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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

Τηλ. 210 6834550              
 

 Αριθμ. 30  / 2013 

                Αριθ. πρωτ. 433  /17-05-2013  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 5/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις δέκα έξι (16) του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη 

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  Δουνδουλάκη Ελένη 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Χαροκόπος Παντελής  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Τσιάγκας Κωνσταντίνος  

Παλτζόγλου Ευφημία- Ελένη  

Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Ρέγγος Ιωάννης  

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

Ιωάννα Χιώτη.  

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΛΝ0-ΙΧ4
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ΘΕΜΑ 6
Ο 

Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής για τη συμμετοχή των παιδιών στο 

θερινό  πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2013»  

 

Επί του 6
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Το κόστος συμμετοχής  στο θερινό  πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2013» (το οποίο θα 

προπληρώνεται με την εγγραφή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κράτηση των θέσεων) 

προτείνεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.   

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή για είκοσι (20) συνολικά 

ημέρες, με ημερήσια απασχόληση των παιδιών οκτώ (8) ωρών και θα συμπεριλαμβάνει 

εκδρομή. 

Συγκεκριμένα προτείνεται:  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2013». 

(το οποίο θα προπληρώνεται με την εγγραφή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κράτηση 

των θέσεων): 

 Εγγραφή για 1 εβδομάδα  

            60 ευρώ / παιδί   

            55 ευρώ / παιδί, στην περίπτωση εγγραφής δύο (2) αδερφών  

 

 Εγγραφή για 2 ή 3 εβδομάδες  

             55 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα. 

             50 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα στην περίπτωση εγγραφής δύο (2) αδελφών 

 

 Εγγραφή για 4 εβδομάδες  

            50 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα. 

Για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και για τα παιδιά των 

υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και των Νομικών του Προσώπων, το κόστος 

θα ανέρχεται στο ποσό των 50 Ευρώ /παιδί και εβδομάδα». 

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, για τη συμμετοχή των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 

ετών, στο θερινό  πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2013», συνολικής διάρκειας 20 ημερών 

ως ακολούθως:  

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΛΝ0-ΙΧ4
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ 2013». 

 (το οποίο θα προπληρώνεται με την εγγραφή, προκειμένου να εξασφαλίζεται η κράτηση 

των θέσεων): 

 

 Εγγραφή για 1 εβδομάδα  

            60 ευρώ ανά παιδί   

            55 ευρώ  ανά παιδί, στην περίπτωση εγγραφής δύο (2) αδελφών  

 

 Εγγραφή για 2 ή 3 εβδομάδες  

             55 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα. 

             50 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα στην περίπτωση εγγραφής δύο (2) αδελφών 

 

 Εγγραφή για 4 εβδομάδες  

            50 ευρώ ανά παιδί και εβδομάδα. 

Για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και για τα παιδιά των 

υπαλλήλων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και των Νομικών του Προσώπων, το κόστος 

θα ανέρχεται στο ποσό των 50 Ευρώ /παιδί και εβδομάδα». 

 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την προώθηση της   

παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη 

έγκριση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30 /2013 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

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

συνεδρίασης. 

 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

Ο Πρόεδρος           Π. ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                   Ι. ΡΕΓΓΟΣ 

                                Α. ΓΑΤΟΣ  

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

                                Κ. ΤΣΙΑΓΚΑΣ 

                   Ε. ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ 

                               Δ. ΓΑΛΑΝΗΣ 

                               Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ 

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 

ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΟΛΝ0-ΙΧ4


