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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 Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 15:00 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης ορισμού των ωρών λειτουργίας και του αντιτίμου των 
εικαστικών εργαστηρίων προετοιμασίας για το Πάρκο των Χριστουγέννων  
που θα υλοποιήσει η επιχείρηση.  

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων για την υλοποίηση των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στο Πάρκο των 
Χριστουγέννων.  

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης  για την υπηρεσία επιμέλειας και 
κατασκευής του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που θα συνθέσει το Πάρκο 
των Χριστουγέννων. 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια 
χριστουγεννιάτικων δέντρων για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα 
υλοποιήσει η επιχείρηση σε όλο το Δήμο Αιγιαλείας. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης  για την υπηρεσία προώθησης και 
προβολής των εκδηλώσεων που υλοποιεί η επιχείρηση. 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής 
κάλυψης εκδήλωσης την 01/12 αφιέρωμα στους πρωτοπόρους Αιγιαλείς 
γιατρούς σε συνδιοργάνωση με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Ιάνθη» και υπό την Αιγίδα του Ινστιτούτου Παστέρ. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης 
χώρου για την υλοποίηση εκδήλωσης με θέμα: « Η Μυστική Συνέλευση της 
Βοστίτσας και η σημασία της για την Επανάσταση» στις 07/12 στην Αθήνα 
στην αίθουσα «Χαρίλαος Τρικούπης» του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία επισκευής και 
συντήρησης του μηχανισμού της κουρτίνας στον Δημοτικό Κινηματογράφο 
«Απόλλων». 

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία έκδοσης 
μισθολογικών καταστάσεων των εργαζομένων που απασχολεί η 
επιχείρηση.  

10. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία χορδίσματος του 
πιάνου που διαθέτει η επιχείρηση. 

11. Λήψη απόφασης για επιστροφή του ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο 
Ακράτας» το οποίο βρίσκεται στην Πορρωβίτσα, στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και 
διακανονισμός της οφειλής. 

Η Πρόεδρος Δ.Σ     
     

                                                              ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 


