ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίγιο 20 Μαΐου 2016
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Προς: 1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Τα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
3) Tους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης, ∆ιακοπτού &
4) Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπρ.
των Τοπικών Κοινοτήτων
5) Τον Γεν.Γραµµατέα ∆ήµου
κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο
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 είκοσι πέντε (25)
Μαΐου 2016 ηµέρα Τετάρτη 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. Στην πρόταση των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2) ∆ηµητρίου Μπούρδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης
για τη συµµετοχή του ∆ήµου στις εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες που
εκφράζουν την αντίθεση των πολιτών στην προωθούµενη Συνθήκη ∆ιεθνούς Εµπορίου ΤΤΙΡ.
2. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 49.496,93 € από πρόγραµµα ΘΗΣΕΑ για τα έργα: α)«Τοποθέτηση-συµπλήρωση καλλωπιστικού φωτισµού στα παράλια ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Υποέργο: Β΄φάση
τοποθέτηση-συµπλήρωση καλλωπιστικού φωτισµού στα παράλια ∆.∆ ποσού 37.197,09€». β) «Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης στον Σαρκουνά,
στον Προβοδό, στο Σαλµενίκο, στο ∆αµακίνι, στο Νέο Ερινεό και στην
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Παναγοπούλα ποσού 10.574,53€» και γ) «Κατασκευή δεξαµενής ύδρευσης στο ∆∆ Καµαρών ποσού 1.725,31€ ».
3. Eγκριση πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016.
4. Κατανοµή τακτικής επιχορήγησης Β΄ Τριµήνου 2016 στις ∆ύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.
5. Τροποποίηση της υπ αρ 178/30-3-2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς τα ποσά παροχής εφάπαξ οικονοµικού βοηθήµατος στους
κάτωθι πολίτες για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών
των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση οικοσυσκευής
τους.
6. Στην υπ’ αριθ.13/2016 απόφαση της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγίου, που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής αξίας 7.000,00€ της Τράπεζας Πειραιώς, προς
την εταιρία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ», µε σκοπό την προµήθεια καυσίµων της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
7. Aποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγίου (∆.Ε.Υ.Α.Α)» & τροποποίηση της υπ’ αριθ.
435/2014 Α.∆.Σ., για ορισµό νέου µέλους.
8. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας για το 4ο τρίµηνο έτους 2015.
9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.453/1998 απόφασης του πρώην ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγίου, σχετικά µε καθιέρωση της 26ης Ιανουαρίου 1821, ως
ηµέρας Εθνικής Τοπικής Εορτής.
10.Έκφραση γνώµης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επί της τµηµατικής µελέτης
οριοθέτησης χειµάρρου «Θολοποτάµου», ανάντι γέφυρας Σιδηροδροµικής
Γραµµής ∆.Ε.Συµπολιτείας ∆ήµου Αιγιαλείας..
11.Έγκριση διενέργειας Πραγµατογνωµοσύνης από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος για την εξέταση αιτηµάτων κατάληψης κοινόχρηστης οδού στο
Σόλο ∆.Ε.Ακράτας και τη σύνταξη έκθεσης για τη διοικητική ή µη αποβολή.
12.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ακράτας ».
13.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας ».
14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:
« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ».
15.Έγκριση 1ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή & Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας ».
16.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. του έργου
: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας»
17.Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προµήθειας : «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα».
18.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για «Μέτρηση υδροµέτρων
∆.Ε. ∆ιακοπτού».
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19.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για «Μέτρηση υδροµέτρων
∆.Ε. Ακράτας – Αιγείρας».
20.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων.
21.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων.
22.Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσµίας Εργασιών του έργου: «Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού».
23.Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή –
διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη –
Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας».
24.Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση
του µονοπατιού Otto Walter».
25.Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση
πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση
Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας».
26.Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή
και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού
για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
27.Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου: «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων
χώρων του ∆.∆. Βαλιµιτίκων».
28.Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου: «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα
χώρου παλαιού νοσοκοµείου του ∆ήµου Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου
θεάτρου».
29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Επισκευή σπασιµάτων δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Ερινεού».
30.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Επισκευή σπασιµάτων δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας».
31.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη ∆.Ε. Ερινεού».
32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων στη ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
33.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου : « Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα».
34.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργου : «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων προσφυγικού συνοικισµού ∆εξαµενής πόλεως Αιγίου».
35.Έγκριση ανάθεσης εργασίας της ετήσιας προληπτικής συντήρησης του
συστήµατος θέρµανσης και ψύξης - FANCOIL του Γατείου Κληροδοτήµατος και επισκευές αυτού.
36.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνδιοργάνωση του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Π.Ε. Αχαΐας, θεατρικής παράστασης µε τίτλο : « Η Φάρµα του ∆ιαδικτύου ».
37.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση αρχιερατικού µνηµοσύνου
κατά την Εορτή των Αγίων Πάντων.
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38.Εξόφληση οφειλής στον κ.Κων/νο Οικονόµου για εργασία καταµέτρησης
ενδείξεων των υδροµέτρων στις ∆.Ε.Ακράτας-Αιγείρας για το οικον. έτος
2015.
39.Έγκριση Ισολογισµού έναρξης οικον.έτους 2011 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ.αριθ. 91/2014 αποφ.∆.Σ.του Ν.Π.∆.∆).
40.Έγκριση Ισολογισµού οικον.έτους 2011 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία :
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ.αριθ. 92/2014 αποφ.∆.Σ.του Ν.Π.∆.∆).
41.Έγκριση Ισολογισµού οικον.έτους 2012 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία :
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ.αριθ. 93/2014 αποφ.∆.Σ.του Ν.Π.∆.∆).
42.Έγκριση Ισολογισµού οικον.έτους 2013 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία :
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ.αριθ. 77/2015 αποφ.∆.Σ.του Ν.Π.∆.∆).
43.Έγκριση Απολογισµού-Ισολογισµού οικον. έτους 2014 του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ.αριθ.68/2016 αποφ.∆.Σ.του Ν.Π.∆.∆).
44.Συζήτηση και ψήφιση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2014.
45.Συζήτηση και ψήφιση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικον.έτος 2015.
46.Συζήτηση και ψήφιση απολογισµού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το οικον. έτος 2015.
47.Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου ( Τουριστικού Περιπτέρου ) της Τ.Κ. Περιστέρας.
48.Στο έγγραφο του Τµήµατος Πολ.Σχεδ. & Εφαρµογών της ∆/νσης Υπηρεσίας δόµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε απαλλοτρίωση ακινήτου στην
Τ.Κ.Νικολαιϊκων, ∆.Ε.∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας.(σχετ.κοινό πρακτικό των Συµβουλίων Τ.Κ.Νικολαιϊκων-Ριζοµύλου).
49.Λήψη απόφασης για τη δωρεά παραχώρηση ισογείου κτιρίου του πρώην
∆ηµοτικού Σχολείου (το οποίο δεν λειτουργεί) του οικισµού Άνω Σαλµενίκου στον «Εκπολιτιστικό Σύλλογο Άνω Σαλµενίκου», σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006.
50.Στην υπ’ αριθ.3/2016 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Σελιανιτίκων,
σχετικά µε αποδοχή αιτήµατος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων
«ΗΛΙΟΣ», για την παραχώρηση στεγασµένου χώρου εντός του Tοπικού
Καταστήµατος Σελιανιτίκων µε σκοπό την στέγαση και λειτουργία Περιφερειακής Βιβλιοθήκης.
51.Στην υπ’ αριθ.36/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί καθορισµού θέσης για την εγκατάσταση περιπτέρου στον
οικισµό Πανοράµατος της ∆.Κ. Ροδοδάφνης ∆ήµου Αιγιαλείας..
52.Στην υπ’ αριθ. 49/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί ανάπλασης της εισόδου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας (Κόµβος Ελίκης).
53.Στην υπ’ αριθ. 54/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί µη παραχώρησης της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της
∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας για τοποθέτηση παιχνιδιών (τρενάκι κ.α.).
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54.Στην υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί καθορισµού χώρων τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία
Βάλφουρ της ∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
55.Στην υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί καθορισµού χώρων τραπεζοκαθισµάτων στην πλατεία
Αγίας Λαύρας της ∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
56.Στην υπ’ αριθ. 59/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων στην συµβολή των οδών Σολωµού &
Σωτ. Λόντου της ∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
57.Στο αίτηµα κ. ∆ηµητρίου Κοντορούπη, φοιτητή Α.Ε.Ι., για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
58.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή κ. Γκότση Γεωργίου του Βασιλείου (σχετ.αριθ.1/2016 απόφ.Ε.Σ.Φ.∆.).
59.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή κ.Βίλλιου Σωτηρίου του Σπυρίδωνα (σχετ.αριθ.3/2016 απόφ.Ε.Σ.Φ.∆.).
60.∆ιαγραφή χρεών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόµιο) στην
Τ.Κ. Αιγείρας στο όνοµα κ. Σιαφλά Αργυρίου του Μιχαήλ.
61.∆ιαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013 του κ.
Qirjazi Roland.
62.∆ιαγραφή τέλους διάθεσης & ανόρυξης ταφείου (ΝΕΟ Α΄) στο ∆ηµοτικό
Νεκροταφείο Αιγίου, κ.Ασηµακόπουλου Γεωργίου του Εµµανουήλ.
63.∆ιαγραφή ποσών για µίσθωµα περιπτέρου Μαυρογιάννη Σταµατία.
64.∆ιαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε. ∆ιακοπτού
∆ήµου Αιγιαλείας.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Ντίνος
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