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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας 
 
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18  (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) 
«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 σε τακτική συνεδρίαση 
του Δ.Σ. την 14η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στην 
έδρα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε το Δ.Σ. να γίνουν δεκτά, αφού 
κριθούν κατεπείγοντα, εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ. Αιγιαλείας Οικονομικού 
Έτους 2022. 
2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ναυτιλιακού πράκτορα κ. Βρυώνη 
Παναγιώτη για παράταση του χρόνου ελλιμενισμού κατά έξι (6) μήνες του πλοίου 
“AEGEAN MAJESTY” (IMO number:9102992) τύπου CRUISE SHIP στο Νέο Λιμένα 
Αιγίου. 
3. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ναυτιλιακού πράκτορα κ. Βρυώνη 
Παναγιώτη για παράταση του χρόνου ελλιμενισμού κατά έξι (6) μήνες του πλοίου 
“AEGEAN MYTH” (IMO number:8919257) τύπου CRUISE SHIP στο Νέο Λιμένα 
Αιγίου. 
4. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ICTS HELLAS, περί 
αναπροσαρμογής τιμήματος εξαιτίας νομοθετικής ρύθμισης αύξησης κατώτατου 
μισθού. 
5. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 
στην εταιρεία “ADRIATICA HELLAS LTD.” 
6. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «Φράγκος Νικόλαος-Τσαχρίδου 
Παναγιώτα Ο.Ε.», περί παραχώρησης επιπλέον προαύλιου χώρου στο Τουριστικό 
Περίπτερο που βρίσκεται εντός των ορίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αιγίου, για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 
7. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κα Αλεξίου Γεωργίας, περί χορήγησης 
άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στη θέση Άγιος Νικόλαος. 
 
Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε 
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη για την νόμιμη αναπλήρωσή σας.  
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