
     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ             Αίγιο, 17/07/2020 
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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 22/07/2020 και ώρα 14:30 με θέματα: 

  
1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία δημιουργίας 

ραδιοφωνικού σποτ για την προώθηση εκδήλωσης στις 03 Αυγούστου στον 
Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 03 Αυγούστου στον Περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης εκδήλωσης στις 03 Αυγούστου στον Περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας.  

4.  Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 29 Ιουλίου στο Υπαίθριο Θέατρο 
«Γεώργιος Παππάς». 

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

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία Υπαίθριων 
Κινηματογραφικών προβολών στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης εκδήλωσης στα Σελιανίτικα  στις 7 Αυγούστου στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης εκδήλωσης στο Διακοπτό στις 8 Αυγούστου στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία Φωτογραφικής 
κάλυψης και Βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων Πολιτιστικού Καλοκαιριού και 
Οινοξενείων. 

10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ανανέωσης 
ονόματος ιστοχώρου (domain) της ιστοσελίδας www.oinoxeneia.gr. 

11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης θεατρικών παραστάσεων στις 9 και 10 Αυγούστου στο 
Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» στο πλαίσιο του Πολιτιστικού 
Καλοκαιριού. 

http://www.oinoxeneia.gr/


12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στα σκαλάκια της Φιλοποίμενος στις 14 
Αυγούστου στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

13. Λήψη απόφασης για την ετήσια συνδρομή  σε εφημερίδες. 
14. Λήψη απόφασης για έγκριση παραστάσεων για το μήνα Αύγουστο που θα 

λάβουν χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 
15. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη δύο νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 
 

 

 

 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 
 


