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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 04/05/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017» στην περιοχή 
του Διακοπτού. 

2. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία βιντεοσκόπησης των 
εκδηλώσεων με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στα πλαίσια του 
προγράμματος «Εν Συρμώ 2017. 

3. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για υπηρεσία μουσικής κάλυψης 
εκδήλωσης στα πλαίσια του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017» στην περιοχή 
του Διακοπτού. 

4. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς 
σε συνδιοργάνωση με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αχαΐας -Τμήμα Αγωγής 
Υγείας.  

5. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης αφιέρωμα στον Γιάννη Ανδρικόπουλο σε 
συνδιοργάνωση με την Ι.Λ.Ε.Α.  

6. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
χορδίσματος του πιάνου που διαθέτει η επιχείρηση.  

7. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
δημιουργίας αρχείων Μισθοδοσίας, εναρμόνιση Απλογραφικού Συστήματος 
και αποτύπωση σε βάση δεδομένων. 

8. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ενοικίασης χώρου για την συμμετοχή μας στην έκθεση «Achaia Fest» στην 
Πάτρα 11-15 Μαΐου. 

9. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 

ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας σε συζήτηση αγωγής του Περικλή Διαμαντόπουλου 
κατά της ΔΗΚΕΠΑ. 

10. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 
βιβλίου- περιοδικού με τίτλο «Ρίζες» αφιέρωμα στον Γιάννη Ανδρικόπουλο. 

11. Λήψη απόφασης για την ανατροπή- αποδέσμευση ποσών Αποφάσεων 
Ανάληψης Υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 



12. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ενοικίασης εξοπλισμού για την λήξη του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017» 
στην περιοχή του Διακοπτού στις 28 Μαϊου. 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης ενός νέου εξυπηρετούμενου στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
  
 
 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
 
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


