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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 Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

 
1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης επισκευής 

Η/Υ, εκτυπωτών και δικτύου της επιχείρησης. 
2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης εξοπλισμού 

για την υλοποίηση ημερίδας σε συνδιοργάνωση με την ΚΟΙΝΣΕΠ Π.Α.Ρ.Ε.Α.   
3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 

εκδήλωσης για την Πρωτομαγιά σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό & Αθλητικό 
Σύλλογο «Νέο Σαλμενίκο». 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης για την Πρωτομαγιά σε συνδιοργάνωση με τον  Πολιτιστικό Όμιλο 
Αβύθου «Οι Παμέγιστοι Ταξιάρχες» στο δασύλλιο της Αβύθου. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης της 
εκδήλωσης «Το κάψιμο του Ιούδα» σε συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό 
Σύλλογο Τέμενης «Η Ένωση». 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης στις Καμάρες στις 29 Απριλίου σε συνδιοργάνωση με την τοπική 
Κοινότητα Καμαρών. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία του τεχνικού 
ασφαλείας. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης του 
Χορωδιακού Φεστιβάλ Ανατολικής Αιγιάλειας  με τίτλο «Μάης 2019» σε 
συνδιοργάνωση με την Πολυφωνική Χορωδία Ανατολικής Αιγιάλειας. 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια αφισών, 
προσκλήσεων και προγραμμάτων για την υλοποίηση του Χορωδιακού Φεστιβάλ 
Ανατολικής Αιγιάλειας  με τίτλο «Μάης 2019» σε συνδιοργάνωση με την 
Πολυφωνική Χορωδία Ανατολικής Αιγιάλειας. 

10.  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και των κτιρίων που 
διαχειρίζεται. 

11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια βιβλίων για την 
υλοποίηση εκδήλωσης αφιέρωμα στους Δημάρχους του Αιγίου σε συνδιοργάνωση 
με το 2ο Γενικό Λύκειο Αιγίου. 

12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια  περιφερειακού 
εξοπλισμού υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

13. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς, εγκατάστασης και 
απεγκατάστασης του εξοπλισμού της επιχείρησης για υλοποίηση 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Πάρκο των Χριστουγέννων». 



14. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης 
δημοπρασίας για εκμίσθωση Νερόμυλου στην Δ.Κ. Ακράτας». 

15. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας προστασίας και ελέγχου εξοπλισμού 
στο Πάρκο των Χριστουγέννων». 

16. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας προστασίας και ελέγχου εξοπλισμού 
στο Πάρκο των Χριστουγέννων». 

17. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας προστασίας και ελέγχου εξοπλισμού 
στο Πάρκο των Χριστουγέννων». 

18. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης καρναβαλικών 
εκδηλώσεων στο Διακοπτό». 

19. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης τελετής 
καθομολόγησης Τ.Ε.Ι. Πατρών Φυσικοθεραπείας (Παράρτημα Αιγίου)». 

20. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης 
Καθαράς Δευτέρας στην Άβυθο». 

21. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης 
Καθαράς Δευτέρας στην Αλυκή». 

22. Λήψη απόφασης για επικύρωση πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας, της 
επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση παραδοσιακού νερόμυλου  
στη Δημοτική Κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας. 

23. Λήψη απόφασης ένταξης τριών νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

Η Πρόεδρος Δ.Σ    
   

                                                                          ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 


