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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 24/07/2020 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:30 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 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας Οικονομικού 
Έτους 2020. 
2.  Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτιρίου 
που βρίσκεται εντός των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου και του 
περιβάλλοντα χώρου του – Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού. 
3.  Παραχώρηση χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου στον Ι.Ν.Ο.Α. στο αλιευτικό 
καταφύγιο στην περιοχή Άγιος Νικόλαος.  
4.  Εξέταση αιτήματος Ι.Ν.Ο.Α. για κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα – 
γλίστρα) καθέλκυσης – ανέλκυσης σκαφών.   
5.  Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα κατασκευής διαύλου ασφαλείας ανατολικά 
της εισόδου του λιμενίσκου Ι.Ν.Ο.Α. εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγίου. 
6.  Ορισμός μέλους γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 1 
του Ν. 2323/95 που αφορά στην έκδοση αδειών άσκησης στάσιμου υπαίθριου 
εμπορίου εντός της χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου. 
7.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης για ανέλκυση και καθέλκυση 
σκαφών από τον Π. Θεοδωρακόπουλο, στην περιοχή Αγίου Νικολάου εντός 
Λιμενικής Ζώνης. 
8.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης για εξομοίωση με Ζώνη Λιμένα 
του Αλιευτικού Καταφυγίου Κρυονερίου Ακράτας και του Αλιευτικού Καταφύγιου 
Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας. 
9.  Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Ναυταθλητικού Ομίλου Αιγίου «Ο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ» για χρήση τμήματος του Νέου Λιμένα ως χώρο στάθμευσης σκαφών 
και οχημάτων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νότιας Ελλάδας με 
σκάφη optimist και Laser 4.7, έγκριση συνδιοργάνωσης με το Δ.Λ.Τ.Α. και 
εξειδίκευση πίστωσης. 
 
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 
 


