
     ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                     Αίγιο, 04/08/2017 
                                        Αριθ. Πρωτ.: 1630 
                                                                        
                                                                   
   

 

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 Πέμπτη 10/08/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων καθώς και ορισμό 
της τιμής για εκδήλωση στις 17 Αυγούστου στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος 
Παππάς». 

2. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων καθώς και ορισμό 
της τιμής για εκδήλωση στις 20 Αυγούστου στο Πολύκεντρο Συνεδριακό 
Κέντρο Μυρτιάς. 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια εντύπων, αφισών και μπάνερ για την προώθηση των 
εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες των γραφείων της επιχείρησης.  

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια και αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης στον Δημοτικό 
Κινηματογράφο «Απόλλων». 

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μεταφοράς ποτηριών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων 
«Οινοξένεια». 

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία τοποθέτησης σκηνικών και διακόσμησης χώρου στις εκδηλώσεις 
των Οινοξενείων από 17-27 Αυγούστου. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία υλοποίησης δημιουργικών εργαστηρίων στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ενοικίασης εξοπλισμού για την υλοποίηση των εκδηλώσεων 
Οινοξένεια από 17 έως 27 Αυγούστου.  

10.  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μεταφοράς και επικουρικών εργασιών στις εκδηλώσεις 
«Οινοξένεια». 

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ενοικίασης καθισμάτων για την υλοποίηση των εκδηλώσεων 
Οινοξένεια από 17 έως 27 Αυγούστου. 



12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην Παραλία Αιγίου στις 20/08  
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Παραλία 
Αιγίου στις 20/08 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων Οινοξένεια από 17 έως 27 
Αυγούστου για την δημιουργία ταινίας-ντοκιμαντέρ με αποσπάσματα από 
τις εκδηλώσεις. 

15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία δημιουργίας φωτογραφικής έκθεσης στις 20 Αυγούστου στην 
Παραλία Αιγίου και φωτογράφησης των εκδηλώσεων Οινοξένεια από 17 
έως 27 Αυγούστου. 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού σε μορφή σποτ-τρέιλερ 
για προώθηση των εκδηλώσεων «Οινοξένεια» . 

17. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Κουνινά στις 
22 Αυγούστου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

18. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην Κουνινά στις 22 Αυγούστου 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

19. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Ιερά Μονή 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου στις 24 Αυγούστου  στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

20. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής επιμέλειας εκδήλωσης στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Αιγίου στις 24 Αυγούστου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Οινοξένεια». 

21. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Άνω Ακράτα 
στις 25 Αυγούστου  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

22. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής επιμέλειας εκδήλωσης στην Άνω Ακράτα στις 25 
Αυγούστου  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

23. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης και μουσικής 
παράστασης στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς στις 27 Αυγούστου  
στο πλάισιο των εκδηλώσεων «Οινοξένεια». 

24. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής επιμέλειας  και σύνθεσης παράστασης «Κάποτε στο 
Αίγιο» στις 27 Αυγούστου που θα λάβει χώρα στο Υπαίθριο θέατρο 
«Γεώργιος Παππάς». 

25. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία προώθησης των εκδηλώσεων «Οινοξένεια» που διοργανώνονται 
από την επιχείρηση από τον ραδιοφωνικό σταθμό Sfera. 



26. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία προώθησης των εκδηλώσεων «Οινοξένεια» που διοργανώνονται 
από την επιχείρηση από τον ραδιοφωνικό σταθμό Lux Radio.   

27. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία προώθησης των εκδηλώσεων «Οινοξένεια» από τοπικό  
ραδιοφωνικό σταθμό (Ράδιο Αίγιο). 

28. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία καθαριστηρίου.  

29. Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης ενός νέου εξυπηρετούμενου στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
 
 
  Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


