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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.34/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.577/29-6-2020 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 7/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 

Στη Φιλοθέη σήμερα, την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 8.30, 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 οκτώ (8) και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική Χαροκόπος Παντελής 

Νάκας Αριστείδης Σαΐα Αλίκη 

Γκιζελή Αλίκη Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Αποστολάκη Σωτηρία  

Λιάπης Βασίλειος  

Ζητρίδης Αλέξιος  

 

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.  

 

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

Αναστασίου.  

 

 

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 
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ΘΕΜΑ 2ο  Έγκριση οργάνωσης του θερινού προγράμματος ημερήσιας αθλητικής  

απασχόλησης παιδιών  « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ  2020» 

 

Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. προτίθεται να διοργανώσει στο Αθλητικό Κέντρο Ν.Ψυχικού κατά το μήνα 

Ιούλιο (13-31 Ιουλίου 2020), το θερινό πρόγραμμα ολοήμερης αθλητικής απασχόλησης 

παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» διάρκειας τρεις (3) εβδομάδων (Δευτέρα – Παρασκευή), 

για παιδιά των δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας ηλικίας 6 έως 12 ετών. Σύμφωνα με τις 

εγκυκλίους κατά του COVID-19 αναμένεται η συμμετοχή περίπου 180 παιδιών. 

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθ.πρωτ. Δ11/οικ. 23973 / 811/18-6-2020 «Οδηγίες για την 

λειτουργία κατασκηνώσεων φιλοξενίας: - παιδιών ηλικίας 6-16 ετών – Ατόμων με Αναπηρίες 

– Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19»  

 

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των 

παιδιών στις δραστηριότητες και στην εκπαίδευση τους μέσω της διαδικασίας της βιωματικής 

μάθησης στις βασικές ενότητες που απαρτίζουν το πρόγραμμα και έχει ως στόχο την προώθηση 

της πνευματικής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών των δημοτών μέσω της 

αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους, καθώς και την παροχή βοήθειας προσφέροντας στους 

εργαζόμενους γονείς μια λύση για την απασχόληση των παιδιών τους.  

  

Τα παιδιά μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στα προγράμματα θα  διευρύνουν τις γνώσεις 

τους βιωματικά, θα αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, θα ψυχαγωγούνται  και θα 

αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Αποκτούν έτσι νέες κινητικές δεξιότητες, αναπτύσσουν 

τη γλωσσική και συλλογιστική τους ικανότητα και δοκιμάζουν τρόπους να σχετίζονται με τους 

άλλους. Σε αυτή την κρίσιμη ηλικιακή φάση έχουν ανάγκη από ερεθίσματα που θα τα 

βοηθήσουν να κατακτήσουν νέες μαθησιακές ικανότητες, να ωριμάσουν συναισθηματικά και 

να κοινωνικοποιηθούν με έναν θετικό τρόπο.  

  

Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΗΚΕΦΙΨ θα προβεί στην ανάθεση της οργάνωσης και υλοποίησης του 

ανωτέρω θερινού προγράμματος το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αθλητικό κέντρο 

Ν.Ψυχικού  

τις παρακάτω τρεις (3) εβδομάδες: 

 

13-17 Ιουλίου 2020 

20-24 Ιουλίου 2020 

27-31 Ιουλίου 2020 

 

Οι δαπάνες που εκτιμώνται ότι θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος  

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2020 σχετική μελέτη την οποία θέτω υπόψη σας, έχουν ως 

ακολούθως : 

  

 

Α. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης & υλοποίησης του θερινού προγράμματος ημερήσιας 

αθλητικής απασχόλησης παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» 

 

Ειδικότερα οι δράσεις του θερινού προγράμματος που θα αναλάβει να οργανώσει ο ανάδοχος 

θα πρέπει να κατανεμηθούν στους ακόλουθους άξονες απασχόλησης:  

 

• Αθλητικές δράσεις 

ΑΔΑ: Ω858ΟΛΝ0-ΧΘΝ



 

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού 
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Υγιών Πόλεων 

 

• Εκπαιδευτικές δράσεις 

• Πολιτιστικές δράσεις 

• Δημιουργικές δράσεις 

• Ψυχαγωγικές δράσεις 

• Θεματικές δράσεις 

 Παροχή υπηρεσιών ασφάλιση αστικής ευθύνης και ομαδικής ασφάλισης κατά προσωπικών 

ατυχημάτων 

 Στολές για τις καθαρίστριες 

 Μπλουζάκια για το προσωπικό 

Β.  Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης για την προβολή του προγράμματος 

 

Γ. Εκτύπωση εντύπων (προμήθεια) 

 Εκτύπωση εντύπων Α4 

 Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων Α5 

 Εκτύπωση αφισών για COVID-19 Α3 

 Εκτύπωση διπλωμάτων για τους συμμετέχοντες 

Δ. Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό του συνόλου των εντύπων που 

απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. 

 

Ε. Προμήθεια ειδών για τον καθαρισμό των χώρων και την υγιεινή των συμμετεχόντων παιδιών 

και του προσωπικού βάσει των οδηγιών για τον COVID-19 

 

Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών θα ανέλθει έως το ποσό των 13.144,19 € και θα βαρύνει τον 

ΚΑ. 15.6474.0001 με τίτλο «Εξοδα οργάνωσης του προγράμματος ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ στο 

Ν.Ψυχικό» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως ακολούθως:  

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

A/A 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ με 

ΦΠΑ 

1 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α. 
Παροχή υπηρεσιών 

οργάνωσης & 

υλοποίησης του 

θερινού 

προγράμματος 

ημερήσιας αθλητικής 

απασχόλησης παιδιών 

«ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 

2020» 

Υπηρ. 9.999,36€ 

2 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 
Παροχή υπηρεσιών 

δημοσίευσης για την 

προβολή του 

προγράμματος 

Υπηρ. 
                                                                              

1.240,00 € 

3 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. 
Εκτύπωση εντύπων 

(προμήθεια) 

Υπηρ. 1.178,00€ 

4 
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. 
Παροχή γραφιστικών 

Υπηρ. 500,00 € 
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υπηρεσιών για τα 

έντυπα 

5 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. 
Προμήθεια  ειδών 

καθαριότητας και 

υγιεινής 

Προμ. 226,83 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ: 
 

13.144,19€ 

 

 

 

 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση  και έχοντας υπόψη  

 

1.την εισήγηση της Προέδρου  

2. την υπ’ αριθμ. 15/2020 σχετική μελέτη 

3. την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 15.6474.0001 με τίτλο «Εξοδα οργάνωσης του 

προγράμματος ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ στο Ν.Ψυχικό» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2020 

4. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.Εγκρίνει την  οργάνωση του θερινού προγράμματος ημερήσιας αθλητικής απασχόλησης 

παιδιών «ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» στο Ν.Ψυχικό 

2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Πρόεδρο προς έγκριση της δαπάνης και διάθεση της 

πίστωσης  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2020 

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                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

                                            ΓΚΙΖΕΛΗ Α. …………………………………………………… 

 

                                            ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ Μ …....……………………..         

 

                                            ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Σ.,.……………………….……………….. 

 

                                            ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Σ.. ………………………………………..                                           

                                             

                                            ΛΙΑΠΗΣ Β.. ………………………….………………….. 
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                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α.. ……………………………………..……… 
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