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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) 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 τριάντα (30)
Μαρτίου 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. Συζήτηση και λήψη απόφασης µετά τις εξελίξεις στο ΠροσφυγικόΜεταναστατευτικό ζήτηµα στη χώρα µας.
2. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας.
3. Περί καθορισµού ετήσιου προγράµµατος παραστάσεων για το Υπαίθριο
Θέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ», που διαχειρίζεται η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (σχετ.αριθ. 43/2016 απόφαση δ.σ. της ∆ΗΚΕΠΑ).
4. Καθορισµός τέλους εκκένωσης των βυτίων του ∆ήµου Αιγιαλείας στο
Β.Κ. Αιγίου για το έτος 2016.( σχετ. αριθ.6/2016 απόφαση του δ.σ.
∆.Ε.Υ.Α. Αιγίου).
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5. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ έτους 2016.
6. Έγκριση δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» οικονοµικού έτους 2016.(σχετ.αριθ.60/2016
απόφαση δ.σ. του ΝΠ∆∆).
7. Λήψη απόφασης περί καθορισµού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής .
8. Ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο ισόγειο του κτηρίου, όπου συστεγάζονται το 4ο Νηπιαγωγείο και το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου.
9. ∆ηµιουργία εκ νέου παιδικής χαράς στο προαύλιο του πρώην ∆ηµοτικού
Σχολείου Ζαχλωριτίκων.
10.Εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές
καταστροφές.
11.Έγκριση ή µη δικαστικού συµβιβασµού µεταξύ κας Αδαµαντίας Ζαχαροπούλου και ∆ήµου Αιγιαλείας, σχετικά µε µισθωτική σύµβαση ακινήτου
(σχετ.αριθ.300/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Αιγιαλείας).
12.Στην υπ’ αριθ.37/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί εκµίσθωσης αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Αγ. Λαύρας της ∆.Κ.Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας».
13.Έγκριση εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ»
(τ. Κοιν. Κατάστηµα) στην Τ.Κ. Πλατάνου-∆.Ε. Ακράτας, µε δηµοπρασία.
14.Παραχώρηση της χρήσης δηµοτικού ακινήτου (πρώην Κοινοτικού Καταστήµατος Ροδοδάφνης), στην Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισµού.(σχετ. η αριθ.5/2016 απόφαση Συµβουλίου της ∆.Κ .Ροδοδάφνης).
15.Σύσταση οµάδας έργου Παρακολούθησης και καλής Λειτουργίας του έργου : «e-kallikratis –ψηφιακές υπηρεσίες στο ∆ήµο Αιγιαλείας».
16.Ορισµός Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ».
17.Ορισµός Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Ε. EΡΙΝΕΟΥ».
18.Αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας καθαρισµού και διευθέτησης ρεµάτων και ποταµών του ∆ήµου Αιγιαλείας».
19.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης και απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας
“Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιάλειας (RELEASE) &
µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών” για το έτος 2016.
20.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου ».
21.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της ∆.Ε. Αιγίου.
22.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Λοιπά – Έξοδα τρίτων- αίτηση συµµετοχής στις Γαλάζιες Σηµαίες (Αναλύσεις νερών κολύµβησης).
23.Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας για «Μέτρηση υδροµέτρων
∆.Ε. Συµπολιτείας - Ερινεού».
24.Έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας ειδών σηµαιοστολισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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25.Έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας roller για τις ανάγκες σκίασης στα
γραφεία υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας επί της οδού Κλ.Οικονόµου.
26.Έγκριση αναγκαιότητας της «Προµήθειας Λοιπός εξοπλισµός ∆.Ε. Ακράτας-Αιγείρας».
27.Έγκριση αναγκαιότητας, τεχνικής έκθεσης, προϋπολογισµού και τρόπου
εκτέλεσης της προµήθειας : « Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή
γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας ».
28.Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας».
29.Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας»
30.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ».
31.Τροποποίηση της εγκεκριµένης (υπ’ αριθ. 662/2015 απόφ. ∆.Σ.) Μελέτης
του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.∆.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΗΡΑ (Τεχνικές
Εργασίες)» (Αριθ. Μελέτης 76/2015), ως προς τη χρηµατοδότηση του Έργου, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 135934/2015,ΦΕΚ-2882/Β/30.12.2015.
32.Έγκριση αναγκαιότητας για «Επικαιροποίηση µελετών ύδρευσης»
33.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης τριών (3) στύλων µετά Φ.Σ.,
στην οδό Μαΐστρου, στον οικισµό Μπούκα της Τ.Κ. Καµαρών.
34.Eγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασµού της Τοπικής
Θρησκευτικής εορτής «Ζωοδόχου Πηγής ».
35.Καταπολέµηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2016 από τη ∆ιεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας .
36.Λήψη απόφασης για ονοµατοθεσία οδών των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αιγίου και ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
37.Λήψη απόφασης για την µεταφορά του περιεχοµένου θυρίδας Κληροδοτήµατος Γεωρ. Οικονόµου, στο Αίγιο.
38.Έγκριση του απολογισµού του Γατείου Κληροδοτήµατος Αιγίου, έτους
2015.
39.Λογιστική Υποστήριξη και Παρακολούθηση του Γατείου Κληροδοτήµατος & Σύνταξη Ισολογισµών παρελθόντων ετών.
40.Xoρήγηση θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Ελένη Παπάκου του Ιωάννη.
41.∆ιαγραφή του 20% µισθώµατος περιπτέρου στο όνοµα Ζαφειροπούλου
Βασιλική του Βασιλείου .
42.Περί διαγραφής και διόρθωσης τελών ύδρευσης, άρδευσης, νεκροταφείου
από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε. Ερινεού οικον. έτους 2015,
καθώς και αλλαγή παροχών από ύδρευση σε άρδευση.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Ντίνος
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