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Αίγιο 23 Νοεµβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 38203

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.
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 είκοσι επτά (27) του µηνός Νοεµβρίου 2017 ηµέρα ∆ευτέρα 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. Έγκριση της δωδέκατης (12ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
5. Αναγνώριση οφειλοµένων µέσων ατοµικής προστασίας και µέτρων για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων στο ∆ήµο Αιγιαλείας για τα έτη
2012 έως και 2016, σύµφωνα µε τον Ν.4483/2017.
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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.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων µετά
Φ.Σ. στην οδό Ξηρολιθίων της ∆.K. Αιγίου.
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22.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην οδό
Σταφιδαλώνων της ∆.Κ. Αιγίου.
23.Έγκριση της αναγκαιότητας µετατόπισης υπάρχουσας παροχής στην οδό
Ζωοδόχου Πηγής (πλατεία Μαχαίρα) της ∆.Κ. Αιγίου.
24.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην θέση
«Σκορδόκηπος» της Τ.Κ. Κρήνης Συµπολιτείας.
25.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Τ.Κ. Καλαµιά) της ∆.Ε. Ακράτας..
26.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Ι.Ν. Αγ. Χαραλάµπους) της ∆.Ε. Ακράτας.
27.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην ∆.Κ.
∆ιακοπτού.
28.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας :
«ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ΑΙΓΙΟΥ».
29.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας :
«ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ».
30.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας :
«ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ∆Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».
31.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας :
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
32.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας :
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆.Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
33.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας
:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗ
ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ».
34.Στην υπ’ αριθ.134/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στην Τ.Κ. ΚΡΑΘΙΟΥ.
35.Στην υπ’ αριθ.2/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας, για δηµιουργία εντύπου Τουριστικού
Οδηγού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
36.Απολογισµός δράσεων για την τουριστική προβολή του ∆ήµου έτους
2017.
37.Προγραµµατισµός δράσεων για την τουριστική προβολή του ∆ήµου για το
έτος 2018.
38.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής του κ.Ασηµάκη Λιακόπουλου (σχετ.αριθ.7/2017 πρακτικό).
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39.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά εξέταση προσφυγής της κας Γιαλελή Βασιλικής (σχετ.αριθ.8/2017 πρακτικό).
40.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).
41.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στην δικαιούχο κα Παρασκευή Παπαγιαννακοπούλου του ∆ηµοσθένη.
42.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στον δικαιούχο κ. Ασηµελη Γεώργιο του Ιωάννη.
43.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.
44.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος & συµψηφισµού στην
δικαιούχο κα ∆ήµου Αθηνάς του Νικολάου.
45.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην δικαιούχο κα
Βασιλική Λαµπροπούλου του Κων/νου.
46.Επιστροφή χρηµατικού ποσού από προµηθευτή, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
47.∆ιαγραφή παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονοµικό ∆ιαχειριστικό Σύστηµα του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Μπούνιας
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