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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 22/02/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία μεταφοράς, εγκατάστασης και απεγκατάστασης 
του εξοπλισμού της επιχείρησης και άλλες υποστηρικτικές εργασίες για την 
υλοποίηση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο «Πάρκο των 
Χριστουγέννων». 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία εγκατάστασης και απεγκατάστασης εορταστικού 
φωτισμού  που θα τοποθετηθεί στο Πάρκο των Χριστουγέννων, στην πλατεία 
Υψηλών Αλωνίων, στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στο αρχοντικό 
Παναγιωτόπουλου 

3. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
αντικατάστασης κλειδαριών και έκδοσης κλειδιών στο Πολιτιστικό κέντρο 
«Αλέκος Μέγαρης» και στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς. 

4. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
συντήρησης και επισκευής του μηχανήματος ψύξης- θέρμανσης  στο 
Πολιτιστικό κέντρο «Αλέκος Μέγαρης». 

5. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
γραφιστικού σχεδιασμού για την συμμετοχή μας στο «Οινόραμα 2017». 

6. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ενοικίασης χώρου για την συμμετοχή μας στο «Οινόραμα 2017». 

7. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
αποκατάστασης τζαμιού στο γραφείο του «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί 

η επιχείρηση. 
8. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 

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

9. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
έκδοσης διαφόρων εντύπων, απαραίτητων για την λειτουργία της 

επιχείρησης.  
10. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και 
των κτιρίων που διαχειρίζεται. 



11. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 
υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης και των κτιρίων που διαχειρίζεται 

12. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 
οικοδομικών υλικών και διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών 
της επιχείρησης . 

13. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 
θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες των γραφείων της επιχείρησης 
προμήθεια . 

14.   Λήψη απόφασης για ένταξη πέντε νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 

 

 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 
 
  

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 


