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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 09/07/2018 και ώρα 13:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης και των κτιρίων που διαχειρίζεται. 

2. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των 
αναγκών της επιχείρησης και των κτιρίων που διαχειρίζεται. 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

4. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια διπλότυπων αυτογραφικών (ημερήσιο δελτίο κίνησης και 
διαταγή πορείας) για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Βοήθεια 
στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

5. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 12 Ιουλίου 
στην περιοχή του Αιγίου. 

6. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στις 10 Ιουλίου 
στην Ακράτα σε συνδιοργάνωση με την Τ.Κ. Ακράτας και την Φιλαρμονική 
Ακράτας.  

7. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία μεταφοράς της Δημοτικής Παιδικής Νεανικής Χορωδίας Αιγιαλείας  
στην περιοχή της Ακράτας στις 10 Ιουλίου για την συμμετοχή της σε τοπική 
εκδήλωση. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την 
υπηρεσία συντήρησης του φωτοτυπικού μηχανήματος που διαθέτει η 
επιχείρηση. 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης για την 
υπηρεσία μεταφοράς και επικουρικών υποστηρικτικών εργασιών για την 
ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού που 
υλοποιεί η επιχείρηση. 

10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία ενοικίασης καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 
Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 



11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή του Ελαιώνα για τη Γιορτή 
Πολιτισμού Λαδιού και Ελιάς. 

12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων στην περιοχή του 
Ελαιώνα για τη Γιορτή Πολιτισμού Λαδιού και Ελιάς. 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης του Συναπαντήματος 
Παραδοσιακών Χορευτικών Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Βιολετέρες του 
Χορού» σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής Αιγιάλειας, την 
Δημοτική Κοινότητα Αιγίου και την τοπική κοινότητα Καμαρών. 

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Σελιανιτίκων στις 20 
Ιουλίου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής Αιγιάλειας και την 
τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων. 

15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των 
Σελιανιτίκων στις 20 Ιουλίου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής 
Αιγιάλειας και την τοπική κοινότητα Σελιανιτίκων. 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Καμαρών την 1η Αυγούστου 
σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής Αιγιάλειας και την τοπική 
κοινότητα Καμαρών. 

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία 
ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην περιοχή των Καμαρών 
την 1η Αυγούστου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Δυτικής 
Αιγιάλειας και την τοπική κοινότητα Καμαρών. 

18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  για την 
υπηρεσία Κινηματογραφικών προβολών σε Υπαίθριους χώρους του Δήμου 
Αιγιαλείας. 

19. Λήψη απόφασης ανατροπής  δέσμευσης πίστωσης του οικονομικού Έτους 
2018. 

20. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  για την 
υπηρεσία έκδοσης μισθολογικών καταστάσεων των εργαζομένων που 
απασχολεί η επιχείρηση. 

21. Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης οκτώ νέων εξυπηρετούμενων στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 
 

 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
    
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                       


