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Προς: 1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Tα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
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∆ηµοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
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4) κ.κ. Προέδρους & Εκπρ. των
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5) Τον Γεν.Γραµµατέα ∆ήµου
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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.
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 οκτώ (8) του µηνός
Νοεµβρίου 2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, 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. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού
222.500,00 € για «3η-4η-5η-6η τακτική επιχορήγηση 2017, για υλοποίηση
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
2. Έγκριση της ενδέκατης (11ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
3. Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του
προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το 3ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2017.
4. Έγκριση Απολογισµού-Ισολογισµού οικον. έτους 2016 του ΝΠ∆∆ µε
την επωνυµία « ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας».
5. Έγκριση της όγδοης (8ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική
Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017.
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6. Έγκριση της υπ’ αριθ.330/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία:
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), περί λήψης απόφασης έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων έτους 2016».
7. Έγκριση της υπ’ αριθ.89/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆.Ε.Υ.Α ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, που αφορά την επιµήκυνση των ήδη χορηγηθέντων δανείων από το Ταµείου Παρ/κων & ∆ανείων και παροχή συναίνεσης-εγγύησης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την υπαγωγή στην ρύθµιση των συναφθέντων δανείων της εν λόγω ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
8. Στο αίτηµα του ∆ήµου Αιγιαλείας προς το Αδελφάτο του ΓΑΤΕΙΟΥ
Κληρ/τος, για την µίσθωση του Α΄ ορόφου του κτιρίου του Γατείου
Κληροδοτήµατος, για την στέγαση των Υπηρεσιών του.
9. Στο υπ’ αριθ.πρωτ. 298332/539/30-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας
∆υτ. Ελλάδας µε θέµα : «Εισήγηση-Προτάσεις νοµοθετικής ρύθµισης
για την προστασία του δικαιώµατος στέγης σε κάθε πολίτη και σε κάθε
οικογένεια».
10.Στο έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), που αφορά την υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσµού της Ολυµπιακής Εκεχειρίας.
11.Στην υπ’ αριθ.284/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Αιγιαλείας µε θέµα: « Τροποποίηση της αριθ.230/2016 απόφασής της
σχετικά µε τον Καθορισµό τέλους διαφήµισης στα ∆ιοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».(σχετ.αριθ.541/2016 αποφ. ∆.Σ.).
12.Καθορισµός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13
του Ν.2971/2001) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
13.Καθορισµός του τέλους άρδευσης του στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2018.
14.Καθορισµός τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2018.
15.Καθορισµός τέλους καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89)
στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
16.Καθαρισµός δικαιώµατος εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 12, άρθρο
2 Ν. 1080/80, άρθρο 23 του Ν. 4255/14) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
17.Καθορισµός τιµής χρήσης καλαθοφόρου στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
18.Καθορισµός του συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας
για το έτους 2018.
19.Καθαρισµός τελών βοσκής (άρθρο 5 Β.∆. 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆.
4260/62) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
20.Καθορισµός του τέλους διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
21.Καθορισµός των τελών χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το
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έτος 2018.
22.Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων από εµποροπανηγύρεις, παζάρια
και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β.∆ 24/9-20/10/1958) στα ∆ιοικητικά όρια
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018.
23.Καθορισµός των δικαιωµάτων χρήσης υπηρεσίας Νεκροταφείων στα
∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
24.Καθορισµός του τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.
1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N.
3756/09), στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
25.Καθορισµός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
26.Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10) και
καθορισµός συντελεστών στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας
για το έτος 2018.
27.Καθορισµός ειδικοτήτων προσωπικού που θα προσληφθεί µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών
ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
28.Καθορισµός ειδικοτήτων εξειδικευµένου προσωπικού που θα προσληφθεί µε σύµβαση µίσθωσης έργου (ΣΜΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.2527/1997σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 του Ν.2190/94.
29.Έγκριση παράλληλης απασχόλησης υπαλ/λων του ∆ήµου, ειδικότητας
ΥΕ Καθαριστών/τριών, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (I∆ΑΧ), σε Σχολικές Μονάδες
30.Στα έγγραφα της «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» περί συµµετοχής
του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε ενάσκηση δικαιώµατος προτίµησης στο νέο κεφάλαιο των
τωρινών µετόχων.
31.Συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Πρόγραµµα « Η φωτιά δεν παίζει, µην παίζεις µε το µέλλον του τόπου σου », που χρηµατοδοτείται από
το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης στο Μέτρο:
«Καινοτόµες ∆ράσεις Με Τους Πολίτες»-Υποµέτρο Α2.5 «Ανάπτυξη
Πολιτικών ή ∆ράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των
δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» στον Άξονα: «∆ράσεις ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος: «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόµες ∆ράσεις ».
32.Τροποποίηση - συµπλήρωση της αριθ. 646/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε την καθιέρωση 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
33.Τροποποίηση της αριθ.429/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε θέµα: «Μεταβολές των Σχ. Μονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης
του ∆. Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019».
34.Aναδιατύπωση της υπ’ αριθ.235/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε την τροποποίηση της υπ’ αριθ.313/2016 απόφασης
του, περί αλλαγής του παραχωρούµενου χώρου ως προς την προεξοχή
των οµπρελών των καταστηµάτων Υ.Ε.
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35.Κατανοµή έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία :
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»,
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων.
36.Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
37.Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας και αναπληρωτή αυτού
στο ∆.Σ. της εταιρείας «Υ∆ΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.».
38.Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του έργου:«Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη ».
39.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «
Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών» προϋπολογισµού 11.890,66€ µε ΦΠΑ .
40.Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου ».
41.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου ».
42.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού ».
43.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες αποκατάστασης – Επαναφορά του χώρου στην
προτέρα κατάσταση – Επούλωση λάκκων ανεξέλεγκτης εκσκαφής –
Φύτευση ».
44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ∆ήµου ∆ιακοπτού».
45.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΝΩ
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ».
46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σπασιµάτων δικτύου ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας».
47.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και
του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών
(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου ».
48.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και
του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών
(1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) για το έργο : «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση εργασιών στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων
∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας ».
49.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του
έργου «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter ».
50.Έγκριση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου που συνδέει το ∆.∆. Καθολικού µε τον οικισµό Κάστρου της
έδρας του ∆ήµου ∆ιακοπτού ».
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51.Eγκριση 5ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση
πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας ».
52.Έγκριση 11ης 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 ».
53.Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας « Καθαρισµός Αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ για λόγους πυροπροστασίας ».
54.Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας «Τοποθέτηση-λειτουργίασυντήρηση χηµικών τουαλετών ».
55.Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας « Επισκευή και Συντήρηση
αντλιοστασίων των ∆.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας (πλην ∆.Ε. Αιγίου), επισκευή του αρδευτικού αντλιοστασίου στην Τ.Κ. Ελίκης και στην αρδευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου ».
56.Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας «Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
αδέσποτων ζώων ».
57.Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών ∆.Ε. Αιγίου-∆.Ε. ∆ιακοπτού-∆.Ε.Ακράτας- ∆.Ε. Συµπολιτείας».
58.Στην υπ’αριθ.108/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδου για χώρο στάθµευσης στην Τ.Κ Σελιανιτίκων.
59.Στην υπ’αριθ.119/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί λήψη απόφασης για την ανάπτυξη δικτύου πρόσβασης
Νέας Γενιάς (NGA) σε αστικές περιοχές από την ΟΤΕ Α.Ε (τροποποιήσεις).
60.Στην υπ’αριθ.132/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί δηµιουργίας εκ νέου παιδικής χαράς στην παραλία της
Τ.Κ Ελαιώνα ∆ήµου Αιγιαλείας.
61.Στο αίτηµα του κ. Χαράλαµπου Μουτσάτσου του Σαράντη, σπουδαστή
ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
62.Έγκριση πρόσληψης υπαλλήλου από παραγωγό πωλητή λαϊκής αγοράς.
63.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εορτασµό Χριστουγέννων
έτους 2017.
64.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασµού
Νέου Έτους και Θεοφανείων.
O Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Μπούνιας

5

