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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                

(Ν.Π.Ι.Δ.)  

Γραφείο Προέδρου 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                         

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

 
Απόσπασμα από το 11ο  Πρακτικό  

Αρ. Απ.: 30 
Αρ. Θέματος: 1ο                                                                                                             

Συνεδρίαση της 30/06/2020                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 391/15-06-2020 

 
Σήμερα την 30/6/2020 στα γραφεία της ΔΗΚΕΑ συνήλθε το Δ.Σ. για συζήτηση και 

λήψη αποφάσεων.  Παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη: 
 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Κόνταρης Χρύσανθος 

2 Ζαχαριάδη Αγγελική 2 Παπακώτσης Κων/νος 

3 Κατσανδρή Χρηστίνα 3 Βρεττός Επαμεινώνδας 

4 Αραμπαντζής Ευάγγελος 4 Ναυροζίδου Μαρία 

5 Λαζάρου Καλομοίρα     

6 Κρητικός Κωνσταντίνος   

7 Μαρίνης Σταμάτιος   

    

    

Αφού διαπιστώθηκε η πλειοψηφία καθώς από το σύνολο 11 μελών (ήταν 
παρόντα 7 μέλη) ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως 

κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
 

Θέμα: Διοργάνωση κύκλων εκδηλώσεων «Αχαρναί - Όμορφη πόλη» - Α’ 

κύκλος Umbrella Sky Project. 

 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εικόνας της πόλης των Αχαρνών σε κάθε επίπεδο, 

εντάσσεται και μια προσπάθεια, η οποία στοχεύει στον καλλωπισμό και τη διακόσμηση 

συγκεκριμένων σημείων, τα οποία μπορούν να δώσουν μια διαφορετική οπτική. Σε 

αυτή την προσπάθεια συμπεριλαμβάνεται μια σειρά δράσεων, η οποία θα λειτουργήσει 
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προς αυτή την κατεύθυνση. Καθεμία από αυτές έχει σχεδιαστεί και προγραμματιστεί να 

πραγματοποιηθεί αυτόνομα, ούτως ώστε να υπάρξει εξοικονόμηση χρόνου και να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο σύντομα.  

Σκοπός των ενεργειών είναι να ξεκινήσει μια συλλογική προσπάθεια με αφετηρία 

τον Δήμου και τη ΔΗΚΕΑ, που θα επεκταθεί στους δημότες και όλοι μαζί βήμα - βήμα 

να συνδράμουμε για να αρχίσει να αλλάζει η εικόνα της πόλης.  

Το σκεπτικό της δράσης είναι μέσα από μικρής κλίμακας αισθητικές παρεμβάσεις 

να δημιουργηθούν σημεία που θα αποτυπώνεται το σημάδι της αλλαγής με φορέα την 

καλλιτεχνική έκφραση σε κάθε της μορφή. Παράλληλα οι υπηρεσίες του Δήμου θα 

συμβάλλουν με τα δικά τους μέσα στην κοινή προσπάθεια.  

Το επιθυμητό αποτέλεσμα αφορά τη δημιουργία μια καλλιτεχνικής συνείδησης σε 

συνδυασμό με την ανάδειξη μιας διαφορετικής εικόνας για την πόλη μας και 

παράλληλα η ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.  

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του πλάνου προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι 

εξής δράσεις:  

1) Umbrella Sky Project 

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Ένας δρόμος διακοσμείται με ανοιχτές ομπρέλες και το αποτέλεσμα είναι 

εντυπωσιακό. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε στην Πορτογαλία και υπάρχουν 

παραδείγματα στο Παρίσι, αλλά και σε Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Αθήνα.  

Μια σύνθεση γεμάτη «χρώμα και χαρά» που μπορεί να προωθήσει τα μέρη που 

θα το πραγματοποιήσουν. Σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες αναδεικνύεται η 

τοπική αγορά και δημιουργείται ένα κλίμα ευφορίας μέσα από την ομορφιά και την 

καλλιτεχνική έκφραση.  

2) Ανθισμένη πόλη  

Γεμίζουμε πλατείες και παρτέρια με λουλούδια. Σε συνεργασία με την υπηρεσία 

Πρασίνου χρησιμοποιούμε πολύχρωμα λουλούδια που πάντα ομορφαίνουν την 

καθημερινότητά μας. Μπορεί αν συνδυαστεί με τοποθέτηση διαφόρων λουλουδιών σε 

γλάστρες κρεμασμένες σε πιο ψηλά σημεία, όπως για παράδειγμα στύλους.  

3) Χρώμα στο γκρίζο  

Καλλιτεχνικές ομάδες δρόμου ή μαθητές σχολείων αναλαμβάνουν να ζωγραφίσουν 

τοίχους πολυκατοικιών ή άλλων κτιρίων. Η διαφοροποίηση είναι πως δεν πρόκειται για 

απλά γκράφιτι, αλλά για τοίχους που λειτουργούν ως ένας μεγάλος καμβάς που θα 

φιλοξενήσει ένα σχέδιο σχετικό με την περιοχή ή τη χρήση του κάθε κτιρίου.  
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4) Πλατεία ένας χώρος έκφρασης  

Οι πλατείες της πόλης μπορούν εναλλάξ τα Σαββατοκύριακα να μετατρέπονται σε 

μικρές σκηνές που θα φιλοξενήσουν δρώμενα, μουσική, έκφραση. Επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες συνεργάζονται και αποδίδουν θέατρο δρόμου, σταντ απ, χορό σε ομάδες 

κ.α. Σύλλογοι, σχολεία, παρέες γίνονται οι δικοί μας καλλιτέχνες και μαζί τους 

ενδίδουμε σε μικρά φεστιβάλ τέχνης του δρόμου. 

Για τους λόγους αυτούς ο Πρόεδρος προτείνει την υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων που θα έχουν σκοπό την αναβάθμιση και καλλωπισμό της εικόνας της πόλης. 

Ως αφετηρία των δράσεων προτείνεται το Umbrella Sky Project  και πιο 

συγκεκριμένα θα αφορά τους δρόμους πλησίον της κεντρικής πλατείας που 

καταλήγουν στον ιερό ναό του Αγίου Βλασίου. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν ελέγχου 

βασιζόμενοι πάντα στην ασφάλεια και στατικότητας της εγκατάστασης. Τέλος τέτοιου 

είδους δράσεις έχουν προβλευτεί στον Προϋπολογισμό της επιχείρησης στον κωδικό 

64.02.098 ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΥΠΕΘΡΙΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ με συνολικό ποσό κωδικού τις 55.000,00€. 

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

προς την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων), έχει ως σύνολο τα 3.500,00€ (τρείς 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Στα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των 

υλικών που απαιτούνται για το ανωτέρω έργο καθώς και το κόστος της ασφαλής 

τοποθέτηση του. 

Τέλος ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης 

που θα είναι και η έναρξη των κύκλων εκδηλώσεων καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ως 

προς την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρία ανάθεσης. 

Το Σώμα λαμβάνοντας υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου και μετά από 

ερωτήσεις πάνω στο θέμα, ψήφισε ομόφωνα το θέμα ως η εισήγηση. Παράλληλα 

εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο στην υπογραφή της σύμβασης με την εταιρία που θα 

αναλάβει το έργο.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
    

ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ           ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ             ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ       

 
ΑΡΑΜΠΑNΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                     

 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ 

 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

 
 

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της ΔΗ.Κ.Ε.Α. 
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