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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                

(Ν.Π.Ι.Δ.)  

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 7ο Πρακτικό  

Αρ. Απόφασης.: 29 
Αρ. Θέματος ημερήσιας διάταξης 1ο                                                                                                             

Συνεδρίαση της 22/05/2018                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 200/18-05-2018 

 
Σήμερα την 22/05/2018 στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ συνήλθε το ΔΣ για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη : 
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:          

1. Ναυροζίδου Μαρία 

2. Δασκαλάκης Γεώργιος 
3. Σταύρου Γεώργιος 

4. Σαββουλίδης Χρήστος 
5. Αρβανίτης Γεώργιος 

6. Ζητούνης Ηλίας (αναπληρωματικό μέλος) 
7. Δαμάσκου – Βρεττού Γεωργία 

8. Καψιώτη Δήμητρα 
 

Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών ήταν παρόντα 8 
μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 

θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

Θέμα: Αποδοχή Διοργάνωσης  4ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και προέγκριση 

κόστους υλοποίησης. 

Η Πρόεδρος φέρνει προς συζήτηση το θέμα της διοργάνωσης της Ανθοκομικής 

Αχαρνών. Βάση του καταστατικού της ΔΗ.Κ.Ε.Α., ΦΕΚ 45Β/19-1-2009 σύστασης 
ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τροποποίηση καταστατικού βάση ΦΕΚ 1859/22-8-11 και αλλαγή επωνυμίας 

από ΔΗ.Κ.Ε.Θ. σε ΔΗ.Κ.Ε.Α. και όπως αυτό τροποποιήθηκε η συστατική της πράξη 
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βάση ΦΕΚ 1216/11-4-12, η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού, 

δίνατε η διοργάνωση εκθέσεων-εκδηλώσεων-και λοιπών δραστηριοτήτων. 
Με την απόφαση 87/18-5-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών αναθέτουν 

την διοργάνωση της Ανθοκομικής Αχαρνών από τις 24 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2018 
(11 ημέρες), στην ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

Βάση των ανωτέρω ο προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Α. έτους 2018 (αρ. απ. 16/29-3-
2018) και με επιβάρυνση του κωδικού που αναφέρει ο προϋπολογισμός 64.02.98 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
με συνολικό ποσό κωδικού 48.000,00€ για το 2018 και λόγω ότι η επιχείρηση διαθέτει 

τον ανάλογο εξοπλισμό καθώς και το έμπειρο προσωπικό για να πραγματοποιηθεί η αν 
λόγω εκδήλωση και βάση, η Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της ανάθεσης. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο προϋπολογισμός των εξόδων που απαιτούνται ως 

προς την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης «Ανθοκομική 
Αχαρνών» (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), έχει ως σύνολο τις 5.000,00€ (πέντε 

χιλιάδες ευρώ). Στα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται: 
• Ασφάλεια ανθοκομικής 250,00€ 

• Φύλαξη χώρου 1.490,00€ 
• Μετάλλια – πλακέτες  100,00€ 

• Ενοικίαση WC  160,00€ 
• Πανό - προβολή     1.000,00€ 

• Διάφορα υλικά στησίματος κιοσκιών   200,00€ 
• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 700,00€ 

• Εγκατάσταση υδραυλικών / ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων    400,00€ 
• Γενικά έξοδα      600,00€ 

• Δικαιώματα προβολής ταινίας    100,00€ 
 

 (Τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφέρουν χωρίς να αλλάζει το συνολικό κόστος 

της   εκδήλωσης.) 
Παράλληλα η Πρόεδρος προτείνει για την παραχώρηση χρήσης του εξοπλισμού της 

επιχείρησης στους συμμετέχοντες στην διοργάνωση, το ποσό των 210,00€ + ΦΠΑ 
24%. Στην παραχώρηση χρήσης εξοπλισμού της επιχείρησης θα δοθεί η χρήση 

κιοσκιού καθώς και ένα τραπέζι μαζί με 2 καρέκλες σε κάθε εκθέτη. Έως το πέρας της 
εκδήλωσης θα εκδοθεί από το λογιστήριο της επιχείρησης το ανάλογο φορολογικό 

παραστατικό. 
 Για τους λόγους αυτούς η Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα την υλοποίηση της 

εκδήλωσης της «Ανθοκομική Αχαρνών» για τους λόγους όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί 
παραπάνω. 

 Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου καθώς και μετά από 
συζήτηση πάνω στο θέμα, το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα στην αποδοχή της 

διοργάνωσης της 4ης Ανθοκομικής του Δήμου Αχαρνών. 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  
 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

 

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 

ΖΗΤΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (αναπληρωματικό μέλος) 
 

 
ΔΑΜΑΣΚΟΥ – ΒΡΕΤΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 

ΚΑΨΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 
 

 
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.  
ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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