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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                     Προς: Μέλη Διοικητικού     
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               Συμβουλίου    
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)                         
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σας προσκαλεί σε 

τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 18/07/2018 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων καθώς και ορισμό 
της τιμής για την μουσική παράσταση στις 27/07 στον Περιβάλλοντα χώρο 
του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή του Διακοπτού στις 04/08 σε 
συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και την 
Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού. 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή του 
Διακοπτού στις 04/08 σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δημοτικής 
Ενότητας Διακοπτού και την Δημοτική Κοινότητα ΔΙακοπτού. 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή της Παραλίας Αβύθου στις 
05/08 σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής Αιγιάλειας και την 
Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας. 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή της Παραλίας 
Αβύθου στις 05/08 σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής 
Αιγιάλειας και την Δημοτική Ενότητα Συμπολιτείας. 

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή της Ακράτας στις 08/08 σε 
συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Αιγείρας- Ακράτας και την Τοπική 
Κοινότητα Ακράτας. 

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή της Ακράτας 
στις 08/08 σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Αιγείρας- Ακράτας και την 
Τοπική Κοινότητα Ακράτας. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης - μουσικής παράστασης, στον 
περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θέατρου Αιγείρας στις 27/07 σε 
συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Αιγείρας –Ακράτας, την Τοπική 
Κοινότητα Αιγών, τον Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγών – 
Βλοβοκάς «Ο Βράχος» και τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο 
Βλοβοκάς «Η Ομόνοια». 



9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης- μουσικής 
παράστασης, στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θέατρου Αιγείρας στις 
27/07 σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Αιγείρας –Ακράτας, την 
Τοπική Κοινότητα Αιγών, τον Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγών 
– Βλοβοκάς «Ο Βράχος» και τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο 
Βλοβοκάς «Η Ομόνοια». 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την 
υπηρεσία ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών 
μουσικής παράστασης που θα λάβει χώρα στον Περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 27/07 σε συνδιοργάνωση με την 
Αντιδημαρχία Αιγείρας –Ακράτας, την Τοπική Κοινότητα Αιγών, τον 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγών – Βλοβοκάς «Ο Βράχος» και 
τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο Βλοβοκάς «Η Ομόνοια». 

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την 
υπηρεσία μεταφοράς και επικουρικών εργασιών για την υλοποίηση της 
μουσικής παράστασης που θα λάβει χώρα στον Περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 27/07 σε συνδιοργάνωση με την 
Αντιδημαρχία Αιγείρας –Ακράτας, την Τοπική Κοινότητα Αιγών, τον 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγών – Βλοβοκάς «Ο Βράχος» και 
τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο Βλοβοκάς «Η Ομόνοια». 

12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την 
υπηρεσία καθαριστηρίου. 

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία αντικατάστασης και επισκευής κλειδαριών στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». 

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης  πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία επισκευής στις πόρτες στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος 
Μέγαρης». 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση ποσού για την 
υπηρεσία κατασκευής αναμνηστικών  για τους Παραδοσιακούς Χορευτικούς 
Συλλόγους Αιγιαλείας που θα συμμετέχουν στο Συναπάντημα Παραδοσιακών 
Χορών με τίτλο «Βιολετέρες του Χορού». 

16.  Λήψη απόφασης έγκρισης παραστάσεων για το μήνα Αύγουστο στο 
Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 
 

 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
    
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                       


