρόπου εκτέλεσης και
έγκριση του απαιτούµενου προϋπολογισµού
24.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων: α)
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ»,β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Ε. ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ» και γ)
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
25.Ορισµός Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των Έργων:
α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ»,
β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4ο ∆.Σ. ΚΑΙ Γ.Ε.Λ. ΚΑΜΑΡΩΝ», γ) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ», δ) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣΑΚΡΑΤΑΣ» & ε) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ».
26.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των έργων:
1)«Επισκευή σπασιµάτων δικτύου ύδρευσης στη ∆.Ε. Ερινεού», προϋπολογισµού 9.267,25 € χωρίς Φ.Π.Α. της ∆.Ε. Ερινεού, 2)«Επισκευή σπασιµάτων δικτύου ύδρευσης στη ∆.Ε. Συµπολιτείας», προϋπολογισµού
9.267,25 € χωρίς Φ.Π.Α. της ∆.Ε. Συµπολιτείας , 3)«Επέκταση δικτύου
ύδρευσης στη ∆.Ε. Ερινεού», προϋπολογισµού 9.857,72 € χωρίς Φ.Π.Α.
της ∆.Ε. Ερινεού, 4)«Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων στη ∆.Ε. ∆ιακοπτού» προϋπολογισµού 9.407,73 € χωρίς Φ.Π.Α. της ∆.Ε. ∆ιακοπτού και
5)«Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων στην Τ.Κ. Συλίβαινας ∆.Ε. Ακράτας» προϋπολογισµού 9.536,06 € χωρίς Φ.Π.Α. της ∆.Ε. Ακράτας.
27.Έγκριση του Σχεδίου ∆ράσης για την Βιώσιµη Ενέργεια του ∆ήµου Αιγιαλείας (Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφορική Ενέργεια- Σ.∆.Α.Ε.) που εκπονήθηκε από τη LOCALSERVE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στο πλαίσιο
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 207/2015 απόφαση ∆ηµάρχου.
28.Στην υπ’ αριθ.34/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί κατασκευής ράµπας πρόσβασης µικρών σκαφών στη θάλασσα στην ανατολική πλευρά της παραλίας Νικολαιϊκων ∆.Ε.∆ιακοπτού
∆ήµου Αιγιαλείας.
29.Στην υπ’ αριθ.40/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων απορριµµάτων επί της οδού Αγ.
Κωνσταντίνου πριν τη συµβολή της µε την Β. Ηπείρου στο Αίγιο.
30.Έγκριση του Ισολογισµού του Γατείου Κληροδοτήµατος φορολογικού έτους 2015.
31.Aποδοχή ή µη της πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (σχετ.αριθ. 1/16 αποφ. Επιτροπής Ε.Σ.Φ.∆).
32.Στο αίτηµα της κας Αντωνοπούλου Παναγιώτας του Ευαγγέλου, σπουδάστρια ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
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33.∆ιαγραφή τελών ανόρυξης ταφείου στο ∆ηµοτικό Νεκροταφείο Αιγίου
(παλαιό Γ΄) κ. Σταµατόπουλου Ιωάννη του Στυλιανού.
34.∆ιαγραφή χρέωσης ΤΑΠ έτους 2015.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Ντίνος
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