
 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Αιγιαλείας  (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)  της 16ης   Ιουλίου   2015 

 

Αριθμ. Απόφασης:   117/2015 

 

Στο Αίγιο και στην έδρα της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. – Πολιτιστικό Κέντρο (Παλαιό Νοσοκομείο) -

Νικολάου Πλαστήρα 19 Αίγιο- αίθουσα συνεδριάσεων , σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου 

2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 833/09-07-2015  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της  43254/31-7-2007  Απ. 

ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 1492/17-08-2007, τεύχος Β). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) τακτικά μέλη και μηδέν (0) αναπληρωματικό μέλος και 

ονομαστικά: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

I.  ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ Πρόεδρος 

II.  ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ Αντιπρόεδρος  

III.  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέλος 

IV.  ΜΠΟΥΡΟΥΣΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Μέλος 

V.  ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος 

VI.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Μέλος 

VII.  ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
I.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, Μέλος 

II. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ,  Μέλος 

III. ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος 

IV. ΤΑΣΣΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Μέλος 

 

Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             16 Ιουνίου 2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                             Αριθμ. πρωτ.: 853 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

 

ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 
Τήλ.: 2691068308 
ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΛ04ΟΚΣΤ-ΣΞ8



 
 

Για το θέμα 1ο: «Περί έγκρισης δαπανών και ψήφισης πίστωσης ποσών για  την υλοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2015.» 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, το οποίο και έχει ως 
εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμ. 276/3.6.2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας 
περί συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Αιγιαλείας σε μία 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αιγιαλείας» («ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α») που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2033/13-09-2011 
φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  τεύχος Β΄. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/10 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Νόμου 4270/2014 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2539/97 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

7. Τιε διατάξεις των παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/95 όπως  έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 

 
Εισηγούμαι την αναγκαιότητα υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλαίσιο του 

Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2015 που διοργανώνει η επιχείρηση 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

128/2015 ποσού 615€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 

την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην Άνω Ζήρια και 

συγκεκριμένα στον αύλειο χώρο του ιδρύματος  «Γιάννη Κουτσοχέρα»  στις 25/07/2015. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

129/2015 ποσού 615€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.90 για 

την θεατρική παράσταση «Γυάλινος κόσμος» που θα λάβει χώρα στον αύλειο χώρο του 

ιδρύματος  «Γιάννη Κουτσοχέρα»  στην Άνω Ζήρια στις 26/07/2015 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

130/2015 ποσού 1.476€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη του Συναπαντήματος Παραδοσιακών Χορευτικών 

Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Η Αιγιάλεια χορεύει στα Πανηγύρια της Παναγιάς». Τα 

χορευτικά δρώμενα θα λάβουν χώρα στις 27/07 στην περιοχή των Καμαρών , στις 29/07 

στην περιοχή της Ακράτας και στις 30/07 στην περιοχή του Αιγίου. 
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την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

131/2015 ποσού 221,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00 

για την προμήθεια αφισών για την προώθηση και προβολή του Συναπαντήματος 

Παραδοσιακών Χορευτικών Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Η Αιγιάλεια χορεύει στα 

Πανηγύρια της Παναγιάς».  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

132/2015 ποσού 120€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.90 για 

την υπηρεσία κατασκευής αναμνηστικών τα οποία θα δοθούν στους Χορευτικούς 

Συλλόγους που θα συμμετάσχουν στο Συναπάντημα Παραδοσιακών Χορευτικών Συλλόγων 

Αιγιαλεία. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

133/2015 ποσού 1.600€ σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 για την μουσική κάλυψη της συναυλίας 

«Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» που θα λάβει χώρα στην παραλία του Ριζόμυλου στις 

31/07/2015  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

134/2015 ποσού 984€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 

την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της συναυλίας «Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» που θα 

λάβει χώρα στην παραλία του Ριζόμυλου στις 31/07/2015  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

135/2015 ποσού 95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00  για 

την προμήθεια  αφισών και προσκλήσεων για την προώθηση και την προβολή της 

συναυλίας «Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

136/2015 ποσού 922,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 

για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 4/08/15 στην πλατεία 

Ακράτας  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

137/2015 ποσού 922,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 4/08/15 

στην πλατεία Ακράτας. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

138/2015 ποσού 3.567€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 

για την μουσική κάλυψη της συναυλίας  «Στο φως των Αστεριών» που θα υλοποιηθεί στο 

Διακοπτό στις 8/8 /15 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

139/2015 ποσού 1.845€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της συναυλίας  «Στο φως των Αστεριών» που θα 

υλοποιηθεί στο Διακοπτό στις 8/8 /15 
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την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

140/2015 ποσού 295,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00 

για την προμήθεια αφισών και προσκλήσεων για την προώθηση και προβολή της 

συναυλίας «Στο φως των Αστεριών» που θα υλοποιηθεί στο Διακοπτό στις 8/8 /15 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

141/2015 ποσού 246€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 

την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη των Κολυμβητικών Αγώνων που θα λάβει χώρα στην 

περιοχή Λόγγου- Σελιανιτίκων. 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου και κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης, 

 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι :  

 

την αναγκαιότητα υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Πλαίσιο του Πολιτιστικού 

Καλοκαιριού 2015 που διοργανώνει η επιχείρηση 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

128/2015 ποσού 615€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 

την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην Άνω Ζήρια και 

συγκεκριμένα στον αύλειο χώρο του ιδρύματος  «Γιάννη Κουτσοχέρα»  στις 25/07/2015. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

129/2015 ποσού 615€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.90 για 

την θεατρική παράσταση «Γυάλινος κόσμος» που θα λάβει χώρα στον αύλειο χώρο του 

ιδρύματος  «Γιάννη Κουτσοχέρα»  στην Άνω Ζήρια στις 26/07/2015 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

130/2015 ποσού 1.476€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη του Συναπαντήματος Παραδοσιακών Χορευτικών 

Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Η Αιγιάλεια χορεύει στα Πανηγύρια της Παναγιάς». Τα 

χορευτικά δρώμενα θα λάβουν χώρα στις 27/07 στην περιοχή των Καμαρών , στις 29/07 

στην περιοχή της Ακράτας και στις 30/07 στην περιοχή του Αιγίου. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

131/2015 ποσού 221,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00 

για την προμήθεια αφισών για την προώθηση και προβολή του Συναπαντήματος 

Παραδοσιακών Χορευτικών Συλλόγων Αιγιαλείας με τίτλο «Η Αιγιάλεια χορεύει στα 

Πανηγύρια της Παναγιάς».  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

132/2015 ποσού 120€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.90 για 

την υπηρεσία κατασκευής αναμνηστικών τα οποία θα δοθούν στους Χορευτικούς 
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Συλλόγους που θα συμμετάσχουν στο Συναπάντημα Παραδοσιακών Χορευτικών Συλλόγων 

Αιγιαλεία. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

133/2015 ποσού 1.600€ σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 για την μουσική κάλυψη της συναυλίας 

«Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» που θα λάβει χώρα στην παραλία του Ριζόμυλου στις 

31/07/2015  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

134/2015 ποσού 984€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 

την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της συναυλίας «Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» που θα 

λάβει χώρα στην παραλία του Ριζόμυλου στις 31/07/2015  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

135/2015 ποσού 95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00  για 

την προμήθεια  αφισών και προσκλήσεων για την προώθηση και την προβολή της 

συναυλίας «Πάμε μια Βόλτα στο Φεγγάρι» 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

136/2015 ποσού 922,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 

για την μουσική κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 4/08/15 στην πλατεία 

Ακράτας  

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

137/2015 ποσού 922,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στις 4/08/15 

στην πλατεία Ακράτας. 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

138/2015 ποσού 3.567€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.20 

για την μουσική κάλυψη της συναυλίας  «Στο φως των Αστεριών» που θα υλοποιηθεί στο 

Διακοπτό στις 8/8 /15 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

139/2015 ποσού 1.845€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 

για την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη της συναυλίας  «Στο φως των Αστεριών» που θα 

υλοποιηθεί στο Διακοπτό στις 8/8 /15 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

140/2015 ποσού 295,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 64.07.00 

για την προμήθεια αφισών και προσκλήσεων για την προώθηση και προβολή της 

συναυλίας «Στο φως των Αστεριών» που θα υλοποιηθεί στο Διακοπτό στις 8/8 /15 

 

την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π.Α.Υ. : Α- 

141/2015 ποσού 246€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(23%) σε βάρος του Κ.Α. 61.07.10 για 
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την ηχητική και φωτιστική  κάλυψη των Κολυμβητικών Αγώνων που θα λάβει χώρα στην 

περιοχή Λόγγου- Σελιανιτίκων. 

 

Την εξουσιοδότηση της προέδρου  για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών και 

προμηθειών  καθώς και την υπογραφή συμφωνητικών όπου αυτό απαιτείται. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2015 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΣΩΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

(Από το πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας) 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 

ΑΔΑ: ΩΛ04ΟΚΣΤ-ΣΞ8
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