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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αίγιο,
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34  
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ                    Προς:
ΤΗΛ.: 26913 60602          Τα Μέλη της Οικονομικής 
FAX: 26910 62614                                                            Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας                       
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr

                                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Παναγιώτης Ανδριόπουλος
2. Διαμάντω Βασιλακοπούλου
3. Μαρία Σταυροπούλου
4. Νικόλαος Καραΐσκος
5. Χρήστος Γούτος
6. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος
7. Βασιλική Ψυχράμη – Σταυροπούλου
8. Γεώργιος Κουβαράς

      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
(να παραστείτε στη συνεδρίαση της Οικον.
Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των
τακτικών μελών με τη σειρά της εκλογής σας
άρθρα 74 & 75 Ν.3852/2010).

                        
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη-κατεπείγουσα 

Συνεδρίαση».

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-

6-10) όπως προσέλθετε σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
διά ζώσης, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις είκοσι έξι (26) Ιουλίου 2022 
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας 
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται αφενός μεν στην ανάγκη 
κατακύρωσης των δημοπρασιών που αφορούν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και 
αιγιαλών πριν το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου και αφετέρου στην αποδοχή των όρων της 
πρόσκλησης και στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αιγιαλείας στο εν λόγω 
Πρόγραμμα, μέχρι τις 29.Ιουλίου 2022.
 

1. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας εκμίσθωσης 
κοινόχρηστου χώρου (πλατεία) εμβαδού 42,70 τ.μ., που βρίσκεται στη Δημοτική 
Κοινότητα Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας, σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, των οποίων τα καταστήματα είναι εκτός προβολής, προκειμένου να 
αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

2. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας παραχώρησης  
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 90,00 τ.μ. που βρίσκεται επί 
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της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων 
του Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

3. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας παραχώρησης 
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 87,75 τ.μ. που βρίσκεται επί 
της οδού Λεωφόρου Αιγαίου στην παραλία της Δημοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων 
του Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

4. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, προς καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, εμβαδού 222,53 
τ.μ. που βρίσκεται επί της παραλίας Αλυκής της Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, 
για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.

5. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης αριθ.43972/1-7-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) 
του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου 
Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" που 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας.

6. Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, με Α.Π.:43972/1-
7-2022 (AΔA: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. 

  Ο Πρόεδρος - Δήμαρχος

 Δημήτρης Καλογερόπουλος
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