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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                     Προς: Μέλη Διοικητικού     
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               Συμβουλίου    
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)                         
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   
 

H Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σύμφωνα  με τις διατάξεις 

της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 

(Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 

(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), σας προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς 

την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 13:00 έως 15:00  με θέματα: 
  

1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια φωτιστικών 
σωμάτων ασφαλείας για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου «Αλέκος 
Μέγαρης». 

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση 
κλιματιστικής μονάδας ψύξης-θέρμανσης στον εργασιακό χώρο του 
προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στην Δ.Ε. Ακράτας. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την προμήθεια έντυπου υλικού 
για προβολή και προώθηση ψηφιακού μουσείου. 

4. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης και 
επισκευής Η/Υ, εκτυπωτών και δικτύου της επιχείρησης. 

5. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αφαίρεσης του 
ειδικού καλύμματος στο ξύλινο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς» και 
την επανατοποθέτησή του μετά το τέλος των παραστάσεων. 

6. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία επισκευής και 
συντήρησης του συστήματος συναγερμού στο Πολύκεντρο Συνεδριακό 
Κέντρο Μυρτιάς. 

7. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής 
κάλυψης κινηματογραφικών προβολών στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος 
Παππάς» και στον Λόγγο Αιγιαλείας. 

8. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής  και 
φωτιστικής κάλυψης παρουσίασης ντοκιμαντέρ από το 2ο Γυμνάσιο Αιγίου 
στις 14/06/2021 στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς».   

9. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για  υπηρεσία κάλυψης των  
ηλεκτρολογικών αναγκών της επιχείρησης για την ομαλή διεξαγωγή των 
εκδηλώσεων που υλοποιεί κατά τη διάρκεια του Πολιτιστικού Καλοκαιριού. 

10. Λήψη απόφασης για έγκριση παραστάσεων για το μήνα Ιούνιο που θα 
λάβουν χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς». 



11. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση παραχώρησης χρήσης του 
κυλικείου που στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης». 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 
Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης απαιτείται η 
έκδοση πρόσκλησης. Στην πρόσκληση αντί τόπου συνεδρίασης αναγράφεται ότι 
αυτή θα διεξαχθεί δια περιφοράς και ο τρόπος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
τηλεφώνου, κ.ά.) και διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης, στην πρόσκληση 
περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και ο χρόνος έναρξης 
και λήξης της συνεδρίασης. Για την έκδοση και γνωστοποίηση της πρόσκλησης στα 
μέλη του συλλογικού οργάνου, εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις. Ο 
πρόεδρος του συλλογικού οργάνου οφείλει να αποστέλλει έγκαιρα στα μέλη τις 
εισηγήσεις των θεμάτων καθώς και την πρόταση επί της οποίας τα μέλη καλούνται 
να ψηφίσουν για κάθε θέμα. Τα μέλη εν συνεχεία αποστέλλουν τη ψήφο τους με 
οποιοδήποτε τρόπο υποδεικνύεται από τον πρόεδρο (π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά.) κατά το 
διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

                                                                    
                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

                                                                        
 

                                                                            ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ  
 

                                                                                                                                                                            


