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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 04/01/2017 και ώρα 14:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και ψήφισης πιστώσεων που αφορούν 
υπόλοιπα αναθέσεων του Οικονομικού έτους 2016 σε βάρος Κ.Α. του 
Προϋπολογισμού έτους 2017. 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών του υποκαταστήματος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
(Κινηματογράφος Απόλλων). 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία  προγραμματισμού κινηματογραφικών ταινιών και 
θεατρικών παραστάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό 
Κινηματογράφο «Απόλλων». 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης υπολειπόμενου 
ποσού για την υπηρεσία καθαριότητας στα κτίρια που διαχειρίζεται η 
επιχείρηση. 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την  
υπηρεσία μεταφοράς κινηματογραφικών ταινιών. 

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την  
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης  της τελετής καθομολόγησης σε 
συνδιοργάνωση με το ΑΤΕΙ Πατρών τμήμα Φυσικοθεραπείας(Παράρτημα 
Αιγίου) στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς στις 16/01/2017.  

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την  
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης  της τελετής καθομολόγησης σε 
συνδιοργάνωση με το ΑΤΕΙ Πατρών τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας 
(Παράρτημα Αιγίου) στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς στις 
20/01/2017.  

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού για 
ταχυδρομικές υπηρεσίες, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της 
επιχείρησης 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια ειδών φαρμακείου για το Οικονομικό Έτος 2017 

10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και  ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2017 για την κάλυψη 
των αναγκών της επιχείρησης. 



11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία ομαδοποίησης και ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού της 
επιχείρησης. 

12. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία διοργάνωσης και προγραμματισμού εκδηλώσεων Πολιτιστικού 
καλοκαιριού και Χριστουγέννων. 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 

υπηρεσία μαγνητοφώνησης και σύνταξης των πρακτικών του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 
14. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 

υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων, εποπτείας και επίβλεψη των χώρων 

διεξαγωγής εκδηλώσεων. 
15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 

υπηρεσία οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής Παιδικής Νεανικής 
Χορωδίας Αιγιαλείας 

16. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού για την 
υπηρεσία οργάνωσης, επιμέλειας και λειτουργίας  εικαστικών εργαστηρίων.  

17. Λήψη απόφασης για ένταξη δύο νέων εξυπηρετούμενων στο Πρόγραμμα 

Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση 
 

 

 

 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ 
 
 

                                                                                     Μαρία Τσουκαλά 


