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ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο,
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
1)Δήμαρχο Αιγιαλείας
   κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο
2)Μέλη Δ.Σ. Αιγιαλείας
3)Γενικό Γραμματέα Δήμου
   κ. Γεώργιο Ρούσσο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας διά τηλεδιάσκεψης».

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το 
άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 
19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η ο-
ποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), 
καθώς και με την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-
ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε τακτική συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής 
Cisco Webex Meetings), στις έξι (6) Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 20:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγο-
ντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου μετά ισόγειας κατοικίας, το οποίο βρίσκε-
ται επί της συμβολής των οδών Μητροπόλεως 101 και Σολωμού της 
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για τη δημιουργία πεζοδρομίου.
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2. Απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, το οποίο 
βρίσκεται επί της παραλίας της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, 
για τη δημιουργία Κέντρου Προβολής της Ιστορίας, του Πολιτισμού & 
της Διατροφικής Αξίας της Μαύρης Κορινθιακής Σταφίδας.

3. Απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων οικι-
σμού της Κοινότητας Μαυρικίου Δήμου Αιγιαλείας, για τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων, πλατείας και χώρου εκδηλώσεων, καθώς 
για τη διάνοιξη του κοινοτικού δρόμου.

      Ο Πρόεδρος του
       Δ.Σ. Αιγιαλείας
      Γεώργιος Ντίνος
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