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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 Τρίτη 08/09/2020 και ώρα 14:30 με θέματα: 

  
1. Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση ή μη του φεστιβάλ Πριμαρόλια με την 

Πριμαρόλια ΑΜΚΕ. 
2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία κάλυψης των 

ηλεκτρολογικών αναγκών για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ 
Πριμαρόλια που υλοποιεί η επιχείρηση σε συνδιοργάνωση με την 
Πριμαρόλια ΑΜΚΕ. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μεταφοράς και 
επικουρικών υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση του φεστιβάλ 
Πριμαρόλια που υλοποιεί η επιχείρηση σε συνδιοργάνωση με την 
Πριμαρόλια ΑΜΚΕ . 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης θεατρικής παράστασης στις 19 Σεπτεμβρίου στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ Πριμαρόλια. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού για την ομαλή διεξαγωγή του 
φεστιβάλ Πριμαρόλια που υλοποιεί η επιχείρηση σε συνδιοργάνωση με την 
Πριμαρόλια ΑΜΚΕ. 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
καθισμάτων για την ομαλή διεξαγωγή του φεστιβάλ Πριμαρόλια που 
υλοποιεί η επιχείρηση σε συνδιοργάνωση με την Πριμαρόλια ΑΜΚΕ. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια εισιτηρίων για 
την υλοποίηση θεατρικής παράστασης με τίτλο «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ-Οι 
μούσες που αγάπησα» στις 13 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος 
Παππάς». 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης της θεατρικής παράστασης με τίτλο «ΚΩΣΤΗΣ 
ΠΑΛΑΜΑΣ-Οι μούσες που αγάπησα» στις 13 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο 
Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης- επιμέλειας της θεατρικής παράστασης με τίτλο «ΚΩΣΤΗΣ 
ΠΑΛΑΜΑΣ-Οι μούσες που αγάπησα» στις 13 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο 
Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 



10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια εξέδρας για την 
υλοποίηση των εκδηλώσεων της επιχείρησης. 

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς στην Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας. 
 

 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 
 


