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    Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:45721/21.10.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        41η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 20.10.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 20η Οκτωβρίου 

2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 44764/14-10-2016 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-10-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «      «  

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      Μέλος της Ο.Ε  

ΑΠΟΦΑΣΗ –449– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον καθορισμό διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43427/07.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Πολιτισμού του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, η υπηρεσία μας εισηγείται τον καθορισμό διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου ως κάτωθι : 

     

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 Η εγγραφή  στο ποσό των 20€. 

 Τα δίδακτρα στο ποσό των 40€ / μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους έως τη λήξη του. 

 Για τους μαθητές των Ανωτέρων τάξεων τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 60€ / μήνα. 

 Οι μαθητές που φοιτούν σε πάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα, έχουν έκπτωση 50% στο 

δεύτερο αντικείμενο. (π.χ. πιάνο & κιθάρα 60€ αντί 80€). 

 Μαθητές προερχόμενοι από την Δημοτική Φιλαρμονική έχουν έκπτωση 50% δηλ. 20€ το μήνα. 

 Στο τμήμα μουσικής προπαιδείας (Όρφ), τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 10€ / μήνα. 
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 Ο έλεγχος μουσικών δεξιοτήτων παρέχεται δωρεάν. 

 Στο δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στο Δημοτικό Ωδείο παρέχεται έκπτωση 20%. 

Το τρίτο παιδί φοιτά δωρεάν εφόσον το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 10.000,00€ 

(προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) , διαφορετικά η έκπτωση των 20% ισχύει 

και για το τρίτο παιδί. Το ίδιο ισχύει για κάθε παιδί της οικογένειας πέραν του τρίτου.    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στο Ωδείο φοιτούν κατά προτεραιότητα δημότες ή κάτοικοι Ιλίου. Ετεροδημότες και μη 

κάτοικοι (σωρευτικά) θα μπορούν να φοιτούν στο Ωδείο με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη συμπλήρωση 

ενός (1) μήνα από την έναρξη των εγγραφών, θα υφίστανται κενές θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί 

από δημότες ή κατοίκους του Δήμου Ιλίου.   

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Ιλίου έχουν έκπτωση  50% (προσκομίζοντας βεβαίωση εργασίας από 

την υπηρεσία τους). 

 

  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένοι στο Ωδείο απουσιάζουν συνεχόμενα για διάστημα πέραν των τριάντα 

ημερών (30) ημερολογιακών ημερών, άνευ αποδεδειγμένου σπουδαίου λόγου (ασθένεια κλπ), χάνουν 

αυτοδικαίως το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτό και ο φορέας θα δύναται να παραχωρήσει σε άλλο 

ενδιαφερόμενο τη κενή θέση που δημιουργείται. 

Νέα εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αποκλείεται. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Η  ληφθείσα απόφαση θα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της. 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

   Αποφασίζει Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει τον καθορισμό διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου, ως κατωτέρω: 

 
ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

 Η εγγραφή  στο ποσό των 20€. 

 Τα δίδακτρα στο ποσό των 40€ / μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους έως τη λήξη του. 

 Για τους μαθητές των Ανωτέρων τάξεων τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 60€ / μήνα. 

 Οι μαθητές που φοιτούν σε πάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα, έχουν έκπτωση 50% στο 

δεύτερο αντικείμενο. (π.χ. πιάνο & κιθάρα 60€ αντί 80€). 

 Μαθητές προερχόμενοι από την Δημοτική Φιλαρμονική έχουν έκπτωση 50% δηλ. 20€ το μήνα. 

 Στο τμήμα μουσικής προπαιδείας (Όρφ), τα δίδακτρα καθορίζονται στο ποσό των 10€ / μήνα. 

 Ο έλεγχος μουσικών δεξιοτήτων παρέχεται δωρεάν. 
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 Στο δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στο Δημοτικό Ωδείο παρέχεται έκπτωση 20%. 

Το τρίτο παιδί φοιτά δωρεάν εφόσον το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 10.000,00€ 

(προσκομίζοντας εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας) , διαφορετικά η έκπτωση των 20% ισχύει 

και για το τρίτο παιδί. Το ίδιο ισχύει για κάθε παιδί της οικογένειας πέραν του τρίτου.    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Στο Ωδείο φοιτούν κατά προτεραιότητα δημότες ή κάτοικοι Ιλίου. Ετεροδημότες και μη 

κάτοικοι (σωρευτικά) θα μπορούν να φοιτούν στο Ωδείο με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη συμπλήρωση 

ενός (1) μήνα από την έναρξη των εγγραφών, θα υφίστανται κενές θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί 

από δημότες ή κατοίκους του Δήμου Ιλίου.   

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Οι εργαζόμενοι στον Δήμο Ιλίου έχουν έκπτωση  50% (προσκομίζοντας βεβαίωση εργασίας από 

την υπηρεσία τους). 

 

  ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Σε περίπτωση που εγγεγραμμένοι στο Ωδείο απουσιάζουν συνεχόμενα για διάστημα πέραν των τριάντα 

ημερών (30) ημερολογιακών ημερών, άνευ αποδεδειγμένου σπουδαίου λόγου (ασθένεια κλπ), χάνουν 

αυτοδικαίως το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτό και ο φορέας θα δύναται να παραχωρήσει σε άλλο 

ενδιαφερόμενο τη κενή θέση που δημιουργείται. 

Νέα εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν αποκλείεται. 

Η  παρούσα  απόφαση θα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της 

 

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του 

Ν. 3852/2010 

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ ., Βομπιράκη Ν., 

Γκόγκος Κ ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., Φεγγερός Β. 

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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