
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Γαλάτσι,10.09.2019  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                   Αριθ.Πρωτ.:25467 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 

Ταχ. Κώδικας: 11146                                                                                Προς 
                                                                                                                    Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης 

Πληροφορίες : Γλυμακοπούλου Κ. 

Τηλέφωνο : 2102222011 & 2102933956 

Fax : 2102222583 

Ηλεκτρονικό Ταχ.: glymakopoulou@galatsi.gr 

 

Θέμα: «Πρωτογενές αίτημα, για ανάθεση υπηρεσίας που αφορά την εφαρμογή  

              προγράμματος εικαστικής ψυχοθεραπείας ART THERAPY , για ευπαθείς  

              ομάδες της Δ/νσης  Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας». 

Κωδ.Αριθ.Προϋπολ: 15-6142.0003 Ανάθεση  υπηρεσίας για την " Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων 
για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις "  

MΙΚΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «Εφαρμογή προγράμματος για ευπαθείς ομάδες »  

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, προτίθεται να προβεί στην εφαρμογή του 
προγράμματος με θεραπευτικό στόχο τη «Διερεύνηση, Επεξεργασία & Αντιμετώπιση του Άγχους 
μέσω Art Therapy- Εικαστική Ψυχοθεραπεία ».  

Το άγχος αποτελεί μία κοινή αντίδραση, ένα γνώριμο και οικείο συναίσθημα σε όλους τους 
ανθρώπους. Τα μέλη της ομάδας θα διερευνήσουν και θα επεξεργαστούν το άγχος σε σχέση με τους 
παράγοντες που το προκαλούν, τα σωματικά συμπτώματα που προκύπτουν, τη συναισθηματική 
σύνδεση με αυτό, τις πεποιθήσεις, τα ψυχοπιεστικά και τραυματικά γεγονότα που προκάλεσαν το 
άγχος, τις σχέσεις στην οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο και τους τρόπους αντιμετώπισης του. Η 
χρήση της τέχνης επιτρέπει στα μέλη να προσδιορίσουν τις προσωπικές τους δυνάμεις  και 
αδυναμίες, να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο, σκέψεις και συναισθήματα, να μπορέσουν να 
τα αποτυπώσουν πάνω στο χαρτί, ώστε να τους δώσουν σχήμα και χρώμα και να φύγουν από τη 
θεραπεία με απτές υπενθυμίσεις των προσωπικών τους τρόπων αντιμετώπισης. 

Η λειτουργία των  ομάδων  Art Therapy, θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία με έναρξη τον 
Οκτώβριο του 2019. Το σύνολο των συνεδριών θα είναι δώδεκα (12), διάρκειας δύο (2) ωρών και οι 
ομάδες θα είναι σε group των δέκα (10) ατόμων (σταθερή και κλειστή ομάδα) στην Δ/νση της 
Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.                                                                                                                                
                                                                                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
 

                                                                                                                                ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                                                                                                                                                         

Α/Α CPV 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
με Φ.Π.Α. 24% 

 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

1 80340000-9 

 
Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 12 συνεδρίες 2300,00 ΕΥΡΩ 1854,84 ΕΥΡΩ 

                                                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. =  1854,84 ΕΥΡΩ 
                                                                                                                                            Φ.Π.Α.  24% =  445,16 ΕΥΡΩ 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% = 2300,00 ΕΥΡΩ 
 




