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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 01/03/2017 και ώρα 14:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
υπηρεσία αντικατάστασης κλειδαριών και έκδοσης κλειδιών στο 
Πολιτιστικό κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» και στο Πολύκεντρο Συνεδριακό 
Κέντρο Μυρτιάς. 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για 
υπηρεσία συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος ψύξης- θέρμανσης  
στο Πολιτιστικό κέντρο «Αλέκος Μέγαρης». 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για 
υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού για την συμμετοχή μας στο «Οινόραμα 
2017» 

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για 
υπηρεσία ενοικίασης χώρου για την συμμετοχή μας στο «Οινόραμα 2017». 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία αποκατάστασης τζαμιού στο γραφείο του «Βοήθεια στο Σπίτι» 

που υλοποιεί η επιχείρηση. 
6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 

υπηρεσία συντήρησης και επισκευής της κινηματογραφικής μηχανής στον 
Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων». 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία έκδοσης διαφόρων εντύπων, απαραίτητων για την λειτουργία της 

επιχείρησης. 
8. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 

υπηρεσία ομαδοποίησης και ψηφιοποίησης των αρχείων της επιχείρησης. 
9. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για 

υπηρεσία διοργάνωσης και προγραμματισμού εκδηλώσεων Πολιτιστικού 
καλοκαιριού και Χριστουγέννων. 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία μαγνητοφώνησης και σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ. της 
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α 

11. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων, εποπτείας και επίβλεψη των χώρων 
διεξαγωγής εκδηλώσεων. 



12. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Παιδικής Νεανικής 
Χορωδίας Αιγιαλείας. 

13. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία οργάνωσης, επιμέλειας και λειτουργίας  εικαστικών εργαστηρίων. 

14.  Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης της επιχείρησης. 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία του τεχνικού ασφαλείας. 

16. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
πληρωμή της μισθοδοσίας μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.  

17. Λήψη απόφασης για υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος και έγκριση 
δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Οικονομικό Έτος 
2017. 

18. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια βιβλίου το οποίο πρόκειται να διανεμηθεί στις εκδηλώσεις του 
προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

19. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης και των κτιρίων που διαχειρίζεται. 

20. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης και των κτιρίων που διαχειρίζεται. 

21. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια οικοδομικών υλικών και διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη 
των αναγκών της επιχείρησης. 

22. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες των γραφείων της 
επιχείρησης. 

 
 
 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
                     
 
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


