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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 24/07/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης  ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων καθώς και ορισμό 
της τιμής για την μουσική παράσταση στον Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου 
Θεάτρου Αιγείρας. 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικής παράστασης στον 
Περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 5 Αυγούστου σε 
συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιάλειας-Τοπική 
Κοινότητα Αιγών, Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγών – 
Βλοβοκάς «Ο Βράχος» και τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο 
Βλοβοκάς « Η Ομόνοια». 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης μουσικής παράστασης στον Περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 5 Αυγούστου σε συνδιοργάνωση 
με την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιάλειας-Τοπική Κοινότητα Αιγών, 
Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγών – Βλοβοκάς «Ο Βράχος» 
και τον Φιλοπροοδευτικό και Εκπολιτιστικό Όμιλο Βλοβοκάς « Η Ομόνοια».   

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης Κολυμβητικών Αγώνων σε Ανοικτή Θάλασσα 
στις 9 Αυγούστου σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Σελιανιτίκων « Ο Ήλιος». 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία επιμέλειας παραγωγής ντοκιμαντέρ για το Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο για την υλοποίηση εκδήλωσης στις 12 Αυγούστου στην 
περιοχή του Διακοπτού.   

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης μουσικοθεατρικής – κινηματογραφικής 
παράστασης αφιέρωμα στον «Διονύση Παπαγιαννόπουλο» στην περιοχή 
του Διακοπτού στις 12 Αυγούστου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία 
Ανατολικής Αιγιάλειας και την Δημοτική Ενότητα Διακοπτού. 

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης μουσικοθεατρικής – 
κινηματογραφικής παράστασης αφιέρωμα στον «Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο»  στην περιοχή του Διακοπτού στις 12 Αυγούστου σε 



συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιάλειας και την 
Δημοτική Ενότητα Διακοπτού. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία επισκευής στις γυάλινες πόρτες που βρίσκονται στο Πολιτιστικό 
Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».   

9.  Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία συντήρησης και επισκευής του πετρελαιοκίνητου κινητήρα του 
συστήματος πυρόσβεσης στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς. 

10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στο Υπαίθριο Θέατρο» Γεώργιος 
Παππάς» στις 17 Αυγούστου. 

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στο Υπαίθριο 
Θέατρο» Γεώργιος Παππάς» στις 17 Αυγούστου. 

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

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού των φυλλαδίων, των αφισών και των 
μπάνερ της εκδήλωσης αφιέρωμα στον «Διονύση Παπαγιαννόπουλο»  στην 
περιοχή του Διακοπτού στις 12 Αυγούστου σε συνδιοργάνωση με την 
Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιάλειας και την Δημοτική Ενότητα Διακοπτού. 

14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης υπαίθριας προβολής 
Κινηματογραφικής ταινίας στην περιοχή του Λόγγου στις 8 Αυγούστου σε 
συνδιοργάνωση με την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου.  

15. Λήψη απόφασης ορισμού διαχειριστή στο σύστημα «Διαύγεια». 

 
 
 
  Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


