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Προς: 1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Τα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
3) Tους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτ. Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης, ∆ιακοπτού &
4) Τους κ.κ. Προέδρους & Εκπρ.
των Τοπικών Κοινοτήτων
5) Τον Γεν.Γραµµατέα ∆ήµου
κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.
Κύριοι,
Σας καλούµε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67& 68 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ/87/Α/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ
ΜΕΓΑΡΗΣ» της ∆..K.Αιγίου (παληό Νοσοκοµείο) την πρώτη (1η) του µηνός
Νοεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Καθορισµός τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2017.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του
Ν. 3584/07.
3. Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τους κ.κ
1) Αγγελική συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου το γένος ∆ηµητρίου Μπρίνια
& 2) Νικόλαο Μπρίνια του ∆ηµητρίου. (σχετ.αριθ.199/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ).
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4. Περί παραχώρησης µέρους της πλατείας Υψ. Αλωνίων της ∆.Κ. Αιγίου
του ∆ήµου Αιγιαλείας, στην εταιρεία «ADM productions advertising»,
µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνιδιών (Χριστουγεννιάτικου πάρκου).
5. Έγκριση συνδιοργάνωσης διηµερίδας του ∆ήµου Αιγιαλείας µε το ∆ίκτυο
Πόλεων µε Λίµνες µε τίτλο: «Προστασία, Βιώσιµη Χρήση & Αξιοποίηση
Λιµναίων Υδατικών Πόρων», έγκριση αναγκαιότητας των δαπανών και
διάθεση πίστωσης
6. Έγκριση υποβολής προτάσεων συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στο
Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα - Ιταλία .
7. ∆ιαγραφή προσαυξήσεων χρέους χρήσης κοινοχρήστου χώρου, που αφορά την κα Ειρήνη Κιντώνη.
8. ∆ιαγραφή ποσού για ετήσια πάγια τέλη ταφείου παλαιού Νεκροταφείου
Αιγίου (ΠΑΛΑΙΟ Β΄) ετών 2011 & 2016, στο όνοµα Παναγιωταρόπουλος
Κωνσταντίνος.
9. ∆ιαγραφή ποσού από ετήσιο πάγιο τέλος Νεκροταφείο Αιγίου έτους 2016
στο όνοµα Πόντος Παναγιώτης.
10.∆ιαγραφή δηµοτικών τελών φωτισµού-καθαριότητας & δηµοτικού φόρου
του κ. Σπυρόπουλου Σπυρίδωνα του Γεωργίου.
11.∆ιαγραφή ποσών από τέλη ΤΑΠ οικον.έτους 2015 σε φορολογουµένους
της ∆.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ.
12.Συµψηφισµός ποσών για τέλη Νεκροταφείου έτους 2016, λόγω λάθους
χρέωσης σε φορολογουµένους της ∆.Ε. ΑΚΡΑΤΑΣ.
13.Επανέλεγχος αιτήσεων και διαγραφή λανθασµένων χρεώσεων κατανάλωσης ύδρευσης 2015 και παλαιοτέρων ετών, σε φορολογουµένους της ∆.Ε.
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
14.∆ιαγραφή και διόρθωση τελών ύδρευσης, άρδευσης, νεκροταφείου από
τους βεβαιωτικούς καταλόγους έτους 2016 σε φορολογουµένους της
∆.Ε.ΕΡΙΝΕΟΥ.
15.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας στον δικαιούχο κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Σωτηρίου.
16.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών Νεκροταφείου
στην Τ.Κ. Χρυσανθίου στον δικαιούχο κ. Βασιλάγκο Αθανάσιο του Νικολάου.
17.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον δικαιούχο κ.
Καλαντζή Αριστείδη του Παναγιώτη.
18.Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε υπόχρεους από
τέλη ύδρευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Γεώργιος Ντίνος
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