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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 Πέμπτη 13/07/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αιγίου με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στο Θεατράκι Βαλιμιτίκων στις 20 
Ιουλίου σε συνδιοργάνωση με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Βαλιμιτίκων «Ο 
Αίολος». 

2. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία καταχώρησης και προώθησης των εκδηλώσεων που 
διοργανώνονται από την επιχείρηση από τα μέσα ενημέρωσης.  

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης θεατρικής παράστασης στην περιοχή της 
Αιγείρας στις 21 Ιουλίου σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Ανατολικής 
Αιγιάλειας-Τοπική Κοινότητα Αιγείρας και τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων Γυμνασίου και Λυκείου Αιγείρας. 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική 
Ασφάλεια σε συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη Μηχανοκίνητου 
Αθλητισμού Αιγίου στις 5 Αυγούστου. 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης - έκθεσης 
αφιερωμένη στο αυτοκίνητο σε συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Λέσχη 
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αιγίου στις 5 και 6 Αυγούστου.   

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού των εκδηλώσεων «Οινοξένεια 2017». 

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ενοικίασης και μεταφοράς πιάνου για την κάλυψη των αναγκών 
μουσικής παράστασης που θα λάβει χώρα στον Περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 5 Αυγούστου. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ενοικίασης χημικών τουαλετών για την κάλυψη των αναγκών 
μουσικής παράστασης που θα λάβει χώρα στον Περιβάλλοντα χώρο του 
Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας στις 5 Αυγούστου. 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία Κινηματογραφικών προβολών σε Υπαίθριους χώρους του Δήμου 
Αιγιαλείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια καμερών με καταγραφικό σύστημα για την ασφάλεια του 
Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς».  

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια γυάλινων ποτηριών με λογότυπο για την υλοποίηση των 
εκδηλώσεων «Οινοξένεια 2017». 

12. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών του Αρχοντικού 
Παναγιωτόπουλου για την πραγματοποίηση έκθεσης γραφικών τεχνών  
αφιέρωμα στον Τάκη Αγγελόπουλο . 

13. Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης τεσσάρων νέων εξυπηρετούμενων στο 
πρόγραμμα στο «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
 
 
  Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


