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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 10/04/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης για Συγκρότηση σε Σώμα. 
2. Λήψη απόφασης ορισμού νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. 
3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπών Δημοπρασιών ακινήτων και 

κινητών της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α .  
4. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπής κατάρτισης πινάκων προτεραιότητας 

επιλογής προσωπικού.  
5. Λήψη απόφασης ορισμού του Διατάκτη και αναπληρωτή αυτού. 
6. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.) 
7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών για τις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις της Ανατολικής και Δυτικής Αιγιάλειας. 
8. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την ετήσια 

συνδρομή των τοπικών εφημερίδων της Αιγιάλειας. 
9. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 

ειδών βιβλιοπωλείου. 
10. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 

εκτυπωτικού χαρτιού, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 
11. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 

αναλώσιμων και λοιπού εξοπλισμού Η/Υ, για την κάλυψη των αναγκών της 
επιχείρησης. 

12. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την προμήθεια 
καθισμάτων για τις ανάγκες της επιχείρησης. 

13. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
συντήρησης του φωτοτυπικού μηχανήματος που διαθέτει η επιχείρηση. 

14. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης του 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ που υλοποιεί η 
επιχείρηση.   

15. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
κατασκευής βραβείων για  το 5o Μαθητικό Φεστιβάλ που υλοποιεί η 
επιχείρηση. 

16. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης σε συνδιοργάνωση με το 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Αιγίου. 



17. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο σε 
συνδιοργάνωση με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. 

18. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ενοικίασης χώρου για τις ανάγκες του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

19. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 

επικουρικών εργασιών απαραίτητων για την πραγματοποίηση των 
εκδηλώσεων του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

20. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος «Εν Συρμώ 
2017». 

21. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
γραφιστικού σχεδιασμού των φυλλαδίων, των μπάνερ και των αφισών για 
την προώθηση των εκδηλώσεων του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

22. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

23. Λήψη απόφασης διάθεσης της πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής 
κάλυψης της εκδήλωσης «Το κάψιμο του Ιούδα» σε συνδιοργάνωση με τον 
Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τέμενης «Η Ένωση». 

24. Λήψη απόφασης καθορισμού του ετήσιου αριθμού παραστάσεων που θα 
λάβουν χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο «Γιώργος Παππάς» που βρίσκεται στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης». 

25.  Λήψη απόφασης για ένταξη τριών νέων εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
  
 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


