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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 τακτική Συνεδρίαση».

Κύριοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. 87/Α/7-6-

10) όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μεικτή συνεδρίαση 
(διά ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης), στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), 
σύμφωνα με την 70η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΤΔΠ46ΜΤΛ6-ΩΒΘ), στις 
είκοσι (20) Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ., για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα 
κρίνει ως κατεπείγοντα.

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2γ και 32α του 
Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» 
Δήμου Αιγιαλείας. 

2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
«Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου» Δήμου Αιγιαλείας. 

3. Έγκριση Πρακτικού Ν. 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
του Διαγωνισμού για: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, 
παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του 
Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ 
& ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».

4. Έγκριση Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο:  
για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας (ρουχισμός)». 
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5. Έγκριση Πρακτικού 3 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου 
του Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, 
μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των 
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγιαλείας».

6. Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ενός ακινήτου και μιας αποθήκης στο ίδιο ακίνητο, το οποίο θα βρίσκεται στην Κοινότητα 
Αιγίου, για τη στέγαση του Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας για την εύρυθμη λειτουργία των δομών του. 

7. Έγκριση πρακτικού Ν. 3 παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής του έργου: «Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 1: «Οδός 
Μητροπόλεως».   

8. Έγκριση πρακτικού Ν. 3 παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, 
Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγίου Ανδρέα».   

9. Έγκριση Μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και 
όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά 17.000 τόνων απορριμμάτων 
Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ στην ΜΕΑ Τριανταφυλλιάς».

10. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού» Δήμου 
Αιγιαλείας. 

11. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων 
διακήρυξης και  κριτηρίου αξιολόγησης για την προμήθεια με τίτλο:  «Προμήθεια Η/Υ, 
εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ» σύμφωνα 
με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 του Δήμου Αιγιαλείας». 

12. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός των όρων 
διακήρυξης και κριτηρίου αξιολόγησης για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου 
για την εκπόνηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Αιγιαλείας».

13. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης, προϋπολογισμού, τρόπου εκτέλεσης και 
καθορισμού όρων διακήρυξης του Υποέργου 2 της Πράξης «Ήπιες παρεμβάσεις για την 
τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της 
λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006)» 
(Κωδικός ΟΠΣ 5074969) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-
2020», με τίτλο «Σήμανση, αστικό εξοπλισμό, συστήματα οπτικής παρατήρησης φυσικού 
περιβάλλοντος και έντυπου υλικού».

14. Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου μας εκτός των ορίων του Δήμου μας για την 
εκτέλεση υπηρεσίας. 

15. Έγκριση αποζημίωσης στην κ. Σπηλιωτάκη Μαρία για έξοδα ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης από ατύχημα που προκλήθηκε λόγω κακοτεχνίας σε πεζοδρόμιο του Δήμου  
Αιγιαλείας.

  Ο Πρόεδρος - Δήμαρχος

 Δημήτρης Καλογερόπουλος
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