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ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη                                                  

Τηλ. 210 6822217              
                       Αριθμ.35/2020 

                                        Αριθ. Πρωτ.578/29-6-2020 

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: 

 

ΑΔΑ: 6Π3ΦΟΛΝ0-Λ2Α
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ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής του καλοκαιρινού προγράμματος  

« ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ  2020» 
 

 

Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

ανέφερε τα εξής:  

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση  Φιλοθέης – Ψυχικού τηρώντας αυστηρά τα μετρά 

προστασίας για τον COVID 19 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», θα οργανώσει και φέτος το θερινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών 

«ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» διάρκειας τριών (3) εβδομάδων το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

στο Αθλητικό Κέντρο Ν. Ψυχικού και  εκτιμάται ότι θα απασχολήσει συνολικά (σε όλη τη 

διάρκεια των τριών εβδομάδων) περίπου 180 παιδιά με ημερήσια απασχόληση οκτώ (8) ωρών. 

 

Το κόστος συμμετοχής  στο θερινό  πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

«ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ 2020» το οποίο θα προπληρώνεται με την εγγραφή, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η κράτηση των θέσεων  προτείνεται  ως ακολούθως:   

 

 

Συμμετοχή ανά παιδί και εβδομάδα 45 € ευρώ 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) εβδομάδες με ημερήσια απασχόληση των παιδιών 

που θα περιλαμβάνει προγράμματα άθλησης, χορού, εικαστικών, αγγλικής γλώσσας, 

κατασκευών, μουσικής και θεατρικής αγωγής. 

 

Για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, το κόστος προτείνεται να 

ανέρχεται στο ποσό των 42 € ευρώ /παιδί και εβδομάδα με επισύναψη πιστοποιητικού 

οικογενειακής καταστάσεως κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 

 

Για τους δημότες - κάτοικους  στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα, προτείνεται  μείωση 10 

€ ευρώ από τις ανωτέρω τιμές με την επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής 

καταστάσεως ή λογαριασμού ΔΕΚΟ κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 

συμμετοχής. 

 

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού www.philothei-psychiko.gov.gr 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής. 

Η κατοχύρωση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού έως και μια εβδομάδα πριν την 

ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής (για λόγους υγείας - απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από 

παιδίατρο / για άλλους λόγους - απαιτείται αίτηση του γονέα)  θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα 

ακύρωσης της θέσης και επιστροφής χρημάτων του παιδιού στο πρόγραμμα  

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με απόφαση Προέδρου.  

Η παρούσα απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 259 παρ.3 του ΚΔΚ , θα υποβληθεί προς έγκριση 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

http://www.philothei-psychiko.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Π3ΦΟΛΝ0-Λ2Α
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1. Εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική, για τη συμμετοχή των παιδιών στο θερινό  

πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών « ΑΘΛΟΠΑΙΧΝΙΔΙΕΣ  2020» στο Ν.Ψυχικό 

διάρκειας τριών (3) εβδομάδων , με έναρξη 13 Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:  

 

 

Συμμετοχή ανά παιδί και εβδομάδα 45 € ευρώ 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) εβδομάδες με ημερήσια απασχόληση των παιδιών 

που θα περιλαμβάνει προγράμματα άθλησης, χορού, εικαστικών, αγγλικής γλώσσας, 

κατασκευών, μουσικής και θεατρικής αγωγής. 

 

Για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, το κόστος προτείνεται να 

ανέρχεται στο ποσό των 42 € ευρώ /παιδί και εβδομάδα με επισύναψη πιστοποιητικού 

οικογενειακής καταστάσεως κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 

 

Για τους δημότες - κάτοικους  στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα, προτείνεται  μείωση 10 

€ ευρώ από τις ανωτέρω τιμές με την επισύναψη πιστοποιητικού οικογενειακής καταστάσεως 

ή λογαριασμού ΔΕΚΟ κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής. 

 

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού www.philothei-psychiko.gov.gr 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής. 

Η κατοχύρωση της θέσης γίνεται με την εξόφληση του ποσού έως και μια εβδομάδα πριν την 

ημερομηνία συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 

Σε περίπτωση μη συμμετοχής (για λόγους υγείας - απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από 

παιδίατρο / για άλλους λόγους - απαιτείται αίτηση του γονέα)  θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα 

ακύρωσης της θέσης και επιστροφής χρημάτων του παιδιού στο πρόγραμμα  

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με απόφαση Προέδρου.  

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

απόφασης στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, προκειμένου να λάβει 

την απαιτούμενη έγκριση. 

Το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κυρία Ζαφρακοπούλου Σοφία δήλωσε ότι απέχει από την 

ψηφοφορία. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2020 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

υπογράφεται το  παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6Π3ΦΟΛΝ0-Λ2Α
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Η Πρόεδρος                        ΠΑΝΤΑΖΗ Π. ………………………………..………………… 

  

Τα μέλη                              ΝΑΚΑΣ ΑΡ. ….…………….…………………………….………  

 

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

 

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

 

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

 

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

                                             

                                            ΛΙΑΠΗΣ Β.. ………………………….………………….. 

 

                                            ΖΗΤΡΙΔΗΣ Α.. ……………………………………..……… 
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