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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας 
 
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18  (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», το άρθρο 184 Ν. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση του 
Δ.Σ. την 08/10/2020 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
14:00 μ. μ. στην έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε το Δ.Σ. να 
γίνουν δεκτά, αφού κριθούν κατεπείγοντα, εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας Οικονομικού 
Έτους 2020. 
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας 
Οικονομικού Έτους 2021. 
3.  Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Τοπογραφική 
και Βυθομετρική Μελέτη αποτύπωσης Λιμένα Αιγίου». 
4.  Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την ανάκληση ή μη 
της υπ΄ αριθ. 40/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Α. περί επικαιροποίησης της υπ’ 
αριθμ. 37/2017 απόφασης για ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών από τον Π. 
Θεοδωρακόπουλο, στην περιοχή Αγίου Νικολάου εντός Λιμενικής Ζώνης και 
καθορισμός της αμοιβής του. 
5.  Ορισμός εκπροσώπου Δ.Λ.Τ.Α. και αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε 
Επιτροπή με έργο το χαρακτηρισμό παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 
2021. 
6.  Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Ακτομηχανική 
Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Διακοπτού». 
7.  Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: 
«Περιβαλλοντική Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Διακοπτού». 
8.  Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και 
πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας που αφορά τη φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία 
εκμίσθωσης του κτιρίου που βρίσκεται εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
Αιγίου και του περιβάλλοντα χώρου του. 
9.  Έγκριση πραγματοποίησης πολυετούς δαπάνης της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» για τα έτη 2021-2022. 
10.  Ανάθεση της ταμειακής εξυπηρέτησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αιγιαλείας στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας. 
11. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση πινακίδας απαγόρευσης θαλάσσιου 
λουτρού στο λιμενίσκο Ι.Ν.Ο.Α. εντός Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη για την νόμιμη αναπλήρωσή σας.  
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