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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 του Ν. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση 
του Δ.Σ. την 24η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 
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.  Λήψη απόφασης περί ορισμού Διατάκτη και αναπληρωτή αυτού, του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας. 
2. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης και Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση μελετών & παροχής 
γενικών υπηρεσιών της πράξης: «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών 
στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας» όπως ορίζεται στην υπ΄ αριθ. 1/2022 
(αρ. πρωτ. 931/03.11.2022) Διακήρυξη Ανοιkτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας η οποία και έλαβε Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
193535 και ορισμός της ημερομηνίας αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς. 
3. Ορισμός εκπροσώπου Δ.Λ.Τ.Α. και αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε Επιτροπή 
που θα εξετάζει ζητήματα του άρθρου 35 του αριθ. 20 ΓΚΛ για το έτος 2023. 
4. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ναυτιλιακού πράκτορα κ. Βρυώνη 
Παναγιώτη για παράταση του χρόνου ελλιμενισμού του πλοίου “AEGEAN MAJESTY” 
(IMO number:9102992) τύπου CRUISE SHIP στο Νέο Λιμένα Αιγίου. 
5. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια της θρησκευτικής 
εμποροπανήγυρης κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Ζωοδόχου 
Πηγής. 
6. Ορισμός εκπροσώπου Δ.Λ.Τ.Α. και αναπληρωτή του, ως μέλη σε γνωμοδοτική 
επιτροπή για θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης - εξουδετέρωσης ναυαγίων στις 
θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών. 
 
 

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