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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 Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 15:00 με θέματα: 

  
1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια έντυπου υλικού 

για τις ανάγκες εκδήλωσης –μουσικής παράστασης αφιέρωμα στη Μελίνα 
Μερκούρη που θα λάβει χώρα στον Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου 
Θεάτρου Αιγείρας στις 3 Αυγούστου. 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αναγόμωσης  των 
πυροσβεστήρων των κτιρίων της επιχείρησης. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στα Νικολαίϊκα στις 17 Ιουλίου που θα 
υλοποιήσει η επιχείρηση στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

4.  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στον Πλάτανο στις 24 Ιουλίου που θα 
υλοποιήσει η επιχείρηση στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στα Βαλιμίτικα στις 19 Ιουλίου που θα 
υλοποιήσει η επιχείρηση στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Ακράτα 1η Αυγούστου που θα 
υλοποιήσει η επιχείρηση στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
χημικών τουαλετών για την υλοποίηση εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα 
στον Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
καθισμάτων για την υλοποίηση εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στον 
Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μεταφοράς και 
επικουρικών εργασιών για την υλοποίηση εκδήλωσης που θα λάβει χώρα 
στον Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μεταφοράς και 
επικουρικών υποστηρικτικών εργασιών για την ομαλή διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού που υλοποιεί η επιχείρηση. 



12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για υποστηρικτικές εργασίες 
απαραίτητες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων  του Υπαίθριου Θεάτρου 
«Γεώργιος Παππάς».  

13. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης εκδήλωσης στον Ελαιώνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

14. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων στην περιοχή του Λόγγου στις 16 & 22 
Αυγούστου. 

15. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης του 
φωτοτυπικού μηχανήματος που διαθέτει η επιχείρηση.  

16. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία επισκευής των 
ταμειακών μηχανών της επιχείρησης. 

17. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια και κατασκευή 
μαξιλαριών για τις ανάγκες του Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς». 

18. Λήψη απόφασης για επικύρωση πρακτικού επιτροπής Δημοπρασιών 
ακινήτων και κινητών της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. ορισμού αντιτίμου για την εκμίσθωση 
του κυλικείου του Πολιτιστικού Κέντρου «Αλ. Μέγαρης» που διαχειρίζεται η 
επιχείρηση.  

19. Λήψη απόφασης για 6η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 
Έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. 

20. Λήψη απόφασης για απευθείας εκμίσθωση του κυλικείου στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» σύμφωνα με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018. 

21. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη εννέα νέων εξυπηρετούμενων στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
 

 

 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 
 


