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                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης   156/2017  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση υλοποίησης δηµοτικού 
προγράµµατος «Αθλητική 
Κατασκήνωση 2017» 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα 
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
21. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. 
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη. 
  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
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Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 10990/03-04-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού 
∆ραστηριοτήτων Αθλητισµού & Νέας Γενιάς της ∆/νσης Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Κάθε χρόνο, στους χώρους του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», υλοποιείται το δηµοτικό 
πρόγραµµα, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. 
Η Αθλητική Κατασκήνωση πραγµατοποιείται σε τρεις (3) περιόδους, δύο (2) εβδοµάδων (εκτός 
Σαββατοκύριακου) και εξυπηρετεί έως πεντακόσια δέκα (510) παιδιά συνολικά, τα οποία κατά 
τη λήξη του σχολικού έτους 2016-2017, θα αποφοιτήσουν από τις τάξεις του δηµοτικού 
σχολείου (από α΄ έως και στ΄ δηµοτικού). Τα παιδιά απασχολούνται ευχάριστα µέσα σε ένα 
ασφαλές αθλητικό περιβάλλον, όπου ψυχαγωγούνται και έρχονται σε επαφή µε τα αθλήµατα, 
ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν νέες φιλίες και συµµετέχουν σε δραστηριότητες που 
απολαµβάνουν. 
Τα προγράµµατα που υλοποιούνται στα πλαίσια της αθλητικής κατασκήνωσης, είναι 
προσαρµοσµένα στις ηλικίες των παιδιών που συµµετέχουν και σχεδιασµένα από πτυχιούχους 
Φυσικής Αγωγής – προπονητές, του ∆ήµου. 
Η πρωινή προσέλευση των παιδιών ξεκινά στις 07:30. Κατά τη διάρκεια του ηµερήσιου 
προγράµµατος, που ξεκινά στις 09:00 και τελειώνει στις 13:00, τα παιδιά απασχολούνται υπό τη 
καθοδήγηση των προπονητών µας, σε αθλητικές δραστηριότητες που γίνονται στους χώρους του 
Αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας». Στις 13:00, τους προσφέρεται πρόχειρο φαγητό και νερό και 
κατόπιν εντός του κλειστού γηπέδου, απασχολούνται  παίζοντας επιτραπέζια ή άλλου είδους ήπια 
παιχνίδια ή παρακολουθώντας προβολή παιδικής ταινίας. Από τις 13:30 ξεκινά η παραλαβή των 
παιδιών από τους κηδεµόνες τους, µε καταληκτική ώρα στις 15:30. 
Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου, πραγµατοποιούνται εκδροµές σε χώρους αναψυχής. 
 
Εφέτος η προετοιµασία για το Πρόγραµµα θα ξεκινήσει στις 15/06/2017 (απαιτούµενες εργασίες, 
συντονισµός έκτακτου προσωπικού, οργάνωση χώρων), ενώ η προσέλευση των παιδιών στην 
Αθλητική Κατασκήνωση θα ξεκινήσει τη 19η Ιουνίου 2017. 

Οι περίοδοι της Αθλητικής Κατασκήνωσης, διαµορφώνονται ως κάτωθι: 

• Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  19/06/2017 έως 30/06/2017 

• Β' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  03/07/2017 έως 14/07/2017  

• Γ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  17/07/2017 έως 28/07/2017. 

Λόγω τεχνικών εργασιών, που θα λάβουν χώρα στο χώρο του ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου 
και του στίβου και που καθιστούν τους εν λόγω χώρους µη διαθέσιµους για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων, φέτος σε κάθε περίοδο θα απασχοληθούν έως εκατόν εβδοµήντα (170) παιδιά. 
Καθώς βάσει των ανωτέρω, οι χώροι υλοποίησης του προγράµµατος θα µειωθούν και 
προκειµένου να αποφευχθεί δυσλειτουργία στη χρήση των χώρων, καθώς και για να 
διασφαλιστεί η ασφαλής και ανεµπόδιστη πραγµατοποίηση των δράσεων της Κατασκήνωσης, τα 
ανοιχτά γήπεδα µπάσκετ και βόλλεϋ, τις ώρες των δραστηριοτήτων του προγράµµατος, θα 
παραµείνουν κλειστά για το κοινό.  
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Η βασική συνδροµή για τη συµµετοχή στην Αθλητική Κατασκήνωση ορίζεται στο ποσό των 
εξήντα (60) ευρώ, όπως και πέρυσι. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
είναι αρµόδιο για την έγκριση υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος. 

Η ∆ιεύθυνση Παιδείας Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, ζητά από το ∆.Σ. να αποφασίσει για: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2017». 
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ). 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΝΩ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ. 
 
Κατά την εξέταση των αιτήσεων προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε 
οικογένειες ωφελούµενων από τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου και η συµµετοχή τους θα είναι 
∆ΩΡΕΑΝ. 

 
 
Ακολουθεί η Αίτηση Εγγραφής: 

Τιµολόγηση Αθλητικής Κατασκήνωσης 2017 
Τιµολόγηση Ανά Περίοδο (2 Εβδοµάδες) 

 ∆ηµότες/Κάτοικοι 

Υπάλληλοι ∆ήµου 
& Τρίτεκνοι - 
Πολύτεκνοι, 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες* 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
Χαλανδρίου 

Έκπτωση 50% 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
άλλων ∆ήµων 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
άλλων ∆ήµων 
 Τρίτεκνοι – 
Πολύτεκνοι, 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες* 

Έκπτωση 50% 

1 παιδί 60,00 € 30,00 € 80,00 € 40,00 € 

2 παιδιά 90,00 € 45,00 € 160,00 € 80,00 € 

3 παιδιά  50,00 €  120,00 € 

Ηµεροµηνία Εγγραφών: 16/05/2017 έως 02/06/2017  
(έως τις 19:00, ώρα λήξης ωραρίου ταµείου)  

∆εν ισχύει χρέωση ανά εβδοµάδα. 

Το κόστος µεταφοράς µε πούλµαν είναι 5 ευρώ ανά παιδί, πληρώνεται µε ξεχωριστή απόδειξη και 
είναι ίδια για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως πακέτου και κατηγορίας συνδροµής. 
Το κόστος µεταφοράς είναι ανταποδοτικό όπως αναγράφεται και στον Κ.Α. 15.6413.04 του 
Ο.Ε.2017. 
Τα παιδιά  των υπαλλήλων που απασχολούνται στην υλοποίηση της Αθλητικής Κατασκήνωσης και 
µόνο για τις συνδροµές είναι δωρεάν.  
(Το κόστος µεταφοράς στην εκδροµή, χρεώνεται κανονικά). 
Η έκπτωση για τα παιδιά των υπαλλήλων του ∆ήµου, τριτέκνων, πολυτέκνων και µονογονεϊκών 
οικογενειών  ισχύει µόνο για τις συνδροµές. 
(Το κόστος µεταφοράς στην εκδροµή, χρεώνεται κανονικά). 

* Μονογονεϊκές Οικογένειες της κατηγορίας άγαµων και χηρευσάντων προσώπων 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2017 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµατεπώνυµο κατασκηνωτή:…………………………………………………………….......................... 
 
Ηµεροµηνία Γέννησης:     ……./..…../……..         Τηλ. Οικίας ………………………................... 
 
Ονοµατεπώνυµο πατέρα:………………………...……………………………………............................... 
 
Επάγγελµα …………………………………. Email…..……………………………………………………………… 
 
Τηλ. Οικίας…………………… Τηλ. Εργασίας……………………… Κινητό…………………………… 
 
Ονοµατεπώνυµο µητέρας:………..…….…………………………................................................... 
 
Επάγγελµα ………………………………………………… Email………………………………………………….. 
 
Τηλ. Οικίας…………………………… Τηλ. Εργασίας..………….................. Κινητό………...……………… 
 
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου (για την παραλαβή του παιδιού) …………....................................... 
 
Τηλ. Οικίας................................. Κινητό...................................  Email………………………………. 
 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 
Αν το παιδί (κατασκηνωτής) παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω, παρακαλούµε συµπληρώστε και την 
αιτιολογία. 
 
α. Σπαστική βρογχίτιδα    ΝΑΙ  .................................................... ΟΧΙ     
β. Σπασµούς     ΝΑΙ  .................................................... ΟΧΙ  
γ. Επιληπτική Συνδροµή  ΝΑΙ  ...................................................... ΟΧΙ  
δ. Αλλεργία      ΝΑΙ  ...................................................... ΟΧΙ  
 
Είδος - Παρατηρήσεις: ………………………………………………….........…………............................... 

ε. Άλλη ασθένεια      ………       Ποια…………………………......................................................... 

Σε µικροτραυµατισµούς ή αιµορραγία σταµατά σύντοµα (20')           ΝΑΙ  ΌΧΙ    
εάν ΌΧΙ  υπάρχει κάποια  συγκεκριµένη αιτία και ποια………………………………………..................... 

Έχει περάσει κάποια σηµαντική αρρώστια                          ΝΑΙ  ΌΧΙ    

Χρήση Φαρµάκων ………              Είδος…..........….........….  ∆οσολογία………………………………….. 

Ιατρός που συνέστησε τη θεραπεία  
 
Ονοµατεπώνυµο ……………………………… Ειδικότητα……………………………………………… 

Ασφαλιστικό Ταµείο……………………........ Ιδ. Ασφάλεια…..……………………………............ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2017 

(Τσεκάρετε περίοδο και εκδροµή που επιθυµείτε να συµµετέχει το παιδί σας) 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ                              ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
          Κόστος µεταφοράς: 5 € / εκδροµή 
  Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 19/06/2017 έως 30/06/2017   Εκδροµή 1ης Περιόδου 
  Β' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 03/07/2017 έως 14/07/2017   Εκδροµή 2ης Περιόδου 
  Γ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 17/07/2017 έως 28/07/2017   Εκδροµή 3ης Περιόδου 
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 ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόµιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ την ηµέρα δήλωσης συµµετοχής υπογεγραµµένη από παιδίατρο στην οποία να 
αναφέρεται, ότι το παιδί είναι υγιές και µπορεί να συµµετέχει στις εκδηλώσεις της Αθλητικής 
Κατασκήνωσης. 
• Για τη συµµετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ηµεροµηνίας υποβολής της 
αίτησης, ενώ η εγγραφή θεωρείται ολοκληρωµένη µε την καταβολή της συνδροµής. 
• Για την πιστοποίηση δηµότη ή κατοίκου Χαλανδρίου, τρίτεκνου ή πολύτεκνου, µονογονεϊκής 
οικογένειας είναι απαραίτητη η προσκόµιση αποδεικτικού εγγράφου (Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής κατάστασης - Κάρτα - Λογαριασµός ∆ΕΚΟ) την ηµέρα δήλωσης συµµετοχής. 
• Για την πιστοποίηση της ηλικίας απαιτείται Πιστοποιητικό Γέννησης Παιδιού ή οποιοδήποτε 
άλλο επίσηµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού. 
• Το αντίτιµο της συνδροµής και του κόστους µεταφοράς στην εκδροµή, καταβάλλεται µε την 
υποβολή της δήλωσης  συµµετοχής. Το κόστος εισιτηρίου της εκδροµής θα καταβληθεί την 
ηµέρα της εκδροµής στον χώρο επίσκεψης.  
• Ακύρωση συµµετοχής και επιστροφή της συνδροµής, γίνεται µόνο σε περιπτώσεις 
προβληµάτων υγείας και εφόσον ο κηδεµόνας ενηµερώσει την γραµµατεία του Αθλητικού 
Κέντρου, τουλάχιστον τρεις ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου που έχει δηλώσει συµµετοχή. 
• Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενηµερώσετε την γραµµατεία του Αθλητικού 
Κέντρου µέχρι τις 09:00 της ίδιας µέρας. 
• Σε περίπτωση που άλλο άτοµο (πέραν αυτού που έχετε δηλώσει) πρέπει να παραλάβει το 
παιδί σας να ενηµερώσετε έγκαιρα την γραµµατεία. 
• Οι συµµετέχοντες που δεν υπακούν στους κανόνες και δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις 
των προπονητών, ασκώντας λεκτική ή σωµατική βία στους συναθλητές του, θα αποβάλλεται από 
την Κατασκήνωση. 
• ∆εν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν µαζί τους χρήµατα και πολύτιµα αντικείµενα (κινητά 
τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κλπ). Οι εργαζόµενοι δε φέρουν καµία ευθύνη σε 
περίπτωση απώλειας τους. 
• Σε κάθε περίοδο, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών που συµµετέχουν η εκδροµή δύναται να 
πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. 
• Οι µέρες απουσίας από το Πρόγραµµα δεν αναπληρώνονται σε επόµενη περίοδο. 
• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, το πρόγραµµα των 
δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης, µπορεί να µεταβληθεί χωρίς ειδοποίηση. 
• Η ώρα άφιξης είναι 07:30 έως 09:00, ενώ η ώρα αποχώρησης είναι έως τις 15:30. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 
∆ηλώνω ότι έχω συµπληρώσει την ∆ήλωση Συµµετοχής, έχω ενηµερωθεί και 
αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής του παιδιού µου στην Αθλητική Κατασκήνωση 
2017 και στην Εκδροµή, εφόσον συµµετάσχει, που διοργανώνει ο ∆ήµος Χαλανδρίου. 
 
Στοιχεία υπογράφοντος το έντυπο         
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………..…………………………………………... 
 
∆/ΝΣΗ:…………………….…………………................................. ΠΟΛΗ:……………………………. 
 
Αρ.Αστ.Ταυτ.:…………………………..ΤΗΛ.:……………………………/………………………………... 
 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι: ……………………………………………………………………… 
 
     HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                        ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 ……….../..….……/2017……………. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα  
 

1) την έγκριση υλοποίησης του δηµοτικού προγράµµατος «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2017», 
ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. 
 
2) την περίοδο των εγγραφών από 16/05/2017 έως 02/06/2017 (έως τις 19:00, ώρα λήξης 
ωραρίου ταµείου). 
 
Εφέτος η προετοιµασία για το Πρόγραµµα θα ξεκινήσει στις 15/06/2017 (απαιτούµενες εργασίες, 
συντονισµός έκτακτου προσωπικού, οργάνωση χώρων), ενώ η προσέλευση των παιδιών στην 
Αθλητική Κατασκήνωση θα ξεκινήσει τη 19η Ιουνίου 2017. 
 
Οι περίοδοι της Αθλητικής Κατασκήνωσης, διαµορφώνονται ως κάτωθι: 

• Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  19/06/2017 έως 30/06/2017 

• Β' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  03/07/2017 έως 14/07/2017  

• Γ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ:  17/07/2017 έως 28/07/2017. 

Λόγω τεχνικών εργασιών, που θα λάβουν χώρα στο χώρο του ανοιχτού γηπέδου ποδοσφαίρου 
και του στίβου και που καθιστούν τους εν λόγω χώρους µη διαθέσιµους για τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων, φέτος σε κάθε περίοδο θα απασχοληθούν έως εκατόν εβδοµήντα (170) παιδιά. 
Καθώς βάσει των ανωτέρω, οι χώροι υλοποίησης του προγράµµατος θα µειωθούν και 
προκειµένου να αποφευχθεί δυσλειτουργία στη χρήση των χώρων, καθώς και για να 
διασφαλιστεί η ασφαλής και ανεµπόδιστη πραγµατοποίηση των δράσεων της Κατασκήνωσης, τα 
ανοιχτά γήπεδα µπάσκετ και βόλλεϋ, τις ώρες των δραστηριοτήτων του προγράµµατος, θα 
παραµείνουν κλειστά για το κοινό.  
 
Η βασική συνδροµή για τη συµµετοχή στην Αθλητική Κατασκήνωση ορίζεται στο ποσό των 
εξήντα (60) ευρώ, όπως και πέρυσι. 
 
3) την έγκριση της αίτησης εγγραφής (συµπεριλαµβανοµένων των όρων συµµετοχής –
υπευθύνων δηλώσεων), ως κατωτέρω: 
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2017 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονοµατεπώνυµο κατασκηνωτή:…………………………………………………………….......................... 
 
Ηµεροµηνία Γέννησης:     ……./..…../……..         Τηλ. Οικίας ………………………................... 
 
Ονοµατεπώνυµο πατέρα:………………………...……………………………………............................... 
 
Επάγγελµα …………………………………. Email…..……………………………………………………………… 
 
Τηλ. Οικίας…………………… Τηλ. Εργασίας……………………… Κινητό…………………………… 
 
Ονοµατεπώνυµο µητέρας:………..…….…………………………................................................... 
 
Επάγγελµα ………………………………………………… Email………………………………………………….. 
 
Τηλ. Οικίας…………………………… Τηλ. Εργασίας..………….................. Κινητό………...……………… 
 
Ονοµατεπώνυµο υπευθύνου (για την παραλαβή του παιδιού) …………....................................... 
 
Τηλ. Οικίας................................. Κινητό...................................  Email………………………………. 
 

ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 
Αν το παιδί (κατασκηνωτής) παρουσιάζει κάτι από τα παρακάτω, παρακαλούµε συµπληρώστε και την 
αιτιολογία. 
 
α. Σπαστική βρογχίτιδα    ΝΑΙ  .................................................... ΟΧΙ     
β. Σπασµούς     ΝΑΙ  .................................................... ΟΧΙ  
γ. Επιληπτική Συνδροµή  ΝΑΙ  ...................................................... ΟΧΙ  
δ. Αλλεργία      ΝΑΙ  ...................................................... ΟΧΙ  
 
Είδος - Παρατηρήσεις: ………………………………………………….........…………............................... 

ε. Άλλη ασθένεια      ………       Ποια…………………………......................................................... 

Σε µικροτραυµατισµούς ή αιµορραγία σταµατά σύντοµα (20')           ΝΑΙ  ΌΧΙ    
εάν ΌΧΙ  υπάρχει κάποια  συγκεκριµένη αιτία και ποια………………………………………..................... 

Έχει περάσει κάποια σηµαντική αρρώστια                          ΝΑΙ  ΌΧΙ    

Χρήση Φαρµάκων ………              Είδος…..........….........….  ∆οσολογία………………………………….. 

Ιατρός που συνέστησε τη θεραπεία  
 
Ονοµατεπώνυµο ……………………………… Ειδικότητα……………………………………………… 

Ασφαλιστικό Ταµείο……………………........ Ιδ. Ασφάλεια…..……………………………............ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2017 

(Τσεκάρετε περίοδο και εκδροµή που επιθυµείτε να συµµετέχει το παιδί σας) 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ                              ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
          Κόστος µεταφοράς: 5 € / εκδροµή 
  Α' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 19/06/2017 έως 30/06/2017   Εκδροµή 1ης Περιόδου 
  Β' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 03/07/2017 έως 14/07/2017   Εκδροµή 2ης Περιόδου 
  Γ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ: 17/07/2017 έως 28/07/2017   Εκδροµή 3ης Περιόδου 
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ΟΡΟΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόµιση ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ την ηµέρα δήλωσης συµµετοχής υπογεγραµµένη από παιδίατρο στην οποία να 
αναφέρεται, ότι το παιδί είναι υγιές και µπορεί να συµµετέχει στις εκδηλώσεις της Αθλητικής 
Κατασκήνωσης. 
• Για τη πιστοποίηση δηµότη ή κατοίκου Χαλανδρίου, τρίτεκνου ή πολύτεκνου, µονογονεϊκής 
οικογένειας είναι απαραίτητη η προσκόµιση αποδεικτικού εγγράφου (Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
κατάστασης - Κάρτα - Λογαριασµός ∆ΕΚΟ) την ηµέρα δήλωσης συµµετοχής. 
• Για την πιστοποίηση της ηλικίας απαιτείται Πιστοποιητικό Γέννησης Παιδιού ή οποιοδήποτε άλλο 
επίσηµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται η ηµεροµηνία γέννησης του παιδιού. 
• Το αντίτιµο της συνδροµής και του κόστους µεταφοράς στην εκδροµή, καταβάλλεται µε την 
υποβολή της δήλωσης  συµµετοχής. Το κόστος εισιτηρίου της εκδροµής θα καταβληθεί την ηµέρα της 
εκδροµής στον χώρο επίσκεψης.  
• Ακύρωση συµµετοχής και επιστροφή της συνδροµής, γίνεται µόνο σε περιπτώσεις προβληµάτων 
υγείας και εφόσον ο κηδεµόνας ενηµερώσει την γραµµατεία του Αθλητικού Κέντρου, τουλάχιστον 
τρεις ηµέρες πριν την έναρξη της περιόδου που έχει δηλώσει συµµετοχή. 
• Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενηµερώσετε την γραµµατεία του Αθλητικού 
Κέντρου µέχρι τις 09:00 της ίδιας µέρας. 
• Σε περίπτωση που άλλο άτοµο (πέραν αυτού που έχετε δηλώσει) πρέπει να παραλάβει το παιδί 
σας να ενηµερώσετε έγκαιρα την γραµµατεία. 
• Οι συµµετέχοντες που δεν υπακούν στους κανόνες και δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των 
προπονητών, ασκώντας λεκτική ή σωµατική βία στους συναθλητές του, θα αποβάλλεται από την 
Κατασκήνωση. 
• ∆εν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν µαζί τους χρήµατα και πολύτιµα αντικείµενα (κινητά 
τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, MP3 κλπ). Οι εργαζόµενοι δε φέρουν καµία ευθύνη σε περίπτωση 
απώλειας τους. 
• Σε κάθε περίοδο, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών που συµµετέχουν η εκδροµή δύναται να 
πραγµατοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. 
• Οι µέρες απουσίας από το Πρόγραµµα δεν αναπληρώνονται σε επόµενη περίοδο. 
• Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και απρόβλεπτων συνθηκών, το πρόγραµµα των δραστηριοτήτων 
της Κατασκήνωσης, µπορεί να µεταβληθεί χωρίς ειδοποίηση. 
• Η ώρα άφιξης είναι 07:30 έως 09:00, ενώ η ώρα αποχώρησης είναι έως τις 15:30. 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

∆ηλώνω ότι έχω συµπληρώσει την ∆ήλωση Συµµετοχής, έχω ενηµερωθεί και αποδέχοµαι 
τους όρους συµµετοχής του παιδιού µου στην Αθλητική Κατασκήνωση 2017 και στην 
Εκδροµή, εφόσον συµµετάσχει, που διοργανώνει ο ∆ήµος Χαλανδρίου. 
 

Στοιχεία υπογράφοντος το έντυπο         
   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………..…………………………………………... 
 
∆/ΝΣΗ:……………………...…………………................................. ΠΟΛΗ:………………………………. 
 
Αρ.Αστ.Ταυτ.:…………………………..ΤΗΛ.:……………………………/………………………………... 

 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ - ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι: ……………………………………………………………………… 

 

     HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                                                                     ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

 ……….../..….……/2017……………. 
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4) την έγκριση της πρότασης τιµολόγησης, ως κατωτέρω: 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΕΝΩ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ. 
 
 
Κατά την εξέταση των αιτήσεων προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε 
οικογένειες ωφελούµενων από τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου και η συµµετοχή τους θα είναι 
∆ΩΡΕΑΝ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιµολόγηση Αθλητικής Κατασκήνωσης 2017 
Τιµολόγηση Ανά Περίοδο (2 Εβδοµάδες) 

 ∆ηµότες/Κάτοικοι 

Υπάλληλοι ∆ήµου 
& Τρίτεκνοι - 
Πολύτεκνοι, 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες* 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
Χαλανδρίου 

Έκπτωση 50% 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
άλλων ∆ήµων 

∆ηµότες/Κάτοικοι 
άλλων ∆ήµων 
 Τρίτεκνοι – 
Πολύτεκνοι, 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες* 

Έκπτωση 50% 

1 παιδί 60,00 € 30,00 € 80,00 € 40,00 € 

2 παιδιά 90,00 € 45,00 € 160,00 € 80,00 € 

3 παιδιά  50,00 €  120,00 € 

Ηµεροµηνία Εγγραφών: 16/05/2017 έως 02/06/2017  
(έως τις 19:00, ώρα λήξης ωραρίου ταµείου)  

∆εν ισχύει χρέωση ανά εβδοµάδα. 

Το κόστος µεταφοράς µε πούλµαν είναι 5 ευρώ ανά παιδί, πληρώνεται µε ξεχωριστή απόδειξη και 
είναι ίδια για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως πακέτου και κατηγορίας συνδροµής. 
Το κόστος µεταφοράς είναι ανταποδοτικό όπως αναγράφεται και στον Κ.Α. 15.6413.04 του 
Ο.Ε.2017. 
Τα παιδιά  των υπαλλήλων που απασχολούνται στην υλοποίηση της Αθλητικής Κατασκήνωσης και 
µόνο για τις συνδροµές είναι δωρεάν.  
(Το κόστος µεταφοράς στην εκδροµή, χρεώνεται κανονικά). 
Η έκπτωση για τα παιδιά των υπαλλήλων του ∆ήµου, τριτέκνων, πολυτέκνων και µονογονεϊκών 
οικογενειών  ισχύει µόνο για τις συνδροµές. 
(Το κόστος µεταφοράς στην εκδροµή, χρεώνεται κανονικά). 

* Μονογονεϊκές Οικογένειες της κατηγορίας άγαµων και χηρευσάντων προσώπων 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 156/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 11/4/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ.,   ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,  ΛΙΕΡΟΣ Γ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., 
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., 
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆.,  ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,   ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 
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