
      ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                     Αίγιο,  06/11/2019 
                                        Αριθ. Πρωτ.: 2067 
                                                                        
                                                                   
   

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 11/11/2019 και ώρα 15:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης έγκρισης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας για το έτος 2020. 

2. Λήψη απόφασης κατάρτισης και έγκρισης Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Έτους 2020 της επιχείρησης. 

3. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης και ψήφισης στοχοθεσίας Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων Οικονομικού έτους 2020 της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Αιγιαλείας. 

4. Λήψη απόφασης περί 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αιγιαλείας. 

5. Λήψη απόφασης για το Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή αρθ. 69Α του Ν. 4270/2014 και 
ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων.   

6. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας γραμματειακής 
και διοικητικής υποστήριξης της επιχείρησης». 

7. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας οργάνωσης και 
λειτουργίας των μουσικών τμημάτων -χορωδιακών συνόλων της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας». 

8. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής 
παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας διοργάνωσης και 
προγραμματισμού εκδηλώσεων Πολιτιστικού Καλοκαιριού και 
Χριστουγέννων». 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδρομή του συστήματος 
συναγερμού με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για την ασφάλεια του κτιρίου 
Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς. 

10. Λήψη απόφασης για την ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες. 
11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αναβάθμισης, 

φιλοξενίας και περιοδικής συντήρησης όλων των ιστοσελίδων της 
επιχείρησης σε server και τη δημιουργία και υποστήριξη νέας ιστοσελίδας 
για Πάρκο Χριστουγέννων. 

12. Λήψη απόφασης αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο προτεινόμενης 
πράξης: «Οδοντωτός, το τρένο της τέχνης», του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2004-2020 (ΠΑΑ), του υπομέτρου 19.2 της 



υποδράσης 19.2.4.4. με τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» με 
κωδικό πρόσκλησης 19.2.4.4_1/Μ2529521 και ορισμός νόμιμου 
εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης για το εν λόγω έργο. 

13. Λήψη απόφασης αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο προτεινόμενης 
πράξης: «Αιγιάλεια: Ες φυτείαν αμπέλων εστίν επιτήδεια», του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2004-2020 (ΠΑΑ), του 
υπομέτρου 19.2 της υποδράσης 19.2.4.4. με τίτλο «Ενίσχυση Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων» με κωδικό πρόσκλησης 19.2.4.4_1/Μ2529521 και ορισμός 
νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης για το εν λόγω έργο.  

14. Λήψη απόφασης ορισμού διαχειριστή των χρηστών καταχώρησης 
δεδομένων στην εφαρμογή Διαχείρισης Χρηστών στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ     
                                                                 
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 


