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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                ΑΙΓΙΟ 24/03/2020                                
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 271 
                   ΠΡΟΣ : Μέλη Δ.Σ                                                                         
Διεύθυνση       : Ψαρών  2                                             
Πληροφορίες  : Γ. Ευσταθίου                               
Τηλέφωνα       : 26910-21522                                                                                    
ΦΑΞ                 : 26910-21523                                                                                                                              

 
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, την αριθ. 18318/13-2-2020 
(ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και του  άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03. 2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του να προσέλθετε 
σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς του Δ.Σ. την 21/04/2020 του μηνός 
Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π. μ. έως και 11:00 π. 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 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Αιγιαλείας Έτους 2020. 
2)  Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Πίνακα Στοχοθεσίας Δ.Λ.Τ. 
Αιγιαλείας Οικονομικού Έτους 2020. 
3) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής της 
υπηρεσίας με αντικείμενο: «Καταγραφή εμπορευματοκιβωτίων, οχημάτων και 
μηχανημάτων που μετακινούνται στο λιμένα Αιγίου και ελέγχου γεφυροπλάστιγγας 
καταγραφής εμπορευματοκιβωτίων». 
4) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής, ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής της 
υπηρεσίας με αντικείμενο: «Τήρηση των πεπραγμένων πρακτικών Συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας».  
5)  Λήψη Απόφασης σχετικά με την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη αποκατάστασης κρηπιδότοιχου Παλαιού Λιμένα Αιγίου». 
6)  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας για την εκτέλεση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών για Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της 
κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών 
Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων». 
7)  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 59/2019 Απόφασης Δ.Σ. (6ΕΒΗΟΡΝΓ-ΣΗ4) περί 
«Αναμόρφωσης τιμολογίου παρεχομένων υπηρεσιών λιμένα Αιγίου». 
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8)  Λήψη απόφασης αποδοχής άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης για χρήση 
μεταλλικού επιδαπέδιου οικίσκου (Υ/Σ) 650 ΚvA τριών διαμερισμάτων με χώρο 
Μέσης Τάσης, Χαμηλής Τάσης και Μετασχηματιστή. 
 
 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη σε περίπτωση κωλύματός σας, παρακαλούμε 
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη για την νόμιμη αναπλήρωσή σας.  

                                                                                                  
 

 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                    
                                                                                     
                                                                             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 


