ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίγιο 11 Μαΐου 2018
Αριθ.Πρωτ.: 11254

ΠΡΟΣ
1) Τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας
κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο
2) Τα Μέλη του ∆.Σ. Αιγιαλείας
3) κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτ.
Κοινοτήτων Αιγίου,
Ροδοδάφνης, ∆ιακοπτού &
4) κ.κ. Προέδρους & Εκπρ. των
Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας.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 «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου ∆..K. Αιγίου (παληό Νοσοκοµείο) στις δέκα έξι (16) Μαΐου
2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 133.820,00€
για « Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σχολείων (Β΄ Κατανοµή έτους 2018).
2. Έγκριση έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2018.
3. Στην υπ’ αριθ.26/2018 απόφασης του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, περί
τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.
4. Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης για το Έργο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
4«ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ» και ορισµό εκπροσώπου για
την«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης ».
5. Έγκριση τροποποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης του προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη ».
6. Έγκριση υποβολής από τον ∆ήµο Αιγιαλείας αίτησης χρηµατοδότησης
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα WiFi for Europe (WiFi4EU)».
7. Τροποποίηση της αριθ.522/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, περί «Καθορισµού τελών και δικαιωµάτων από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β.∆.24/9-20/10/
1958) στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018».(σχετ.η αριθ. 119/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆. Αιγιαλείας).
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του
Ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
9. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του
Ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
10.Έγκριση της υπ’ αριθ.42/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», σχετικά µε την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος που αφορά την ετήσια επιχορήγησή του.
11.Έγκριση 2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆.«Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» οικον. έτους 2018.
12.Aποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους & Αντιπροέδρου καθώς και αναπληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας » & τροποποίηση της υπ’ αριθ. 118/2017 απόφασης
∆.Σ. Αιγιαλείας, για ορισµό νέου τακτικού & αναπληρωµατικού µέλους
και Εκλογή Αντιπροέδρου µε φανερή ψηφοφορία, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου.
13.Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2018.
14.Aποδοχή παραίτησης τακτικού µέλους καθώς και αντικατάσταση απόβιώσαντος τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α)» & τροποποίηση της υπ’αριθ. 117/2017
απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας, για ορισµό νέων µελών.
15.Eγκριση απολογισµού οικον. έτους 2017 του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία:
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας».
16.Γνωµοδότηση για λειτουργία παραρτηµάτων Nηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019.
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17.Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, οικονοµικού έτους 2018.
18.Eγκριση τακτικής επιχορήγησης (B΄ Κατανοµή) έτους 2018, στις δύο (2)
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ».
19.Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 56/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, περί συγκρότησης των επιτροπών παραλαβής προµηθειών
για το έτος 2018, βάσει του Ν.4412/2016, ως προς την αντικατάσταση µέλους.
20.Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικού
δρόµου στην θέση «Μύλος» ή «Λιβαδάκια» στην Τ.Κ. ∆αµακινίου ∆ήµου
Αιγιαλείας.
21.Οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών.
22.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την τέλεση αρχιερατικού µνηµοσύνου κατά την Εορτή των Αγίων Πάντων.
23.Eγκριση της 19/2018 µελέτης για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
24.Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έγκρισης γνωµοδότησης
επιτροπής διαγωνισµών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια
αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
25.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού, τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «Τσιµεντοστρώσεις -Aσφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές Κάτω Πτέρη και Αγ. Ανδρέα » & υποβολής
πρότασης ένταξης στο Πρόγραµµα πυρόπληκτων και χρηµατοδότησης
από Π∆Ε ΣΑΕΠ 401.
26.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης και προϋπολογισµού εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τµήµατος αρδευτικού αύλακα στη θέση «Σπηλιούλα» της Τοπικής Κοινότητας Σαλµενίκου ∆ήµου Αιγιαλείας».
27.Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης και προϋπολογισµού εκτέλεσης του έργου:« Εργασίες αποκατάστασης επαναφορά του χώρου στην προτέρα κατάσταση – επούλωση λάκκων ανεξέλεγκτης εκσκαφής – φύτευση»
28.Έγκριση αναγκαιότητας « Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας »
29.Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας »
30.Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας »
31.Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας »
32.Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας »
33.Έγκριση αναγκαιότητας « Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας »
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
«Επισκευή αγροτικής οδοποιϊας ∆.Ε. Αιγίου ».
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35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :
«Επισκευή αγροτικής οδοποιϊας ∆.Ε.Συµπολιτείας».
36.Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού». (2016).
37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
38.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Βελτίωση
και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσας - Λόφου & Καλυβίτη".
39.Έγκριση παράτασης προθεσµίας εργασιών του έργου: Ασφαλτόστρωση
δρόµου που συνδέει το ∆.∆. Καθολικού µε τον οικισµό Κάστρου της έδρας του ∆ήµου ∆ιακοπτού ».
40.Oρισµός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. ∆ιακοπτού ».
41.Oρισµός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας».
42.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Ι.Ν.Αγ.Χαραλάµπους) της ∆.Ε.Ακράτας.
43.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην Τ.Κ. Βούτσιµου (προς Τ.Κ. Καλαµιά) της ∆.Ε. Ακράτας.
44.Έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος, υπάρχουσας παροχής
από Νο2 σε Νο3, στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Αιγείρας.
45.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
στην οδό Σταδίου της Τ.Κ. Καµαρών.
46.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης µιας παροχής και έξι (6)
Φ.Σ. στην Τ.Κ. Κρήνης, της ∆.Ε. Συµπολιτείας
47.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης µιας παροχής και ενός (1)
Φ.Σ. στην θέση Γαλατά, της Τ.Κ. Αγ. Κων/νος, της ∆.Ε.Συµπολιτείας
48.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης πέντε (5) στύλων µετά Φ.Σ.
στην οδό ∆αβάκη της Τ.Κ. Λόγγου.
49.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην ∆.Κ.
∆ιακοπτού.
50.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
και µιας παροχής στον οικισµό Σταφιδαλώνων, της ∆.Κ. Αιγίου.
51.Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
52.Έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος παροχής µε αριθµό
30531363-03 στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων της ∆.Κ. Αιγίου.
53.Έγκριση της αναγκαιότητας της επαύξησης ισχύος παροχής µε αριθµό
30524374-03 στο πάρκο των Υψηλών Αλωνίων της ∆.Κ. Αιγίου.
54.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών αποµάκρυνσης κενών και κατεστραµµένων container-συνολικού
αριθµού 18- από την περιοχή του Τριαντείου σε ιδιόκτητο οικόπεδο του
∆ήµου ».
55.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσίας
Συντήρησης και Επισκευής Κλιµατιστικών Μονάδων ».
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56.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσίας
συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού ».
57.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσίας
συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας ∆ηµοτικής Ενότητας Aκράτας ».
58.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Παροχής υπηρεσίας
συντήρησης αγροτικής οδοποιϊας ∆ηµοτικής Ενότητας Συµπολιτείας ».
59.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης-Υπηρεσίες
διαχείρισης συντήρησης και επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων ».
60.Στην υπ’ αριθ.42/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί µετατόπισης ενός περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή
των οδών Ρ. Φεραίου- Αιγιαλέως & Αράτου στο Αίγιο.
61.Τροποποίηση-Συµπλήρωση της υπ’αριθ.158/2018 απόφασης ∆.Σ. Αιγιαλείας, «περί καθορισµού θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο
Αιγιαλείας για το έτος 2018».(σχετ. αριθ.43/2018 Αποφ. Ε.Π.Ζ).
62.Στην υπ’ αριθ. 41/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί παραχώρησης µέρους του κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται στο νότιο τµήµα της οδού Φιλοποίµενος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας.
63.Στην υπ’ αριθ.47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί παραχώρησης µέρους του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Χρ. Αρφάνη στην Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων της ∆.Ε Ακράτας ∆ήµου
Αιγιαλείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µε την διαδικασία της
δηµοπρασίας.
64.Τροποποίηση της υπ’ αριθ.235/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκριση κανονισµού καθαριότητας ∆ήµου Αιγιαλείας». (σχετ. αριθ. 45/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).
65.Αποδοχή ή µη πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών που αφορά προσφυγή του κ. Γεωργίου Γεράσιµου του
Αθανασίου (σχετ. αριθ. 1/2018 πρακτικό).
66.Στην αίτηση της κας Μαµµή Αναστασίας του Νικολάου, φοιτήτριας ΑΕΙ,
για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
67.Στην αίτηση του κ.∆ηµόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη, φοιτητή ΑΕΙ,
για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
68.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στους οφειλέτες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ιακοπτού, Ακράτας, Αιγείρας, Συµπολιτείας & Ερινεού, λόγω αδυναµίας συµψηφισµού του 50% παγίου ύδρευσης έτους
2016 και του αντίστοιχου ΦΠΑ 13% σύµφωνα µε τις συνηµµένες καταστάσεις.
69.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ύδρευσης κοινόχρηστης παροχής στον κ. Παναγιώτη Μητρόπουλο του Κων/νου.
70.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους άρδευσης έτους
2017 στον κ. Ιωάννη Παλαιολόγου του Ανδρέα.
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71.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους καθαριότητας και
φωτισµού των ετών 2015, 2016, 2017 στον κ. Ιωάννη Λάζαρη του Πέτρου.
72.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους καθαριότητας και
φωτισµού των ετών 2015, 2016, 2017 στην κ. Άννα Λάζαρη του Ιωάννη.
73.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους ΤΑΠ στην και Σωτηροπούλου Γεωργία του Σωτηρίου.
74.Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου για αντικατάσταση αδείας υγειονοµικού ενδιαφέροντος από ∆ηµοπούλου Ειρήνη του
Αντωνίου.
75.∆ιαγραφή τελών ΤΑΠ σε βάρος του κ. Χιώτη ∆ηµητρίου του Νικολάου.
76.∆ιαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2004-2017 σε βάρος του κ. Γεωργίου
Βασιλόπουλου του ∆ηµητρίου.
77.∆ιαγραφή τέλους ΤΑΠ έτους 2017 σε βάρος της εταιρείας Τσούλος Γ. &
Α.ΟΕ.
78.∆ιαγραφή ποσού από παράβαση ΚΟΚ σε βάρος του κ.∆οµένικου Άρη του
Θωµά.
79.∆ιαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης και άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Ακράτας.
80.∆ιαγραφές λανθασµένων χρεώσεων τελών άρδευσης από βεβαιωτικούς
καταλόγους ∆.Ε.Συµπολιτείας.
O Πρόεδρος ∆.Σ.

∆ηµήτριος Μπούνιας
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