
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 20ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

13:30’ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14251/16-9-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ. κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 265/20-9-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 14574/22-9-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ω0ΑΒΩΗ8-Ψ9Σ



ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 

Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου Οκτώβριου 2021  

έως Μαΐου 2022 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 45/2021 απόφαση του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ), η οποία έχει ως ακολούθως: 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217   
 Αριθμ.45/2021 

                    Αριθ. Πρωτ.777/17-9-2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                   

 

Από το πρακτικό 8/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την δεκάτη εβδόμη (17
η
) του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 10.30, στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού επί της 

οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη,  συνήλθαν μέσω της πλατφόρμας Webex, με τηλεδιάσκεψη, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως της 

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) τακτικών μελών 

βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Χαροκόπος Παντελής  

Λιάπης Βασίλειος Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Γκιζελή Αλίκη Νάκας Αριστείδης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα Ζητρίδης Αλέξιος 

Σαΐα Αλίκη Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αποστολάκη Σωτηρία  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ.163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.  
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο υπάλληλος της επιχείρησης 

Χατζίδης Φώτιος.  

 
ΘΕΜΑ 4Ο  Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης –Ψυχικού για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου Οκτώβριου 2021 έως 
Μαΐου 2022 
Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφερε τα 
εξής:  
Για την νέα σχολική χρονιά 2021-2022 (έως το τέλος Μαΐου 2022) προτείνεται να παραμείνει η ίδια 
τιμολογιακή πολιτική με την προηγουμένη εκπαιδευτική περίοδο ως ακολούθως:  
Α. Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής ενηλίκων  
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 
16ωρών σε μηνιαία βάση. 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 
 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 4 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] 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
30 € για μη δημότες – μη κάτοικους 
 
Β. Πινακοθήκη Λέφα 

 Για τα προγράμματα ζωγραφικής ενηλίκων 
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 
ωρών σε μηνιαία βάση. 
 Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
50 € για μη δημότες – μη κάτοικους  
 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής παιδιών 
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 
ωρών σε μηνιαία βάση. 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
30 € για μη δημότες – μη κάτοικους  
 

 Για το εργαστήρι ζωγραφικής για νήπια και γονείς  
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με σύνολο 6 
ωρών σε μηνιαία βάση. 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
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κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
30 € για μη δημότες – μη κάτοικους 
 
Γ. ΔΗΚΕΦΙΨ (έδρα Δημοτικής Επιχείρησης) 

 Για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 
 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση. 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 
 
Για προγράμματα εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 16 
ωρών σε μηνιαία βάση. 
Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 
30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 
50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 
 
Παρέχεται έκπτωση 10% στην περίπτωση συμμετοχής δύο (2) ατόμων της ίδιας οικογένειας στο 
δεύτερο άτομο ή στο ίδιο άτομο εφόσον εγγραφεί σε παραπάνω από ένα τμήματα, επί της 
παραπάνω τιμολογιακής πολιτικής.  
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 συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του  συνόλου των 
μελών του. 
 
Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) σύμφωνα με την περίπτ. κ.iv. της παρ.1 του 
άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η  
έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη 
εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου χορηγείται από την Οικονομική 
Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη:  

1. την εισήγηση της Προέδρου  

2. το άρθρο 259 παρ. 3, του ν. 3463/06 

3. την περίπτωση κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης –

Ψυχικού αναφορικά με τα δίδακτρα των εκπαιδευτικών μαθημάτων για την εκπαιδευτική χρονιά 

Οκτώβριος 2021 έως Μάιο 2022 ως ακολούθως:  

 

Α. Κέντρο Νεότητας Φιλοθέης 

 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής ενηλίκων  

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 

ΑΔΑ: Ω0ΑΒΩΗ8-Ψ9Σ



16ωρών σε μηνιαία βάση. 

Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 

 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής παιδιών-εφήβων 

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1 ώρα/μάθημα) με σύνολο 4 

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] 

Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

30 € για μη δημότες – μη κάτοικους 

 

Β. Πινακοθήκη Λέφα 

 

 Για τα προγράμματα ζωγραφικής ενηλίκων 

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 

ωρών σε μηνιαία βάση. 

 Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

50 € για μη δημότες – μη κάτοικους  

 

 Για τα προγράμματα Ζωγραφικής παιδιών 

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρες/μάθημα) με σύνολο 8 

ωρών σε μηνιαία βάση. 

Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

30 € για μη δημότες – μη κάτοικους  

 

 Για το εργαστήρι ζωγραφικής για νήπια και γονείς  

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα (1,5 ώρα/μάθημα) με σύνολο 6 

ωρών σε μηνιαία βάση. 

Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

20 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

30 € για μη δημότες – μη κάτοικους 

 

Γ. ΔΗΚΕΦΙΨ (έδρα Δημοτικής Επιχείρησης) 

 

 Για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 16 

ωρών σε μηνιαία βάση. 
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Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

 

50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 

 

Για προγράμματα εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών 

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (2 ώρες/μάθημα) με σύνολο 16 

ωρών σε μηνιαία βάση. 

Το μηνιαίο κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των: 

30 € για τους δημότες – κάτοικους, με την προσκόμιση αποδεικτικού (πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης ή λογαριασμό ΔΕΚΟ) 

 

50 € για μη δημότες – μη κάτοικους 

 

2. Παρέχεται έκπτωση 10% στην περίπτωση συμμετοχής δύο (2) ατόμων της ίδιας οικογένειας 

στο δεύτερο άτομο ή στο ίδιο άτομο εφόσον εγγραφεί σε παραπάνω από ένα τμήματα, επί της 

παραπάνω τιμολογιακής πολιτικής.  

  

3. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την προώθηση της   παρούσας 

απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα την περίπτωση κ.iv. της παρ.1 του άρθρου 72 

του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 προκειμένου να 

λάβει την απαιτούμενη έγκριση. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2021 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το  

παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

Η Πρόεδρος                    ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ……………………………………….………………… 
Τα μέλη                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. ………………………………………………….. 
                                           ΓΚΙΖΕΛΗ Α. …………………………………………………………. 
                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ ………………………………..…         
                                            ΣΑΙΑ ΑΛΙΚΗ..………………………….………………… 
                                            ΛΙΑΠΗΣ Β. ..……………………………………………… 

 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  
    

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Την υπ΄ αριθμ. 45/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης - Ψυχικού 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ.), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

ΑΔΑ: Ω0ΑΒΩΗ8-Ψ9Σ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

     Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 45/2021 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.) με θέμα: Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Φιλοθέης –Ψυχικού για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα της περιόδου Οκτώβριου 

2021 έως Μαΐου 2022.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 265/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

20ην Σεπτεμβρίου 2021 

Ψυχικό, 22-9-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ   

    Γκιζελή Αλίκη  

    Μπονάτσος Χαράλαμπος   

    Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

    Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

     

    

ΑΔΑ: Ω0ΑΒΩΗ8-Ψ9Σ
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