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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ         

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Ι.Δ.)  

Γραμματεία Διοικητικών Συμβουλίων 

Πλατεία Αγ. Νικολάου 3 

2ος Όροφος, Τ.Κ. 13674, Αχαρνές                                           

Τηλ.: 210 2478505/507                                                                         

E-mail: dikeacharnon@yahoo.gr 

 
Απόσπασμα από το 13ο Πρακτικό 

Αρ. Απ.: 89 
Αρ. Θέματος: 13ο                                                                                          

Συνεδρίαση της 03/06/2022                                                                                                                
Αρ. Πρωτ. πρόσκλησης 520/27-05-2022 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο 643 

– Α.Π.69472/24-9-21 «Συνεδριάσεις και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) του Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης στις 3/6/2022 και συμμετείχαν τα παρακάτω μέλη: 

α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Νίκας Ιωάννης 1 Αραμπαντζής Ευάγγελος 

2 Κατσούρος Σπυρίδων 2 Βρεττός Επαμεινώνδας 

3 Δαμάσκος Νικόλαος 3 Παπακώτσης Κων/νος 

4 Κατσανδρή Χριστίνα 4 Ναυροζίδου Μαρία 

5 Λαζάρου Βασίλειος   

6 Λαζάρου Καλομοίρα     

7 Τσατσούλης Δημήτρης   

8 Παππά Αλεξάνδρα   

    

Ο κ. Δαμάσκος Νικόλαος προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε ως αναπληρωματικό 

μέλος του κ. Αραμπαντζή Ευάγγελου. 

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

8 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω 

το θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
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Θέμα: Διοργάνωση του 1ου Αχαρνές City Festival. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΔΗ.Κ.Ε.Α. , ΦΕΚ 45Β/19-1-2009 σύστασης 

ΔΗ.Κ.Ε.Θ., τροποποίηση καταστατικού βάσει ΦΕΚ 1859/22-8-11 και αλλαγή επωνυμίας 

από ΔΗ.Κ.Ε.Θ. σε ΔΗ.Κ.Ε.Α. και όπως αυτό τροποποιήθηκε η συστατική της πράξη βάσει 

των ΦΕΚ 1216/11-4-12 και ΦΕΚ 5316/17-11-2021, η ΔΗ.Κ.Ε.Α. στον τομέα της Παιδείας 

και του Πολιτισμού, δίνατε η διοργάνωση πολιτιστικών, επετειακών και εορταστικών 

εκδηλώσεων για την προβολή του τοπικού πολιτισμού. 

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

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης 119/16-12-2021 και με 

την υπ’ αριθμό 679/28-12-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αχαρνών και με επιβάρυνση του κωδικού που αναφέρει ο Προϋπολογισμός 64.02.98 

«ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝ. ΕΚΘΈΣΕΩΝ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ – ΥΠΑΙΘ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με 

συνολικό ποσό κωδικού 80.000,00€ για το 2022, και λόγω ότι η επιχείρηση διαθέτει τον 

ανάλογο εξοπλισμό καθώς και το έμπειρο προσωπικό για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω 

εκδήλωση, προτείνεται από τον Πρόεδρο η έγρκιση του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

εξόδων για την διοργάνωση του 1ου Αχαρνές City Festival από τις 16 Ιουνίου 2022 έως 

και τις 19 Ιουνίου 2022. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εξόδων που 

απαιτούνται ως προς την άρτια οργάνωση και υλοποίηση της διοργάνωσης για το 1ο 

Αχαρνές City Festival από τις 16 Ιουνίου 2022 έως και τις 19 Ιουνίου 2022 (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων), έχει ως σύνολο τις 20.000,00€ 

(είκοσι χιλιάδες ευρώ).  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξόδων έχει ως εξής:  

• Έξοδα εκτυπώσεων πανό εκδήλωσης ………………………………..2.000,00€ 

• Αφίσες προώθησης εκδήλωσης …………………………………………… 500,00€ 

• Έξοδα καλλιτεχνικών σχημάτων ……………………………………. 10.000,00€ 

• Ενοικίαση χημικών τουαλετών ……………………………………………..500,00€ 

• Υπηρεσίες φύλαξης ……………………………………………………………..1.500,00€ 

• Ενοικίαση ηχητικών εκδήλωσης ……………………………………….. 4.000,00€ 

• Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας ………………………………………….1.500,00€ 

                                                                        Σύνολο ……… 20.000,00€ 

Τα παραπάνω έξοδα μπορεί να διαφέρουν χωρίς να αλλάζει το συνολικό κόστος 

διοργάνωσης της εκδήλωσης. 
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Παράλληλα ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα τον προσδιορισμό, σε ενιαίο εφάπαξ 

χρηματικό ποσό, τόσον ως συμμετοχή κάλυψης, για τις δαπάνες που θα εκτελεσθούν 

κατά τα ανωτέρω, όσον και ως αντίτιμο συμμετοχής, για κάθε συμμετέχοντα, εν γένει 

έμπορο και πωλητή, στην διοργάνωση του 1ου Αχαρναί City Festival για το διάστημα 

από 15/6 έως και 19/6 τρέχοντος έτους ορίζεται το ποσό των 50,00€ ανά θέση. 

Για τους λόγους αυτούς ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα την έγκριση του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού εξόδων υλοποίησης της διοργάνωσης για το 1ο Αχαρναί 

City Festival από την 16 Ιουνίου 2022 έως και 19 Ιουνίου 2022 για τους λόγους και με 

το κόστος όπως αυτά έχουν διατυπωθεί παραπάνω, καθώς και με το αναφερθέν κόστος 

συμμετοχής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα: 

• Την έγκριση Διοργάνωσης του 1ου Αχαρνές City Festival  από τις 16/6 έως 

τις 19/6. 

• Εγκρίνει τον παραπάνω ενδεικτικό προϋπολογισμό εξόδων διοργάνωσης του 

1ου Αχαρνές City Festival. 

• Εγκρίνει το παραπάνω κόστος συμμετοχής στην διοργάνωση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ         ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ  

 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΠΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

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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