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ΠΡΟΣ: το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ( διαμέσου της Οικονομικής 
Επιτροπής )          
                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ   : ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΤΕΡΖΗΣ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ:             2132030135
e-mail:          esoda@ilion.gr 

    ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για  την απαλλαγή οικονομικής συμμετοχής των εγγεγραμμένων μελών 
Κ.Α.Π.Η Ιλίου για έτη 2022-2023.
                                                                                     
    Σας γνωρίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 
1 του άρθρου 50 του Ν. 4873/21,  βάσει των οποίων η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, αξιολογεί την υλοποίησή τους 
και εισηγείται τροποποιήσεις όπου απαιτούνται , 
    και θέτουμε υπόψη σας το υπ’ αριθμ. 79875/01-11-22 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας και Υγείας  - Τμήμα Κ.Α.Π.Η,  ως κάτωθι :

    « Με την αριθμ. 13/2022 Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, αποφασίστηκε η 
οικονομική συμμετοχή των μελών των Κ.Α.Π.Η. σε προγράμματα- δράσεις, ως κατωτέρω:

   Έγγραφές ανανεώσεις εγγραφών για διετία :  Τρία (3) ευρώ.
   Συνεστίαση αφιερωμένη  στην Τρίτη  ηλικία: Τρία (3) ευρώ.
   Ημερήσια  εκδρομή –περίπατος- θέατρο – 3ήμερη-4ήμερη  εκδρομή: Ένα (1) ευρώ.

    Η λειτουργία των ΚΑΠΗ ανεστάλη από 9-3-2020, σύμφωνα με την Κοινή  Υπουργική  απόφαση 
Αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/06.11.2020  ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β) για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας σε εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας ,και η 
επαναλειτουργία τους στο Δήμο μας ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2022 δυνάμει της αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 
13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/2022/Β),ΚΥΑ.

    Το 2020 πριν την αναστολή λειτουργίας είχαν ήδη εγγραφεί 2.189 άτομα για την διετία 2020-2021.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ληφθεί  σχετική 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, απαλλαγής των εγγεγραμμένων μελών από την καταβολή 
αντίτιμου για την εγγραφή χρονικής περιόδου 2022-2023 ».

      Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλείστε  να αποφασίσετε  για την απαλλαγή των 
εγγεγραμμένων μελών Κ.Α.Π.Η Δήμου Ιλίου από την καταβολή αντιτίμου για την εγγραφή χρονικής 
περιόδου 2022-2023.
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