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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 

έκτακτη συνεδρίαση την 14/02/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

λόγω προθεσμίας για τη διοργάνωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων και κατόπιν 

λήψης της απόφασης 61/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί άσκησης 

αρμοδιοτήτων Π.Ο.Υ. της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για τις ανάγκες που απορρέουν από την 

εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης ψήφισης πιστώσεων που αφορούν υπόλοιπα αναθέσεων 
του Οικονομικού έτους 2016 σε βάρος Κ.Α. του Προϋπολογισμού έτους 2017. 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού του 
Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2017 για την αποπληρωμή 
οφειλών προηγούμενων ετών. 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία  προγραμματισμού κινηματογραφικών ταινιών και 
θεατρικών παραστάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό 
Κινηματογράφο «Απόλλων». 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία καθαριότητας στα κτίρια που διαχειρίζεται η 
επιχείρηση. 

5. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ενοικίαση 
κινηματογραφικών ταινιών του υποκαταστήματος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
(Κινηματογράφος Απόλλων). 

6. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την  υπηρεσία 
μεταφοράς κινηματογραφικών ταινιών. 

7. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για ταχυδρομικές 
υπηρεσίες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

8. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη καρναβαλικής εκδήλωσης στην περιοχή του Διακοπτού. 

9. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη καρναβαλικής εκδήλωσης στην περιοχή της Ακράτας. 

10. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη καρναβαλικής εκδήλωσης στην περιοχή της Αιγείρας. 

11. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη καρναβαλικής εκδήλωσης στην περιοχή των Καμαρών σε 
συνδιοργάνωση με τον Προοδευτικό σύλλογο Καμαρών «Απόλλων». 



12. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη καρναβαλικής εκδήλωσης στην περιοχή του Αιγίου. 

13. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη χορευτικού συναπαντήματος στην περιοχή του Αιγίου. 

14. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ηχητική 
κάλυψη εκδήλωσης στην παραλία Αλυκής την Καθαρά Δευτέρα σε 
συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αλυκής «Ο 

Άγιος Νικόλαος». 
15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του ισογείου του Αρχοντικού 

Παναγιωτόπουλου στην ομάδα του Παναιγιαλείου για την πραγματοποίηση 
έκθεσης φωτογραφίας με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την 
παρουσία της στο ποδόσφαιρο. 

 

 

 

 
 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 


