
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           
                   Αριθμ. 62  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 106 / 19.10.2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 7/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 04/10/2011 και ώρα 18.30 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη, και ονομαστικά οι 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Παντελής Ξυριδάκης Καρέλλας Παναγής  

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη Κοντολέων Στυλιανός  

             Γαλάνης Δημήτριος  

Χατζηβασιλείου Μυρένα  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Χαροκόπος Παντελής  

Ρέγγος Ιωάννης  

Δουνδουλάκη Ελένη  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 2ο Εγκριση τιμολογιακής πολιτικής, έτους 2011, για τα δίδακτρα των 
εκπαιδευτικών μαθημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 
–Ψυχικού.  
  
Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 259 παρ. 3, του ν. 3463/06, 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. 
 
Ως εκ τούτου προτείνεται η έγκριση τιμολογιακής πολιτικής, έτους 2011, για τα 
δίδακτρα των εκπαιδευτικών μαθημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης –Ψυχικού, ως ακολούθως:  
 
Α. Στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

 Για τα προγράμματα γυμναστικής ενηλίκων 
  Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 

40 Ευρώ, για τρεις (3) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 12 
ωρών σε μηνιαία βάση  
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα προγράμματα γυμναστικής παιδιών  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής ενηλίκων  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
40 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο 24 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με σύνολο 6 ωρών 
σε μηνιαία βάση.  
[Λειτουργούν τρείς (3) ομάδες  μαθημάτων Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων για 
μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με γενικό σύνολο 18 ωρών] 

 Για απασχόληση νηπίων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα παιδικού μπαλέτου  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  
 

Β. Στην Πινακοθήκη Λέφα 
 Για τα μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων 

56,25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο12 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα γλυπτικής Ενηλίκων 
62,50 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο12 
ωρών σε μηνιαία βάση  
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 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για απασχόληση νηπίων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 
Γ. Στο Γήπεδο 5x5 Ν. Ψυχικού 

 Για τα μαθήματα ποδοσφαίρου παιδιών-εφήβων 
20 Ευρώ για τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 
Δ. ΚΕΠ Φιλοθέης 

 Για μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
50 Ευρώ για τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 
Η παρούσα απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ.3 του ΚΔΚ , θα υποβληθεί προς 
έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. 
 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε μεταξύ  των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ 3 του άρθρου 259 του Ν. 3463/06  
το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική έτους 2011, αναφορικά με τα δίδακτρα των 
εκπαιδευτικών μαθημάτων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –
Ψυχικού ως ακολούθως:  
 
Α. Στο Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

 Για τα προγράμματα γυμναστικής ενηλίκων 
  Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 

40 Ευρώ, για τρεις (3) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 12 
ωρών σε μηνιαία βάση  
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα προγράμματα γυμναστικής παιδιών  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής ενηλίκων  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
40 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο 24 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με σύνολο 6 ωρών 
σε μηνιαία βάση.  
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[Λειτουργούν τρείς (3) ομάδες  μαθημάτων Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων για 
μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με γενικό σύνολο 18 ωρών] 

 Για απασχόληση νηπίων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα παιδικού μπαλέτου  
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
30 Ευρώ για δύο (2) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  
 

Β. Στην Πινακοθήκη Λέφα 
 Για τα μαθήματα ζωγραφικής ενηλίκων 

56,25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο12 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα γλυπτικής Ενηλίκων 
62,50 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (3 ώρες/μάθημα) με σύνολο12 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 Για τα μαθήματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 Για απασχόληση νηπίων 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται σε: 
25 Ευρώ για μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 ωρών 
σε μηνιαία βάση  

 
Γ. Στο Γήπεδο 5x5 Ν. Ψυχικού 

 Για τα μαθήματα ποδοσφαίρου παιδιών-εφήβων 
20 Ευρώ για τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση  

 
Δ. ΚΕΠ Φιλοθέης 

 Για μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
50 Ευρώ για τέσσερις (4) φορές την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση  
 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την προώθηση της   
παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την 
απαιτούμενη έγκριση. 
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62  / 2011. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
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   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                               
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ 
 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
 
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
 
 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ   
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