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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σας προσκαλεί σε 

τακτική συνεδρίαση την 13/09/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων που πωλήθηκαν 
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου στο Υπαίθριο 
Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» . 

2. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων που πωλήθηκαν 
στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου στο Πολύκεντρο 
Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς. 

3. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια υλικών απαραίτητων για την κατασκευή του χριστουγεννιάτικου 
διάκοσμου στο Πάρκο των Χριστουγέννων. 

4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, κατάθεση 
προτάσεων και εκπροσώπηση της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αιγίου προς αντίκρουση αγωγής του Νικολάου Μάντζαρη 
κατά της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης της Προέδρου και έγκρισης δαπάνης 
και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου 
για την άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής εκτέλεσης και συζήτηση 
προσωρινής διαταγής της υπ’ αριθμ.  40/2017 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου. 

6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία μεταφοράς, εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού 
της επιχείρησης και άλλες υποστηρικτικές εργασίες για την υλοποίηση των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο «Πάρκο των Χριστουγέννων». 

7. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία σχεδιασμού, την σύνθεση και την επιμέλεια της τελικής 
αποτύπωσης ιστορίας – παραμυθιού ως κεντρικού θέματος στο Πάρκο των 
Χριστουγέννων. 

8. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ανάπτυξης και οργάνωσης δράσεων και προγραμμάτων 
πολιτιστικού χαρακτήρα για την σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία, 
το φυσικό περιβάλλον, την προστασία του και την κοινωνική οργάνωση. 

9. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την 
υπηρεσία ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης στις 8 Οκτωβρίου σε 
συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων. 



10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την 
συμμετοχή μας στην έκθεση  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO».  

11. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για σχεδιασμό 
και υποστηρικτικές εργασίες απαραίτητες για την συμμετοχή στην έκθεση 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO». 

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεών για Οινοξένεια 2017. 
13. Λήψη απόφασης έγκρισης ένταξης ενός νέου εξυπηρετούμενου στο 

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
 
  Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


