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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

                                     

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

           

          Αριθμ. 12 / 2013 

                   Αριθ. πρωτ. 376 / 19-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις  έντεκα (11) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 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  

Ξυριδάκης Παντελής Χαροκόπος Παντελής 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Ρέγγος Ιωάννης 

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Δουνδουλάκη Ελένη   

Παλτσόγλου Εβελίνα  

Τσιάγκας Κωνσταντίνος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 13
Ο

 Έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για 

διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συντήρησης έργων τέχνης και τη  

ξενάγηση σχολείων   

 

Επί του 13
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, o Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  

Προτείνεται η έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για 

διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συντήρησης έργων τέχνης και τη  

ξενάγηση σχολείων στην κυρία Ελισάβετ Γερολυμάτου στο καθαρό ποσό των 3.500 

Ευρώ.     

 

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά από Γ΄ Δημοτικού – Β΄ Γυμνασίου των 

σχολείων του Δήμου μας και θα εστιάσουν:   

 

Α. στο τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης/ η έννοια «καλλιτέχνης» (ζωγράφος, 

γλύπτης, χαράκτης κλπ.)  

Β. στη χρήση των υλικών & τα διάφορα υλικά 

Γ. στις ιδέες που φέρνουν τη δημιουργική διαδικασία / από πού εμπνέεται ο 

καλλιτέχνης  

Δ. τους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας-λάδι, ακρυλικό, χαλκός, κολάζ  

Στ. σε διάφορα μυθολογικά θέματα:  

όπως την ιστορία της Αντιγόνης, της Ισμήνης, της Μέδουσας και του Θησέα, του 

Έκτορα και της Ανδρομάχης, των Ικέτιδων , τις τρείς Χάριτες,  

την αρπαγή της Ευρώπης, της Θεάς Αφροδίτης κα. 

Στο τέλος κάθε ξενάγησης στο κάθε παιδί θα δοθεί υλικό για καλλιτεχνική εργασία 

στο σχολείο.  

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση πληρωμής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης μικτού ποσού 

4581,15 ευρώ(ή 3.500 ευρώ καθαρού ποσού)  στην Ελισάβετ  Γερολυμάτου 

για το έργο «διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων συντήρησης έργων 

τέχνης και ξενάγηση σχολείων» 

2. Η αντίστοιχη δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2013 (α/α 4.1.3.)   

3.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή 

Ξυριδάκη για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2013 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ. θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία της επόμενης Συνεδρίασης 

τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της. 

 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 
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Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ               

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                      

                                Α. ΓΑΤΟΣ  

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

                                Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ        

                                Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ                 

                                Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ 

                                Ε. ΠΑΛΤΣΟΓΛΟΥ 

                                Κ. ΤΣΙΑΓΚΑΣ 

             

 

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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