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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                
(Ν.Π.Ι.∆.)  
Γραφείο Προέδρου 
Συντάκτης: Χαραλαµπίδης Ιωάννης                                                      
Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 
2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           
Τηλ.: 210 2478505/507                                                                         
E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

 

Απόσπασµα από το 2ο  Πρακτικό                                                                                                         
Αρ. Απ.: 8 
Αρ. Θέµατος στην ηµ. ∆ιάταξη 1ο                                                                                                
Συνεδρίαση της 12/02/2015                                                                                                                    
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 75/10-02-2015 

 

Σήµερα την 12/02/2015 στα γραφεία της ∆ΗΚΕΑ συνήλθε το νέο ∆Σ για  
συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω µέλη : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:          
1. Ναυροζίδου Μαρία 
2. Παντελιά Ευαγγελία 
3. Βρεττός Μιχαήλ 
4. Ελευθεράκου Ελένη 
5. Καρνάτσος Χρήστος 
6. ∆αλακώστα Γεωργία 
7. Σαββουλίδης Χρήστος  

 
Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία αρχίζει η συζήτηση για τα θέµατα Ηµερήσιας 
∆ιάταξης: 

 

 

1. Λήψη απόφασης που αφορά την υλοποίηση των επετειακών εκδηλώσεων 
της εκδήλωσης των «Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» στις 15/02/15. 
 
Βάση του καταστατικού της ∆Η.Κ.Ε.Α. , ΦΕΚ 45Β/19-1-2009 σύστασης ∆Η.Κ.Ε.Θ., 

τροποποίηση καταστατικού βάση ΦΕΚ 1859/22-8-11 και αλλαγή επωνυµίας από 
∆Η.Κ.Ε.Θ. σε ∆Η.Κ.Ε.Α. και όπως αυτό τροποποιήθηκε η συστατική της πράξη βάση ΦΕΚ 
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1216/11-4-12, η ∆Η.Κ.Ε.Α. στον τοµέα της Παιδείας και του Πολιτισµού, δίνατε η 
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του τοπικού πολιτισµού. 

Γι’ αυτούς τους σκοπούς και βάση του Προϋπολογισµού της ∆Η.Κ.Ε.Α. όπου αυτός 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό απόφαση του ∆.Σ. 61/5-12-14 και µε επιβάρυνση του 
κωδικού που αναφέρει ο Προϋπολογισµός 64.02.99 «ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – 
ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» µε συνολικό ποσό κωδικού 75.000,00€, προτείνεται από 
την Πρόεδρο η υλοποίηση των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων στο ∆ήµο Αχαρνών. 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, η ∆Η.Κ.Ε.Α., στις 15/2/2015 θα αναλάβει να 
φέρει εις πέρας την εκδήλωση και τα έξοδα που θα χρειαστεί να πληρώσει η ∆Η.Κ.Ε.Α., 
ως ανώτερο ποσό, έχουν ως εξής: 

• Πούλµαν µεταφοράς 400,00€ 
• Προσκλήσεις – Αφίσες 300,00€ 
• Κέρασµα για τον κόσµο (ντόντιλιες, υλικά για το µαγείρεµα τους, κλπ) 

1.000,00€ 
• Κέρασµα για τους «Κουδουναρέους» 800,00€ 
• ∆ιάφορα έξοδα αποκριάτικων παιχνιδιών  100,00€ 
• Φιλαρµονική Αχαρνών (2 παρουσίες) 1.100,00€ 
• Γεύµα επισήµων 950,00€ 

 
Η επιλογή θα γίνει βάση της χαµηλότερης προσφοράς που θα υπάρξει. 
Για τους λόγους αυτούς η Πρόεδρος προτείνει στο Σώµα την υλοποίηση των 

«Αποκριάτικων Εκδηλώσεων» για τους λόγους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί παραπάνω. 
Κατόπιν συζητήσεων και καθώς το Σώµα έλαβε υπόψη τους παραπάνω λόγους ότι η 

∆Η.Κ.Ε.Α. µπορεί να υλοποιήσει τις αποκριάτικες επετειακές εκδηλώσεις, ψήφισε 
οµόφωνα την εισήγηση της Προέδρου κ. Μαρία Ναυροζίδου. 
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                         Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΟΥ               ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                        ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
∆ΑΛΑΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
ΣΑΒΒΟΥΛΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                            
          
 

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆Η.Κ.Ε.Α.  
 
ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΡΟΖΙ∆ΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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