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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 15ο  Πρακτικό  

Αρ. Απ.: 55 
Αρ. Θέματος: 1ο                                                                                                             

Συνεδρίαση της 28/11/2019                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 766/25-11-2019 

 
Σήμερα την 28/11/2019 στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ συνήλθε το Δ.Σ. για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη : 
 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Κόνταρης Χρύσανθος 

2 Ζαχαριάδη Αγγελική 2 Βρεττός Επαμεινώνδας 

3 Κατσανδρή Χρηστίνα 3 Λαζάρου Καλομοίρα 

4 Αραμπατζής Ευάγγελος   
5 Παπακώτσης Κων/νος   
6 Μαρίνης Σταμάτιος   
7 Κρητικός Κωνσταντίνος    
8 Ναυροζίδου Μαρία   

 
Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών (ήταν 

παρόντα 8 μέλη), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 
κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα: Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2019. 

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 βάση 

ΦΕΚ 1216/11-4-12, η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού, δίνατε η 

διοργάνωση πολιτιστικών και επετειακών εκδηλώσεων για την προβολή του τοπικού 

πολιτισμού. 
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Γι’ αυτούς τους σκοπούς και βάση του Προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Α. όπου αυτός 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης 80/31-12-2018 και με 

την υπ’ αριθμό απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 101/22-04-2019 και με επιβάρυνση 

του κωδικού που αναφέρει ο Προϋπολογισμός 64.02.99 «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με συνολικό ποσό κωδικού 30.000,00€ 

για το 2019, προτείνεται από τον Πρόεδρο η υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων τα οποία θα έχουν σκοπό την δημιουργική απασχόληση παιδιών καθώς 

και την διασκέδαση μεγαλύτερων ηλικιών για το μήνα Δεκέμβριο και λόγω των εορτών 

των Χριστουγέννων. Ο χρόνος πραγματοποίησης των δράσεων ορίζεται σε καθημερινή 

βάση από τις 6 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020 (34 ημέρες). Οι δράσεις 

θα περιλαμβάνουν την απασχόληση 5 ατόμων, για 4 ώρες τις καθημερινές και για 7 

ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, με μπαλονοκατασκευές, face painting, 

ξυλοπόδαρους και Άγιο Βασίλη. Παράλληλα η ενδιαφερόμενη εταιρία θα δημιουργήσει 

ένα πάρκο ψυχαγωγίας όπου θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση παγοδρομίου, 

καρουζέλ, τραμπολίνου και ηλεκτροκίνητου τρένου σε ράγες.  

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης ορίζεται στα 19.400,00€ (δέκα εννιά 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) και αφορά το ημερολογιακό διάστημα που αναφέρθηκε 

παραπάνω. 

Κατά την πραγματοποίηση της δράσης θα υπάρχει καθημερινός έλεγχος – εποπτεία 

- από υπαλλήλους της επιχείρησης οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι τηρούνται οι 

συμφωνημένοι όροι που θα ορίζονται στο συμφωνητικό. 

Για τους λόγους αυτούς ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα την υλοποίηση της δράσης, 

η οποία περιλαμβάνεται στις δράσεις της επιχείρησης, για τον μήνα Δεκέμβριο όπως 

αυτές έχουν προβλευτεί στον προϋπολογισμό της επιχείρησης. 

 Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου καθώς και όλα τα 

ανωτέρω, ψήφισε το θέμα κατά πλειοψηφία με 7 θετικές ψήφους (Νίκας Ιωάννης, 

Ζαχαριάδη Αγγελική, Κατσανδρή Χρηστίνα, Αραμπατζής Ευάγγελος, Παπακώτσης 

Κωνσταντίνος, Μαρίνης Σταμάτιος, Κρητικός Κωνσταντίνος) και μια ψήφο κατά 

(Ναυροζίδου Μαρία). Η κα. Ναυροζίδου δήλωσε ότι η ψήφος της αφορά το αντίτιμο για 

την τοποθέτηση των ψυχαγωγικών παιχνιδιών και όχι για τις υπόλοιπες δράσεις για τις 

οποίες είναι σύμφωνη. 

 Τέλος το Σώμα δίνει την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της επιχείρησης για την 

σύναψη σύμβασης με την εταιρία καθώς και για την υπογραφή αυτής. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ        ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 
 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α.  
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
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