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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 Πέμπτη 22/06/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία έκδοσης 
μισθολογικών καταστάσεων των εργαζομένων που απασχολεί η 
επιχείρηση.   

2. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία μηχανογραφικής 
υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού.   

3. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης του Θεατρικού Φεστιβάλ που διοργανώνει η 
επιχείρηση από 3 έως 8 Ιουλίου σε συνεργασία με θεατρικές ομάδες της 
περιοχής στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 

4. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Θεατρικού Φεστιβάλ που διοργανώνει η 
επιχείρηση. 

5. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης θεατρικών παραστάσεων στην περιοχή του Λόγγου σε 
συνδιοργάνωση με τον Φιλοπροοδευτικό Όμιλο Λόγγου «Ο Βύρων». 

6. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης του Συναπαντήματος Παραδοσιακών Χορευτικών 
Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Γαμήλιες Πατινάδες» σε συνδιοργάνωση με 
τον Οικισμό Αβύθου Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης και την Δημοτική 
Κοινότητα Αιγίου. 

7. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία κατασκευής 
αναμνηστικών  για τους Χορευτικούς Συλλόγους της Αιγιαλείας που θα 
συμμετέχουν στο Συναπάντημα Παραδοσιακών Χορών με τίτλο «Γαμήλιες 
Πατινάδες». 

8. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία μεταφοράς της 
Δημοτικής Παιδικής Νεανικής Χορωδίας Αιγιαλείας  στην περιοχή της 
Ακράτας στις 05/07/2017  για την συμμετοχή της σε τοπική εκδήλωση. 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή της Ακράτας στις 
05/07. 

10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία καθαριότητας του Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» 
ενόψει των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται.  



11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία διαχείρισης και ανανέωσης της ιστοσελίδας της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α για το 
Πολιτιστικό Καλοκαίρι. 

12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Καμαρών σε 
συνδιοργάνωση με τον Χορευτικό Όμιλο Καμαρών «Οι Αρχαίες Ρύπες». 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα για το 
Φεστιβάλ Πολιτισμού Λαδιού και Ελιάς. 

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή του Ελαιώνα για το 
Φεστιβάλ Πολιτισμού Λαδιού και Ελιάς. 

15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ενοικίασης καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 
Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία συντονισμού, οργάνωσης και υλοποίησης του θεσμού 
«Οινοξένεια».   

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια πάνελ για τις ανάγκες υλοποίησης εικαστικών εκθέσεων. 

18. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του κανονισμού των εικαστικών 
εργαστηρίων της επιχείρησης. 

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

 
 
 
  Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


