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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                             

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Β. ΑΗΓΑΗΟΤ  

ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ  

Ν.Π.Γ.Γ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ - ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΓΖΜΟΤ ΥΗΟΤ 

 

                                Α Π Ο  Π Α  Μ Α   Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Τ 

Δθ ηεο  ππ΄ αξηζ. 8 ηεο  15-05-2018   ζπλεδξίαζεο  ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ, 

Αζιεηηζκνχ θαη Παηδείαο   Γήκνπ Φίνπ. 

                                            Απιθμόρ Απόθαζηρ 101/2018 

                                                        1
ο
 θέμα    Ζ.Γ. 

                                                   Πεπίληψη Απόθαζηρ 

      Σηε Φίν  θαη ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Σηαδίνπ,  ζήκεξα  ζηηο  15 Μαΐνπ    

2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τξίηε  θαη ψξα 13:30  ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε 

ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Φίνπ ζην νπνίν πξνήδξεπζε ν 

πξφεδξνο  θ. Κακπνχξεο Παληειήο θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πνπ έζηεηιε ν ίδηνο  

κε εκεξνκελία  10-05-2018  πνπ δφζεθε ζε θάζε ζχκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη πθίζηαηαη λφκηκε απαξηία,  

αθνχ ζε ζχλνιν 11 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 6  κέιε: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ  ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

1. Κακπνχξεο Παληειήο ( πξφεδξνο)  

2. Πνηακνχζε Παξαζθεπή ( αλη/νο)  

3. Μπξηαγθφο Βαζίιεηνο  

4. Κσζηάια Κιεάλζε( αλαπιεξ. κέινο)  
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5. Λακπξηλνχδεο Νηθφιανο ( αλαπιεξ. κέινο) 

6. Νάζνο Δπζχκηνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ( Γεν πποζήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα ) 

      1.  Κιέαξρνο Φξχζεο 

      2.  Αζιαλίδε Δπγελία  

 

     Πποζελεύζειρ –Αποχωπήζειρ 

Ο θ. Τζαηζαξψλεο Θεφδσξνο θαη ε θ. Σεξάθε Φξηζηίλα πξνζήιζαλ ιίγν πξηλ 

μεθηλήζεη ε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο πξν εκεξήζηαο  δηάηαμεο .  

Ο θ. Καξαηδάο Κσλ/λνο πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο.  

 Σηε ζπλεδξίαζε δελ παξαβξέζεθαλ ηα ηαθηηθά κέιε:  Παπαδφπνπινο Ηιίαο θαη 

Καιθνχλε Δπαγγειία αιιά νη αλαπιεξσηέο ηνπο: Κσζηάια Κιεάλζε θαη 

Λακπξηλνχδεο Νηθφιανο  αληίζηνηρα. 

Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Α. Θέμαηα ημεπήζιαρ διάηαξηρ 

1. Γηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ θαινθαηξηλήο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο παηδηψλ 2018 

θαη ςήθηζε πηζηψζεσλ.   

2. Γεκηνπξγία Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ Μαζηηρνρσξίσλ. 

3. Σπκκεηνρή ηνπ Ν.Π. ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα   ηεο ΔΔΤΑΑ  κε ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ βξεθηθήο – παηδηθήο θαη βξεθνλεπηαθήο θξνληίδαο. 

4.  Έγθξηζε νξγάλσζεο εκεξήζηαο εθδξνκήο  γηα ηα  κέιε  ηνπ ΚΑΠΗ  Γ. Φίνπ  

5.  Έγθξηζε ηξηκεληαίσλ εθζέζεσλ  α΄ηξηκήλνπ  2018.  

6. Αληηινγηζκνί 

7. Απνδνρή πνζνχ  απφ ην Γήκν Φίνπ θαη ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 

2018. 

   

8.  Οξηζκφο λνκηθνχ ζπκβνχινπ 

  

9.  Οξηζκφο λνκηθνχ ζπκβνχινπ  

 

10. Έγθξηζε θαη ςήθηζε  δαπαλψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δνκψλ ηνπ Ν.Π.  
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Β. Θέμαηα  ππο ημεπήζιαρ διάηαξηρ. 

1. Υπνβνιή αηηήκαηνο γηα παξαρψξεζε θνηηψλα ζηνπο μελψλεο ηνπ Ισληθνχ 

Κνιπκβεηεξίνπ. 

2.  Υπνβνιή αηηήκαηνο γηα ζπλδηνξγάλσζε ζεαηξηθνχ  έξγνπ.   

3.  Έγθξηζε θαη ςήθηζε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηξνθίκσλ έηνπο 2018, γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ δνκψλ ηνπ Ν.Π.  

4. Υπνβνιή αηηήκαηνο απφ ηνλ Πξννδεπηηθφ Όκηιν Σπθηάδαο Φίνπ γηα 

ζπλδηνξγάλσζε κε ην Ν.Π. γηα παξάζηαζε παξαδνζηαθψλ ρνξψλ « Φνξεχνληαο…. ην 

Αηγαίν»  

Σηελ αξρή ν πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ ΓΣ γηα ηελ θαηάζεζε  ηεζζάξσλ  

ζεκάησλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ζπκθσλήζεθε  νκφθσλα  λα ζπδεηεζνχλ ζηελ 

αξρή  ηεο ζπλεδξίαζεο.   Καηφπηλ  ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε.  

Σηε ζπλέρεηα  δηαβάδνληαη θαη επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο 

ζπλεδξίαζεο ηα νπνία θαη ππνγξάθνληαη. 

Αθνινχζσο ζπδεηήζεθε ην παξαθάησ ζέκα: 

101. Γιοπγάνωζη ππογπαμμάηων καλοκαιπινήρ ημεπήζιαρ απαζχόληζηρ παιδιών 

2018. 

 Γηα ην ζέκα απηφ εηζεγήζεθε  o πξφεδξνο ηνπ Ν.Π. (ιφγσ απνπζίαο ηνπ θ. Λίλαξε ) 

σο εμήο:  

 «Τν ΝΠΓΓ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο & Αιιειεγγχεο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ & 

Παηδείαο, πξφθεηηαη λα ζπλδηνξγαλψζεη θέηνο ην Πξφγξακκα Θεξηλήο Απαζρφιεζεο 

παηδηψλ (CAMP) κε ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Φίνπ θαη ην Οκήξεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν 

Γήκνπ Φίνπ. 

Σχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ηζρχνληνο ΟΔΥ πνπ αθνξά αξκνδηφηεηεο 

Γξαθείνπ Αζιεηηθψλ Δθδειψζεσλ, ην Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί 

ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ άζιεζεο. Δπίζεο 

κπνξεί λα θαηαξηίδεη, λα εηζεγείηαη θαη λα νξγαλψλεη ην πξφγξακκα αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ θαζψο θαη ηνπηθνχο θαη θεληξηθνχο θνξείο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Τέινο κπνξεί λα ζρεδηάδεη, λα εηζεγείηαη, λα νξγαλψλεη θαη λα αμηνπνηεί 

ζπλεξγαζίεο κε θνξείο πνπ πξνσζνχλ ην αζιεηηθφ πλεχκα θαη ηνλ πγηή ηξφπν δσήο. 

Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θηινμελία θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

ησλ παηδηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο απφ Γεπηέξα 18 Ινπλίνπ έσο θαη Γεπηέξα 10 
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Σεπηεκβξίνπ. Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ 5 έσο 12 εηψλ 

(ζπγθεθξηκέλα απφ λήπην έσο θαη έθηε ηάμε-έηνο γέλλεζεο 2006-2013). Η 

πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ζα είλαη απφ 7:30 έσο 9:00 θαη ε δπλαηή απνρψξεζε απφ 

14:00 έσο 15:00.  

Η πεξίνδνο ησλ εγγξαθψλ ζα είλαη απφ 1 Ινπλίνπ θαη ε θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. (Μηράισλ 7). 

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ είλαη ηα εμήο: 

α) αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε γνλέα/θεδεκφλα,  

β) βεβαίσζε παηδηάηξνπ φηη ην παηδί είλαη πγεηέο θαη κπνξεί λα αζιεζεί,   

γ) απφδεημε πιεξσκήο,  

δ) βεβαίσζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε ηα ιεσθνξεία. Φσξίο ηα  παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δε ζα γίλεηαη δεθηφ θαλέλα παηδί. 

Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΣΟ/ΜΗΝΑ 

1 παηδί 80€ 

2 αδέξθηα 140€ 

3 αδέξθηα 200€ 

4 αδέξθηα 200€ (ηέηαξην παηδί δσξεάλ) 

 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη αλά κήλα θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη. Δπίζεο ζα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο γηα 15 εκέξεο θαη ην θφζηνο ηεο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ζηα 

50€ γηα θάζε παηδί. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά ζα επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο 

αζιεηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ηνπ λεζηνχ. Η κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κηζζσκέλα ιεσθνξεία.  

Αξρηθά ηα παηδηά ζα απαζρνινχληαη ζην Γεκνηηθφ Σηάδην Φίνπ κε δηάθνξεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο πνδφζθαηξν, ζηίβν, κπάζθεη, βφιετ θαη φ,ηη άιιν 

κπνξεί λα πξνζθέξεη έλαο θαζαξά αζιεηηθφο ρψξνο.Δπίζεο πξφθεηηαη λα 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ην Ισληθφ Κνιπκβεηήξην, ην νπνίν αλήθεη ζηηο δνκέο ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ., φπνπ ηα παηδηά ζα αζθνχληαη ζηελ θνιχκβεζε θαη ζην πφιν κε αζθάιεηα 

ππφ ηελ επηηήξεζε εθπαηδεπηή απφ ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Φίνπ θαη λαπαγνζψζηε. 

Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ζάιαζζα ζηα ΚΑΥ Αγίαο Διέλεο, 
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φπνπ ζα παίδνπλ δηάθνξα παηρλίδηα ζην λεξφ αιιά θαη ζηελ παξαιία ζε έλαλ 

ειεγρφκελν θαη αζθαιή ρψξν. Η επαθή ησλ παηδηψλ κε ηελ ζάιαζζα ζπλερίδεηαη θαη 

κε ηελ εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο ζηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Φίνπ (ΝΟΦ), φπνπ ηα παηδηά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζα γλσξίζνπλ έλα μερσξηζηφ είδνο αζιήκαηνο.  

Θα ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη κε άιια  λαπηαζιεηηθά ζσκαηεία θαη κε ηνπο 

πξνζθφπνπο.  

Δλ ζπλερεία, ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν «Καινπηά» ζα ιακβάλνπλ ρψξα 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθκάζεζε πηλγθ πνλγθ, εμάζθεζε ζε δηάθνξα αζιήκαηα, φπσο 

βφιετ θαη κπάζθεη, θαζψο θαη απαζρφιεζε κε θνπζθσηά παηρλίδηα. Δπηπιένλ ζε 

ζπλέρεηα ηεο πεξζηλήο ζπλεξγαζίαο κε ην 2
ν
 Γεκνηηθφ Σρνιείν Φίνπ ηα παηδηά ζα 

απαζρνινχληαη θαη θέηνο ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ρεηξνηερλίεο θαη 

ζεαηξνινγία, ζα καζαίλνπλ ζθάθη θαη ζα παξαθνινπζνχλ ηαηλίεο αλάινγεο κε ηελ 

θάζε ειηθία. Δπίζεο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εθδξνκέο αλαςπρήο, θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ηνπ λεζηνχ, φπσο ην Σπήιαην ησλ 

Οιχκπσλ, ην Μνπζείν Μαζηίραο, θιπ. γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο 

ησλ παηδηψλ. Τέινο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Οκήξεην θαη ηα εξγαζηήξηα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθεί, ηα παηδηά ζα απαζρνιεζνχλ κε δηάθνξεο δεκηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ρνξφο, δσγξαθηθή, θιπ., απφ θαηαξηηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ην νπνίνπο ζα παξέρεη ην Οκήξεην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο αλάγθεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη λα απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπσο 

βξεθνλεπηνθφκνη, βνεζνί  βξεθνλεπηνθφκσλ, λεπηαγσγνί, εθπαηδεπηηθνί, γπκλαζηέο, 

λαπαγνζψζηεο θαη λνζειεπηέο. Λφγσ φηη ην Ν.Π.Γ.Γ. ζηεξείηαη ην θαηάιιειν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην θαινθαηξηλφ πξφγξακκα, ν Ναπηηθφο 

Όκηινο Φίνπ ζα αλαιάβεη λα δηαζέζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ. Τν ήδε ππάξρνλ 

πξνζσπηθφ ηνπ ΝΟΦ ζα αλαιάβεη ηελ εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο, πφιν θαη θνιχκβεζεο. 

Τέινο ην φιν εγρείξεκα πξνυπνινγίδεηαη σο εμήο: 

ΔΣΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Δηζθνξέο παηδηψλ:60.000€ Μεηαθηλήζεηο: 10.000€ 

Φνξεγίεο: 10.000€ Πξνζσπηθφ: 75.000€ 

 Παξνρή καζεκάησλ ηζηηνπινΐαο, πφιν 

θαη θνιχκβεζεο: 15.000€ 
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 Αζθάιεηα παηδηψλ: 1.500€ 

 Αγνξά θνπζθσηψλ παηρληδηψλ: 5.000€ 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 70.000,00€ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 106.500,00€ 

       

     Τν ιφγν πήξε ε θ. Κσζηάια  Κιεάλζε ε νπνία πξφηεηλε λα δηεξεπλεζεί, αλ 

ππάξρεη ηξφπνο λα κεησζεί ιίγν ην θφζηνο , δηφηη γηα κία νηθνγέλεηα ζα είλαη αξθεηά 

κεγάιν.  

     Ο πξφεδξνο κε ηε ζεηξά ηνπ ππνζηήξημε φηη ην θαιιίηεξν ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη 

θαζφινπ αληίηηκν , εάλ ππήξρε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Υπνπξγείν. Όκσο ην θφζηνο 

ηεο φιεο δηνξγάλσζεο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ν Γήκνο Φίνπ δελ κπνξεί λα  

επηρνξεγήζεη πεξαηηέξσ.  Γηα ην ιφγν απηφ,  ππνζηήξημε,  φηη θαζψο νξγαλψλεηαη ε 

φιε δξάζε,  ζα εμεηαζηεί εάλ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί θαιιίηεξε ηηκή ζην 

αληίηηκν.   

     Σηε ζπλέρεηα ην ιφγν πήξε ε θ. Πνηακνχζε  Παξαζθεπή   ε νπνία πξφηεηλε λα 

γίλνπλ θαη θάπνηνπο επηζθέςεηο ζηελ Ακαλή  γηα λα βνεζεζνχλ θαη ηα παηδηά πνπ 

δνπλ εθεί θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηεο δξάζεηο .  

     Ο θ. Νάζνο Δπζχκηνο, εθπξφζσπνο ησλ εξγαδφκελσλ ζην Ν.Π. δήηεζε λα 

εμεηαζηεί, εάλ είλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί θαιιίηεξε ηηκή γηα ηα παηδηά ησλ 

εξγαδφκελσλ ζην Ν.Π. Ο πξφεδξνο κε ηε ζεηξά ηνπ ππνζηήξημε φηη απηφ δελ είλαη 

ζσζηφ, γηαηί κε ηελ ίδηα ινγηθή  ζα πξέπεη απηφ λα ηζρχζεη θαη ηα παηδηά ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηα παηδηά ησλ αηφκσλ πνπ ζα εξγαζηνχλ  ζην camp 

θαη ζα  είλαη άδηθν γηα ηνπο ππφινηπνπο γνλείο.    

                                         

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο, 

Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Παηδείαο Γήκνπ Φίνπ, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ πξνέδξνπ, ηελ επηζήκαλζε ηεο θ. Κσζηάια Κιεάλζεο, ηελ πξφηαζε ηεο θ. 

Πνηακνχζε Παξαζθεπήο, ηελ πξφηαζε  ηνπ θ. Νάζνπ  Δπζπκίνπ , ηηο απφςεηο φισλ 

ησλ κειψλ θαη ηηο  δηαηάμεηο ησλ  Ν. 3463/2006  θαη  3852/2010 

 

                                            Αποθάζιζε ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Χήθηζαλ  ζε   ζχλνιν  9  παξφλησλ  θαη   ηα   9  κέιε   ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ.  

Η θ. Κσζηάια Κιεάλζε ςήθηζε ζεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε λα δηεξεπλεζεί, εάλ είλαη 

δπλαηφλ, λα κεησζεί ην θφζηνο ηνπ αληίηηκνπ.    
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Α. Δγθξίλεη λα πινπνηεζεί θαη θέηνο ην Πξφγξακκα Θεξηλήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ 

(CAMP) κε ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν Φίνπ θαη ην Οκήξεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ 

Φίνπ . Σθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο  είλαη ε θηινμελία θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

ησλ παηδηψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο απφ Γεπηέξα 18 Ινπλίνπ έσο θαη Γεπηέξα 10 

Σεπηεκβξίνπ. 

 Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο απφ 5 έσο 12 εηψλ 

(ζπγθεθξηκέλα απφ λήπην έσο θαη έθηε ηάμε-έηνο γέλλεζεο 2006-2013). Η 

πξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ ζα είλαη απφ 7:30 έσο 9:00 θαη ε δπλαηή απνρψξεζε απφ 

14:00 έσο 15:00.  

 

Β. Η πεξίνδνο ησλ εγγξαθψλ ζα είλαη απφ 1 Ινπλίνπ, ε θαηάζεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζα γίλεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. (Μηράισλ 7) θαη ηα  

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηνχληαη  γηα ηελ εγγξαθή ησλ παηδηψλ είλαη ηα 

εμήο: 

α) αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε γνλέα/θεδεκφλα,  

β) βεβαίσζε παηδηάηξνπ φηη ην παηδί είλαη πγεηέο θαη κπνξεί λα αζιεζεί,   

γ) απφδεημε πιεξσκήο,  

δ) βεβαίσζε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε ηα ιεσθνξεία. Φσξίο ηα  παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά δε ζα γίλεηαη δεθηφ θαλέλα παηδί. 

  

Γ. Η νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα ζπλνςίδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΟΣΟ/ΜΗΝΑ 

1 παηδί 80€ 

2 αδέξθηα 140€ 

3 αδέξθηα 200€ 

4 αδέξθηα 200€ (ηέηαξην παηδί δσξεάλ) 

 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη αλά κήλα θαη ζα πξνθαηαβάιιεηαη. Δπίζεο ζα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εγγξαθήο γηα 15 εκέξεο θαη ην θφζηνο ηεο ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ζηα 

50€ γηα θάζε παηδί. 
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Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά ζα  απαζρνινχληαη ζην Γεκνηηθφ 

Σηάδην Φίνπ κε δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  ζην Ισληθφ Κνιπκβεηήξην, ζα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ζάιαζζα ζηα ΚΑΥ Αγίαο Διέλεο, ζην Ναπηηθφ Όκηιν Φίνπ 

(ΝΟΦ) γηα ηελ εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο, ζην Δθζεζηαθφ Κέληξν «Καινπηά», ζην 2
ν
 

Γεκνηηθφ Σρνιείν Φίνπ, ζην Οκήξεην Πλεπκαηηθφ Κέληξν θ.ι.π., ελψ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θη εθδξνκέο αλαςπρήο, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζε 

πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο ηνπ λεζηνχ.  

 Η κεηαθίλεζε ησλ παηδηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε κηζζσκέλα ιεσθνξεία.  

 

Δ.  Γηα ηελ  εχξπζκε ιεηηνπξγία  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα  απαζρνιεζεί πξνζσπηθφ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, φπσο βξεθνλεπηνθφκνη, βνεζνί βξεθνλεπηνθφκσλ, 

λεπηαγσγνί, εθπαηδεπηηθνί, γπκλαζηέο, λαπαγνζψζηεο θαη λνζειεπηέο. Λφγσ φηη ην 

Ν.Π.Γ.Γ. ζηεξείηαη ην θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα θέξεη ζε πέξαο ην 

θαινθαηξηλφ πξφγξακκα, ν Ναπηηθφο Όκηινο Φίνπ ζα αλαιάβεη λα δηαζέζεη ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ. Τν ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ ΝΟΦ ζα αλαιάβεη ηελ 

εθκάζεζε ηζηηνπινΐαο, πφιν θαη θνιχκβεζεο. 

 

Σ.  Τν φιν εγρείξεκα νηθνλνκηθά δηακνξθψλεηαη  σο εμήο: 

 

ΔΣΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Δηζθνξέο παηδηψλ:60.000€ Μεηαθηλήζεηο: 10.000€ 

Φνξεγίεο: 10.000€ Πξνζσπηθφ: 75.000€ 

 Παξνρή καζεκάησλ ηζηηνπινΐαο, πφιν 

θαη θνιχκβεζεο: 15.000€ 

 Αζθάιεηα παηδηψλ: 1.500€ 

 Αγνξά θνπζθσηψλ παηρληδηψλ: 5.000€ 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ: 70.000,00€ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 106.500,00€ 

 

Ε.  Η παξνχζα απφθαζε κε βάζε ην άξζξν 2 παξ.4 ηνπ Ν. 3861/2010 « πξφγξακκα  

δηαχγεηα » πξέπεη λα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν. 

Η απφθαζε απηή πήξε α/α 101/2018 

O Πξφεδξνο                                                                                       Τα κέιε                                                                                          
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Αθξηβέο απφζπαζκα 

Φίνο   15-05-2018. 

                                   H επί ησλ πξαθηηθψλ:  Σνθία Κνληνχ 
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