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Αρ. Απ.: 11 
Αρ. Θέματος: 1ο                                                                                                             

Συνεδρίαση της 13/02/2020                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 123/10-2-2020 

 
Σήμερα την 13/02/2020 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 Αραμπατζής Ευάγγελος 3 Κρητικός Κων/νος 

4 Παπακώτσης Κων/νος   

5 Ναυροζίδου Μαρία   

6 Δαμιανός Σταμάτιος   

7 Μαρίνης Σταμάτιος   

8 Κατσανδρή Χριστίνα   

     
Ο κ. Δαμιανός Σταμάτιος καλέστηκε και προσήλθε ως αναπληρωματικό μέλος της 

κ. Κρητικού Κωνσταντίνου. 

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: Έγκριση Προϋπολογισμού & Προγράμματος Δράσης έτους 2020. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το θέμα που αφορά την 
έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών». Σύμφωνα με το άρθρο 256 και τις παρ. 1-3 του 
άρθρου 260 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων η διαχείριση των Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και 

είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. 
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Σύμφωνα με την παρ.1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
αλλά και το άρθρο 10 παρ. 14 του Ν.4071/12, η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν 

να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες 
από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 
του.  

Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση προγράμματος 
δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι 

υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από 
τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 

άσκησης της. 
Για τη σύνταξη και ισοσκέλιση του προϋπολογισμού έχει ληφθεί υπ’ όψιν, η 

χρηματοδότηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3463/2007 
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 4071/2012 που ανέρχεται 

στο ποσόν των 165.500,00 € που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για 

τη χρηματοδότηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης 
του έτους 2020 (ΚΑ 00-6738). 

Για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του γενικού 
λογιστικού σχεδίου. 

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε 1(ένα) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η 
απόφαση στο Δημοτικό η Κοινοτικό Συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, 

θεωρείται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ.1, άρθρο 
256,Ν3463/2006). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 που αφορά την χρηματοδότηση των Δημοτικών Κοινωφελών 

Επιχειρήσεων ορίζονται τα κατωτέρω:  

«1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες 

και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 

η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο 

αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε 

αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη 

χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 

άσκησής της. 

Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η 

κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, 

καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η 

οποία συνάπτεται μεταξύ τους. 

2. Για τη χρηματοδότηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 

2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους 

σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο 

χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. 

3. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη 

μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη 

έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των 

μελών του. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα 

από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης 

αυτού του άρθρου, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» 

Σε ενέργεια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 259 του Ν. 3463 ο τότε ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. προχώρησε στην 

έκδοση της αριθ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’), με την οποία προσδιορίστηκε το 

«Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης. 

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1  τ η ς  α π ό φ α σ η ς :  

« Το πρόγραµµα δράσης δηµοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαµβάνει τα εξής: 

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η 

επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανοµή αυτών µέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής 

τους µε τις αρµοδιότητες του ΟΤΑ που τη συνέστησε. 

2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και 

λειτουργικών εξόδων) 

3. Υπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες δραστηριότητες σε ετήσια 

βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). 

4. Με βάση την κοστολόγηση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τον υπολογισµό των εσόδων της παρ. 3 του 

ιδίου άρθρου, καθορίζεται το ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο ή την κοινότητα για την 

διετή περίοδο. 

5. Περιγραφή του διετούς ταμειακού προγράμματος (χρηµατικές εισροές και εκροές και η χρηματοδότηση από 

τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα µε την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. 

6. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης 

αυτού και της εκτέλεσης της σύµβασης που συνάπτεται µε τον  δήµο ή την κοινότητα.» 

 

Το παρόν πρόγραμμα   συντάχθηκε επί τη βάσει του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 Όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4071/2012, και αποτελεί εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο , με την οποία τεκμαίρονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, ως ορίζει ο  
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ως άνω νόμος. 

 Για την σύνταξη του προγράμματος δράσης της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη ή  

συνεξετάζονται επίσης: 

➢ Οι λοιπές κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

➢ Οι κατευθύνσεις της δημοτικής αρχής στα συναφή με τον καταστατικό σκοπό της  

➢ Κοινωφελούς Επιχείρησης πεδία δραστηριότητας. 

➢ . 

➢ Τα πάσης φύσης στοιχεία που αφορούν σε τοπικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά και  

➢ χωροταξικά δεδομένα), δημοσιευμένα άρθρα, στατιστικές και μετρήσεις με αντικείμενο που άπτεται των 

σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης και  

➢ Τα οικονομικά δεδομένα και οι δυνατότητες του Δήμου σε συνάρτηση και με τη γενικότερη οικονομική 

συγκυρία  
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1. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 

Η  «Δημοτική   Κοινωφελής   Επιχείρηση   Αχαρνών»  (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), προήλθε από την τροποποίηση της 

καταστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του καταργηθέντος Καποδιστριακού Δήμου 

Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.). Το καταστατικό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. (πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Θ.) όπως ισχύει έχει ως 

κατωτέρω: 

 

Τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αχαρνών (πρώην) 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακομακεδόνων) 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 περί δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και έχει την 

επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών και εν συντομία ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 

2. ΣΥΣΤΑΣΗ 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών, καλούμενη εφεξής εν συντομία «επιχείρηση», ανήκει στην 

κατηγορία του άρθρου 252 περ. (α) του Ν. 3463/2006 περί δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το 

νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

4. ΕΔΡΑ 

Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον Δήμο Αχαρνών. 

 

5. ΣΚΟΠΟΣ 

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση κοινωφελούς χαρακτήρα λειτουργιών,  δραστηριοτήτων και 

υπηρεσιών και η εξασφάλιση των απαραίτητων συναφών με το αντικείμενό της υποδομών και 

προϋποθέσεων καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και διαδημοτικές συνεργασίες, στους τομείς: 

• την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 

• την παιδεία και τον πολιτισμό, 

• τον αθλητισμό, 

• το περιβάλλον, (εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, την 

αποκομιδή απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση του πρασίνου, καθώς και για τη λειτουργία 

κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών). 

• την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας και 

• την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η Δημοτική Επιχείρηση Αχαρνών μπορεί να αναπτύσσει  

δραστηριότητες σε αντικείμενα όπως: 

α) Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και  Αλληλεγγύης:  

1. Η εφαρμογή πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 

φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία δομών όπως 

Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Νεότητας, Κέντρων Ψυχαγωγίας και Αναψυχής 

Ηλικιωμένων κλπ καθώς και η εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ. 
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2. Η εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων προνοιακού χαρακτήρα όπως η λειτουργία κοινωνικού 

παντοπωλείου και κοινωνικού φαρμακείου, η δωρεάν παροχή βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης και 

η χορήγηση συσσιτίων σε απόρους, με ίδια μέσα ή με την συμμετοχή ή την υποστήριξη άλλων φορέων, 

Ν.Π., Οργανισμών, Εκκλησίας και ιδιωτών.  

3. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 

υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την με την ίδρυση και λειτουργία, Δημοτικού 

Ιατρείου, Κέντρου Αγωγής Υγείας, Κέντρου Υποστήριξης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, 

Κέντρων Ψυχικής Υγείας, Κέντρου Συμβουλευτικής Στήριξης Θυμάτων Ενδοοικογενειακής βίας και βίας 

κατά συνοικούντων προσώπων και Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.  

4. Η ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Φροντίδας ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν επαρκώς οι απαιτούμενοι πόροι μέσω κληροδοσιών, χρηματοδότησης, 

συνεργασίας με άλλους φορείς κ.λ.π. ώστε με γνώμονα την υπευθυνότητα και την ευαισθησία που οφείλουν 

να διέπουν τις ενέργειες και τις δράσεις της πολιτείας που αφορούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας, να 

διασφαλιστεί η ομαλή και σε βάθος χρόνου εξακολούθηση της λειτουργίας της δομής. 

5. Η εφαρμογή προγραμμάτων και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, 

παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή 

της τοπικής κοινωνίας, όπως η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καθώς 

και άλλες συναφείς με το αντικείμενο δομές.  

6.   Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία 

τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών με στόχο 

υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου μέσω της ενθάρρυνσης και 

ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος και του εθελοντισμού. 

7. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την 

πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου. 

β) Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης:  

1. Η ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην 

προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την υλοποίηση 

κοινωφελούς χαρακτήρα ολοκληρωμένων ή στοχευόμενων δράσεων και προγραμμάτων με αναπτυξιακό ή 

κοινωνικό περιεχόμενο.  

2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων, Κέντρων Επιμόρφωσης και 

Κέντρων Επιμόρφωσης Ενηλίκων κλπ.  

3. Η υλοποίηση δράσεων, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική ενσωμάτωση 

διαφόρων κατηγοριών ανέργων. 

4. Η παροχή συνδρομής προς τους νέους επιχειρηματίες και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας με 

την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κέντρων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Κέντρων Υποστήριξης της Τοπικής Οικονομίας, με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και την στήριξη της εργασίας. 

5. Η συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη 

δράσεων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την κατάργηση των 

διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. 

6. Η ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών στρατηγικής σημασίας (επιτόπια ανοιχτά 

επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, εκθέσεις προϊόντων, κυριακάτικη αγορά κλπ)  που 

αποσκοπούν, μέσα από την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και των ενεργειών της επιχείρησης, να 

λειτουργήσουν ως μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των απομονωμένων και των 

λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών του δήμου και την άμβλυνση των ενδοτοπικών ανισοτήτων. 

7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη της περιοχής κυρίως στον τομέα της 

αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

6. Η οργάνωση και λειτουργία Τοπικής Συγκοινωνίας. 

γ) Στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού: 

1. Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  
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2. Η προώθηση και ανάπτυξη του πνευματικού επιπέδου και η διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των νέων 

μέσω της λειτουργίας δομών όπως Μορφωτικού Κέντρου Νέων και Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πάρκου 

καθώς και με τη χορήγηση υποτροφιών και χρηματικών επάθλων σε αριστούχους μαθητές της περιοχής. 

3. Η λειτουργία φιλαρμονικής, χορωδίας, εργαστηρίων διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λ.π. 

καθώς και η ίδρυση και λειτουργία ωδείου. 

4. Η λειτουργία σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς σχολών ξένων γλωσσών και πληροφορικής 

καθώς και η υλοποίηση και η εφαρμογή για τους ενηλίκους, προγραμμάτων σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. 

5. Η  εφαρμογή και η υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες. 

6. Η μελέτη και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 

πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 

επίπεδο.  

7. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

9. Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων με θέματα συναφή με τον 

πολιτισμό. 

10. Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού και η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων 

και χώρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες. 

δ) Στον τομέα του Περιβάλλοντος: 

1. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος με βάση το σχεδιασμό του Δήμου. Η ίδρυση και λειτουργία Οικολογικού 

Πάρκου και Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (με χώρους περιπάτου, αναψυχής, πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής κλπ). 

2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και τη 

διαχείριση των φυσικών πόρων, την πρόληψη και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών 

κινδύνων. 

3. Η ενημέρωση των πολιτών για την αξιοποίηση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 

ενημέρωση και ευαισθητοποίησή των όσον αφορά τα οικολογικά κτίρια. 

4. Ο εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων, η εξασφάλιση καλής λειτουργίας των πάρκων και ανοικτών χώρων. 

5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων για την τουριστική προβολή της περιοχής του Δήμου, η 

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

6. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα 

από  την ευαισθητοποίηση των δημοτών και την διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.  Η εφαρμογή 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής δράσης και επιμόρφωσης καθώς και η συμμετοχή  σε σχετικά 

προγράμματα φορέων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικής 

εκστρατείας η προβολή και μέτρα προστασίας περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους κ.α.), η ανάπτυξη και 

προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και δημόσιους οργανισμούς και τοπικούς φορείς ενώσεις 

σωματεία και συλλόγους 

7. Η ίδρυση και λειτουργία περιβαλλοντικού ερευνητικού εργαστηρίου.  

ε) Στον τομέα του Αθλητισμού:  

1.Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών 

γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και χώρων άθλησης.  

2.Η συμμετοχή με άλλους φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε προγράμματα ενίσχυσης του 

αθλητικού πνεύματος στο Δήμο όπως η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και η διοργάνωση 

αθλητικών εκδηλώσεων.  

 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. 
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8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης είναι 300.000,00 € (Τριακόσιες Χιλιάδες Ευρώ), οι 220.000,00 

έχουν καταβληθεί, ενώ το υπόλοιπο των 80.000,00 € (ογδόντα Χιλιάδων Ευρώ) οφείλεται από το Δήμο 

Αχαρνών. 

 

9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ο Δήμος δεν εισφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία του. Με απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την Δημοτική Επιχείρηση για χρήση και χωρίς 

αντάλλαγμα δημοτικοί χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και άλλα μέσα που κρίνονται αναγκαία για την 

εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών. 

 

10. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται μαζί με 

αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πέντε (5) θα 

είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αχαρνών (από τους οποίους ένας τουλάχιστον (1) της μειοψηφίας), 

ένα μέλος (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής και τα υπόλοιπα πέντε (5), δημότες ή 

κάτοικοι του δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα είκοσι άτομα, τότε συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο 

ένας (1) εκπρόσωπος τους και μειώνεται αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτών − κατοίκων, χωρίς αλλαγή της 

συστατικής πράξης. 

 

 

 

 

 

 

11. ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι της Επιχείρησης προέρχονται από: 

α) Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δραστηριότητες αυτής με βάσει τα εγκεκριμένα διετή 

προγράμματα δράσης της Επιχείρησης. 

β) Έσοδα από τους αποδέκτες των προσφερόμενων, συναφών με τους σκοπούς της Επιχείρησης, 

υπηρεσιών. 

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για παροχή συναφών με το αντικείμενό της 

υπηρεσιών που θα διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

δ) Έσοδα από ενισχύσεις από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 

ε) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 

επιχορηγήσεις. 

στ΄) Έσοδα από ενοικίαση χώρων και την εν γένει αξιοποίηση της περιουσίας της. 

ζ) Έσοδα από Προγραμματικές συμβάσεις. 

η) Έσοδα από κληροδοτήματα, δωρεές και χορηγίες. 

θ) Δάνεια. 

ι) Έσοδα εισιτήρια παραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων συναφών με τους σκοπούς της Επιχείρησης. 

 

12. ΛΥΣΗ 

Η επιχείρηση λύεται: 

α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της Επιχείρησης καθώς και 

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης. 

Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η 

εκκαθάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την 

εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει περιέρχονται στο Δήμο Αχαρνών. 
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13. Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η 

διαχείριση και η εποπτεία της Επιχείρησης, διέπονται από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές και 

κοινοτικές επιχειρήσεις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

 

14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, 

καθώς δεν υπάρχει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 
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2. Οργανόγραμμα ΔΗ.Κ.Ε.Α  
 

 

 
 

2.  

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(11 ΜΕΛΗ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  

ΤΜΗΜΑ (2) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2) ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 

ΩΔΕΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2) 

ΜΠΑΛΕΤΟ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 

ΧΟΡΟΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2) 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 

ΒΙΟΛΙ 

ΠΙΑΝΟ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ 

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΚΟΣΜΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ 

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ  
ΦΩΝΗΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (4) 

ΝΤΕΚΟΥΠΑΖ 

ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΚΡΟΥΣΤΩΝ 

ΑΡΜΟΝΙΟ 

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Η Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών συντάσσει το παρόν σχέδιο Δράσης 2020 , το οποίο 

περιλαμβάνει δράσεις, πρωτοβουλίες  και προγράμματα που απορρέουν από την υλοποίηση του 

καταστατικού της σκοπού. 

 Στόχος της Επιχείρησης είναι η  παραγωγή υψηλής ποιότητας κοινωφελών υπηρεσιών και έργου για την 

κάλυψη  των  αναγκών  της  τοπικής κοινωνίας.  

Οι δράσεις της Επιχείρησης παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. 

 

Ι. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ: 

 

 
 

 

Ι. ΩΔΕΙΟ: 

 

Τα εκπαιδευτικά τμήματα που υποστηρίζει το ωδείο είναι: 

• Τμήμα πιάνου 

• Τμήμα κιθάρας  

• Τμήμα ποντιακής λύρας 

• Τμήμα βιολιού,  

• Τμήμα βυζαντινής μουσικής 

• Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας  

• Τμήμα λαϊκών οργάνων(μπουζούκι) 

• Τμήμα αρμόνιου 

• Τμήμα ακορντεόν 

• Τμήμα   κρουστών 

• Παιδική χορωδία  

• Μουσικά σύνολα (ensembles & jazz ) 

• Φιλαρμονικής 

  Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν  έως τώρα 151 μαθητές, οι εκπαιδευτές  που 

απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης είναι  5 . 

Στα μαθήματα περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία τέχνης, 

Και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις  για την εμπλουτισμό της μουσικής παιδείας των 

Μαθητών. 

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ωδείο προσελκύουν πολλούς θεατές, και  

Οι μαθητές που παίρνουν μέρος σε αυτές σημειώνουν μεγάλη επιτυχία. 

 

 

 

ΙΙ. ΑΛΛΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ 

• Σχολή Μπαλέτου 

• Τμήμα μαθημάτων ζωγραφικής 
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• Τμήμα μαθημάτων κεραμικής 

• Τμήμα μαθημάτων καλλιτεχνικής Φωτογραφίας 

• Θεατρικό εργαστήρι 

• Παραδοσιακοί χοροί 

• Μοντέρνοι χοροί-LATIN 

• Μαθήματα δημιουργίας κοσμήματος 

• Κοπτική Ραπτική 

• Ντεκουπάζ-Κόσμημα 

 Στα παραπάνω τμήματα φοιτούν  περίπου 204 μαθητές   και  

 και οι εκπαιδευτές που απασχολούνται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 

 επιχείρησης  είναι 9. 

Τα παραπάνω τμήματα πραγματοποιούν εκδηλώσεις και εκθέσεις με τις δημιουργίες 

Των μαθητών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αχαρνών έχει την επιμέλεια της φιλαρμονικής του Δήμου Αχαρνών, η 

οποία   συμμετέχει όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το απαιτούν. 

 

 Στη ΔΗ.Κ.Ε.Α , λειτουργεί τμήμα εκμάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν,  

με σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της Φιλαρμονικής από νέα άτομα. 
 

Εικόνες Από Φιλαρμονική  
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ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

           1.Διοργάνωση εκδηλώσεων  

Η ΔΗ.ΚΕΑ διοργανώνει τις περισσότερες  εκδηλώσεις που αφορούν  

 

 Επετείους  όπως: 

 

1. 25η Μαρτίου 

2. Γενοκτονία  των Ποντίων 19η Μαΐου 

3. Επιμνημόσυνη Δέηση Κυπρίων Αγωνιστών 

4. Εορτή των Ενόπλων Δυνάμεων 

5. 28η Οκτωβρίου 

6. Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

7.   ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Και κάθε άλλη εκδήλωση που θα εξυπηρετήσει την προάσπιση  της πολιτισμικής και 

 πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Εορταστικές όπως : 

 

1. Εορτασμός Αγίου Πνεύματος 

2. Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Βλασίου 

3. Εορτασμός  της Κοιμήσεως Θεοτόκου 

4. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ,κλπ. 

5. Απόκριες (αναβίωση εθίμων από τις ΑΧΑΡΝΕΣ) και άλλες περιοχές της Ελλάδας 

Κλπ. 

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Α. προτίθεται να διοργανώσει Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης και διατήρησης πολιτιστικής 

Κληρονομίας, για την προβολή όλων των διαφορετικών πολιτισμών που απαρτίζουν  τον Δήμο μας , σε 

συνεργασία με  τοπικούς φορείς και συλλόγους  οι οποίοι  

διακρίνονται για την σημαντική δραστηριότητα τους. 

Όπως θεατρικές παραστάσεις διαπολιτισμικών ομάδων , συναυλίες με παραδοσιακά όργανα, 

Διαπολιτισμική μουσική  , εκδηλώσεις  αναβίωση εθίμων , 

Παρουσίαση , κατασκευή , και κέρασμα παραδοσιακών εδεσμάτων κλπ. 

1. Ανταλλαγή φιλοξενίας με άλλες πόλεις του εξωτερικού , προάγοντας τον πολιτισμό  

τα ήθη και έθιμα . 

 

2. Διοργάνωση  εκδηλώσεων με θεατρικές παραστάσεις , συναυλίες,  καλλιτεχνικά φεστιβάλ κατά τους μήνες  

Ιούλιο -Αύγουστο-Σεπτέμβριο. 

 

Στις εκδηλώσεις παίρνουν μέρος θίασοι με καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς  

επίσης συμμετοχή στις συναυλίες   αναγνωρισμένων  καλλιτεχνών. 

 

3. Διοργάνωση πανηγυριών , υπαίθριων εκθέσεων Εμπορικά  ΒΑΖΖΑR , Ανθοκομικής. 

Θεματικών Φεστιβάλ . 

 Η ΔΗ.ΚΕΑ προγραμματίζει την διοργάνωση πανηγυριών όχι μόνο με αφορμή  τοπικών εορτών πχ. 

ΖΩΟΔΟΧΕΙΑ , αλλά και για την προβολή των τοπικών προϊόντων και φορέων , ήθη και έθιμα , σε 

συνεργασία με εξωραϊστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. 

 4. Επίσης στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων η ΔΗ.Κ.Ε.Α προγραμματίζει κατά το 2020  να προβεί 

στην υλοποίηση μιας σειράς σεμιναρίων με θεματικές ενότητες  που θα προασπίσουν τον πολιτισμό και την 

ιστορία. 

 Το κόστος των σεμιναρίων περιλαμβάνει αμοιβή ομιλητών , ηχητικά , έντυπο υλικό. 
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  Η Ωφέλεια όμως από την υλοποίηση των παραπάνω θα είναι τεράστια για τον συμμετέχοντα  

 σε επίπεδο ψυχικό και πνευματικό, με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

στην σκέψη και συμπεριφορά του τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά ως  

μέρος ενός συνόλου. 

 Αν υπάρξει η προβλεπόμενη ανταπόκριση από τους πολίτες η επόμενη κίνηση, θα είναι  

η ένταξη της δράσης σε ανεξάρτητο τμήμα εκπαίδευσης  της επιχείρησης με αντίτιμο. 

4.  Διοργάνωση εκθέσεων ζωγραφικής ,κεραμικής, φωτογραφίας με θεματικές ενότητες που αφορούν  Πχ. τα 

φυτά της Πάρνηθας, το Αρχαίο θέατρο,  τα ξωκλήσια , εικόνες από το παλιό Μενίδι, κλπ. με σκοπό την 

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων σε θέματα τέχνης κηπουρικής 

κλπ. 

6. Νύχτες  κινηματογράφου, μουσικές εκδηλώσεις , βραδιές ποίησης  και αφιερώματα 

      Οι προβολές  και οι παραπάνω εκδηλώσεις ,θα αφορούν αφιερώματα σε καταξιωμένους δημιουργούς, 

καλλιτέχνες καθώς επίσης και παιδικές ταινίες . 

Για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν προβολές παιδικών ταινιών στην αίθουσα  εκδηλώσεων 

Του Δήμου με μεγάλη επιτυχία   γεγονός που καθιστά αδήριτη την ανάγκη συνέχειας. 

 

  

Προγραμματισμός προβολών: 

Μάρτιος –Απρίλιος :ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 Ιούνιος: ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

 Ιούλιος: ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  

 Οκτώβριος -Νοέμβριος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητες των προβολών θα επιμεληθεί το δημιουργικό  

Τμήμα της επιχείρησης και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στο κοινό. 

Οι προβολές  παρέχονται δωρεάν . 

 Η Δράση πραγματοποιείται από  το καλοκαίρι του 2016 με την προβολή ταινιών και το κοινό απαιτεί  την 

διενέργεια περισσότερων προβολών  για το έτος 2020, δημιουργώντας την ανάγκη ύπαρξης κινηματογράφου 

στον Δήμο. 
Εικόνα 1ΑΠΟ ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

 

 
 

 

 

5. Ανταλλαγή  πολιτισμών , μουσικής, χορού , λαογραφικών εκδηλώσεων, και πολιτισμικής κληρονομιάς, με 

άλλα κράτη . 

 

 

6. Εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των συλλόγων της πόλης με εδέσματα χορούς και  

     τραγούδια από όλη την Ελλάδα σε μια συλλογική προσπάθεια παρουσίασης του 

      πολιτιστικού πλούτου και  της φιλοξενίας του λαού μας. 
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7. Διοργάνωση παραστάσεων και συναυλιών  τόσο για  φιλανθρωπικούς σκοπούς , όσο και για την  

προάσπισης της συνεργασίας μεταξύ δήμων, την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. 

 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Στα πλαίσια της πρόληψης η ΔΗ.Κ.Ε.Α σε συνεργασία με  έμπειρους γιατρούς 

Θα προβεί σε ενημέρωση σε θέματα υγείας  καθώς και προληπτικές εξετάσεις  

Test-pap , ψηλάφηση   μαστού, μέτρηση,   ζαχάρου κλπ. σε ομάδες στόχου. 

Θα προβεί επίσης  στις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες για την δημιουργία στο Δήμο μας Δημοτικών 

ιατρείων ως φορέας  Αγωγής & Προαγωγής της Υγείας, που θα  παρέχουν σε όλους τους πολίτες 

(περιλαμβανομένων των ατόμων που είναι άτομα ανασφάλιστα ) μια δέσμη βασικών υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας  υγείας  και κοινωνικής αλληλεγγύης .  

         

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

      Στον Τομέα της απασχόλησης και ανάπτυξης περιλαμβάνεται: 

1. Η διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου μέσης διάρκειας για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού 

και ιδιαίτερα των νέων σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης με τίτλο: «Δημιουργία Επιχείρησης -  

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον Νέο επιχειρηματία», το νομοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία δημιουργίας 

μίας νέας επιχείρησης, τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και τα στάδια 

δημιουργίας μίας νέας επιχείρησης (μελέτη αγοράς, μελέτη βιωσιμότητας, χρηματοδότηση, επιλογή μορφής 

επιχείρησης, διοικητικές διαδικασίες, αρμόδιοι φορείς). 

2. Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης  καινοτόμων ιδεών στην απασχόληση και στην ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων.   

             

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 

Το Περιβάλλον ως γνωστό πλήττεται τις τελευταίες ιδιαίτερα δεκαετίες σε μεγάλο βαθμό και έχει υποστεί 

ουσιαστικές αλλοιώσεις με βλαπτικές συνέπειες για τον άνθρωπο και γενικά τα έμβια όντα.  

 

Περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν κατά καιρούς δει τα φώτα της δημοσιότητας αναδεικνύουν ως 

σημαντικότερες αιτίες υποβάθμισης του περιβάλλοντος: 

• Τη συνεχιζόμενη αστικοποίηση, και συνακολούθως τη συνεχιζόμενη βιομηχανοποίηση και  

εντατικοποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

• Τις κατά καιρούς επεμβαίνουσες ατυχείς συγκυρίες με τις άνευ προηγουμένου φυσικές 

καταστροφές (σημ.: όπως η μεγάλη καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους του δρυμού της 

Πάρνηθας), και 

• Τη μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Η ανάληψη άμεσων ενεργειών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι 

πλέον υπόθεση όλων. Η άμεση εμπλοκή των τοπικών φορέων είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Η 

Κοινωφελής Επιχείρηση, θεωρεί χρέος της την ανάληψη δράσεων, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών της 

δυνατοτήτων, για την προστασία του τοπικού φυσικού κεφαλαίου και την αναβάθμιση του τοπικού φυσικού 

αλλά και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις κατωτέρω 

περιβαλλοντικού περιεχομένου δράσεις: 

• Δεντροφυτέψεις με την συμμετοχή της σπουδάζουσας νεολαίας και εθελοντών όλων των ηλικιών 

υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του δασαρχείου. 

• Καθαρισμός Πάρνηθας ( συλλογή σκουπιδιών), με συμμετοχή εθελοντών, σχολείων και πολιτών 

όλων των ηλικιών , σε συνδυασμό με περίπατο στα μονοπάτια της Πάρνηθας. 

• Διοργάνωση ημερίδας με θέμα το περιβάλλον και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου. 

• Διοργάνωση ημερίδας για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικές ενημέρωσης 

των διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, κίνητρα εγκατάστασης, κόστος εγκατάστασης, ύψος 

ωφέλειας. 

Οι παραπάνω δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες  και  

άλλους Δήμους. 
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Από τον μήνα Απρίλιο η ΔΗ.Κ,Ε.Α θα αναλάβει την λειτουργία  στις παρακάτω δομές: 

 

α) Του  Κυλικείου που βρίσκεται στον χώρο του Δημαρχείου, 

  

β) Του Κυλικείου που βρίσκεται στο Νέο  Νεκροταφείο του Δήμου  

 

γ) Του ανθοπωλείου που βρίσκεται στο Νέο Νεκροταφείο του Δήμου  

 

δ) Τις υπηρεσίες αφής καντηλιών .  

 

Τα έσοδα και τα έξοδα των παραπάνω δράσεων αναλύονται στην κατάσταση προϋπολογισμού που  

επισυνάπτεται. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

                ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

                  ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

 

              ΕΤΟΥΣ 2020 
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1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
     

                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ -ΕΣΟΔΩΝ 2020  
 

     

1. ΕΞΟΔΑ 

      

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  ΧΡΗΣΗΣ 2020 

      

  ΠΟΣΑ   

 
 
 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ     

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     

6000000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  67.900,00  

6003 ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡ. ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.     

6003000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ  16.500,00  

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 60  84.400,00  

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ     

6100 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

  
 

610000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

  
 

61000000001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 16.000,00 
 

6101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ     

6101000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ20%    

6101000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 20%  55.000,00  

6103 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ     

6103001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ    

6103001000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  1.500,00  

6104 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     

6104000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ     

6104000000 ΑΜΟΙΒΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΣ 13.900,00  

6104000001 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒ ΔΣ  3.000,00  

6198000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ     

6198000000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ  
 

1.500,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 61  
90.900,00 

  

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ     

6203 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     

6203000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ     

620300001 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  1.500,00  
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1. ΕΞΟΔΑ 

      

ΧΡΗΣΗΣ 2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  

  ΠΟΣΑ   

6203002 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ     

6203002000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 200,00  

62004 ENOIKIA 
 

 
 

6204001 ENOIKIA KTIΡΙΩΝ 
 

 
 

6204001000 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

22.500,00 
 

6207001 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

  
 

6207001023 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧ.ΕΡΓΩΝ  
 

5.500,00 
 

6207003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ     

6207003023 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ              1.000,00  

6207004 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

6207004003 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-Η/Υ-Λ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2.500,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  62  33.200,00  

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     

6398008 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΜΟΣ  400,00  

6398009 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ (prorate)  10.000,00  

6398010 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ  1.600,00  

ΣΥΝΟΛΟ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 63  12.000,00  

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

 

  

 

  
6400 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     

6400000 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ  1.500,00  

6402 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ     

6402006 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ  3.000,00  

6402011 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΚΕΑ  3.500,00  

6402098 ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ     

6402098000 ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-ΥΠΑΙΘ.ΕΚΔΗΛ 55.000,00  

6402990 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ    

6402990000 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 50.000,00  

6402990001 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ Π.Φ.Ε. 24.000,00  

6407 ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ     

6407003 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     

6407003023 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟY  3.000,00  

6408 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ     

6408002 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ     

6408002000 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  500,00  

6408004 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

6408004000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   3.000,00  

6409 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ     

6409000 
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟ  

  
 

6409000000 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  2.500,00  

6498 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ     

6498001 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΩΔΕΙΟΥ     

6498001004 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΩΔΕΙΟΥ  1.500,00  
 
6498002 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

 
 

6498002001 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 

3.500,00 
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6498003 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

4.500,00 

 

64980030001 ΕΞΟΔΑ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ & ΜΠΟΣΔΑ) 

 

10.500,00 

 

64980030002 ΕΞΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ( ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)  

 

10.000,00 

 

64980030003 ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

 

12.500,00 

 

64980030004 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΗ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

8.500,00 

 

64980030005 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 

3.500,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 64 
 

200.500,00 
 

  
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ    

6598000000 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  500,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 65  500,00  

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ     

6604000000 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  5.500,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 66  5.500,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ  427.000,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   427.000,00  
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1. ΕΞΟΔΑ 

      

ΧΡΗΣΗΣ 2020   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  

ΚΩΔΙΚΟΣ   ΠΟΣΑ   

      

81 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ     

8100 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ  1.500,00  

8100000001 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ     

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 81  1500,00  

      

      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  428.500,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

2. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  
73. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

7301 ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ     

7301000 ΕΣΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ  45.000,00  

7302 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ     

7302000 ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  35.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 73  80.000,00  

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ     

7400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦ. ΕΣΟΔΑ     

7400000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  165.500,00  

7400000 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ  41.500,00  

7404 ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ     

7404000 ΔΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ  5.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 74  212.000,00  

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7500 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ    

7500000 ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)  18.500,00  

7500001 ΕΣΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)  30.000,00  

7500002 ΕΣΟΔΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  30.000,00  

7500003 ΕΣΟΔΑ ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  8.000,00  

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     

7508 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

7508000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  50.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 75  136.500,00  

     

     

     

     

     

     
      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   428.500,00  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

     

 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    

     

     

 ΕΞΟΔΑ    

     

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    

     

     

     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

60. ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   84.400,000  

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   90.900,00  

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   33.200,00  

63. ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ   12.000,00  

64. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   200.500,00  

65.  ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   500,00  

66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  5.500,00  

81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   1.500,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  428.500,00  

     

 ΕΣΟΔΑ    

     

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  

73.  ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   80.000,00  

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ   212.000,00  

75. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ   136.500,00  

     

         

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  428.500,00  

     

 

 

 

 

 

- Για την σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκαν οι κωδικοί του Γ.Λ.Σ., 

Διότι η Δ.Η.Κ.Ε.Α. τηρεί διπλογραφικό σύστημα και λειτουργεί σε δεδουλευμένη βάση. 

- Οι παραπάνω κωδικοί  τηρούνται σε τριτοβάθμια ή και  τεταρτοβάθμια ανάλυση 

ανάλογα με την    εξειδίκευση της πληροφορίας που εξυπηρετεί την  διαχείριση του 

κόστους της δραστηριότητας της Δ.Η.Κ.Ε.Α . 

- Η Διαχείριση  των λογαριασμών   54.00 ΦΠΑ δεν επιβαρύνει το προϋπολογισμό πέρα 

από το ποσό στον λογαριασμό 63.98 ΦΠΑ εκπιπτόμενο στην Φ.Ε ,που προϋπολογίστηκε 

ως η προβλεπόμενη pro-rata. 

- Η διαχείριση του Λογαριασμού 55. Ασφαλιστικά Ταμεία δεν επιβαρύνει τα έξοδα 

Πέρα από το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς που προϋπολογίστηκε. 

 

Ο προϋπολογισμός ισοσκελίστηκε λαμβάνοντας υπ όψιν  την χρηματοδότηση από το ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Ν.4071/2012 άρθ. 10 παργ.14 ποσό  165.500,00 ευρώ, προκειμένου 

η επιχείρηση να προβεί απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματος της ως έχει στην εισηγητική 

έκθεση. 
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Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδότησης πρέπει να γίνονται το αργότερο   κάθε τρεις μήνες σύμφωνα πάντα με 

την ταμειακή  ρευστότητα του Δήμου. 

Το Σώμα μετά από συζήτηση επί του θέματος ψήφισε κατά πλειοψηφία το θέμα με 6 ψήφους υπέρ (Νίκας 

Ιωάννης, Ζαχαριάδη Αγγελική, Αραμπατζής Ευάγγελος, Δαμιανός Σταμάτιος, Μαρίνης Σταμάτιος, 

Κατσανδρή Χρηστίνα) και 2 ψήφους κατά (Παπακώτσης Κωνσταντίνος, Ναυροζίδου Μαρία). 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΗΚΕΑ 

  

 

            Ιωάννης Ν. Νίκας 

 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

    

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            ΖΑΧΑΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ       ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                      

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 

ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ 
 

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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