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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου
Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

Δημοτικής

Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1,2 του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στo
γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, επί της οδού
Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, στις είκοσι δύο (22) Μαρτίου 2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα το Συμβούλιο ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Καθορισμός των προς διάθεση χώρων της πλατείας Αγίας Λαύρας
προκειμένου να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα για καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν προβολή ή μη στην πλατεία.
2. Καθορισμός χώρου προς διάθεση προκειμένου να τοποθετηθούν
τραπεζοκαθίσματα για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο δυτικό
τμήμα της ευρύτερης περιοχής της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων.
3. Στην αίτηση της Ι.Μ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας περί τοποθέτησης φωτεινού
παλλόμενου σηματοδότη, στη διασταύρωση των οδών Μελετοπούλων &
Αιγιαλέως.
4. Στην αίτηση του Γεωργίου Γεράσιμου, περί χορήγησης χώρου εγκατάστασης
και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδίων εντός της πλατείας Υψηλών
Αλωνίων.
5. Στην αίτηση του Ποδηλατικού Ομίλου «Διαγόρα» Αιγίου, περί παραχώρησης
του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων για ποδηλατική
εκδήλωση στις 28-29 Απριλίου 2017.
6. Στην αίτηση του κ. Ραμπαβίλα Απόστολου περί χορήγησης θέσης
στάθμευσης, επί της οδού Πλάτωνος 23.
7. Στην αίτηση του κ. Ζωγράφου Κωνσταντίνου, περί κλαδέματος ελαιοδέντρων,
στις εργ.κατοικίες Αναπαύσεως.
8. Στην αίτηση της κ. Χρονοπούλου Κωνσταντίνας, περί τοποθέτησης κοίλου
κατόπτρου επί της συμβολής της οδού Αγίας Κυριακής.
9. Στην αίτηση του κ. Τσάνη Νίκου, ως προς την προβληματική διέλευση
οχημάτων επί της παρόδου της οδού Λυσιμαχείας.
Ο Πρόεδρος Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
Σημείωση: Εστάλη και με email στα μέλη

Ανδρέας Σ. Σοφέτης

