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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 

λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, την Παρασκευή 05/11/2021 και ώρα 11:00 

έως 12:30  με θέματα: 
  

1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία αποκατάστασης 
βλάβης της κινηματογραφικής μηχανής του Δημοτικού Κινηματογράφου 
Απόλλων και αναβάθμιση server σε νέας γενιάς.  

2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης 
κεντρικών κλιματιστικών μονάδων στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος 
Μέγαρης», στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Μυρτιάς και στο Αρχοντικό 
Παναγιωτόπουλου. 

3. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ανανέωσης 
πακέτου φιλοξενίας των ιστοσελίδων της επιχείρησης σε εξυπηρετητή-
server. 

4. Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση παραχώρησης χρήσης του 
κυλικείου που στεγάζεται στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλων». 

5. Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη τριών νέων εξυπηρετούμενων στο 
Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που υλοποιεί η επιχείρηση. 

6. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων που πωλήθηκαν στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου στον Περιβάλλοντα χώρο 
του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

7. Λήψη απόφασης ορισμού του αριθμού των εισιτηρίων που πωλήθηκαν στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου στον Περιβάλλοντα 
χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας. 

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς για «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021». 
 

 
 
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  
 

                                                                                                                                                                            


