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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

  ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αριθμ. 14ης/2021 
τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής 

Επιτροπής 
 

 
              Αριθμ. Απόφασης: 162/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
«Καθορισμός συνδρομής για τη φιλοξενία των παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)  και 
στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου Πεντέλης».  
 

Σήμερα   15  Ιουνίου   έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα  10:00 π.μ.,   συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
δια τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11082/11-6-2021 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη 
νομοθεσία. 

   Διαπιστώθηκε απαρτία,  δεδομένου ότι σε  σύνολο  εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση επτά  (7) 
συνολικά μέλη εκ των οποίων πέντε  (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά  ήτοι:  

Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ρούλια Σμαρώ.  
 

➢ Η κ. Αργύρη Άρτεμις αντικαθιστά,  το τακτικό μέλος  της Επιτροπής  κα Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
➢ Ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης αντικαθιστά, το τακτικό μέλος της Επιτροπής κα  Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να. 
 

 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγείται το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης,  

έθεσε υπόψη των μελών την από 14-6-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας , Παιδείας, Πολιτισμού , 
Αθλητισμού   η οποία συνυπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο κ Νικ. Τσαντουλή και την Προϊσταμένη Δ/νσης 
Κοιν. Πρόνοιας, Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού κ Παν. Κουλάκου και  έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Καθορισμός συνδρομής  για τη φιλοξενία των παιδιών στα   Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Πεντέλης 

Α. Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης(ΚΔΑΠ) 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών απασχολεί παιδιά ηλικίας 5-12 ετών καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και ώρες 16.00-20.00(χειμερινό ωράριο) ή 9.00-13.00(θερινό ωράριο). 

 Στόχο έχει να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους, μέσα από δραστηριότητες όπως 
ζωγραφική, μυθοπλασία ,παραμύθι, θεατρικό παιχνίδι, ρομποτική, κηπουρική, σκάκι, ζούμπα, αερόμπικ, 
ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παιχνίδι στα αγγλικά κ.α. που σκοπό έχει να αναπτύξει τη κοινωνικότητα τους τη 
δημιουργικότητα τους ,τη  συνεργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που φαίνονται μέσα από το παιχνίδι. 

Η δημιουργική απασχόληση δεν είναι  υποχρεωτική  είναι μια επιπρόσθετη παροχή στο ημερήσιο πρόγραμμα των 
παιδιών που αποβλέπει στην επιπλέον απόκτηση γνώσεων εμπειριών ,ώστε να τα βοηθήσει στη διαμόρφωση 
διάπλαση του χαρακτήρα τους. 

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος 

2. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 2.Μαρκαντώνη Φωτεινή,  τακτικό Μέλος 

3. Πολίτη  Ελένη, Τακτικό Μέλος 3.Φειδοπιάστης Αντώνης, τακτικό Μέλος                          

4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος 4.Βιλλιώτης Ηλίας, τακτικό μέλος 

5. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

6. Αργύρη Άρτεμις, αναπληρωματικό μέλος  

7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος  



[2] 
 

Ο δήμος μας έχει ενταχθεί  στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» μέσω του 
οποίου εξασφαλίζει τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών στα ΚΔΑΠ μέσω voucher της ΕΕΤΑΑ 

Προκειμένου όμως να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για την φιλοξενία των παιδιών που δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να καθοριστεί οικονομική συνδρομή. 

Για τη φετινή χρονιά 2021 το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσει από 22 – 25/6 τις απογευματινές ώρες και από 28/6 – 30/7 τις 
πρωινές ώρες  

 
Ο Δήμος μας έχει αδειοδοτηθεί για δύο ΚΔΑΠ, ένα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων και ένα στο 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Πεντέλης. Η συνολική δυναμικότητα των δύο ΚΔΑΠ είναι 208 παιδιά. 
Μέσα από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, έχουν εξασφαλιστεί για τους 
συμπολίτες μας 54 voucher τα οποία χρηματοδοτούν τη Δωρεάν συμμετοχή τους σε αυτά. Το ποσό ανά παιδί το 
μήνα ανέρχεται σε 121 ευρώ περίπου. 
Με δεδομένο ότι τα καλυφθούν αυτές οι θέσεις, ο Δήμος διαθέτει 154 θέσεις που μπορεί να τις διαθέσει σε οικογένειες 
της πόλης, με προτεραιότητα σε εκείνες τις οικογένειες που είχαν δείξει ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Το κόστος για κάθε παιδί στο πρόγραμμα είναι περίπου 124 ευρώ. 
Προτείνεται η συμμετοχή των γονέων να είναι στο ποσό των 60 ευρώ το μήνα, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
και το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από δαπάνες του Δήμου. Αν συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 154 επιπλέον παιδιά 
τότε ο Δήμος θα καλύψει περίπου 64 ευρώ το μήνα ανά παιδί, άρα μηνιαίο κόστος 9.860 ευρώ και συνολικό 1,3 Χ 
9.860 = 12.820 ευρώ περίπου, ποσό που μπορεί να χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός του Δήμου. 
Διευκρινίζεται ότι για την επόμενη περίοδο λειτουργίας των ΚΔΑΠ, θα επιδιωχθεί κατά το δυνατό να λάβουν τη σχετική 
δωρεάν επιχορήγηση οι δικαιούχοι. 
Εισηγούμαστε λοιπόν , την οικονομική συνδρομή για τη συμμετοχή των παιδιών στα ΚΔΑΠ το Δήμου Πεντέλης στο 
ποσό των 60 ευρώ το μήνα, ή στο ποσό των 80 ευρώ για την καλοκαιρινή περίοδο (22/6 – 30/7/2021). 
 
Β. Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση(Summer Camp) 

Η Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών έχει στόχο  να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά στον ελεύθερο 
χρόνο τους, μέσα από δραστηριότητες όπως ζωγραφική, μυθοπλασία ,παραμύθι, θεατρικό παιχνίδι, ρομποτική, 
κηπουρική, σκάκι, χορός, άθληση, παιχνίδι  κ.α. που σκοπό έχει να αναπτύξει τη κοινωνικότητα τους τη 
δημιουργικότητα τους ,τη  συνεργασία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που φαίνονται μέσα από το παιχνίδι. 

Τα προγράμματα βασίζονται  στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες βιωματικού 
χαρακτήρα, όπου τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, μαθαίνουν να 
συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να εκφράζονται δημιουργικά, ώστε να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να 
λειτουργήσουν μέσα σε ομαδικό πνεύμα. 

Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα αθληθούν και θα εκφραστούν μέσα από διάφορες 
δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα μπορέσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς της πόλης 
μας μετά το κλείσιμο των σχολείων. 

Ως κέντρα εφαρμογής του προγράμματος ορίζονται οι χώροι του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων και του  
Κρυστάλλειου Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης που ήδη έχουν αδειοδοτηθεί ως χώροι λειτουργίας ΚΔΑΠ 

Η Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών απασχολεί παιδιά ηλικίας 5-12       ετών καθημερινά από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 07:30-16:00 από 28/6/2021 μέχρι 30/7/2021  στις παρακάτω Περιόδους λειτουργίας: 

Α΄ Περίοδος : 28/06/2021 έως 02/07/2021 

Β΄ Περίοδος:  05/07/2021 έως 9/07/2021 

Γ΄ Περίοδος  : 12/07/2021 έως 16/07/2021 

Δ΄ Περίοδος  :19/07/2021 έως 23/07/2021 

Ε’ Περίοδος  : 26/07/2021 έως 30/07/2021 

Λαμβάνοντας υπόψη  την ιδιαίτερα ευαίσθητη οικονομική και κοινωνική περίοδο που διανύουμε προτείνεται 
εβδομαδιαία  συνδρομή 30 ευρώ(μειωμένη κατά 20% περίπου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές) 

2. Έχοντας υπόψη 
α. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄2006) 
 
β. Τις Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
 
γ. Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που περιγράφει τις διαδικασίες άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. : (K.Υ.Α.) 
Γ.Π.Δ.11-οικ. 31252/20-05-21 (ΦΕΚ 2332 /Β΄/2-06-2021) με τίτλο : «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και 
προδιαγραφές λειτουργίας  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 
δ. Την υπ΄αριθμ. 126/2020 Απόφαση Δ.Σ Πεντέλης περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Δήμου Πεντέλης 
ε. Τις υπ’  αριθμ. 1007303 και 1007286/30-12-2020 άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας ΚΔΑΠ Δήμου Πεντέλης 
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στ. Την αναγκαιότητα καθορισμού οικονομικής συνδρομής   για τη φιλοξενία των παιδιών στα   Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Πεντέλης προκειμένου να ενταχθούν  και παιδιά που δεν καλύπτονται 
μέσω voutcher της ΕΕΤΑΑ καθώς και στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης. 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1.Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη  την ιδιαίτερα ευαίσθητη οικονομική και κοινωνική περίοδο που 
διανύουμε προτείνεται: 

Α. Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Μηνιαία οικονομική συνδρομή   60 ευρώ ανά παιδί ή 80 ευρώ ανά παιδί για την καλοκαιρινή περίοδο (22/6 – 
30/7/2021). 

Β. Για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόληση(Summer Camp) 
 
Εβδομαδιαία οικονομική συνδρομή 30,00€ 

2. Απαλλάσσονται τις οικονομικής συμμετοχής: 

α Οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες(γονείς, παιδιά) κατ' ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την 
προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους η τη Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

β. Χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες , μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι  12.000 ευρώ και οικογένειες με δυο 
ανέργους γονείς με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εφόσον προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά από υπηρεσία ΟΑΕΔ 
και τα επικαιροποιούν για το ανάλογο διάστημα της ανεργίας τους 

γ. Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων αορίστου χρόνου και συμβασιούχων)Δήμου Πεντέλης 

δ. Οικογένειες με δυο η περισσότερα παιδιά που φοιτούν στο ΚΔΑΠ θα  απαλλάσσονται κατά 20% για το δεύτερο 
παιδί και πάνω 

3.Η οικονομική συνδρομή  για τα φιλοξενούμενα παιδιά πρέπει να εξοφλείται από τους γονείς/κηδεμόνες το 1ο 
δεκαήμερο κάθε μήνα. Ειδικότερα, για την καλοκαιρινή περίοδο θα εξοφλείται  εφάπαξ με την εγγραφή. 

Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του μήνα. 
Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής εισφοράς. Επιστροφές 
χρημάτων δεν γίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος του γονέα και έγκρισή του  από την  
Οικονομική Επιτροπή. 

Ειδικότερα για την Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση η οικονομική συνδρομή θα προπληρώνεται πριν την 
έναρξη της εβδομαδιαίας περιόδου για την κατοχύρωση της θέσης. 

4. Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστεί η οικονομική συμμετοχή ορίζεται το άθροισμα των 

ποσών που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 

(Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2021 (που αφορούν εισοδήματα του 2020). 

  Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. 

5. Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο Λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK 

0026.0334850200420151 

(IBAN: GR 6102603340000850200420151 ) του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  του 

παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος. 

 

 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης 
 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος                                                          Η Προϊσταμένη Δ/σης 
Κοιν. Πρόνοιας, Παιδείας 
Πολιτισμού , Αθλητισμού 

 
Τσαντουλής Νικόλαος                                                              Κουλάκου Παναγιώτα 

 
Η  Δήμαρχος 

 
Δήμητρα Κεχαγιά 
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Στη συνέχεια η  Πρόεδρος – Δήμαρχος δίνει το λόγο στο τακτικό μέλος της Επιτροπής  κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, ο 
οποίος πρότεινε ως προς το πρώτο (α) σκέλος της εισηγήσεως   για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
το εξής :  
« για αυτό το διάστημα των 35 ημερών  ως πειραματική πρόταση, που συγχρόνως από το Σεπτέμβριο  θα το δούμε  
πάλι  καθώς θα  παροτρύνουμε τους γονείς και πιθανόν να έχουν αλλάξει τα κριτήρια της ΕΕΤΑΑ πάλι  να μην 
υπάρξει καθόλου   επιβάρυνση στους γονείς για αυτές τις 35 ημέρες, ο Δήμος όπως αντέχει τις  9,500 χιλιάδες, 
αντέχει και τις  19,000 χιλιάδες» και ζήτησε να μπει σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την διάρκεια της συζήτησης ,το λόγο παίρνει η Αντιδήμαρχος Διοικητικού κ. Ν. Κοσμοπούλου ,η οποία 
διατυπώνει την διαφωνία της προς ψήφιση η πρόταση του κ. Δ. Παπακωνσταντίνου. 
 
Ακολούθως η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την εισήγηση της Δ/νσεως 
καθώς και της προτάσεως του τακτικού μέλους της Επιτροπής κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, η Οικονομική 
Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο-Δήμαρχο και  έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος μετά από διαλογική 
συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.   

 
Επί της  προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου αποφασίστηκε: 
 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, με ψήφους 6 ΚΑΤΑ ΚΑΙ 1 ΥΠΕΡ ( ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Παπακωνσταντίνου)  
 

Έχοντας υπόψη: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4735/2020  (ΦΕΚ Α΄197) και ειδικότερα το άρθρο 40.  

⎯ Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020). 

⎯ Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Τις  υπ’ αριθ.  40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/2020  (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 
     (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του  Υπουργείου Εσωτερικών. 

⎯ Την υπ ΄αριθμ.(Κ.Υ.Α.) Γ.Π.Δ.31252/20-05-2021( ΦΕΚ 2332/Β΄/2-6-2021), 

⎯ Την υπ΄αριθμ.126/2020 Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης , περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π., 

⎯ Τις υπ΄αριθμ.1007303 και 1007286/30-12-2020 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Δήμου Πεντέλης, 

⎯ την από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας , Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
 Επί της εισηγήσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο 

 
 

       Α) Σκέλος:  Για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
( επί παρόντων 7 μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
Με ψήφους 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ ( ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δ. Παπακωνσταντίνου) 

 

Εγκρίνει , για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 

Μηνιαία οικονομική συνδρομή   60 ευρώ ανά παιδί  για την καλοκαιρινή περίοδο (22/6 – 30/7/2021). 

 
 

  Β) σκέλος :   Για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόληση(Summer Camp) 
   

ΟΜΟΦΩΝΑ 
( επί παρόντων 7 μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

 
 
 Εγκρίνει τα κάτωθι: 
 
Για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόληση(Summer Camp) 
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Εβδομαδιαία οικονομική συνδρομή 30,00€ 

2. Απαλλάσσονται τις οικονομικής συμμετοχής: 

α Οικογένειες με άτομο με ειδικές ανάγκες(γονείς, παιδιά) κατ' ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την 
προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα τους η τη Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 

β. Χήροι/ες, διαζευγμένοι/ες , μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι  12.000 ευρώ και οικογένειες με δυο 
ανέργους γονείς με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εφόσον προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά από υπηρεσία 
ΟΑΕΔ και τα επικαιροποιούν για το ανάλογο διάστημα της ανεργίας τους 

γ. Κατά 50% τα τέκνα οικογενειών υπαλλήλων (μονίμων αορίστου χρόνου και συμβασιούχων)Δήμου Πεντέλης 

δ. Οικογένειες με δυο η περισσότερα παιδιά που φοιτούν στο ΚΔΑΠ θα  απαλλάσσονται κατά 20% για το δεύτερο 
παιδί και πάνω 

3.Η οικονομική συνδρομή  για τα φιλοξενούμενα παιδιά πρέπει να εξοφλείται από τους γονείς/κηδεμόνες το 1ο 
δεκαήμερο κάθε μήνα. Ειδικότερα, για την καλοκαιρινή περίοδο θα εξοφλείται  εφάπαξ με την εγγραφή. 

Εγγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της εισφοράς του μήνα. 
Εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο θα έχει σαν συνέπεια την καταβολή της μισής εισφοράς. Επιστροφές 
χρημάτων δεν γίνονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος του γονέα και έγκρισή του  από την  
Οικονομική Επιτροπή. 

Ειδικότερα για την Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση η οικονομική συνδρομή θα προπληρώνεται πριν την 
έναρξη της εβδομαδιαίας περιόδου για την κατοχύρωση της θέσης. 

4. Ως οικογενειακό εισόδημα με βάση το οποίο θα υπολογιστεί η οικονομική συμμετοχή ορίζεται το άθροισμα 

των ποσών που αναγράφονται στην πέμπτη σειρά του πίνακα Γ.2. της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού 

Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του 2021 (που αφορούν εισοδήματα του 2020). 

  Σε κάθε περίπτωση υιοθετείται ο ορισμός του οικογενειακού εισοδήματος που γίνεται από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. 

5. Η καταβολή της εισφοράς θα γίνεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK στο Λογαριασμό της τράπεζας EUROBANK 

0026.0334850200420151 

(IBAN: GR 6102603340000850200420151 ) του Δήμου Πεντέλης δηλώνοντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  του 

παιδιού για το τρέχον σχολικό έτος. 

  
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 162/2021. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
 
 
           Η  Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής 

   
               Τα Μέλη 

                      
 Κεχαγιά  Δήμητρα 
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

 Η  Δήμαρχος 
                                                                               
              
   Κεχαγιά  Δήμητρα 

 

1. Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος 
2. Πολίτη  Ελένη, Τακτικό Μέλος 
3. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος 
4. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 
5. Αργύρη Άρτεμις, αναπληρωματικό μέλος 
6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρωματικό μέλος 

 


