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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

Α.Γ.Α.: 45Ψ6ΩΗ8-Ν12 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Τπρηθό, 01-11-2011 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ  

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Τπρηθό Ρ.Θ. 15452 Αξ. Απόθ.: 302 

 Αξ. Ξξωη.: 23029/01-11-2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 27-10-2011 26εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ζηηο είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Νθηωβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Ξέκπηε 

θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, απνηεινύκελν από ηνπο: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 
ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  
ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  
ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  
ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  

ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  

ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ  
ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ  

ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
 

 Ππλήιζε παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό 

Θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Καξαζσλνδξόκνπ 95, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 22168/21-10-2011 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη 

Δ.Ζ.Γ.. 

 

 Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 

Ππκβνύισλ παξόληεο ήηαλ είθνζη δύν (22) θαη απόληεο πέληε (5) ήηνη νη θ.θ. Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο, Γαληήι 

– Εαθξαθνπνύινπ Πνθία, Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα, Κπαηδάθε Καξία θαη Ρζάκεο Αλδξέαο. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Νηθνλνκίδεο Θεόθξαζηνο απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 

3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Αληύπα – Θνύγθνπινπ Γηνλπζία θαη Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο 

απερώξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερώξεζε 
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θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία - Διέλε 

απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο Ζ.Γ. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γεώξγηνο 

Κνύηζηνο. 

 

ΘΔΚΑ 18ν Ζ.Γ. 

Έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 62/2011 απόθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. πνπ αθνξά ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2011 γηα ηα δίδαθηξα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάηωλ ηεο 

ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ.. 

 

 Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Πύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 62/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. εγθξίζεθε ε ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή έηνπο 2011 γηα ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ, ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο: 

 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ  

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΦΗΙΝΘΔΖΠ ΤΣΗΘΝ  

                                 

       Αξηζκ. 62  / 2011 

                Αξηζ. πξση. 106 / 19.10.2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

Από ην πξαθηηθό 7/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ 

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ -  ΤΣΗΘΝ (ΓΖ.ΘΔ.ΦΗ.Τ) 

 

Πήκεξα, ζηηο 04/10/2011 θαη ώξα 18.30 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο 
Τπρηθνύ επί ηεο νδνύ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ απηήο, ζε 

ζπλεδξίαζε θαηόπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα 
κέιε ηνπ Γ.Π. ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΞΔΠΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΘ 1492/17.08.2007 Ρεύρνο 

Β΄) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα ελλέα (9) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ  

Ξαληειήο Μπξηδάθεο Θαξέιιαο Ξαλαγήο  

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ Πόθε Θνληνιέσλ Πηπιηαλόο  

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο  

Σαηδεβαζηιείνπ Κπξέλα  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Σαξνθόπνο Ξαληειήο  

Οέγγνο Ησάλλεο  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  
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Ν Ξξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΚΑ 2ν Έγθξηζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, έηνπο 2011, γηα ηα δίδαθηξα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

καζεκάηωλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο –Τπρηθνύ.  
  

Δπί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, αλέθεξε ηα εμήο:  

 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 259 παξ. 3, ηνπ λ. 3463/06, εθόζνλ ε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, είλαη  δπλαηή, κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απηήο, ε 

είζπξαμε εύινγεο απνδεκίσζεο από ηνπο απνδέθηεο απηώλ γηα θάιπςε κέξνπο ηνπ θόζηνπο ησλ 

πξνζθεξόκελσλ  ππεξεζηώλ. Ζ ζρεηηθή απόθαζε ππόθεηηαη ζηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνύ ή 

θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ  ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. 

 

Υο εθ ηνύηνπ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, έηνπο 2011, γηα ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο –Τπρηθνύ, σο αθνινύζσο:  
 

Α. Πην Θέληξν Λεόηεηαο Φηινζέεο 

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ, γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 24 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία βάζε.  

[Ιεηηνπξγνύλ ηξείο (3) νκάδεο  καζεκάησλ Εσγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβσλ γηα κία (1) θνξά ηελ 

εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε γεληθό ζύλνιν 18 σξώλ] 

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθνύ κπαιέηνπ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Β. Πηελ Ξηλαθνζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγξαθηθήο ελειίθωλ 

56,25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γιππηηθήο Δλειίθωλ 

62,50 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Γ. Πην Γήπεδν 5x5 Λ. Τπρηθνύ 

 Γηα ηα καζήκαηα πνδνζθαίξνπ παηδηώλ-εθήβωλ 

20 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  
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Γ. ΘΔΞ Φηινζέεο 

 Γηα καζήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

50 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 παξ.3 ηνπ ΘΓΘ , ζα ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην. 

 

Θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε κεηαμύ  ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ 3 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/06  

ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην, 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ  

 

1. Δγθξίλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 2011, αλαθνξηθά κε ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ 
ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο –Τπρηθνύ σο αθνινύζσο:  

 
Α. Πην Θέληξν Λεόηεηαο Φηινζέεο 

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ, γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 24 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία βάζε.  

[Ιεηηνπξγνύλ ηξείο (3) νκάδεο  καζεκάησλ Εσγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβσλ γηα κία (1) θνξά ηελ 

εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε γεληθό ζύλνιν 18 σξώλ] 

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθνύ κπαιέηνπ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Β. Πηελ Ξηλαθνζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγξαθηθήο ελειίθωλ 
56,25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γιππηηθήο Δλειίθωλ 

62,50 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 
Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Γ. Πην Γήπεδν 5x5 Λ. Τπρηθνύ 

 Γηα ηα καζήκαηα πνδνζθαίξνπ παηδηώλ-εθήβωλ 

20 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  
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Γ. ΘΔΞ Φηινζέεο 

 Γηα καζήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

50 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Ξξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  γηα ηελ πξνώζεζε ηεο   παξνύζαο απόθαζεο ζην 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 62  / 2011. 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

  Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                    Ζ ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ                      

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ     ΠΝΦΗΑ ΓΑΛΗΖΙ ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ  

                                    

                                                                                 

   ΡΑ ΚΔΙΖ  

                                                                                                                                               

 

ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚ. 

 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ     

 

ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 

ΟΔΓΓΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

ΣΑΡΕΖΒΑΠΗΙΔΗΝ ΚΟΔΛΑ 

 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

 

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 

 

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ηνπ Γ.Π ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ 

                                            

           ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ   

 

 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/2006 παξαθαιείηαη ην 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ αλσηέξσ απόθαζε. 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ θαη 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 & 67 ηνπ Λ. 3852/2010, 

3. Ρν άξζξν 259 παξ. 3 Λ. 3463/2006, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 
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 Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 62/2011 απόθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. πνπ αθνξά ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή έηνπο 2011 γηα ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Φηινζέεο – Τπρηθνύ σο αθνινύζσο: 

 

Α. Πην Θέληξν Λεόηεηαο Φηινζέεο 

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ, γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα πξνγξάκκαηα γπκλαζηηθήο παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

40 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 24 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία βάζε.  

[Ιεηηνπξγνύλ ηξείο (3) νκάδεο  καζεκάησλ Εσγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβσλ γηα κία (1) θνξά ηελ 

εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε γεληθό ζύλνιν 18 σξώλ] 

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθνύ κπαιέηνπ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δπξώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Β. Πηελ Ξηλαθνζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγξαθηθήο ελειίθωλ 

56,25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γιππηηθήο Δλειίθωλ 

62,50 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγξαθηθήο παηδηώλ-εθήβωλ 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα απαζρόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δπξώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 

Γ. Πην Γήπεδν 5x5 Λ. Τπρηθνύ 

 Γηα ηα καζήκαηα πνδνζθαίξνπ παηδηώλ-εθήβωλ 

20 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 

Γ. ΘΔΞ Φηινζέεο 

 Γηα καζήκαηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ 

50 Δπξώ γηα ηέζζεξηο (4) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 16 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Θαβαιάξεο Ησάλλεο θαηαςεθίδεη. 

 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 302/2011 
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 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηελ Ξξόεδξν θαη ηα κέιε 

ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζηηο 27-10-2011. 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

Τπρηθό,  01-11-2011 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

 ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

 


