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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 14/10/2019 και ώρα 15:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

 
1. 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 και τον Δήμο 
Αιγιαλείας. 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης χημικών 
τουαλετών για την ομαλή διεξαγωγή του  φεστιβάλ Πριμαρόλια που υλοποιεί η 
επιχείρηση σε συνδιοργάνωση με την Πριμαρόλια ΑΜΚΕ και τον Δήμο Αιγιαλείας. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία φωτιστικής κάλυψης 
εκδήλωσης στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
κατά του Καρκίνου του Μαστού. 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση στο 
δημοτικό κινηματογράφο «ΑΠΟΛΛΩΝ» κυκλοφορητή για την αποκατάσταση του 
συστήματος θέρμανσης. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών   για την 
υλοποίηση δράσεων ανακύκλωσης σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αιγιαλείας.   

6. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης και σύνταξης 
των πρακτικών του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.». 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης κρατήσεων, εποπτείας 
και επίβλεψη των χώρων διεξαγωγής εκδηλώσεων». 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας καθαριότητας των κτιρίων που 
διαχειρίζεται η επιχείρηση για την εύρυθμη λειτουργία της, τα οποία είναι 
Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο 
Μυρτιάς και Δημοτικός Κινηματογράφος Απόλλων. 

9. Λήψη απόφασης ορισμού των ωρών λειτουργίας και του αντιτίμου των 
εργαστηρίων που υλοποιεί η επιχείρηση. 

10. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς για «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2019». 
11. Λήψη απόφασης αποδοχής δωρεών για «Οινοξένεια 2019». 
12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία φωτογραφικής 

κάλυψης  του  φεστιβάλ Πριμαρόλια που υλοποιεί η επιχείρηση σε συνδιοργάνωση 

με την Πριμαρόλια ΑΜΚΕ και τον Δήμο Αιγιαλείας. 
13. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη του Κινηματοθεάτρου  «Απόλλων» στην 

Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου. 
14. Λήψη απόφασης ένταξης έξι νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο 

Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 



15. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης  του  φεστιβάλ Πριμαρόλια που υλοποιεί η επιχείρηση σε 
συνδιοργάνωση με την Πριμαρόλια ΑΜΚΕ και τον Δήμο Αιγιαλείας. 

16. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης 
για την υλοποίηση δράσεων Ανακύκλωσης σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία 
Καθαριότητας του Δήμου Αιγιαλείας. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ    
   

                                                                               ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 


