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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:250/14-2-2012
      ΔΗΜΟΣ   ΙΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ
ΤΗΛ: 210-2637395
ΦΑΞ: 210-2626007
Εmail:politistiko@ilion.gr

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ΄ αριθμ. 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

Αριθ. Απόφασης  21/2012
ΘΕΜΑ

Καθορισμός διδάκτρων ωδείου του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.
διδακτικού έτους 2011 – 2012.

Σήμερα στις 8 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30μ.μ. το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στα
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 170/6-2-2012
πρόσκληση του Προέδρου κ. Δεύτου Θεόδωρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ. :  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ)
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ)
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   ΑΠΟΝΤΕΣ
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία,  o Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη
της Συνεδρίασης και  το  Διοικητικό  Συμβούλιο εισέρχεται  στην  εξέταση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης.
     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 5ο
θέμα της Έκτακτης  ημερήσιας διάταξης, που αφορά τoν «καθορισμό διδάκτρων ωδείου
του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. διδακτικού έτους 2011 – 2012». Επισήμανε δε ότι οι προσλήψεις του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα καλύπτουν τις ανάγκες των
ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ.8γ του ν.3943/2011, είναι
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο

Αφού άκουσε το θέμα

Αποφασίζει ομόφωνα

Για τον καθορισμό των διδάκτρων του ωδείου του διδακτικού έτους 2011  -
2012 τα εξής:
Ø H ετήσια εγγραφή είναι 20€.
Ø Τα δίδακτρα του Ωδείου είναι 40€ το μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους

έως τη λήξη του.
Ø Για τους μαθητές των Ανωτέρων τάξεων τα δίδακτρα είναι 60€ το μήνα.
Ø Οι μαθητές που φοιτούν σε πάνω από ένα γνωστικά αντικείμενα, έχουν

έκπτωση 50% στο δεύτερο αντικείμενο. (π.χ. πιάνο& κιθάρα 60€ αντί 80€).
Ø Μαθητές προερχόμενοι από την Δημ. Φιλαρμονική έχουν έκπτωση 50% δηλ.

20€ το μήνα.
Ø Στο τμήμα μουσικής προπαιδείας (Όρφ) η φοίτηση για το σχ. έτος 2011-12 είναι

10€ το μήνα.
Ø Ο έλεγχος μουσικών δεξιοτήτων είναι δωρεάν.
Ø Στο δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στο Δημ. Ωδείο γίνεται

έκπτωση 20%. Το τρίτο παιδί φοιτά δωρεάν (όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι
μικρότερο των 12.000,00€).

Από τη μηνιαία συνδρομή στα προγράμματα απαλλάσσονται οι παρακάτω
κατηγορίες  δημοτών, καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20€:
Ø Πολύτεκνοι
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Ø Μακροχρόνια άνεργοι προσκομίζοντας α)κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ΟΑΕΔ και
β) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή βεβαίωση θεωρημένη από την αρμόδια
ΔΟΥ ότι ο αιτών δεν  υπέβαλε φορολογική δήλωση για το προηγούμενο έτος.

Ø Μονογονεϊκές οικογένειες (όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των
12.000,00€).

Ø Αιμοδότες Δήμου Ιλίου.
Ø Εργαζόμενοι του Δήμου Ιλίου και των Νομικών Προσώπων του.

Για τους μη δημότες δεν υπάρχουν απαλλαγές.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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