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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 03/04/2019 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αφαίρεσης του ειδικού 
καλύμματος στο ξύλινο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» και την κάλυψή του 
μετά το τέλος των παραστάσεων. 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία γραφιστικού 
σχεδιασμού, επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφιών και μπάνερ για την 
υλοποίηση έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Αλυκή Αιγίου – Επαναπροσεγγίζοντας 
ένα πολύτιμο οικοσύστημα» από 05 έως 20 Απριλίου στο Αρχοντικό 
Παναγιωτόπουλου σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και τον 

Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής «Ο Άγιος Νικόλαος» . 
3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 

φωτιστικής κάλυψης για την υλοποίηση έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Αλυκή 
Αιγίου – Επαναπροσεγγίζοντας ένα πολύτιμο οικοσύστημα» από 05 έως 20 
Απριλίου στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία και τον Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής «Ο 
Άγιος Νικόλαος». 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 14 Απριλίου στο Δημοτικό Κινηματογράφο 
Απόλλων σε συνδιοργάνωση με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και 
φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 13 Μαΐου στο Δημοτικό Κινηματογράφο 
Απόλλων σε συνδιοργάνωση με το 1ο Γυμνάσιο Αιγίου. 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αναβάθμισης και 
συντήρησης της κινηματογραφικής μηχανής του Δημοτικού Κινηματογράφου 
«Απόλλων». 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή συγγενικών 
δικαιωμάτων μουσικής που αφορά το Πάρκο των Χριστουγέννων 2018. 

8. Λήψη απόφασης καθορισμού του ετήσιου αριθμού παραστάσεων που θα λάβουν 
χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης». 

9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής 
της υπηρεσίας με τίτλο: «λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης». 

10. Λήψη απόφασης ένταξης τριών νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα Βοήθεια 
στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

Η Πρόεδρος Δ.Σ    
   

                                                                          ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 


