
                 

              Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 15155/19.04.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  141/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της οικονομικής 

συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια 

στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της 

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου 

 

Σήμερα την 18η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14553/13.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  13.04.2018. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                                           

                                                                                         Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,  ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ο Δ.Σ. κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι 

πέρατος αυτής  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος, κ. Κουκουβίνος Δημήτριος,  Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση 

της οικονομικής συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς & 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 170/2018 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: Ω1ΜΟΩΕΒ-

ΖΥΣ) & το υπ’ αριθμ. 14919/17.04.2018 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του 

Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπ΄ όψιν:  

 Τα άρθρα 65 και 72 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 

Επιτροπής, του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

 Την υπ΄ αριθμ. 274/2015 ΑΔΣ  

προτείνεται η τροποποίηση της οικονομικής  συμμετοχής, για τα βρέφη και τα νήπια που θα 

εγγράφονται στους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το 

οικογενειακό εισόδημα (όπως απεικονίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο κατατίθεται 

στο Σταθμό με την έναρξη φιλοξενίας των παιδιών), ως εξής: 

 

Α. Βασικές κατηγορίες 

 

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1 0,00 € - 7.000,00 € 0,00 € 

2 7.001,00 € - 15.000,00 €  20,00 € 

3 15.001,00 € - 25.000,00 €  40,00 € 

4 25.001,00 € - 35.000,00 €  55,00 € 

5 35.001,00 € - 45.000,00 € 80,00 € 

6 45.001,00 € - 55.000,00 € 100,00 € 

7 55.001,00 € και άνω  120,00 € 
 

Στις περιπτώσεις:  
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 1., 2., 3., 4., όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενείται και  2ο παιδί, τότε αυτό θα 

καταβάλει το 50% της οικονομικής συμμετοχής. Σε περίπτωση που φιλοξενείται και 3ο 

παιδί, τότε αυτό θα φιλοξενείται  δωρεάν. 

 

 5., 6., 7., όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενούνται 2 παιδιά και πλέον, τότε για κάθε 

παιδί πέραν του 1ου, θα καταβάλλεται το 50% της οικονομικής συμμετοχής της 

κατηγορίας που ανήκει, με βάση το οικογενειακό εισόδημα.  

 

Β. Απαλλαγές 

Απαλλάσσονται από την καταβολή οικονομικής συμμετοχής, αν το εισόδημα δεν ξεπερνά το 

ποσό των 35.000,00 €:  

 

1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα παιδιά,  

2. Οι οικογένειες όπου ο πατέρας είναι στρατευμένος (κληρωτός) ή οι γονείς φυλακισμένοι.  

3. Ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω 

4. Οι μονογονεϊκές οικογένειες (γονείς-κηδεμόνες έχοντες τη γονική μέριμνα) 

 

Αν το οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε 

καταβάλλει το 50% της οικονομικής  συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. 

 

Γ. Μειώσεις  

Καταβάλουν το 50% του ποσού της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής της αντίστοιχης 

κλίμακας, βάσει του οικογενειακού εισοδήματος, αν το εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 

35.000,00 €, οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

1. Οικογένειες με τρία (3) ανήλικα παιδιά 

2. Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιο ΙΕΚ)  

3. Γονέας φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώτο πτυχίο, φοίτηση ν+2 έτη) 

4. Διαζευγμένοι γονείς.  

 

Αν το οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε 

καταβάλλει το ποσό της οικονομικής  συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. 

 

Το τακτικό προσωπικό του Δήμου Ιλίου, καταβάλλει το  50% της οικονομικής  συμμετοχής που 

αναλογεί. 

 

 

Οι οικογένειες που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, επωφελούνται μόνο της 

συμφερότερης έκπτωσης.  

 

Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στο οικογενειακό εισόδημα (π.χ. απόλυση ενός 

γονέα, διαζύγιο κλπ) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με αίτηση του γονέα προς την 

υπηρεσία και προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, δύναται να γίνει επαναξιολόγηση στο 

ποσό της οικονομικής συμμετοχής, που αφορά στο υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.  

Λοιπές ειδικές καταστάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, 

εξετάζονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία.  
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Διευκρινήσεις για την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής  

1. Δεν καταβάλλεται  οικονομική  συμμετοχή  για τον μήνα Αύγουστο, όταν οι Σταθμοί 

παραμένουν κλειστοί. 

2. Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής πραγματοποιείται ανά μήνα, το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, ή ανά τρίμηνο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του τριμήνου, μετά την 

έγγραφη ενημέρωση των γονέων. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή, είναι η καταβολή της οικονομικής  

συμμετοχής του προηγούμενου έτους. 

4. Σε βραχυχρόνια απουσία ενός παιδιού, η καταβολή της οικονομικής  συμμετοχής, γίνεται 

κανονικά προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την φοίτησή του. 

5. Η μη συνεπής εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, αποτελεί λόγο διαγραφής των 

παιδιών. 

6. Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της οικονομικής 

συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που ήδη το παιδί φιλοξενείται.  

7. Είναι δυνατή η διαγραφή παιδιού, κατά το πρώτο τρίμηνο φιλοξενίας του, μετά από αίτηση 

του γονέα και αποδοχή αυτής από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής.  Στην περίπτωση αυτή η 

οικογένεια υποχρεούται να καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή για το χρονικό διάστημα της 

φιλοξενίας και απαλλάσσεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

  

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα είναι σε 11μηνη βάση και δίνεται η 

δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ποσού ως ανωτέρω αναφέρεται είτε σε μηνιαία, είτε σε 

τριμηνιαία βάση. Το συνολικό ποσό εξοφλείται υποχρεωτικά έως την 31/07 κάθε έτους.  

Τυχόν οφειλές θα κοινοποιούνται  εγκαίρως και το αργότερο έως την 31/08 από την 

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να 

προχωρήσει η διαδικασία είσπραξής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

   

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης» 
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

 

  Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι  

Με ψήφους 26 εγκρίνει την τροποποίηση της οικονομικής συμμετοχής, για τα βρέφη και τα νήπια 

που θα εγγράφονται στους Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα 

με το οικογενειακό εισόδημα (όπως απεικονίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο 

κατατίθεται στο Σταθμό με την έναρξη φιλοξενίας των παιδιών), ως εξής: 

 

Α. Βασικές κατηγορίες 

Α/Α ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

1 0,00 € - 7.000,00 € 0,00 € 

2 7.001,00 € - 15.000,00 €  20,00 € 

3 15.001,00 € - 25.000,00 €  40,00 € 
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4 25.001,00 € - 35.000,00 €  55,00 € 

5 35.001,00 € - 45.000,00 € 80,00 € 

6 45.001,00 € - 55.000,00 € 100,00 € 

7 55.001,00 € και άνω  120,00 € 
 

Στις περιπτώσεις:  

 

 1., 2., 3., 4., όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενείται και  2ο παιδί, τότε αυτό θα 

καταβάλει το 50% της οικονομικής συμμετοχής. Σε περίπτωση που φιλοξενείται και 3ο 

παιδί, τότε αυτό θα φιλοξενείται  δωρεάν. 

 

 5., 6., 7., όταν από την ίδια οικογένεια φιλοξενούνται 2 παιδιά και πλέον, τότε για κάθε 

παιδί πέραν του 1ου, θα καταβάλλεται το 50% της οικονομικής συμμετοχής της 

κατηγορίας που ανήκει, με βάση το οικογενειακό εισόδημα.  

 

Β. Απαλλαγές 

Απαλλάσσονται από την καταβολή οικονομικής συμμετοχής, αν το εισόδημα δεν ξεπερνά το 

ποσό των 35.000,00 €:  

 

1. Οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα παιδιά,  

2. Οι οικογένειες όπου ο πατέρας είναι στρατευμένος (κληρωτός) ή οι γονείς φυλακισμένοι.  

3. Ο ένας εκ των δύο γονέων, ή τέκνο είναι άτομο με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω 

4. Οι μονογονεϊκές οικογένειες (γονείς-κηδεμόνες έχοντες τη γονική μέριμνα) 

 

Αν το οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε 

καταβάλλει το 50% της οικονομικής  συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. 

 

Γ. Μειώσεις  

Καταβάλουν το 50% του ποσού της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής της αντίστοιχης 

κλίμακας, βάσει του οικογενειακού εισοδήματος, αν το εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό των 

35.000,00 €, οι ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

1. Οικογένειες με τρία (3) ανήλικα παιδιά 

2. Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιο ΙΕΚ)  

3. Γονέας φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πρώτο πτυχίο, φοίτηση ν+2 έτη) 

4. Διαζευγμένοι γονείς.  

 

Αν το οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω περιπτώσεων, ξεπερνά το ανωτέρω ποσό, τότε 

καταβάλλει το ποσό της οικονομικής  συμμετοχής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται. 

 

Το τακτικό προσωπικό του Δήμου Ιλίου, καταβάλλει το  50% της οικονομικής  συμμετοχής που 

αναλογεί. 

 

 

Οι οικογένειες που εμπίπτουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, επωφελούνται μόνο της 

συμφερότερης έκπτωσης.  
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Σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στο οικογενειακό εισόδημα (π.χ. απόλυση ενός 

γονέα, διαζύγιο κλπ) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με αίτηση του γονέα προς την 

υπηρεσία και προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, δύναται να γίνει επαναξιολόγηση στο 

ποσό της οικονομικής συμμετοχής, που αφορά στο υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.  

Λοιπές ειδικές καταστάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, 

εξετάζονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία.  

 

Διευκρινήσεις για την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής  

1. Δεν καταβάλλεται  οικονομική  συμμετοχή  για τον μήνα Αύγουστο, όταν οι Σταθμοί 

παραμένουν κλειστοί. 

2. Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής πραγματοποιείται ανά μήνα, το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, ή ανά τρίμηνο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του τριμήνου, μετά 

την έγγραφη ενημέρωση των γονέων. 

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεγγραφή, είναι η καταβολή της οικονομικής  

συμμετοχής του προηγούμενου έτους. 

4. Σε βραχυχρόνια απουσία ενός παιδιού, η καταβολή της οικονομικής  συμμετοχής, γίνεται 

κανονικά προκειμένου να διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει την φοίτησή του. 

5. Η μη συνεπής εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων, αποτελεί λόγο διαγραφής των 

παιδιών. 

6. Προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης επανεγγραφής είναι η τακτοποίηση της 

οικονομικής συμμετοχής, για το χρονικό διάστημα που ήδη το παιδί φιλοξενείται.  

7. Είναι δυνατή η διαγραφή παιδιού, κατά το πρώτο τρίμηνο φιλοξενίας του, μετά από 

αίτηση του γονέα και αποδοχή αυτής από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής.  Στην 

περίπτωση αυτή η οικογένεια υποχρεούται να καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή για 

το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας και απαλλάσσεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 

  

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής θα είναι σε 11μηνη βάση και δίνεται η 

δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ποσού ως ανωτέρω αναφέρεται είτε σε μηνιαία, είτε σε 

τριμηνιαία βάση. Το συνολικό ποσό εξοφλείται υποχρεωτικά έως την 31/07 κάθε έτους.  

Τυχόν οφειλές θα κοινοποιούνται  εγκαίρως και το αργότερο έως την 31/08 από την Διεύθυνση 

Προσχολικής Αγωγής, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η 

διαδικασία είσπραξής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 

Οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ιλίου» & ο κ. Κουτσιανάς Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Αριστερό Σχήμα Ιλίου» 

έδωσαν αρνητική ψήφο. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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