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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                

(Ν.Π.Ι.Δ.)  

Γραφείο Προέδρου 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                         

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

 

Απόσπασμα από το 10ο  Πρακτικό  
Αρ. Απ.: 12 

Αρ. Θέματος 1ο                                                                                                            

Συνεδρίαση της 22/07/2019                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 394/18-07-2019 

 
Σήμερα την 22/07/2019 στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ συνήλθε το ΔΣ για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη : 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:          

1. Ποιμενίδου Όλγα 
2. Πετρίδου Άννα 

3. Σαββουλίδης Χρήστος 
4. Βρεττός Μιχάλης 

5. Συρινίδης Θεόδωρος 
6. Αρβανίτης Γεώργιος 

 
Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών ήταν παρόντα 6 

μέλη, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το 

θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

Θέμα: Λήψη απόφασης που αφορά την διοργάνωση πολιτιστικού φεστιβάλ. 

 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. φέρνει ως θέμα την υλοποίηση των εκδηλώσεων «Βραδιές 

Πολιτισμού 2019». Για την πραγματοποίηση του πολιτιστικού φεστιβάλ ορίστηκε ως 
έναρξη των εκδηλώσεων η 30/8 ημέρα Παρασκευή και λήξη η 18/9 ημέρα Τετάρτη στο 

Δημοτικό Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».  
Εξ αυτών 17 παραστάσεις είναι με εισιτήριο, όπου την τιμή του εισιτηρίου (γενικής 

εισόδου, προπώλησης, μειωμένο) την ορίζει η κάθε παραγωγή. 
Σε 1 παράσταση η είσοδος θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.  
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Το πρόγραμμα θα έχει ως εξής: 

• 30/08 Δον Ζουάν – 18€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση, 12€ άνεργοι, 
ΑΜΕΑ, φοιτητές 

• 31/08 Γαμπροί της ευτυχίας – 20€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση – 
φοιτητικό – ΑΜΕΑ – άνεργοι.  

• 02/09 Η Πεντάμορφη και το τέρας – 9€ γενική είσοδος, 7€ προπώληση – 
ΑΜΕΑ.  

• 03/09 Τοκ τοκ – 20€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση – ΑΜΕΑ, φοιτητές – 
άνεργοι. 

• 04/09 Το βαλς με τα παραμύθια – 10€ γενική είσοδος. 
• 05/09 3 φόνοι καμιά κηδεία – 15€ γενική είσοδος, 12€ προπώληση – 

φοιτητικό – ΑΜΕΑ – άνεργοι. 

• 06/09 Το τάβλι – 12€ γενική είσοδος, 10€ άνεργοι – ΑΜΕΑ.  
• 07/09 Κατά φαντασίαν ασθενής – 20€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση – 

φοιτητικό – ΑΜΕΑ – άνεργοι. 
• 08/09 Πλούτος – 10€ γενική είσοδος, 8€ προπώληση – φοιτητικό – ΑΜΕΑ – 

άνεργοι.  
• 10/09 Λωξάντρα – 20€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση – φοιτητικό - ΑΜΕΑ 

– άνεργοι.  
• 11/09 Μαρία Πενταγιώτισσα – 18€ γενική είσοδος, 15 προπώληση, 12€ ΑΜΕΑ 

– φοιτητές – άνεργοι. 
• 12/09 Γόβα παρθένα – 12€ γενική είσοδος, 10€ προπώληση, 7€ φοιτητές – 

άνεργοι, Δωρεάν ΑΜΕΑ. 
• 13/09 Όνειρα γλυκά – ΔΩΡΕΑΝ είσοδος. 

• 14/09 Σίρλεϋ Βαλεντάϊν – 18€ γενική είσοδος, 15€ προπώληση, 12€ άνεργοι. 
• 15/09 Ρένα – 18€ γενική είσοδος, 15€ φοιτητικό – άνω των 65 ετών, 13€ 

άνεργοι – ΑΜΕΑ – πολύτεκνοι. 

• 16/09 Άρης – 12€ γενική είσοδος. 
• 17/09 Η καραγκιοζοοπολη – 6€ γενική είσοδος. 

• 18/09 Ο παπουτσομένος γάτος – 9€ γενική είσοδος, 7€ προπώληση – 
φοιτητικό – ΑΜΕΑ – άνεργοι.  

Στην προσπάθεια της επιχείρησης για την προσφορά πολιτισμού, η επιχείρηση θα 
αναλάβει το κόστος προβολής του φεστιβάλ (φυλλάδιο, πρόγραμμα, πανό, μπάνερ), 

διάφορα υλικά επισκευής & συντήρησης, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, υλικά 
καθαριότητας, έξοδα κίνησης για τις ανάγκες της ντουντούκας, ηχητική κάλυψη καθώς 

και κάποια γενικά έξοδα. 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπου δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια εκδήλωση, θα 

υπάρξει συνεννόηση με την κάθε παραγωγή, μεταφοράς της ημερομηνίας διεξαγωγής ή 
ακύρωσης. 

Τέλος η Πρόεδρος του Δ.Σ. ζητά την εξουσιοδότηση από το Σώμα για την 
υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών με τις παραγωγές. 

Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση της Προέδρου της επιχείρησης, καθώς 

και ότι η επιχείρηση δύναται να διοργανώσει πολιτιστικά φεστιβάλ βάσει του 
καταστατικού της, ψήφισε ομόφωνα όλα τα παραπάνω καθώς και δίνει την 

εξουσιοδότηση στην Πρόεδρο να υπογράψει τα ιδιωτικά συμφωνητικά με τις παραγωγές 
των παραστάσεων.   

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ                                                                        ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ  
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ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

 
ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 
 

ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 
 

 
 

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.  

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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