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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 18/04/2017 και ώρα 14:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου 

με θέματα:   

1. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συνδρομή των τοπικών 
εφημερίδων Αιγιαλείας. 

2. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών 
βιβλιοπωλείου. 

3. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, 
για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

4. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων και 
λοιπού εξοπλισμού Η/Υ, για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. 

5. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια καθισμάτων για τις 
ανάγκες της επιχείρησης. 

6. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για υπηρεσία συντήρησης του 
φωτοτυπικού μηχανήματος που διαθέτει η επιχείρηση 

7. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
του 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ που υλοποιεί η επιχείρηση.   

8. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία κατασκευής 
βραβείων για  το 5o Μαθητικό Φεστιβάλ που υλοποιεί η επιχείρηση. 

9. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης σε συνδιοργάνωση με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. 

10. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο σε συνδιοργάνωση με το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Αιγίου. 

11. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ενοικίασης χώρου 
για τις ανάγκες του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

12. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία επικουρικών 
εργασιών απαραίτητων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 
προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

13. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία σχεδιασμού, 
οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

14. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία γραφιστικού 
σχεδιασμού των φυλλαδίων, των μπάνερ και των αφισών για την προώθηση 
των εκδηλώσεων του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 

15. Λήψη απόφασης διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής κάλυψης 
εκδήλωσης του προγράμματος «Εν Συρμώ 2017». 



16. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 
ηχητικής κάλυψης βραδιάς ποίησης σε συνδιοργάνωση με το «Ίδρυμα 
Κουτσοχέρα» και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων. 

17. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 

ασφαλιστικής κάλυψης του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων». 
18. Λήψη απόφασης υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος για την υπηρεσία 

ασφαλιστικής κάλυψης του Υπαίθριου Θεάτρου «Γιώργος Παππάς». 
19. Λήψη απόφασης για ένταξη ενός νέου εξυπηρετούμενου στο πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί η επιχείρηση. 

 
  
 
 Η Πρόεδρος Δ.Σ     
               
 
                                                           
Μαρία Τσουκαλά 


