
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ     
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη 
Τηλ. : 213 2072436 
                              

 
 
                                                               
                                                           
                                                              
     
   
ΘΕΜΑ : Έγκριση όρων διακήρυξης
ΤΟΥ 1ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
          

Το έργο του θέµατος

∆ήµου Αχαρνών έτους 2019 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου

εκτελεστέων έργων ∆ήµου Αχαρνών

απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

Για το έργο αυτό συντάχθηκε

∆ηµοπράτησης της ∆/νσης Τεχνικών

µε την υπ’ αρ. 267/2019 

προϋπολογισµού 328.800,00

Ο προϋπολογισµός του

κονδυλίων από το πρόγραµµα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ, «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ

πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες

σχολικών κτιρίων & αυλείων

εγκεκριµένο ποσό για τον ∆ήµο

Η δαπάνη θα βαρύνει

2020, του ∆ήµου. Η χρονική διάρκεια

    

 

  
 

                           Αχαρνές :  21/02/2020

   E I Σ Η Γ Η Σ Η 

                                                                 Προς: 
                                                                       Τον Πρόεδρο  Οικονοµικής
                                                                    κ. Σπύρο Βρεττό  

       

όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ»  

του θέµατος εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραµµα εκτελεστέων

έτους 2019 το οποίο εγκρίθηκε - τροποποιήθηκε µε την

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών καθώς και στο Τεχνικό

έργων ∆ήµου Αχαρνών έτους 2020 το οποίο εγκρίθηκε µε

ής Επιτροπής ∆ήµου Αχαρνών. 

έργο αυτό συντάχθηκε από το Τµήµα Σύνταξης Μελετών

της ∆ νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 67/2019 Μελέτη, η οποία

. 267/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

28.800,00€ (µε ΦΠΑ).  

προϋπολογισµός του συγκεκριµένου έργου, αποτελεί µέρος της απορρόφησης

το πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα

ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές

ς και δραστηριότητες των δήµων, µε τίτλο : «Επισκευή

κτιρίων αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις»,  µε

για τον ∆ήµο Αχαρνών 576.800,00 € µε ΦΠΑ 24% . 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-7331.001, Προϋπολογισµού ε

Η χρονική διάρκεια της εργολαβίας ορίζεται σε 6 µήνες. 

                             

Αχαρνές :  21/02/2020 

Οικονοµικής Επιτροπής 
   

 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

εκτελεστέων έργων 

τροποποιήθηκε µε την 100/2019 

στο Τεχνικό Πρόγραµµα 

εγκρίθηκε µε την 2/2020 

Σύνταξης Μελετών & Τευχών 

Μελέτη η οποία εγκρίθηκε 

Συµβουλίου Αχαρνών, 

µέρος της απορρόφησης 

Εσωτερικών σύµφωνα µε την 

προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

Επισκευή, συντήρηση 

,  µε το συνολικό 

Προϋπολογισµού εξόδων έτους 

 



 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε το σύστηµα µε «ελεύθερη συµπλήρωση 

ανοικτού τιµολογίου» του άρθρου 95 παρ. 2β, του Ν. 4412/2016. 

 Προκειµένου να προχωρήσουµε στο διαγωνισµό του έργου, απαιτείται εκ µέρους 

της Οικονοµικής Επιτροπής η έγκριση των όρων διακήρυξης την οποία και σας 

διαβιβάζουµε  συνηµµένα ως αναπόσπαστο µέρος της παρούσας εισήγησης. 

                                   Ο ∆ιευθυντής  Τ.Υ. 
 
 
                  Αναστάσιος ∆αµάσκος 
                 Ηλ./ Μηχ. Μηχανικός Π.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης: Αλεξάνδρα Κολοκούρη
Τηλ: 2132072436  

21/02/2020 
 

 

                                                           

Επιτροπής 
                                                              
 

    
 
 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)»

 

Με την µε αρ. 243/19

επικυρώθηκε το πρακτικό διαγωνισµού

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)»

«NEXUS CONSTRUCTIONS E.E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

κατά σειρά µειοδοσίας την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά. 

 Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συ

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό και ορίστηκε η προθεσµία των 10 

ηµερών για την άσκηση ένστασης (προδικαστικής προσφυγής) κατά αυτής 

βάσει του Ν.4412/2016.

 Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καµία ένσταση 

(προδικαστική προσφυγή).

 Στη συνέχεια, µε το µε αρ. πρωτ. 1422/14

Αχαρνών προσκλήθηκε η εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Αλεξάνδρα Κολοκούρη 

                             Αχαρνές :  

                                                           Προς:       Τον Πρόεδρο  Οικονοµικής 

                                                                      κ. Σπύρο Βρεττό

     Κοιν:   Οικονοµική Υπηρεσία 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

Έλεγχος δικαιολογητικών για το έργο: «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)»  

Με την µε αρ. 243/19-12-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

επικυρώθηκε το πρακτικό διαγωνισµού του έργου «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)» και έγινε κατακύρωση αυτού στην εταιρεία 

«NEXUS CONSTRUCTIONS E.E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατέθεσε 

κατά σειρά µειοδοσίας την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

µε Α/Α συστήµατος 86226 κοινοποιήθηκε η 243/2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό και ορίστηκε η προθεσµία των 10 

ηµερών για την άσκηση ένστασης (προδικαστικής προσφυγής) κατά αυτής 

.4412/2016. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καµία ένσταση 

(προδικαστική προσφυγή). 

Στη συνέχεια, µε το µε αρ. πρωτ. 1422/14-01-2020 του ∆ήµου 

Αχαρνών προσκλήθηκε η εταιρεία «NEXUS CONSTRUCTIONS E.E 

 
  
 

Αχαρνές :  

Τον Πρόεδρο  Οικονοµικής 

κ. Σπύρο Βρεττό 

Οικονοµική Υπηρεσία  

«ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  

«ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 

και έγινε κατακύρωση αυτού στην εταιρεία 

που κατέθεσε 

κατά σειρά µειοδοσίας την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

κοινοποιήθηκε η 243/2019 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις 

που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό και ορίστηκε η προθεσµία των 10 

ηµερών για την άσκηση ένστασης (προδικαστικής προσφυγής) κατά αυτής 

Κατά της απόφασης αυτής δεν κατατέθηκε καµία ένσταση 

2020 του ∆ήµου 

NEXUS CONSTRUCTIONS E.E 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης, να καταθέσει τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης του έργου. 

Μέσω της λειτουργίας "επικοινωνία" του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

του ΕΣΗ∆ΗΣ µε Α/Α συστήµατος 86226, η εταιρεία «NEXUS 

CONSTRUCTIONS E.E ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε στις 23/01/2020 

και ώρα 17:59:15 τα δικαιολογητικά σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF).  

 Με το µε αρ. πρωτ. 3684/24-01-2020 του ∆ήµου Αχαρνών, ο 

οικονοµικός φορέας, κατέθεσε σε σφραγισµένο φάκελο τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης για το έργο «ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (2019)». 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της 

σύµβασης, σας διαβιβάζουµε αντίγραφα των δικαιολογητικών καθώς και 

του Πρακτικού Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 

και παρακαλούµε για την έγκρισή τους από την Οικονοµική Επιτροπή µε 

την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ T.Y. 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΟΣ 

   ΗΛΕΚΤΡ./ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Τµήµα Εσόδων  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης:Νικολοπούλου 
Αναστασία  
Τηλ: (+30)2132072353  
Fax: (+30)2132072369 
 

ΘΕΜΑ :  « Ορθή επανάληψη της υπ’αριθµ. 21/28
ως προς τα ποσά  διαγραφής του  οφειλέτη  ALPHA LEASING AE 
από τους  Β.Κ.619/617/17
     
 Κυρία Πρόεδρε,  
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί  απόφαση από την Οικονοµ

ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 21
οφειλέτη για τους εξής λόγους.

     ALPHA LEASING AE 
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 617 & 619/17
21   
ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 185,24 (Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 617) & 92,62 ( Β.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  619) 
ΕΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 2013-
ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ : 11906/14
ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η 
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  

     ALPHA LEASING AE 
Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 617 & 619/17
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ   
ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 838,12 (Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 617) &
ΕΤΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 2013-
ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ :1979/25
2-2019 ,  & ΕΚ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η
∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 

 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

 

 

Νικολο̟ούλου 

Αναστασία   

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Συντάκτης:Νικολοπούλου 

 

 
 
 
 
 

Προς 
 
 
 
 
 

 
Αχαρνές,     .    .2020

 
 
 

Τον Πρόεδρο της  Οικονοµικής 

Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

« Ορθή επανάληψη της υπ’αριθµ. 21/28-1-2020 απόφαση 
διαγραφής του  οφειλέτη  ALPHA LEASING AE 

από τους  Β.Κ.619/617/17-7-2019 λόγω εσφαλµένης χρέωσης ».

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί  απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή  

ορθή επανάληψη της υπ αριθµ. 21-28-1-2020 ως προς τα ποσά   διαγραφης του παρακάτω 
οφειλέτη για τους εξής λόγους. 

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 617 & 619/17-7-2019 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 

ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 185,24 (Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 617) & 92,62 ( Β.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  619) 
-2014-2015 -2016-2017 

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ : 11906/14-12
ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ALPHA LEASING ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ 

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : 617 & 619/17-7-2019 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 21 & 

ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 838,12 (Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 617) & 419,06 ( Β.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  619) 
-2014-2015 -2016-2017 

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ :1979/25-2-2019,  1980/25

2019 ,  & ΕΚ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ALPHA LEASING ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ 
∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟ∆ΩΝ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

 

Αχαρνές,     .    .2020 

Τον Πρόεδρο της  Οικονοµικής 

Επιτροπής 

κ. Βρεττό Σπυρίδων 

2020 απόφαση 
διαγραφής του  οφειλέτη  ALPHA LEASING AE 

2019 λόγω εσφαλµένης χρέωσης ». 

ική Επιτροπή  , για την 

διαγραφης του παρακάτω 

2019 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 

ΠΟΣΟ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : 185,24 (Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 617) & 92,62 ( Β.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  619)  

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
12-2018 & ΕΚ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΑ 

2019 ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΜΑΣΕΙΑΣ 21 & 

419,06 ( Β.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  619)  

ΑΙΤΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ : ΛΟΓΩ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ∆ΙΟΤΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΦΑ 
2019,  1980/25-

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΑ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 



  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Τµήµα Εσόδων  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης:Νικολοπούλου 
Αναστασία  
Τηλ: (+30)2132072353  
Fax: (+30)2132072369 
 

ΘΕΜΑ «Ορθή επανάληψη
Οικονοµικής επιτροπής ως
οφειλέτη κ. ∆ΟΥΖΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα έτη 2009
450/451/452/453/454/2013 & 198/2018 διότι εκ παραδροµής δεν 
είχαν ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την 
µεταβίβαση του ακινήτου».

     
 Κύριε Πρόεδρε,  
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονοµική 
Επιτροπη , για ορθή επανάληψη ως προς τα ποσά  διαγραφής οφειλής του 
οφειλέτη κ. ∆ΟΥΖΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα έτη 2009
450/451/452/453/454/2013 & 198/2018 διότι
ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την µεταβίβαση του 
ακινήτου. Η εξόφληση έχει γίνει από την κυρία ∆ΟΥΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
 
1) Η υπ αριθµ. 19/28-
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

 

 

 

 

Νικολο̟ούλου 

Αναστασία   

ΗΜ/ΝΙΑ: 

 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Συντάκτης:Νικολοπούλου 

 

 
 
 
 
 

Προς 
 
 
 
 
 

 
Αχαρνές,     .    .2020

 
 

Τον Πρόεδρο της  Οικονοµικής 

Επιτροπής

κ. Βρεττό Σπυρίδων

 
   

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

επανάληψη της υπ’αριθµ. 19/28-1-2020 απόφασης της
επιτροπής ως προς  τα ποσά   διαγραφής  οφειλής του 

οφειλέτη κ. ∆ΟΥΖΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα έτη 2009-2017 από τους Β.Κ.  
450/451/452/453/454/2013 & 198/2018 διότι εκ παραδροµής δεν 
είχαν ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την 
µεταβίβαση του ακινήτου». 

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονοµική 
επανάληψη ως προς τα ποσά  διαγραφής οφειλής του 

οφειλέτη κ. ∆ΟΥΖΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τα έτη 2009-2017 από τους Β.Κ.  
450/451/452/453/454/2013 & 198/2018 διότι εκ παραδροµής δεν είχαν 
ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την µεταβίβαση του 

ου. Η εξόφληση έχει γίνει από την κυρία ∆ΟΥΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-1-2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟ∆ΩΝ  

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: 

 

Αχαρνές,     .    .2020 

Τον Πρόεδρο της  Οικονοµικής 

Επιτροπής 

κ. Βρεττό Σπυρίδων 

απόφασης της 
διαγραφής  οφειλής του 

2017 από τους Β.Κ.  
450/451/452/453/454/2013 & 198/2018 διότι εκ παραδροµής δεν 
είχαν ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την 

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονοµική 
επανάληψη ως προς τα ποσά  διαγραφής οφειλής του 

2017 από τους Β.Κ.  
εκ παραδροµής δεν είχαν 

ενηµερώσει για την ηλεκτροδότηση και παράλληλα για την µεταβίβαση του 
ου. Η εξόφληση έχει γίνει από την κυρία ∆ΟΥΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 



 

                                                                                                                               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
προµηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτρια: Α. Κολοκούρη 
Τηλ.: 213 2072436 
Fax:  210 2415475 
E-mail: akolokouri@acharnes.gr 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 10713/03

της Επιτροπής Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου, που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισµό για την 

του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»

      Β. Ανάδειξη ή µη της εταιρείας 

ως προσωρινής αναδόχου της οµάδας 

προσέφερε το συνολικό ποσό

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, της εταιρείας 

Συστήµατα καθαρισµού Α.Ε.Ε.»

οµάδας «Γ’ 

43.400,00 

«Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.»

της οµάδας 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.»

 

Κύριε Πρόεδρε, 

                                                                                                                             

Επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών 

προµηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός»
  Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «∆ιηνεκές»

        Αχαρνές, 03/03/2020

                       

 

«Α. Επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 10713/03-03-2020 πρακτικού 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου, που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

σµό για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου στα πλαίσια 

του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»

Β. Ανάδειξη ή µη της εταιρείας «Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.»

ως προσωρινής αναδόχου της οµάδας «Α΄ - Φορτωτές»

προσέφερε το συνολικό ποσό των 96.224,00

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, της εταιρείας 

Συστήµατα καθαρισµού Α.Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της 

«Γ’ – Πλυστικά», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % και της εταιρείας 

«Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου 

της οµάδας «∆’ – Σάρωθρο προσαρτούµενο σε φορτωτή»

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 6.076,00

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %.» 

                                                                                                                              

Βαθµός Προτεραιότητας: «Κοινός» 
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «∆ιηνεκές» 

 

 

 

Αχαρνές, 03/03/2020 

 

                        

 

2020 πρακτικού 

της Επιτροπής Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου, που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό 

προµήθεια µηχανηµάτων έργου στα πλαίσια 

του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ». 

«Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.» 

Φορτωτές», η οποία 

96.224,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, της εταιρείας «Karcher 

ως προσωρινής αναδόχου της 

, η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % και της εταιρείας 

ως προσωρινής αναδόχου 

Σάρωθρο προσαρτούµενο σε φορτωτή», η 

6.076,00 €, 



 
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: Α. την  

επικύρωση ή µη του µε αριθµ. πρωτ. 10713/03-03-2020 πρακτικού της Επιτροπής 

Αποσφράγισης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων προµηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του ∆ήµου, που αφορά 

στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια µηχανηµάτων έργου 

στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» και Β. 

την ανάδειξη ή µη της εταιρείας «Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.» ως 

προσωρινής αναδόχου της οµάδας «Α΄ - Φορτωτές», η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 96.224,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %, της 

εταιρείας «Karcher Συστήµατα καθαρισµού Α.Ε.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου 

της οµάδας «Γ’ – Πλυστικά», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 

43.400,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 % και της εταιρείας 

«Αποστολόπουλος Ηλίας & Σια Ο.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου της οµάδας 

«∆’ – Σάρωθρο προσαρτούµενο σε φορτωτή», η οποία προσέφερε το 

συνολικό ποσό των 6.076,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %. 

 

 

 

    Η Πρόεδρος της Επιτροπής             Τα µέλη της Επιτροπής 
 
 
 

   Αλεξάνδρα Κολοκούρη         1. Ειρήνη Λαµπρινίδου  2.Μαρία Καραδήµα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης
προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης
υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Αχαρνών

 
 
Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε

την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης

προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης

υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Αχαρνών

προτάσεων. 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1) Τα αρ. 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

2) Την αρ. 19/2020 (αρ. πρωτ. 8657/19

εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράµµατος

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών

ανταποδοτικό χαρακτήρα 

3) Το αρ. πρωτ. 4484/29-1-2020 έγγραφο

σύµφωνα µε το οποίο το ανταποδοτικό

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

 

Α) το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης

 

 

 

 

 

    

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

 
 
 
 
 
 
 
Προς:  

 
 
Αχαρνές: 28-2-2020 
 
 
 
 
Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής
 
 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όρων αυτής
εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης υπόδησης

στον ∆ήµο Αχαρνών καθώς και ορισµός επιτροπής αξιολόγησης

όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέµα σε προσεχή συνεδρίαση

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής

εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης υπόδησης

στον ∆ήµο Αχαρνών, καθώς και τον ορισµό µελών της επιτροπής

. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

αρ πρωτ. 8657/19-2-2020) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου

υλοποίηση προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων

ι λοιπών υφασµάτινων υλικών στον ∆ήµο Αχαρνών

2020 έγγραφο της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής

το ανταποδοτικό όφελος εξυπηρετεί να είναι σε µορφή

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των όρων αυτής

Οικονοµικής Επιτροπής 

και όρων αυτής για την εφαρµογή 
ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων. 

προσεχή συνεδρίαση του Σώµατος 

όρων αυτής για την εφαρµογή 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

µελών της επιτροπής αξιολόγησης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών 

στον ∆ήµο Αχαρνών µε κοινωνικό 

Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας 

είναι σε µορφή δωροεπιταγών.  

των όρων αυτής ως εξής: 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ∆ήµος Αχαρνών πρόκειται να ξεκινήσει την εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής 

διαχείρισης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασµάτινων υλικών (ρούχα, 

παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, κουβέρτες, σεντόνια κ. λ. π.), µέσω της εγκατάστασης 

δικτύου ειδικών κάδων συλλογής. 

         Η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών. 

     Λαβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο ∆ήµος προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει 

σφραγισµένη προσφορά, προκειµένου να αναλάβει  σε συνεργασία µε το ∆ήµο την ολοκληρωµένη 

διαχείριση  του προγράµµατος µε τους παρακάτω όρους: 

 
o Να διαθέτει άδεια σε ισχύ για τον διαχωρισµό,    την  συλλογή,  την  µεταφόρτωση  και  την  

διαχείριση αποβλήτων ιµατισµού, και να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία. 

o Να  εγκαταστήσει  δωρεάν  τριάντα τρείς (33) κάδους  ειδικών  προδιαγραφών,  για  την 
συλλογή  των  προαναφεροµένων  αποβλήτων  σε  τριάντα τρία σηµεία που θα εγκριθούν από 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

o Να εγκαταστήσει επί πλέον κάδους, εφόσον ο ∆ήµος κρίνει µε σχετική Απόφασή του, ότι είναι 
σκόπιµο να επεκταθεί το ∆ίκτυο. 

o Οι ειδικές προδιαγραφές  ορίζονται  ως  εξής: Να είναι  µεταλλικοί, εξωτερικών χώρων, 
διαστάσεων 1Χ1Χ2, γαλβανισµένοι, να έχουν την δυνατότητα σταθερής τοποθέτησης  στο 
έδαφος, να έχουν αντικλεπτική προστασία, να έχουν διακριτή σήµανση που θα δηλώνει το 
σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ο χρωµατισµός τους να µην παραπέµπει σε άλλο ρεύµα 
ανακύκλωσης, ώστε να µην προκαλούν σύγχυση και να διασφαλίζεται δίχως επιβάρυνση του 
∆ήµου η πυρασφάλεια αυτών και να είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζηµία 
προκληθείσα από πυρκαγιά του κάδου. 

o Να διασφαλίζει χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου την άψογη εξωτερική εµφάνιση των κάδων και να 
επισκευάζονται ή να αντικαθιστώνται σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης εντός τριών (3) 
ηµερών από την ειδοποίηση  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  της  ∆/νσης  Καθαριότητας 
Ανακύκλωσης. 

o Να υπάρχει, εάν είναι δυνατόν, σύστηµα ειδοποίησης όταν οι κάδοι γεµίζουν. 

o Να διασφαλίζει τη δίχως επιβάρυνση του ∆ήµου προσωρινή µετακίνηση και φύλαξη των κάδων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 



o Να συλλέγει του κάδους όταν αυτοί γεµίζουν µε δικά του µέσα και να προβαίνει σε άµεση 
αποκοµιδή των ειδών κατόπιν ειδοποίησης της ∆/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης, όταν 
διαπιστώνεται ότι ο κάδος είναι πλήρης. 

o Να προσκοµίζεται στον ∆ήµο κάθε στοιχείο σχετικό µε την αποκοµιδή και την πρόοδο του 
προγράµµατος (Αναλυτικές µηνιαίες καταστάσεις, ζυγολόγια, δελτία αποστολής κ. λ. π.) 

o Να παρέχει στον ∆ήµο την δυνατότητα του ελέγχου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

o Να προωθεί τα µη επαναχρησιµοποιούµενα υλικά για ανακύκλωση. 

o Να παρέχει ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ∆ηµοτών σχετικά µε την ανακύκλωση ρούχων 
και υποδηµάτων µε χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου µέσου π.χ. διανοµή φυλλαδίων, 
καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, διοργάνωση ενηµερωτικών ηµερίδων και σχετική εκπαίδευση 
στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του ∆ήµου. 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται κατ’ αρχήν σε πέντε (5) έτη αρχόµενη από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου η διάρκεια της Σύµβασης παρατείνεται 

αυτοµάτως για διαδοχικές ετήσιες περιόδους, εκτός αν δύο (2) µήνες προ της λήξεως είτε της αρχικής 

πενταετίας είτε εκάστης διαδοχικής ετήσιας περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως 

το άλλο Μέρος ότι δεν επιθυµεί την παράταση της σύµβασης. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα παράλληλης δράσης συλλογής ρούχων και υποδηµάτων. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δηµιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστηµα 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης αποβλήτων, για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης, η σύµβαση θα εναρµονιστεί µε 

τη νοµοθεσία και ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί µε το σύστηµα. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι τα πλέον συµφέροντα για τον ∆ήµο αντισταθµιστικά οφέλη. 

Η ελάχιστη προσφορά  του αντισταθµιστικού  οφέλους ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) 

ευρώ µηνιαίως σε µορφή δωροεπιταγών, αρχοµένης τρείς (3) µήνες από την τοποθέτηση των κάδων και 

µέχρι την λήξη της σύµβασης. Το ποσό της κατακύρωσης  θα καταβάλλεται  εντός είκοσι 

ηµερολογιακών ηµερών του εποµένου µήνα. 

Οι  σφραγισµένες  προσφορές  θα  κατατίθενται  στο  πρωτόκολλο  του ∆ήµου Αχαρνών 

(Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα), από ….έως…. υπ’ όψη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρµόδιας 

επιτροπής   σε   ηµεροµηνία   που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συµµετέχοντες. Στη  συνέχεια η 

Επιτροπή  θα  εισηγηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία θα αποφανθεί επί του 

τελικού αποτελέσµατος. 

 



Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού 

Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών 

www.acharnes.gr  σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής στον διαδικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
      Β) τον ορισµό της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
                    ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Βαλκάνος Βασίλειος, ΤΕ Γεωπονίας Παππούς Σπυρίδωνας ∆Ε Εποπτών Καθαριότητας

Παπαδονικολάκη Ελευθερία, ΠΕ Περιβάλλοντος Ιωάννης Κατάρας ∆Ε ∆ιοικητικού 

Χρυσάνθη Σπανέα, ∆Ε ∆ιοικητικού Κατσανδρή Παναγιώτα ∆Ε ∆ιοικητικού 

 
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 

 
Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 

              Ανακύκλωσης & ∆ιαχ. Απορριµµάτων 
                                ΣΧΕ∆ΙΟ 

ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  
                                                                                           Γεώργιος Πεττάκος      
                                                                                                                              

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ                                              
ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                             
«Η ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.∆.∆.                                                                  
Μπόσκιζας& Πλαταιών 23Α                                                                   
Αχαρνές,  13679 
Τηλ. :210 2404444                                                                          
Fax : 210 2404443                                                                          
Email: kdap.arogi@gmail.com                                          
logistics.arogi@outlook.com        

ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο της                                                                       
Οικονοµικής Επιτροπής 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη του Παρατηρητηρίου και το 

γεγονός πως φτάσαμε στο τέλος του Φεβρουαρίου , οπότε και θα έπρεπε 

να προβούμε στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση αν είχαμε εγκεκριμένο 

Προϋπολογισμό όπως ορίζει η Κ.Υ.Α. 55905/ 29-7-2019 για Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων , οικονομικού έτους 

2020 , προβαίνουμε στην διαμόρφωση του Προϋπολογισμού ώστε αυτός 

να καταστεί ρεαλιστικός , σύμφωνα με το Παρατηρητήριο , αλλά και να 

περιλαμβάνει τα πραγματικά νούμερα στις παρακάτω ειδικές 

περιπτώσεις που μας αφορούν από το άρθρο 6 της προαναφερθείσας 

Κ.Υ.Α. 

Ομάδα Εσόδων Ι 

Χρηματικό Υπόλοιπο 

Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 

Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Αχαρνών το  θέμα, που αφορά την έγκριση της Διαμόρφωσης 

προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

«ΑΡΩΓΗ» Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ΄αριθμ. 01/27-02-2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κέντρου (ΑΔΑ : 9942ΟΕΨΓ-ΚΚ4) . 

Ακολουθεί πίνακας με τους ΚΑ εσόδων και εξόδων που 

τροποποιήθηκαν από το αρχικό σχέδιο Προϋπολογισμού το οποίο 

ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΕΣ 

 

 
ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

∆ΙΑΜΟΡ

ΦΩΜΕΝΟ

Σ 
ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 



2119. Λοιπά τακτικά έσοδα 
ΠΟΕ πρωτοβεβαιούµενα 

0,00 51.041,00 Είχε εκτιµηθεί κατά την 
διάρκεια κατάρτισης 
του Προϋπολογισµού 
πως θα εισπραχθούν οι 
οφειλόµενες 
επιχορηγήσεις ετών 
2018-2019 συνολικού 
ύψους 176.082,18. ∆εν 
εισπράχθηκε οπότε 
ενισχύουµε των 
συγκεκριµένο ΚΑ µε 
σκοπό να εισπραχθούν 
στο 2020 (Το ποσό που 
προϋπολογίζουµε δεν 
µπορεί να υπερβεί το 
ύψος των 51.041,00 
καθώς τόσα είχαµε 
εισπράξει το 2018, αν 
εισπραχθούν και τα 
176.082,18 θα τα 
εντάξουµε µε 
αναµόρφωση) 

5119. Χρηµατικό Υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήµου. 

89.467,02 9,10 ∆ιαµόρφωση 
Χρηµατικού 
Υπολοίπου στο ύψος 
του πραγµατικού κατά 
την 31/12/2019. 
∆εδοµένου ότι τελικά 
δεν εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις , το 
χρηµατικό υπόλοιπο 
είναι πολύ µικρότερο 
από αυτό που είχαµε 
εκτιµήσει 

5123. Χρηµατικό Υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευµένων 
δαπανών. 

37.735,49 18.544,80 ∆ιαµόρφωση 
Χρηµατικού 
Υπολοίπου στο ύψος 
του πραγµατικού κατά 
την 31/12/2019. 
∆εδοµένου ότι τελικά 
δεν εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις , το 
χρηµατικό υπόλοιπο 
είναι πολύ µικρότερο 
από αυτό που είχαµε 
εκτιµήσει 

5129. Χρηµατικό Υπόλοιπο 
προερχόµενο από 
έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει 
δαπανών του δήµου. 

29.890,59 1.120,95 ∆ιαµόρφωση 
Χρηµατικού 
Υπολοίπου στο ύψος 
του πραγµατικού κατά 
την 31/12/2019. 
∆εδοµένου ότι τελικά 
δεν εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις , το 



χρηµατικό υπόλοιπο 
είναι πολύ µικρότερο 
από αυτό που είχαµε 
εκτιµήσει 

 ΣΥΝΟΛΑ 157.093,10 70.715,85  
 ΜΕΙΩΣΗ 86.377,25  
     
     
ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ_ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

∆ΙΑΜΟΡ

ΦΩΜΕΝΟ

Σ 
ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

00-
6111. 

Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

4.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

00-
6117. 

Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές 
υπηρεσίες µε την 
ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελµατία 

16.000,00 4.400,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

00-
6222. 

Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά και 
τηλετυπία τέλη 
εσωτερικού 

4.500,00 3.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

00-
6311. 

Φόροι τόκων 500,00 0,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

00-
6434. 

Λοιπές δαπάνες 
δηµοσίων σχέσεων 

2.500,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 



ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

00-
6492. 

∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων 
ή συµβιβαστικών 
πράξεων 

2.000,00 0,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

10-
6699. 

Λοιπές προµήθειες 
αναλωσίµων 

5.000,00 0,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6041. 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

97.000,00 86.716,07 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6054.00
1 

Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού - 
ΙΚΑ 

24.500,00 21.500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6055. 

Λοιπές εργοδοτικές 
εισφορές 

1.500,00 0,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6253. 

Ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων 

2.000,00 1.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 



ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6261. 

Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του 
∆ήµου 

8.000,00 2.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6262. 

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων(πλην 
κτιρίων έργων) 

5.000,00 3.500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6263. 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων 

5.000,00 1.200,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6264. 

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µηχανηµάτων 

1.500,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6265. 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 

3.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6271. 

Ύδρευση δηµοτικών 
κτιρίων κ.λ.π. 

8.000,00 5.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 



ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6274. 

∆απάνες καθαρισµού 
γραφείων 

1.000,00 200,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6279. 

Λοιπές δαπάνες για 
ύδρευση,άρδευση,φωτισ
µό,καθαριότητα 

1.000,00 200,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6413. 

Μεταφορές προσώπων 3.000,00 1.500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6471. 

Έξοδα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

6.500,00 1.500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6473. 

Έξoδα οργάνωσης 
κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 

25.000,00 8.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6611. 

Προµήθεια βιβλίων κλπ 500,00 200,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 



ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6612. 

Προµήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 

2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6613. 

Προµήθεια εντύπων και 
υλικών µηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

1.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6652. 

Προµήθεια 
φωτογραφικού υλικού 

500,00 100,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6662. 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

5.500,00 2.000,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6671. 

Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων 

3.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6672. 

Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων 

2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 



ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
6673. 

Ανταλλακτικά επίπλων 
και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 

1.500,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
7131. 

Μηχανήµατα και λοιπός 
εξοπλισµός 

2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
7133. 

Έπιπλα σκέυη 2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
7134. 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά  

2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

15-
7135. 

Λοιπός εξοπλισµός 2.000,00 500,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 



00-
8112. 

Αµοιβές αιρετών 
αρχόντων και τρίτων 

0,00 12.236,00 Έχοντας εκτιµήσει την 
είσπραξη των 
επιχορηγήσεων στα 
έσοδα , εκτιµήσαµε 
αντίστοιχα πως δεν θα 
µείνουν ανεξόφλητα 
τιµολόγια (όπως κάθε 
χρόνο) . ∆εδοµένου 
όµως πως δεν 
εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις, το ΝΠ 
δεν προέβη στην 
εξόφληση όλων των 
υποχρεώσεων του  

15-
8113. 

Αµοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές τρίτων 

0,00 1.596,00 Έχοντας εκτιµήσει την 
είσπραξη των 
επιχορηγήσεων στα 
έσοδα , εκτιµήσαµε 
αντίστοιχα πως δεν θα 
µείνουν ανεξόφλητα 
τιµολόγια (όπως κάθε 
χρόνο) . ∆εδοµένου 
όµως πως δεν 
εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις, το ΝΠ 
δεν προέβη στην 
εξόφληση όλων των 
υποχρεώσεων του  

15-
8115. 

∆ιάφορα έξοδα 0,00 377,65 Έχοντας εκτιµήσει την 
είσπραξη των 
επιχορηγήσεων στα 
έσοδα , εκτιµήσαµε 
αντίστοιχα πως δεν θα 
µείνουν ανεξόφλητα 
τιµολόγια (όπως κάθε 
χρόνο) . ∆εδοµένου 
όµως πως δεν 
εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις, το ΝΠ 
δεν προέβη στην 
εξόφληση όλων των 
υποχρεώσεων του  

15-
8116. 

∆απάνες προµήθειας 
αναλωσίµων 

0,00 2.731,22 Έχοντας εκτιµήσει την 
είσπραξη των 
επιχορηγήσεων στα 
έσοδα , εκτιµήσαµε 
αντίστοιχα πως δεν θα 
µείνουν ανεξόφλητα 
τιµολόγια (όπως κάθε 
χρόνο) . ∆εδοµένου 
όµως πως δεν 
εισπράχθηκαν οι 
επιχορηγήσεις, το ΝΠ 
δεν προέβη στην 



εξόφληση όλων των 
υποχρεώσεων του  

  -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.334,19 0,00 Μείωση για 
ισοσκελισµό 
Προϋπολογισµού .Θα 
ενισχυθεί εκ νέου µετά 
την είσπραξ των 
οφειλόµενων 
επιχορηγήσεων όπου 
θα προβούµε σε 
αναµόρφωση 

 ΣΥΝΟΛΑ 251.834,19 165.456,94  
 ΜΕΙΩΣΗ 86.377,25  
 

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Αχαρνών 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

                                            ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ   

ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ    
«Η ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Δ.Δ. 

Μπόσκιζας& Πλαταιών 23Α 

Αχαρνές,  13679 

Τηλ. :210 2404444 

Fax : 210 2404443 

Email: kdap.arogi@gmail.com 

             logistics.arogi@outlook.com 

     ΠΡΟΣ: τον Πρόεδρο  

της Οικονομικής Επιτροπής 

      

    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : «΄Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 

Οικονομικού ΄Έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’». 

 

 Παρακαλώ όπως φέρετε για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Αχαρνών το  θέμα, που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ‘’ΑΡΩΓΗ’’. 

 

 Το Κ.Α.Μ.Ε.Α. «ΑΡΩΓΗ»  είναι υποχρεωμένο να φέρει για έγκριση 

στην  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών την Έγκριση του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020, σύμφωνα με τον 

συνημμένο πίνακα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 02/27-02-2020 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου (ΑΔΑ: ΩΙΗΜΟΕΨΓ-

Γ01) 

 

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Αχαρνών. 

 

 

 

                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

                                            ΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ιεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτρια: Στυλιανή Παναγιωτάτου
Τηλ.: (+30)2132123127 
Fax:   (+30)2132123119 

 
ΘΕΜΑ : «Αποδοχή από το ∆ήµο Αχαρνών
(40) δωροεπιταγών των πενήντα
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  
 

  κ. Πρόεδρε, 
 

     Παρακαλούµε όπως φέρετε για
αναγραφόµενο θέµα, σύµφωνα µε
ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών
     Με τη µε αριθµ. 186/17-05-2012 
Ίδρυση και Λειτουργία του Κοινωνικού
τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. 256/09
αριθµ. 60/18-5-2018 απόφαση του
Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού
2018 & Αρ. Πρωτ. Έγκρισης Αποκεντρωµένης
και µε τη µε αριθµ. 3040/57134/16
Ευστάθιος Αντιδήµαρχος Κοινωνικής
     Με τη µε αριθµ. 258/02-12-2019 
Αχαρνών δόθηκε το όνοµα  ∆ηµοτικό
    Οι δωροεπιταγές παραδόθηκαν από
Σπυρίδωνα και στη συνέχεια παρελήφθησαν
Τοπαλίδη Ευστάθιο από τον οποίο
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής
πληθυσµού και καταγεγραµµένους απόρους
 
Τα στοιχεία των σαράντα (40) δωροεπιταγών
 
 

 

Πολιτικής 

Παναγιωτάτου  

 
 
 
 

 
 

 
 

Προς: 
           
 
 

  
Βαθµός Προτεραιότητας του εγγράφου
Χρόνος ∆ιατήρησης του εγγράφου

Αχαρνές: ……/……./…….. 
Αρ. Πρωτ.: ……… 

 
    
Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

από το ∆ήµο Αχαρνών-∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
των πενήντα (50)€ του οµίλου Σκλαβενίτης, χορηγία
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ». 

φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώµα το
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και

ροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη ότι:  
2012 απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε

Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αχαρνών
. 256/09-07-2015 και 06/22-01-2020 αποφάσεις ∆

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η Τροποποίηση
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε αρ. πρωτ. ∆ήµου

Έγκρισης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 45397/16299/19
. 3040/57134/16-12-19 απόφαση ∆ηµάρχου, ορίζεται ο κ

Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής.  
2019 απόφαση ∆.Σ, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο ¨ Ελένη Σαχσανίδη
παραδόθηκαν από τον κ. Ζαχόπουλο Αθανάσιο στον ∆ήµαρχο
συνέχεια παρελήφθησαν από τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
από τον οποίο περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

παραλαβής, µε σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες
καταγεγραµµένους απόρους . 

σαράντα δωροεπιταγών των πενήντα (50) € έχουν ως εξής

 

Προτεραιότητας του εγγράφου: «Επείγον »  
εγγράφου: «∆ιηνεκές» 

 
: ……/……./……..  

Οικονοµικής Επιτροπής  

Κοινωνικής Πολιτικής, σαράντα 
Σκλαβενίτης, χορηγία των 

στο Σώµα το παραπάνω 
του Ν.3852/10 στην οποία 

Επιτροπής είναι και η αποδοχή 

Συµβούλιο αποφάσισε την  
∆ήµου Αχαρνών, η οποία 

αποφάσεις ∆.Σ. Με τη µε 
εγκρίθηκε η Τροποποίηση του 

πρωτ ∆ήµου 32422/24-7-
45397/16299/19-7-2018 
ορίζεται ο κ. Τοπαλίδης 

Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου 
Ελένη Σαχσανίδη¨. 

∆ήµαρχο κ. Βρεττό 
Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Κοινωνικής Πολιτικής µε 

σε ευάλωτες οµάδες 

έχουν ως εξής,  



Α/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ΙΑ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 12/12/201
9 98356648 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

2 12/12/201
9 98356649 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

3 12/12/201
9 98356650 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

4 12/12/201
9 98356651 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

5 12/12/201
9 98356652 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

6 12/12/201
9 98356653 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

7 12/12/201
9 98356654 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

8 12/12/201
9 98356655 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

9 12/12/201
9 98356656 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

10 12/12/201
9 98356657 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

11 12/12/201
9 98356658 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

12 12/12/201
9 98356659 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

13 12/12/201
9 98356660 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

14 12/12/201
9 98356661 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

15 12/12/201
9 98356662 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

16 12/12/201
9 98356663 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 



17 12/12/201
9 98356664 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

18 12/12/201
9 98356665 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

19 12/12/201
9 98356666 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

20 12/12/201
9 98356667 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

21 12/12/201
9 98356668 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

22 12/12/201
9 98356669 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

23 12/12/201
9 98356670 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

24 12/12/201
9 

 
 

98356671 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

25 12/12/201
9 

 
 

98356672 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

26 12/12/201
9 

 
 

98356673 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

27 12/12/201
9 

 
 

98356674 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

28 12/12/201
9 

 
 

98356675 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

29 12/12/201
9 

 
 

98356676 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

30 12/12/201
9 

 
 

98356677 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

31 12/12/201
9 

 
 

98356678 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

32 12/12/201
9 

 
 

98356679 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 



33 12/12/201
9 

 
 

98356680 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

34 12/12/201
9 

 
 

98356681 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

35 12/12/201
9 

 
 

98356682 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

36 12/12/201
9 

 
 

98356683 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

37 12/12/201
9 

 
 

98356684 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

38 12/12/201
9 

 
 

98356685 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

39 12/12/201
9 

 
 

98356686 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

40 12/12/201
9 

 
 

98356687 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

 
 
    Η αναγραφόµενη χορηγία/δωρεά θα διανεµηθεί σε ωφελούµενους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισµός 
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες µετά από 
έκθεση Κοινωνικών Λειτουργών. 
      Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόµενα, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
αποδοχή χορηγίας/δωρεάς από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών. Ο 
αριθµός και τα στοιχεία των ωφελούµενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία µας, όπως 
ορίζεται στον Ν. 2472/1991 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 
 
 
 
 

                   Σχέδιο 
Η Συντάκτρια και 
Αναπληρώτρια 

Προϊσταµένη Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής 
(άρθρο 100 Ν.3584/07) 

Η Προϊσταµένη 
∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Ο Αντιδήµαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής 

 
 

 
 

 
 



 
 

Στυλιανή Παναγιωτάτου 
 

………/………/………. 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
∆ιεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Συντάκτρια: Στυλιανή Παναγιωτάτου
Τηλ.: (+30)2132123127 

 

 
 

∆έσποινα Μαρκουτσάκη Ευστάθιος Τοπαλίδης

 
………/………/………. ………/………/……….

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πολιτικής 

Παναγιωτάτου  

 
 
 
 

 
 

 
 

Προς: 
           
 

  
Βαθµός Προτεραιότητας του εγγράφου
Χρόνος ∆ιατήρησης του εγγράφου

Αχαρνές: ……/……./…….. 
Αρ. Πρωτ.: ……… 

 
    
Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής
 

 
 

Ευστάθιος Τοπαλίδης 
 

………/………/………. 

 

Προτεραιότητας του εγγράφου: «Επείγον »  
εγγράφου: «∆ιηνεκές» 

 
: ……/……./……..  

Οικονοµικής Επιτροπής  



Fax:   (+30)2132123119  

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή από το ∆ήµο Αχαρνών-∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, σαράντα 
(40) δωροεπιταγών των πενήντα (50)€ του οµίλου Σκλαβενίτης, χορηγία των 
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ». 

  
 

  κ. Πρόεδρε, 
 

     Παρακαλούµε όπως φέρετε για συζήτηση προς έγκριση στο Σώµα το παραπάνω 
αναγραφόµενο θέµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 στην οποία 
ορίζεται ότι µία από τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και η αποδοχή 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών και έχοντας υπόψη ότι:  
     Με τη µε αριθµ. 186/17-05-2012 απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την  
Ίδρυση και Λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Αχαρνών, η οποία 
τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. 256/09-07-2015 και 06/22-01-2020 αποφάσεις ∆.Σ. Με τη µε 
αριθµ. 60/18-5-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η Τροποποίηση του 
Κανονισµού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 32422/24-7-
2018 & Αρ. Πρωτ. Έγκρισης Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 45397/16299/19-7-2018 
και  µε τη µε αριθµ. 258/02-12-2019 απόφαση ∆.Σ, στο Κοινωνικό  Παντοπωλείο  ∆ήµου  
Αχαρνών  δόθηκε  το  όνοµα  ∆ηµοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο    ¨ Ελένη Σαχσανίδη¨. 
     Με τη µε αριθµ. 3040/57134/16-12-19 απόφαση ∆ηµάρχου, ορίζεται ο κ. Τοπαλίδης 
Ευστάθιος Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής.  
    Οι δωροεπιταγές παραδόθηκαν από τον κ. Ζαχόπουλο Αθανάσιο στον ∆ήµαρχο κ. Βρεττό 
Σπυρίδωνα και στη συνέχεια παρελήφθησαν από τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. 
Τοπαλίδη Ευστάθιο από τον οποίο περιήλθαν στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής µε 
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, µε σκοπό να αποδοθούν σε ευάλωτες οµάδες 
πληθυσµού και καταγεγραµµένους απόρους . 
 
Τα στοιχεία των σαράντα (40) δωροεπιταγών των πενήντα (50) € έχουν ως εξής,  
 
 

Α/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝ

ΙΑ ΑΡ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 12/12/201
9 98356648 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 



2 12/12/201
9 98356649 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

3 12/12/201
9 98356650 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

4 12/12/201
9 98356651 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

5 12/12/201
9 98356652 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

6 12/12/201
9 98356653 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

7 12/12/201
9 98356654 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

8 12/12/201
9 98356655 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

9 12/12/201
9 98356656 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

10 12/12/201
9 98356657 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

11 12/12/201
9 98356658 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

12 12/12/201
9 98356659 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

13 12/12/201
9 98356660 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

14 12/12/201
9 98356661 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

15 12/12/201
9 98356662 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

16 12/12/201
9 98356663 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

17 12/12/201
9 98356664 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 



18 12/12/201
9 98356665 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

19 12/12/201
9 98356666 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

20 12/12/201
9 98356667 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

21 12/12/201
9 98356668 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

22 12/12/201
9 98356669 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

23 12/12/201
9 98356670 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

24 12/12/201
9 

 
 

98356671 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

25 12/12/201
9 

 
 

98356672 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

26 12/12/201
9 

 
 

98356673 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

27 12/12/201
9 

 
 

98356674 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

28 12/12/201
9 

 
 

98356675 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

29 12/12/201
9 

 
 

98356676 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

30 12/12/201
9 

 
 

98356677 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

31 12/12/201
9 

 
 

98356678 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

32 12/12/201
9 

 
 

98356679 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

33 12/12/201
9 

 
 

98356680 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

34 
12/12/201

 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑ 



9  
98356681 

(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

35 12/12/201
9 

 
 

98356682 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

36 12/12/201
9 

 
 

98356683 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

37 12/12/201
9 

 
 

98356684 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

38 12/12/201
9 

 
 

98356685 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

39 12/12/201
9 

 
 

98356686 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

40 12/12/201
9 

 
 

98356687 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ 
(ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑ
ΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

 
 
    Η αναγραφόµενη χορηγία/δωρεά θα διανεµηθεί σε ωφελούµενους του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου που επιλέχθηκαν βάσει των κριτηρίων που αναφέρει ο Κανονισµός 
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου (άρθρο 5)  και σε ευπαθείς οικογένειες µετά από 
έκθεση Κοινωνικών Λειτουργών. 
      Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναγραφόµενα, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
αποδοχή χορηγίας/δωρεάς από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών. Ο 
αριθµός και τα στοιχεία των ωφελούµενων κατοίκων διατηρούνται στην Υπηρεσία µας, όπως 
ορίζεται στον Ν. 2472/1991 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. ∆/νση: Φιλαδελφείας 87 &        
                       Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673 Αχαρνές 
Τηλ. :   2132072460 
             2132072461 
              2132072462 
email: nomiki@acharnes.gr 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση περί  διορισµού
Αχαρνών  
              ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου
του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 

2) Τις διατάξεις του άρθρου
3) Τον ν.4194/2013 ( ΦΕΚ

παραρτηµάτων αυτού 
4) Τις διατάξεις του άρθρου

Επιτροπής  
5) Την υπ΄ αριθµ. 124/37358/01

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
6) Την  υπ΄αριθµ. 2256/38335/09

µέλη της Οικονοµικής επιτροπής
7) Το γεγονός ότι ο  ∆ήµος Αχαρνών

επιλεγεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
8) Την υπ΄αριθµ. 533/2-8

Συµβούλου, κατ΄άρθρο 43 
εκπροσώπηση του Νοµικού
και ο εν γένει  χειρισµός δικαστικών

9) Την αναγκαιότητα ορισµού
εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων
 

                                                             
 
Την ανάθεση εντολής προς τους
∆ήµου Αχαρνών ενώπιον  των
στην µετ΄ αναβολής συζήτηση
αυτές περιγράφονται   στον κατωτέρω
 
 
 
                                                                                                                             

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Βαθµός προτεραιότητας
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο

 
       
                  Αχαρνές   06/3/2020                        

 
Προς τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
           ∆ήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 
 

                            

 

 

περί διορισµού Πληρεξούσιων ∆ικηγόρων  για  την εκπροσώπηση

αρµοδίων δικαστηρίων και τον εν γένει χειρισµό δικαστικών υποθέσεων

του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε
του ν. 4337/2015 περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 

του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
ΦΕΚ 208Α/27/9/2013 ) Κώδικας ∆ικηγόρων µετά των

του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. µε τις  αρµοδιότητες της

. 124/37358/01-09-2018  απόφαση του ∆.Σ.   περί εκλογής
Επιτροπή του ∆ήµου Αχαρνών    

256/38335/09-09-2019  απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
Οικονοµικής επιτροπής   
ότι ο ∆ήµος Αχαρνών στερείται παροχής εµµίσθου ∆ικηγόρου, ο

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 
8-2018 απόφαση ∆ηµάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρµοδιότητα της  οποίας
του Νοµικού Προσώπου ∆ήµος Αχαρνών ενώπιον των αρµοδίων
ειρισµός δικαστικών υποθέσεων  

αναγκαιότητα ορισµού ∆ικηγόρου µε την µορφή ανάθεσης εντολής για
δικαστικών υποθέσεων 

                                                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

εντολής προς τους ακολούθως προτεινόµενους ∆ικηγόρους, για την εκπροσώπηση
ενώπιον  των αρµοδίων δικαστηρίων  κατά την δικάσιµο που έχει

αναβολής συζήτηση καθώς επίσης και τον χειρισµό των δικαστικών υποθέσεων
ται στον κατωτέρω πίνακα:  

                                                                                                                               

 

προτεραιότητας «κοινό» 
εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

   06/3/2020                         

Οικονοµικής Επιτροπής  

την εκπροσώπηση του ∆ήµου 

δικαστικών υποθέσεων.   

οποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις 

ανάληψης υποχρέωσης 
∆ικηγόρων µετά των συνηµµένων 

αρµοδιότητες της Οικονοµικής 

περί εκλογής µελών για την  

ορισµού Αντιδηµάρχων ως 

∆ικηγόρου, ο οποίος να έχει 

περί προσλήψεως Νοµικής 
της οποίας δεν υπάγεται η 
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων 

εντολής για τον χειρισµό 

∆ικηγόρους για την εκπροσώπηση του 
δικάσιµο που έχει ορισθεί, είτε 
δικαστικών υποθέσεων  όπως 



  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020   

HM/NIA ΑΝΤΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΜΑ AMOIBH 

1/4/2020 ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-Υπόµνηµα 
σε κλήση (Αρ Κλήσεως: 
ΚΛ40839/2019)για 
αντιρρήσεις κατά της 
αναγκαστικής εκτέλεσης 
που άσκησε ο ∆ήµος 
κατά της εταιρείας  

149,00+ΦΠΑ 

3/4/2020 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΥΖ. 
ΠΕΤΡΟΥ ΒΗΧΟΥ ΤΟ 
ΓΕΝΟΣ ΖΟΥΛΙΑ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αίτηση  αναγνώρισης 

δικαιούχου και 
καθορισµού προσωρινής 
τιµής (ΓΑΚ: 13494/2020) 
και άσκηση ανταίτησης 

στο ύψος της 
αντικειµενικής αξίας 

427,00+ΦΠΑ 

7/4/2020 
∆ΑΓΛΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΕΒΑΣΤΟΥ 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αίτηση για οριστική 
τιµή (ΓΚ:7534/2019)και 
άσκηση ανταίτησης στο 
ύψος της αντικειµενικής 

αξίας.  

427,00+ΦΠΑ 

7/4/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

 

Παράσταση και 
Υπόµνηµα σε αίτηση 

αναστολής και ένστασης 
κλπ κατά της 3130/2019 

Απόφασης 
∆ηµοσιονοµικής 
∆ιόρθωσης της 

Περιφέρειας Αττικής    

332,00+ΦΠΑ  

9/4/2020 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΛΠ (ΣΥΝ 

216) 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αγωγή των 

υπαλληλων Ι∆ΑΧ (ΓΑΚ: 
2421/2019) κατά του 

δήµου  

149,00+ΦΠΑ 

9/4/2020 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΚΛΠ(ΣΥΝ 129) 

ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αγωγή των 

υπαλληλων Ι∆ΑΧ (ΓΑΚ: 
2420/2019)  κατά του 

∆ήµου  

149,00+ΦΠΑ 

9/4/2020 
ΚΟΥΤΕΛΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αγωγή του (τακτική 
διαδικασία) (ΓΑΚ: 

610132/2017) κατά της 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ και κατά 

του ∆ΗΜΟΥ  

305,00+ΦΠΑ 



9/4/2020 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΣΚΟΥΠΡΑ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αγωγή της (τακτική 
διαδικασία) (ΓΑΚ: 

610135/2017) κατά της 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ και κατά 

του ∆ΗΜΟΥ  

471,00 +ΦΠΑ 

9/4/2020 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΩΚΡΑΤΗ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αγωγή του (ΓΑΚ: 

13194/2020) κατά του 
δήµου (διαδικασία 
εργατικών διαφορών)  

204,00+ΦΠΑ 

10/4/2020 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε αίτηση αναγνώρισης 
δικαιούχου (ΓΑΚ: 
5892/2020) της 

Καβαλλάρη Βασιλικής 
κατά του ∆ήµου 

192,00 + 
ΦΠΑ 

28/4/2020 ΛΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Αίτηση για αναγνώριση 
δικαιούχων και 

καθορισµό οριστικής 
τιµής µονάδος (ΓΑΚ: 

9038/2019) και άσκηση 
ανταίτησης στο ύψος της 
αντικειµενικής αξίας 

427,00 +ΦΠΑ 

28/4/2020 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ 
Η ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΛΠ 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε  αίτηση του ∆ήµου 
(ΓΑΚ: 9568/2019) για 
οριστική τιµή  (ΓΑΚ: 

9568/2019) κατά των 
Κατάρα κλπ 

406,00+ΦΠΑ 

30/4/2020 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Ε.Β.Ε 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Παράσταση-προτάσεις 
σε κλήση για την 

συζήτηση της αγωγής 
της εταιρείας (ΓΑΚ: 

70613/2019) κατά του 
∆ήµου  

359,00+ΦΠΑ 

30/4/2020 ΓΗΓΕΡΤΟΝ A.E 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Παράσταση-υπόµνηµα 
σε προσφυγή- αίτηση 
αναγνώρισης διάλυσης 
της σύµβασης από την 
εταιρεία (Αρ. Καταχ: 
ΠΡ527/20-5-2016) 

341,00+ΦΠΑ 

Προθεσµία 
για την 
κατάθεση 
προσφυγής 
έως την 

17/3/2020  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 

Κατάθεση προσφυγής 
κατά της υπ΄ αριθµ 

17010/9-1-2020 
απόφασης της 

Περιφέρειας Αττικής από 
την µη ορθή διαδικασία 
αποκοµιδής φυτικών 

αποβλήτων. 

85,00 +ΦΠΑ 



 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 

ΚΑΪΜΑΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡ. ΚΑΤΣΑΝ∆ΡΗ 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ 
ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 
Ανακοπή ΚΑΤΑ της Αρ. 
∆ιαταγής Πληρωµής 

1607/2020  
102,00+ΦΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

                                                                                                                       

                                   

ΘΕΜΑ: «Ορισµός ∆ικηγόρου και εξουσιοδότηση αυτού για σ

αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

σχετικά με την με αρ. 

αναφοράς του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

 

 

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση 

Επιτροπή για τον ορισµός ∆ικηγόρου και εξουσιοδότηση αυτού για σ

έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

σχετικά με την με αρ. εµπιστευτικού πρωτ. 184/ΕΜΠ/26

Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά, οι ενέργειες που θα αναλάβουν είναι: 

1. Σύνταξη έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί µε την 

µορφή της καταγγελίας στην Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας. 

2. Σύνταξη έγγραφης αναφοράς στο Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

που εδρεύει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, 

ώστε να δροµολογήσουν αµφότερες οι εν λόγω υπηρεσίες την 

έρευνα για όσα έχουν λάβει χώρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Γραφείο ∆ηµάρχου 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Τηλ.:  213 2072450 
Fax:   210 2464022 
 

 

                                                                                                                       

                                    

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

«Ορισµός ∆ικηγόρου και εξουσιοδότηση αυτού για σύνταξη έγγραφης 

αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

σχετικά με την με αρ. εµπιστευτικού πρωτ. 184/ΕΜΠ/26

αναφοράς του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική 

Επιτροπή για τον ορισµός ∆ικηγόρου και εξουσιοδότηση αυτού για σ

έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

εµπιστευτικού πρωτ. 184/ΕΜΠ/26-11-2019 αναφοράς του 

ύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Αναλυτικά, οι ενέργειες που θα αναλάβουν είναι:  

έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί µε την 

µορφή της καταγγελίας στην Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας. 

Σύνταξη έγγραφης αναφοράς στο Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

εύει στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής,  

ώστε να δροµολογήσουν αµφότερες οι εν λόγω υπηρεσίες την 

έρευνα για όσα έχουν λάβει χώρα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 
 
 
 
 
Προς: 

 

Αχαρνές, 09/03/2020

 

Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής

 

                                                                                                                       

ύνταξη έγγραφης 

αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

εµπιστευτικού πρωτ. 184/ΕΜΠ/26-11-2019 

αναφοράς του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.» 

από την Οικονοµική 

Επιτροπή για τον ορισµός ∆ικηγόρου και εξουσιοδότηση αυτού για σύνταξη 

έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

2019 αναφοράς του 

έγγραφης αναφοράς, η οποία θα κοινοποιηθεί µε την 

µορφή της καταγγελίας στην Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας.  

Σύνταξη έγγραφης αναφοράς στο Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 

ώστε να δροµολογήσουν αµφότερες οι εν λόγω υπηρεσίες την 

 
Αχαρνές, 09/03/2020 

 

 

 

Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής 



3. Σύνταξη εγγράφου αναφοράς και κοινοποίησή του στον Εισαγγελέα 

Πληµµελειοδικών, προκειµένου να λάβει γνώση. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείτε η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει ως 

πληρεξούσιους και αντικλήτους και να εξουσιοδοτήσει για την ανωτέρω υπόθεση 

τους ∆ικηγόρους κ.κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ, κάτοικο Αχαρνών οδός Πάρνηθος 1 µε 

ΑΜ ∆ΣΑ: 26175, ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΑΝΟ, κάτοικο Αχαρνών οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ 

∆ΣΑ: 24828 και ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΡΑΠΙ∆Η κάτοικο Αχαρνών οδός Πάρνηθος 1 µε ΑΜ 

∆ΣΑ: 28659. 

Θα αναγνωρίζει δε από τούδε όλες τις πράξεις των άνω εντολοδόχων της 

∆ικηγόρων ως νόµιµες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από 

τον ίδιο τον ∆ήµαρχο. 

Η αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων για την ανωτέρω υπόθεση 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  

Παρακαλούµε όπως η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσει σχετικά. 

        

 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Θέµα: Ψήφιση Προϋπολογισµού
του ΝΠΙ∆ ∆ηµοτική Κοινωφελής
 
Κύριε Πρόεδρε,  
  
Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε

Αχαρνών στις ……………………………………. 20

απόφαση, για την ψήφιση

του Ν.Π.Ι.∆. «∆ηµοτική Κοινωφελής

έτους 2020 σύµφωνα µε τις

των κοινωφελών επιχειρήσεων

εσόδων και εξόδων και

κοινοτική διαχείριση.  

Σύµφωνα µε την παρ

ισχύει, αλλά και το άρθρο

12, η κοινωφελής επιχείρηση

Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες

από σχετική απόφαση του

λαµβάνεται µε την απόλυτη

Προϋπόθεση προς τούτο

εισηγητική έκθεση – αυτής

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

 
Αχαρνές,      6

         Αρ.πρωτ.: ………228………
 
Προς : Πρό

Οικονοµικής                   
Επιτροπής 
         κ. Σπυρίδων Ι. Βρεττός

 
 
 

Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ 

Προϋπολογισµού & Προγράµµατος ∆ράσης έτους
∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (∆.Η.Κ Ε

Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή του

στις ……………………………………. 2020 ώστε

ψήφιση του Προγράµµατος ∆ράσης &  Προϋπολογισµού

∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών», οικονοµικού

σύµφωνα µε τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Κ.∆.Κ., η

κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύµφωνα µε ιδιαίτερο προϋπολογισµό

εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δηµοτική

µε την παρ. 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε

και το άρθρο 10 παράγραφος 14 του Ν. 4071/12, ΦΕΚ

κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηµατοδοτείται από

δραστηριότητες και τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες

απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών

προς τούτο αποτελεί η κατάθεση προγράµµατος

αυτής στο οποίο αναφέρονται οι δραστηριότητες

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008 

Αχαρνές,      6/3/2020 
Αρ.πρωτ.: ………228……… 

: Πρόεδρο της 
Οικονοµικής                   .          

κ. Σπυρίδων Ι. Βρεττός 

∆ράσης έτους 2020 
∆ Η.Κ.Ε.Α.). 

Επιτροπή του ∆ήµου 

ώστε να ληφθεί 

Προϋπολογισµού 

Αχαρνών», οικονοµικού 

του Κ ∆.Κ., η διαχείριση 

ιδιαίτερο προϋπολογισµό  

υπόλοιπη δηµοτική ή 

όπως τροποποιήθηκε και 

. 4071/12, ΦΕΚ 85Α/11-4-

χρηµατοδοτείται από τον οικείο 

αυτήν υπηρεσίες, µετά 

Συµβουλίου η οποία 

συνόλου των µελών του.  

προγράµµατος δράσης – 

ριότητες και οι 



υπηρεσίες, η οικονοµική δαπάνη αυτών και η ενδεχόµενη χρηµατοδότηση 

τους από τον οικείο Ο.Τ.Α. 

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 την Οικονοµική Επιτροπή, µε την οποία 

τεκµαίρονται τα έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθεί από τον δηµοτικό προϋπολογισµό, ως ορίζει ο ως άνω 

νόµος. 

Το οικονοµικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συµπίπτει µε το 

ηµερολογιακό έτος. 

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 ∆ήµου 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. 

Εάν δεν εγκριθεί το Προγράµµατος ∆ράσης & ο προϋπολογισµός της 

επιχείρησης, από την Οικονοµική Επιτροπή τότε η επιχείρηση δεν µπορεί να 

προβεί σε οικονοµικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και 

γενικά δεν µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις 

σχετικά µε θέµατα που παράγουν οικονοµικές απαιτήσεις και συνέπειες.  

Το παρόν πρόγραµµα εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αχαρνών και πήρε τον αριθµό απόφασης 

11/13-02-2020. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 & 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 
                                               
 
 
 
 
                           



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 που αφορά την χρηµατοδότηση των ∆ηµοτικών 
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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Κ.Ε.∆.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.∆.∆.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. 
Σύµφωνα  µ ε  τ ο  άρ θρο  1  τ η ς  απόφαση 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο , µε την οποία τεκµαίρονται τα 
έσοδα και έξοδα της επιχείρηση, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί από τον δηµοτικό 
προϋπολογισµό, ως ορίζει ο  
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 ∆ήµου σε συνάρτηση και µε τη 

γενικότερη οικονοµική συγκυρία  
 
 
 



1. Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
Η  «∆ηµοτική   Κοινωφελής   Επιχείρηση   Αχαρνών»  (∆Η.Κ.Ε.Α.), προήλθε από 
την τροποποίηση της καταστατικής πράξης της κοινωφελούς επιχείρησης του 
καταργηθέντος Καποδιστριακού ∆ήµου Θρακοµακεδόνων (∆Η.Κ.Ε.Θ.). Το 
καταστατικό της ∆Η.Κ.Ε.Α. (πρώην ∆Η.Κ.Ε.Θ.) όπως ισχύει έχει ως κατωτέρω: 

 
Τροποποίηση του καταστατικού της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Αχαρνών (πρώην) ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θρακοµακεδόνων) 
 
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, η 
οποία διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 περί δηµοτικών 
κοινωφελών επιχειρήσεων και έχει την επωνυµία ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Αχαρνών και εν συντοµία ∆Η.Κ.Ε.Α. 
 
2. ΣΥΣΤΑΣΗ 
Η ∆ηµοτική 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. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της κατά το νόµο πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
4. Ε∆ΡΑ 
Η Έδρα της Επιχείρησης είναι στον ∆ήµο 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. ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ - ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η ∆ηµοτική 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. 
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, ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου 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 ∆ήµου. 
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 ∆ήµου 
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 ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  
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 
∆ήµου. 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 ∆ήµου, 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 ∆ήµο όπως η υλοποίηση προγραµµάτων 
µαζικού αθλητισµού και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  
 
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση µπορεί να συµµετέχει σε προγραµµατικές συµβάσεις υπό 
τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
 
 
 
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 ∆ήµο Αχαρνών. 



 
9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Ο ∆ήµος δεν εισφέρει στη ∆ηµοτική Επιχείρηση περιουσιακά στοιχεία του. Με 
απόφαση του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου είναι δυνατό να παραχωρηθούν προς την ∆ηµοτική 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 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του 
οποίου ορίζονται µαζί µε αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Από τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα πέντε (5) θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του 
∆ήµου 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 
∆ιοικητικό 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 ∆ήµου 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 ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου. 
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) ∆άνεια. 
ι) Έσοδα εισιτήρια παραστάσεων και λοιπών εκδηλώσεων συναφών µε τους σκοπούς 
της Επιχείρησης. 
 
12. ΛΥΣΗ 
Η επιχείρηση λύεται: 
α) µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 262 του Κώδικα ∆ήµων 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 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία έχουν αποµείνει περιέρχονται στο ∆ήµο Αχαρνών. 
 
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 ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, καθώς δεν υπάρχει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Οργανόγραµµα ∆Η.Κ.Ε.Α  
 
 
 

 
2.  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(11 ΜΕΛΗ)

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΤΜΗΜΑ (2)

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)
ΤΜΗΜΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΜΠΑΛΕΤΟ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΗ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΙ

ΧΟΡΟΙ

ΤΜΗΜΑ

Ω∆ΕΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (2)

ΚΛΑΣΙΚΗ 
ΚΙΘΑΡΑ

ΒΙΟΛΙ

ΠΙΑΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ (4)

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ



1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 
Η ∆ηµοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών συντάσσει το παρόν σχέδιο 
∆ράσης 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. Ω∆ΕΙΟ: 
 
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 
• 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 ∆ήµου Αχαρνών έχει την επιµέλεια της φιλαρµονικής 
του ∆ήµου Αχαρνών, η οποία   συµµετέχει όταν οι ανάγκες των εκδηλώσεων το 
απαιτούν. 
 
 Στη ∆Η.Κ.Ε.Α , λειτουργεί τµήµα εκµάθησης οργάνων πνευστών, κρουστών, δωρεάν,  
µε σκοπό την εθελοντική στελέχωσή της Φιλαρµονικής από νέα άτοµα. 
 
Εικόνες Από Φιλαρµονική  
 
 
 

 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 



           1.∆ιοργάνωση εκδηλώσεων  
Η ∆Η.ΚΕΑ διοργανώνει τις περισσότερες  εκδηλώσεις που αφορούν  
 
 Επετείους  όπως: 
 
1. 25η Μαρτίου 
2. Γενοκτονία  των Ποντίων 19η Μαΐου 
3. Επιµνηµόσυνη ∆έηση Κυπρίων Αγωνιστών 
4. Εορτή των Ενόπλων ∆υνάµεων 
5. 28η Οκτωβρίου 
6. Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου 
7.   ΒΡΑ∆ΙΕΣ 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 ∆Η.Κ.Ε.Α. προτίθεται να διοργανώσει Πολιτιστικές εκδηλώσεις ανάδειξης και 
διατήρησης πολιτιστικής Κληρονοµίας, για την προβολή όλων των διαφορετικών 
πολιτισµών που απαρτίζουν  τον ∆ήµο 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, 
∆ιαπολιτισµική 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. ∆ιοργάνωση  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. ∆ιοργάνωση πανηγυριών , υπαίθριων εκθέσεων Εµπορικά  ΒΑΖΖΑR , Ανθοκοµικής. 
Θεµατικών Φεστιβάλ . 
 Η ∆Η.ΚΕΑ προγραµµατίζει την διοργάνωση πανηγυριών όχι µόνο µε αφορµή  
τοπικών εορτών πχ. ΖΩΟ∆ΟΧΕΙΑ , 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 ∆Η.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. 
 
 
  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.  ∆ιοργάνωση 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 ∆ήµου µε µεγάλη επιτυχία   γεγονός που καθιστά αδήριτη την ανάγκη συνέχειας. 
 
  
Προγραµµατισµός προβολών: 
Μάρτιος –Απρίλιος :ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 Ιούνιος: ΘΕΑΤΡΟ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 
 Ιούλιος: ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ  
 Οκτώβριος -Νοέµβριος: ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
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 ∆ράση 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 ∆ήµο. 
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. 
 
7. ∆ιοργάνωση παραστάσεων και συναυλιών  τόσο για  φιλανθρωπικούς σκοπούς , 

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

 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στα πλαίσια της πρόληψης η ∆Η.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 
∆ήµο µας ∆ηµοτικών 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: «∆ηµιουργία 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. ∆ιοργάνωση 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: 

•••• ∆εντροφυτέψεις 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. 

•••• ∆ιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα το περιβάλλον και εκτύπωση ενηµερωτικού 
φυλλαδίου. 

•••• ∆ιοργάνωση 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 ∆ήµους. 

 
Από τον µήνα Απρίλιο η ∆Η.Κ,Ε.Α θα αναλάβει την λειτουργία  στις παρακάτω 
δοµές: 
 
α) Του  Κυλικείου που βρίσκεται στον χώρο του ∆ηµαρχείου, 
  
β) Του Κυλικείου που βρίσκεται στο Νέο  Νεκροταφείο του ∆ήµου  
 
γ) Του ανθοπωλείου που βρίσκεται στο Νέο Νεκροταφείο του ∆ήµου  
 
δ) Τις υπηρεσίες αφής καντηλιών .  
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

                ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 

                  ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
 

              ΕΤΟΥΣ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ 
     

                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ -ΕΣΟ∆ΩΝ 2020  
 

     

1. ΕΞΟ∆Α 
      

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  ΧΡΗΣΗΣ 2020 
      
  ΠΟΣΑ   

 
 
 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ     
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     
6000 ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     
6000000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  67.900,00  
6003 ΕΡΓΟ∆.ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡ. ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ.     
6003000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ  16.500,00  
ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 60  84.400,00  
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ     
6100 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     
610000 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ     
61000000001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 16.000,00  
6101 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ     
6101000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ20%    
6101000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ 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  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ & ∆Σ 13.900,00  
6104000001 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒ ∆Σ  3.000,00  
6198000 ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ     
6198000000 ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ   1.500,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 61  

90.900,00 
  

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ     
6203 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ     
6203000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ     
620300001 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  1.500,00  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΕΞΟ∆Α 

      
ΧΡΗΣΗΣ 2020 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  

  ΠΟΣΑ   
6203002 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ     
6203002000 ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 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 ∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ     
6398008 ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΜΟΣ  400,00  
6398009 ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΩΜΕΝΟΣ (prorate)  10.000,00  
6398010 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ  1.600,00  

ΣΥΝΟΛΟ   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 63  12.000,00  
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 

 

  

 

  
6400 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ     
6400000 ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ  1.500,00  
6402 ΕΞΟ∆Α ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ     
6402006 ΕΞΟ∆Α ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ  3.000,00  
6402011 ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΗΚΕΑ  3.500,00  
6402098 ΕΞΟ∆Α ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-ΥΠΑΙΘ.ΕΚ∆ΗΛ     
6402098000 ΕΞΟ∆Α ΟΡΓΑΝ.ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΠΑΝΗΓ-ΦΕΣΤ-ΥΠΑΙΘ.ΕΚ∆ΗΛ 55.000,00  
6402990 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ    
6402990000 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 50.000,00  
6402990001 ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΙΤΙΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 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 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ     
6409000 

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ -ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΤΥΠΟ     

6409000000 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  2.500,00  
6498 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α     
6498001 ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ω∆ΕΙΟΥ     
6498001004 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α Ω∆ΕΙΟΥ  1.500,00  
 
6498002 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ    
6498002001 ΕΞΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

 

3.500,00 
 

6498003 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

 

4.500,00 

 

64980030001 ΕΞΟ∆Α  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ & ΜΠΟΣ∆Α) 

 

10.500,00 

 

64980030002 ΕΞΟ∆Α ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ( ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)  

 

10.000,00 

 

64980030003 ΕΞΟ∆Α ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

 

12.500,00 

 

64980030004 ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΗ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

 

8.500,00 

 

64980030005 ΕΞΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆Η.Κ.Ε.Α. 

 

3.500,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 64 
 

200.500,00 
 

  
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α    
6598000000 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 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 ∆ΑΠΑΝΩΝ  427.000,00  
 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ   427.000,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ΕΞΟ∆Α 
      

ΧΡΗΣΗΣ 2020   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 

  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   ΠΟΣΑ   
      
81 Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α     
8100 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α  1.500,00  
8100000001 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α     
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 81  1500,00  
      
      
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  428.500,00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

2. ΕΣΟ∆Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  
73. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
7301 ΕΣΟ∆Α  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω∆ΕΙΟΥ     
7301000 ΕΣΟ∆Α  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω∆ΕΙΟΥ  45.000,00  
7302 ΕΣΟ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ     
7302000 ΕΣΟ∆Α ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  35.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 73  80.000,00  
74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α     
7400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦ. ΕΣΟ∆Α     
7400000 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  165.500,00  
7400000 ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΟΑΕ∆  41.500,00  
7404 ΧΟΡΗΓΙΕΣ-∆ΩΡΕΕΣ     
7404000 ∆ΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ  5.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 74  212.000,00  
75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     
7500 ΕΣΟ∆Α ΛΟΙΠΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ    



7500000 ΕΣΟ∆Α ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ)  18.500,00  
7500001 ΕΣΟ∆Α ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)  30.000,00  
7500002 ΕΣΟ∆Α ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  30.000,00  
7500003 ΕΣΟ∆Α ΑΦΗΣ ΚΑΝΤΗΛΙΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  8.000,00  
75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ     
7508 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     
7508000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ&ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α  50.000,00  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 75  136.500,00  

     
     
     
     
     
     
      
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   428.500,00  
     

 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020    
     
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ    
     
     
 ΕΞΟ∆Α    
     
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ    
     
     
60. ΑΜΟΙΒΕΣ &ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   84.400,000  
61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ   90.900,00  
62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   33.200,00  
63. ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ   12.000,00  
64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α   200.500,00  
65.  ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α   500,00  
66. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  5.500,00  
81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   1.500,00  
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  428.500,00  
     
 ΕΣΟ∆Α    
     

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΠΟΣΑ  
73.  ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   80.000,00  
74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆Α   212.000,00  
75. ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ   136.500,00  
     
         
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ  428.500,00  
     



 
- Για την σύνταξη του προϋπολογισµού χρησιµοποιήθηκαν οι κωδικοί του Γ.Λ.Σ., 
∆ιότι η ∆.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 ∆.Η.Κ.Ε.Α . 
- Η ∆ιαχείριση  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 
∆ΗΜΟ 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. 
 
Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδότησης πρέπει να γίνονται το αργότερο   κάθε τρεις 
µήνες σύµφωνα πάντα µε την ταµειακή  ρευστότητα του ∆ήµου. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 

 
 
 
 


