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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ Α.Γ.Α.: ΒΟΧΩΩΗ8-ΡΣΜ 

  

ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Αρηζκ. Απόθ.: 14/2012 

Καραζωλοδρόκοσ 95 Αρηζκ. Ξρωη.: 1587/25-1-2012 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52  

ηει.: 210 6794000  

fax: 210 6726081  

email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr  

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 18-01-2012 1ες  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθό θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ (Καραζωλοδρόκοσ 

95), ζήκεξα ζηηο δέθα οτηώ (18) ηνπ κελόο Ηαλοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Ρεηάρηε θαη ώξα 

18:00, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 700/13-01-2012 

έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Θ. Α’ 87), γηα ηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί 

ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ.: 

  ΘΔΚΑ 14Ν  Ζ.Γ  

Έγθρηζε ηηκοιογηαθής ποιηηηθής, έως ηο ηέιος ηες ζτοιηθής τροληάς 2012 (Ηούιηος 2012), 

αλαθορηθά κε ηα δίδαθηρα ηωλ εθπαηδεσηηθώλ καζεκάηωλ  

ηες Γεκοηηθής Θοηλωθειούς Δπητείρεζες Φηιοζέες –Τστηθού. 

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

Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ, παξόληεο ήηαλ είθοζη ηέζζερης (24) θαη απόληεο ηρεης (3), ήηνη: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ, ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ ΡΟΔΕΝ-ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΘΝΚΛΖΛΝ - ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ  

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝΗ ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

ΘΑΡΠΑΟΝ ΔΗΟΖΛΖ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 

ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ 

  



2 
 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Ξιηώηα Σξπζνύια απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο 

Ζ.Γ. Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Ξαπαρξόλεο Γεώξγηνο απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο 

Ζ.Γ. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.  

 

Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ δήηεζε λα ζπδεηεζεί ην 13ν ζέκα Ζ.Γ. σο 11ν ζέκα 

Ζ.Γ. Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ελέθξηλε νκόθσλα. 

 

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

Κνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

 

 Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζκ.90/2011 νκόθσλε απόθαζε ηεο ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Τ. πνπ αθνξά 
«Έγθξηζε ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, έσο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2012 (Ηνύιηνο 2012), αλαθνξηθά 

κε ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο –
Τπρηθνύ» ε νπνία έρεη σο αθνινύζσο: 

 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ - ΤΣΗΘΝ 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΥΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΦΗΙΝΘΔΖΠ - ΤΣΗΘΝ    

            

        Αρηζκ.  90  / 2011 

         Αρηζ. πρωη. 151 / 29-12-2011 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 Από ην πξαθηηθό 11/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ   

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

 Πηε Φηινζέε ζήκεξα, ζηηο είθνζη ελλέα (29) ηνπ κελόο Γεθεκβρίοσ ηνπ έηνπο 2011 εκέρα 
Ξέκπηε θαη ώξα 11.00 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 έμη (6) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη: 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ  

Μπξηδάθεο Ξαληειήο Θνληνιέσλ Πηπιηαλόο 

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ Πνθία Θαξέιιαο Ξαλαγήο 

Γάηνο Αιθηβηάδεο Γαιάλεο Γεκήηξηνο 

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο Σαηδεβαζηιείνπ Κπξέλα 

Οέγγνο Ησάλλεο Γνπλδνπιάθε Διέλε 

Σαξνθόπνο Ξαληειήο  
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Ν Ξξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο: 

 ΘΔΚΑ 4ο: Δγθρηζε ηηκοιογηαθής ποιηηηθής, έως ηο ηέιος ηες ζτοιηθής τροληάς 2012 
(Ηούιηος 2012), αλαθορηθά κε ηα δίδαθηρα ηωλ εθπαηδεσηηθώλ καζεκάηωλ ηες Γεκοηηθής 

Θοηλωθειούς Δπητείρεζες Φηιοζέες –Τστηθού.  

 

Δπί ηνπ 4νπ 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. 

 Κε ηελ κε αξηζκό 62/2011 απόθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη κε 
ηελ κε αξηζκό  302/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έηνπο 

2011, γηα ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Φηινζέεο –Τπρηθνύ.  
 Πηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 2012 (Ηνύιηνο 2012) γηα ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ, σο αθνινύζσο:  

 

 Α. Πηο Θέληρο Λεόηεηας Φηιοζέες 

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

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

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δσρώ 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 απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

25 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  
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 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθού κπαιέηοσ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα γηόγθα - ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

45 Δσρώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Β. Πηελ Ξηλαθοζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γισπηηθής Δλειίθωλ 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

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

 Γηα απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γ. Πηο Γήπεδο 5x5 Λ. Τστηθού 

 Γηα ηα καζήκαηα ποδοζθαίροσ παηδηώλ-εθήβωλ 

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

κεληαία βάζε  

 Γ. ΘΔΞ Φηιοζέες 

 Γηα καζήκαηα ειεθηροληθώλ σποιογηζηώλ 

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

 Δ. Αζιεηηθό Θέληρο Λέοσ Τστηθού (Θοισκβεηήρηο) – ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 

 Γηα καζήκαηα σδρογσκλαζηθής  

30 Δσρώ γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 ΠΡ. Ξλεσκαηηθό Θέληρο «Πθοσρηώηε» Λέοσ Τστηθού – ΛΔΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

40 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε 

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην Νηθνινγηθό Ξάξθν πξνζσξηλά κέρξη λα γίλνπλ εξγαζίεο 

επηζθεπήο ζην Ξλεπκαηηθό Θέληξν ΠΘΝΟΗΥΡΖ). 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ  

25 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα θαιιηηετληθής θωηογραθίας 
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40 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε 

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

 Γηα ηα καζήκαηα video art - animation 

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

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

Γηα ηε παρατώρεζε ηες τρήζες ηοσ Θέληροσ Λεόηεηας ζα θαηαβάιιεηαη θάζε θορά 

ηο ποζό ηωλ 200,00€. 

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

δεκνηηθό ζπκβνύιην. 

Ρο Γηοηθεηηθό Πσκβούιηο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/2006, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ  

 Δγθξίλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, έσο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2012 (Ηνύιηνο 2012), 

αλαθνξηθά κε ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Φηινζέεο –Τπρηθνύ,  σο αθνινύζσο:  
 

 Α. Πηο Θέληρο Λεόηεηας Φηιοζέες 

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

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

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δσρώ 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 απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 
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25 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθού κπαιέηοσ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα γηόγθα - ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

45 Δσρώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Β. Πηελ Ξηλαθοζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γισπηηθής Δλειίθωλ 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

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

 Γηα απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γ. Πηο Γήπεδο 5x5 Λ. Τστηθού 

 Γηα ηα καζήκαηα ποδοζθαίροσ παηδηώλ-εθήβωλ 

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

κεληαία βάζε  

 Γ. ΘΔΞ Φηιοζέες 

 Γηα καζήκαηα ειεθηροληθώλ σποιογηζηώλ 

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

 Δ. Αζιεηηθό Θέληρο Λέοσ Τστηθού (Θοισκβεηήρηο) – ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 

 Γηα καζήκαηα σδρογσκλαζηθής  

30 Δσρώ γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 ΠΡ. Ξλεσκαηηθό Θέληρο «Πθοσρηώηε» Λέοσ Τστηθού – ΛΔΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

40 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε 

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην Νηθνινγηθό Ξάξθν πξνζσξηλά κέρξη λα γίλνπλ εξγαζίεο 

επηζθεπήο ζην Ξλεπκαηηθό Θέληξν ΠΘΝΟΗΥΡΖ). 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ  

25 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα θαιιηηετληθής θωηογραθίας 
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40 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (2 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 8 σξώλ ζε κεληαία βάζε 

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

 Γηα ηα καζήκαηα video art - animation 

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

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

Γηα ηε παρατώρεζε ηες τρήζες ηοσ Θέληροσ Λεόηεηας ζα θαηαβάιιεηαη θάζε θορά 

ηο ποζό ηωλ 200,00€. 

 

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

ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε. 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 90/2011 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ. 

Κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο πξνο ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο θεξύζζεη ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξόληνο πξαθηηθνύ, επηθπξώλνληαη νη παξαπάλσ απνθάζεηο θαη ππνγξάθεηαη 

ην  παξόλ πξαθηηθό σο αθνινύζσο: 

Ν Ξξόεδξνο           Ξ. ΜΟΗΓΑΘΖΠ               

H  Αληηπξόεδξνο      Π. ΓΑΛΗΖΙ ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ       

 

Ρα κέιε                   Α. ΓΑΡΝΠ                       

                              Η. ΟΔΓΓΝΠ              

                              Γ. ΓΗΑΚΑΛΡΝΞΝΙΝΠ    

         Ξ. ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ  

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  

  Ξαξαθαιώ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

  

Ρν Γεκοηηθό Πσκβούιηο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Λ. 3463/2006, 

3. Ρελ αξηζκ.90/2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ  ΘΝΗΛΥΦΔΙΝΠ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ -  ΤΣΗΘΝ (ΓΖ.ΘΔ.ΦΗ.Τ.), 

 κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 
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 Δγθξίλεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, έσο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2012 (Ηνύιηνο 2012), 

αλαθνξηθά κε ηα δίδαθηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ καζεκάησλ ηεο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Φηινζέεο –Τπρηθνύ,  σο αθνινύζσο: 

 Α. Πηο Θέληρο Λεόηεηας Φηιοζέες 

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής ελειίθωλ 

  Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

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

 Γηα ηα προγράκκαηα γσκλαζηηθής παηδηώλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής ελειίθωλ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

30 Δσρώ 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 απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα παηδηθού κπαιέηοσ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 Γηα ηα καζήκαηα γηόγθα - ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ  

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

45 Δσρώ γηα δύν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Β. Πηελ Ξηλαθοζήθε Ιέθα 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

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

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα γισπηηθής Δλειίθωλ 

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

βάζε  
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 Γηα ηα καζήκαηα Εωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ 

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

 Γηα απαζτόιεζε λεπίωλ 

Ρν κεληαίν θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζε: 

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

 

 Γ. Πηο Γήπεδο 5x5 Λ. Τστηθού 

 Γηα ηα καζήκαηα ποδοζθαίροσ παηδηώλ-εθήβωλ 

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

κεληαία βάζε  

 Γ. ΘΔΞ Φηιοζέες 

 Γηα καζήκαηα ειεθηροληθώλ σποιογηζηώλ 

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

 Δ. Αζιεηηθό Θέληρο Λέοσ Τστηθού (Θοισκβεηήρηο) – ΛΔΝ ΡΚΖΚΑ 

 Γηα καζήκαηα σδρογσκλαζηθής  

30 Δσρώ γηα ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα (1 ώξα/κάζεκα) κε ζύλνιν 12 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 ΠΡ. Ξλεσκαηηθό Θέληρο «Πθοσρηώηε» Λέοσ Τστηθού – ΛΔΑ ΡΚΖΚΑΡΑ 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής ελειίθωλ 

40 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (3 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν12 σξώλ ζε κεληαία βάζε 

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην Νηθνινγηθό Ξάξθν πξνζσξηλά κέρξη λα γίλνπλ εξγαζίεο 

επηζθεπήο ζην Ξλεπκαηηθό Θέληξν ΠΘΝΟΗΥΡΖ). 

 Γηα ηα καζήκαηα δωγραθηθής παηδηώλ-εθήβωλ  

25 Δσρώ γηα κία (1) θνξά ηελ εβδνκάδα (1,5 ώξεο/κάζεκα) κε ζύλνιν 6 σξώλ ζε κεληαία 

βάζε  

 Γηα ηα καζήκαηα θαιιηηετληθής θωηογραθίας 

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

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

 Γηα ηα καζήκαηα video art - animation 

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

(Ρα καζήκαηα ζα γίλνληαη ζην ΘΔΞ Φηινζέεο). 

Γηα ηε παρατώρεζε ηες τρήζες ηοσ Θέληροσ Λεόηεηας ζα θαηαβάιιεηαη θάζε θορά 

ηο ποζό ηωλ 200,00€. 

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

 απόθαζεο ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε. 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπιν θ. Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα απέρεη θαη ν Γεκνηηθόο 

Πύκβνπινο θ. Θαβαιάξεο Ησάλλεο θαηαςεθίδεη.    

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 14/2012 

 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηελ Ξξόεδξν θαη ηα 

κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 
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Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΑ ΚΔΙΖ 

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ, ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 1εο  Ππλεδξηάζεσο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Φηινζέεο – Τπρηθνύ ζηηο 

18-01-2012. 

Τστηθό, 25-1-2012 

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 ΘΝΚΛΖΛΝ - ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 

 ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

 ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ-ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 

 ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 


