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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                     Προς: Μέλη Διοικητικού     
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               Συμβουλίου    
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)                         
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 

H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α., σας προσκαλεί σε τακτική 

συνεδρίαση διά ζώσης την Τετάρτη 16/03/2022 και ώρα 15:00 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Αιγίου με θέματα: 

  
1. Λήψη απόφασης για 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού 

Έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας. 
2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για υπηρεσία ηχητικής & 

φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης με τίτλο «Ο Πλάτανος του Παυσανία» στις 
27 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».  

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για υπηρεσία μουσικής- 
καλλιτεχνικής κάλυψης εκδήλωσης με τίτλο «Ο Πλάτανος του Παυσανία» 
στις 27 Μαρτίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης». 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία άμεσης και  
έγκυρης ενημέρωσης της επιχείρησης για θέματα που την αφορούν μέσω της 
πρόσβασής της στην Τράπεζα πληροφοριών της ιστοσελίδας www.npid.gr 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ανανέωσης 
ονόματος ιστοχώρου (domain) για την ιστοσελίδα www.ensirmo.gr. 

6. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία κατασκευής και 
εγκατάστασης  προθηκών της έκθεσης  παραδοσιακών-λαϊκών οργάνων από 
την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες» στον εκθεσιακό χώρο του 
Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης των εγκαινίων της έκθεσης παραδοσιακών-λαϊκών 
οργάνων από την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες».  

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια έντυπου υλικού 
για προβολή, προώθηση και  υλοποίηση της έκθεσης παραδοσιακών-λαϊκών 
οργάνων από την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες». 

10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για υπηρεσία μουσικής- 
καλλιτεχνικής κάλυψης  των εγκαινίων της έκθεσης παραδοσιακών-λαϊκών 
οργάνων από την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες» 

11. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία διοργάνωσης και 
υποστηρικτικών εργασιών για την υλοποίηση της έκθεσης παραδοσιακών-
λαϊκών οργάνων από την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες». 

http://www.npid.gr/


12. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία φωτογραφικής 
κάλυψης των εγκαινίων της έκθεσης παραδοσιακών-λαϊκών οργάνων από 
την Ελλάδα και τον κόσμο «Έγχορδες Μνήμες». 

13. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία καθαριότητας και 
επικουρικών εργασιών στον κήπο των Υψηλών Αλωνίων καθώς και στην 
κήπο του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Μυρτιάς. 

14. Λήψη απόφασης για Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής  Στρατηγικής 2023-2026 της  ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.  

 
 

                                                                    
                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
 

                                                                                                                                                                            


