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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αρ. 5/2019 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 

 

Αρ. Απόφασης Περίληψη 
123/2019 Έγκριση Προγράμματος με τίτλο  

«Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις-Καλοκαίρι 2019» 

και έγκριση των κριτηρίων επιλογής μαθητών  

από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής 

    

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Μαρτίου 

έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 16057/15-

3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το 

σύνολο των 41 μελών (ήδη 39 μετά: α) τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου 

κ. Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και β) την παραίτηση του Δημοτικού 

Συμβούλου κ. Δεδούση Γεώργιου με το υπ’ αριθ. 14792/8-3-2019 έγγραφο και την 

παραίτηση της πρώτης αναπληρωματικής του ιδίου συνδυασμού κας Γκότση 

Αγγελικής με το υπ’ αριθ. 16289/18-3-2019 έγγραφο), βρέθηκαν παρόντα: 31. 

 

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος 
Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Δαμουλιάνου Κυριακή, 
Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, 
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ευσταθίου Κωνσταντίνος, 
Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης Θεόδωρος, 
Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ζαφειράκη Ελένη, Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, 
Αδαμοπούλου Αναστασία, Ψαλιδόπουλος Θεόδωρος, Κοττέας Παναγιώτης, Δαβάκη 
Ευανθία, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, 
Αναγνώστου Λεωνίδας, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, 
Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Εμιρζάς Ιωάννης. 
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Απόντες:  Ζάκας Σταύρος, Παντελίδης Λεωνίδας, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Βασσάλος 
Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, Κεχαγιά Μαγδαληνή και 
Σοφιανίδης Χριστόφορος αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν τρία (3) 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι 
κατεπείγον και θα συζητηθεί σ’ αυτή τη συνεδρίαση, διότι μετά την έγκριση 
προγράμματος στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. (20/03/2019), ακολουθούν τα 
κατά νόμον στάδια της ανοικτής κάτω των ορίων ηλεκτρονικής διαγωνιστικής 
διαδικασίας που ορίζουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ως εξής: 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε (ενδεικτική ημερομηνία  29/03/2019) και λήψη απόφασης περί 
κατάρτισης όρων διακήρυξης 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του διαγωνισμού  (άμεση εκτέλεση)  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ : + 22 ημέρες (κατά 
νόμον)  για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα  
ΕΣΗΔΗΣ (ενδεικτική  καταληκτική ημερομηνία  24/04/2019) 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ : 4 εργάσιμες από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών (ενδεικτική ημερομηνία 03/05/2019) 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
& ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΠΟΜΕΝΗ  Ο.Ε. (+ 5 ημέρες) 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟ ΕΠΟΜΕΝΗ  Ο.Ε.   (+ 12 ημέρες)  περίπου 12/5/2019 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΤΙΚΗΣ 
(maximum χρόνος ελέγχου 1 μήνας) ενδεικτική ημερομηνία 12/6/2019. 
Από την παραπάνω ανάλυση τεκμαίρεται ότι είναι άκρως επείγον να εισαχθεί το θέμα 
Έγκριση   Προγράμματος  με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- 
Καλοκαίρι 2019» και έγκριση των κριτηρίων επιλογής μαθητών από την 
Δ/νση Κοιν. Πολιτικής»  
στην συνεδρίαση του Δ.Σ. εκτός ημερησίας διατάξεως, προκειμένου να καταστεί 
εφικτό να υπογραφεί εντός μηνός Ιουνίου η σύμβαση και να αποσταλούν μαθητές 
στο κατασκηνωτικό κέντρο εντός του ιδίου μηνός (στην 1η κατασκηνωτική περίοδο).  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 2ο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 16060 εισηγητικό έγγραφο της κας 

Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω: 
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        Παρακαλούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως 

συμπεριλάβετε και το στην περίληψη αναγραφόμενο θέμα, για το οποίο σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

      O Δήμος Καλλιθέας στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής του πολιτικής, κάθε 

χρόνο υλοποιεί το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις», το 

οποίο απευθύνεται σε παιδιά ευπαθών ομάδων πληθυσμού, που σε πολλές 

περιπτώσεις διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας  και δεν έχουν τη δυνατότητα  

καλοκαιρινών διακοπών. 

         Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβλημα, προτείνουμε  τη 

φιλοξενία μαθητών,  κατοίκων Καλλιθέας, ηλικίας 7–15 ετών, δηλαδή μαθητές που 

έχουν τελειώσει την Α΄ Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου σε κατασκηνωτικό 

κέντρο, κατά τους  μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο,  σε κατασκηνωτικές περιόδους 

διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων (δέκα πέντε ημερών) η κάθε μία. 

Η  επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την  Δ/νση 

κοινωνικής πολιτικής με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια και  βάση 

μοριοδότησης. 

Δικαιολογητικά  Συμμετοχής : 

1.   Φωτοτυπία Αστυνομικής  Ταυτότητας   ή  Διαβατηρίου  και  Άδειας  Διαμονής, σε  

ισχύ, των  γονέων 

2.   Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου. 

3.   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές 

οικογένειες) 

4.   Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας,  Φορολογική Δήλωση 

Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει ή  

Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/1986)  Ε2 (για όσους διαθέτουν ακίνητα) 

5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από 

εργοδότη   

6. Αποδεικτικό  Κατοικίας  (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση 

Μόνιμης Κατοικίας)  
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7.   Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ. 

8.   Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι 

9. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. 

10. Η Υπηρεσία  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

                             

Μοριοδότηση : 

ΔΗΜΟΤΗΣ + 10 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ + 5 

ΑΝΗΛΙΚΟ + 3  ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ + 10 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ + 2   ANA ATOMO 

ΑΝΕΡΓΟΣ + 2  ANA ATOMO 

ΤΟΚΟΙ - 1  ΑΝΑ 50 € ΤΟΚΩΝ  

ΑΚΙΝΗΤΟ - 1   ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 

 

Όλοι οι αιτούντες έχουν ως βάση εκκίνησης τα 10 μόρια (κάτοικος, εντός 

εισοδηματικών κριτηρίων ανά κατηγορία, δηλ. 5.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα 

συν 1.500 € για κάθε επιπλέον άτομο).                                                                   

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω των σχολείων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των 

σχολείων, το Σύλλογο Δασκάλων και Καθηγητών και τους Συλλόγους Γονέων & 

Κηδεμόνων.                                                                                                                  

Η επιλογή του κατασκηνωτικού κέντρου θα γίνει μετά από Ανοικτό Μειοδοτικό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω και  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ε περίπτωση 3 του 

Νόμου 3463/2006 και του άρθρου 37 παρ. 2 περίπτωση β του Ν.3801/2009 
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β. Του N. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). 

δ. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄). 

2. Την υπ’ αριθ. 670/3-12-2018 (Α.Δ.Α:75ΑΚΩΕΚ-8ΟΙ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2019. 

3. Την υπ’ αριθ. 117552/37036/24-1-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας έτους 2019. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση 

διενέργειας/πραγματοποίησης του προγράμματος και  την έγκριση  κριτηρίων επιλογής 

παιδιών.  

Το πρόγραμμα θα βαρύνει τον  υπό αναμόρφωση ΚΑ  15.6484.0001 με τίτλο 

«Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις» εξόδων του προϋπολογισμού  

Δήμου Καλλιθέας έτους  2019.  

 
                                                                  Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
                                                                     ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ- ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την πιο πάνω εισήγηση της κας Αντιδημάρχου. 

2. Ότι ο Δήμος Καλλιθέας στα πλαίσια εφαρμογής της κοινωνικής του πολιτικής, 

κάθε χρόνο υλοποιεί το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε 

κατασκηνώσεις», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ευπαθών ομάδων 

πληθυσμού, που σε πολλές περιπτώσεις διαβιούν κάτω από τα όρια της 

φτώχειας  και δεν έχουν τη δυνατότητα  καλοκαιρινών διακοπών. 

3. Ότι ο Δήμος Καλλιθέας λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό αυτό κοινωνικό 

πρόβλημα, προτείνει τη φιλοξενία μαθητών, κατοίκων Καλλιθέας, ηλικίας 7–15 
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ετών, δηλαδή μαθητές που έχουν τελειώσει την Α’ Δημοτικού έως και την Γ’ 

Γυμνασίου σε κατασκηνωτικό κέντρο, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο, σε κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων (δέκα 

πέντε ημερών) η κάθε μία. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. ε 

περίπτωση 3 του Νόμου 3463/2006 και του άρθρου 37 παρ. 2 περίπτωση β του 

Ν. 3801/2009. 

5. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 66 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143 Α’). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’). 

8. Την υπ’ αριθ. 670/3-12-2018 (Α.Δ.Α.: 75ΑΚΩΕΚ-8ΟΙ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 

2019. 

9. Την υπ’ αριθ. 117552/37036/24-1-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Δήμου Καλλιθέας έτους 2019. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει: 

 
α) την διενέργεια/πραγματοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε 

κατασκηνώσεις».  

Το πρόγραμμα θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση Κ.Α. 15.6484.0001 με τίτλο 

«Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις» εξόδων του προϋπολογισμού  

Δήμου Καλλιθέας έτους  2019.  
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β) Τα κριτήρια επιλογής παιδιών.  

Η  επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την  Δ/νση κοινωνικής 

πολιτικής με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια και  βάση μοριοδότησης. 

 

Τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής είναι τα εξής:  

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής  Ταυτότητας   ή  Διαβατηρίου  και  Άδειας  Διαμονής, σε  

ισχύ, των  γονέων. 

2. Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου. 

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές 

οικογένειες). 

4. Φορολογικά στοιχεία 2018 ή 2019 (Εκκαθαριστικό εφορίας,  Φορολογική Δήλωση 

Ε1 και Ε9) (αν δεν υπάρχει ακίνητο βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει ή  

Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/1986)  Ε2 (για όσους διαθέτουν ακίνητα). 

5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από 

εργοδότη.   

6. Αποδεικτικό  Κατοικίας  (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση 

Μόνιμης Κατοικίας).  

7. Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ. 

8. Έγκριση του ΚΕΑ και Υπεύθυνη Δήλωση ότι συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι. 

9. ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. 

10. Η Υπηρεσία  κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο. 

 

Η Μοριοδότηση έχει ως εξής: 

 

ΔΗΜΟΤΗΣ + 10 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΠΑ + 5 

ΑΝΗΛΙΚΟ + 3  ΑΝΑ ΤΕΚΝΟ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ + 10 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ + 2   ANA ATOMO 

ΑΝΕΡΓΟΣ + 2  ANA ATOMO 

ΤΟΚΟΙ - 1  ΑΝΑ 50 € ΤΟΚΩΝ  

ΑΚΙΝΗΤΟ - 1   ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ 
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Όλοι οι αιτούντες έχουν ως βάση εκκίνησης τα 10 μόρια (κάτοικος, εντός 

εισοδηματικών κριτηρίων ανά κατηγορία, δηλ. 5.000 € ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα 

συν 1.500 € για κάθε επιπλέον άτομο).                                                                    

Η ενημέρωση θα γίνει μέσω των σχολείων σε συνεργασία με τους Διευθυντές των 

σχολείων, το Σύλλογο Δασκάλων και Καθηγητών και τους Συλλόγους Γονέων & 

Κηδεμόνων.                                               

Η επιλογή του κατασκηνωτικού κέντρου θα γίνει μετά από Ανοικτό Μειοδοτικό 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.   

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2019 και δημοσιεύτηκε την 

26/3/2019.  

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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