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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
   ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.:274/14-2-2013 
      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  Tακτικής Συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου 
 

Αριθ. Απόφασης 10/2013 
ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/2012 
απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.(ΑΔΑ:B4Θ3ΟΚ49-233) που αφορά 
την «τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των 
επιμορφωτικών – αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το 
χρονικό διάστημα 2012-2013». 

 

Σήμερα στις 11 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30μ.μ. το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στα 
γραφεία του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ (Αγίου Φανουρίου 99), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 226/6-2-2013  
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. : ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
  ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
  ΧΡΟΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
   ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
   ΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ 
   ΜΗΛΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ)  
   ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡ. ΜΕΛΟΣ) 
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      ΑΠΟΝΤΕΣ 
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ    
   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ    
   ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
    ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
    ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 
    ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

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 
5o θέμα της Τακτικής ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη «λήψη απόφασης για την 
τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 224/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.(ΑΔΑ:B4Θ3ΟΚ49-
233) που αφορά την «τιμολογιακή πολιτική για τη λειτουργία των επιμορφωτικών – 
αθλητικών τμημάτων και του Ωδείου για το χρονικό διάστημα 2012-2013».Προτείνει τη 
λήψη σχετικής απόφασης.  

 

 Το Διοικητικό  Συμβούλιο 

Αφού άκουσε το θέμα  

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Την έγκριση διδάκτρων  για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν για τους δημότες ή 
κατοίκους του Δήμου Ιλίου, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού και αθλητικού προγράμματος 
καθώς για το Ωδείο για την περίοδο 2012-2013. 
 
 

Α) Για όλα τα επιμορφωτικά τμήματα για την περίοδο 2012-2013   
 

• οι δημότες ή κάτοικοι Ιλίου

1) Kεραμική - Αγγειοπλαστική: 10€  

 θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 5€ και μηνιαία 
συνδρομή ανά τμήμα αναλυτικά:      

2) Αγιογραφία : 10€  
3) Κοπτική – ραπτική :10€ 
4) Πληροφορική: 10€ 
5) Διακόσμηση : 10€ 
6) Kόσμημα : 10€ 
7) Παραδοσιακοί χοροί:10€ 
8) Μοντέρνοι Xoροί: 10€ 
9) Ζωγραφική:10€ 
10) Σκάκι:10€ 

 
 Τα μέλη των θεατρικών ομάδων: ενηλίκων και παιδικής - νεανικής σκηνής Δήμου 

Ιλίου θα καταβάλλουν μόνο ετήσια συνδρομή 30€. 
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• Οι ετεροδημότες

1) Kεραμική - Αγγειοπλαστική: 15€  

 θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 10€ και μηνιαία συνδρομή ανά 
τμήμα αναλυτικά:  

2) Αγιογραφία : 15€  
3) Κοπτική – ραπτική :15€ 
4) Πληροφορική: 15€ 
5) Διακόσμηση : 15€ 
6) Kόσμημα : 15€ 
7) Παραδοσιακοί χοροί:15€ 
8) Μοντέρνοι Xoροί: 15€ 
9) Ζωγραφική:15€ 
10) Σκάκι:15€. 

 
 

B) Για όλα τα αθλητικά τμήματα για την περίοδο 2012-2013 :  
 

• οι δημότες ή κάτοικοι Ιλίου

ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

 θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 5€ (εκτός από τα 
γυμναστήρια) και μηνιαία συνδρομή ανά τμήμα αναλυτικά:   
   

10,00 το μήνα  
ΡΥΘΜΙΚΗ 10,00 το μήνα  
ΤΕΝΙΣ 10,00 το μήνα  
ΒΟΛΕΪ 10,00 το μήνα  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 10,00 το μήνα  
ΕΝΟΡΓΑΝΗ 10,00 το μήνα  
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 20,00 το μήνα  
ΚΑΡΑΤΕ 10,00 το μήνα  
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 10,00 το μήνα  
ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ 10,00 το μήνα  
* ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ 40,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ 40,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 5,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΡΑΦΤΙΝΓΚ 5,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 5,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 24,00 ΤΗΝ ΩΡΑ 

* (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ  ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ) 
   

  

 

 

  

 Προγράμματα που διεξάγονται σε χώρους σχολείων και Ε.Α.Κ. καταβάλλεται ετήσια 
συνδρομή 20,00€. 
 
 
 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 15,00 € 12 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 25,00 € 30 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 40,00 € 60 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 50,00 € 90 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
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• Οι ετεροδημότες

ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

 θα καταβάλλουν ετήσια εγγραφή 10€ (εκτός από τα 
γυμναστήρια) και μηνιαία συνδρομή ανά τμήμα αναλυτικά:  

15,00 το μήνα  
ΡΥΘΜΙΚΗ 15,00 το μήνα  
ΤΕΝΙΣ 15,00 το μήνα  
ΒΟΛΕΪ 15,00 το μήνα  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 15,00 το μήνα  
ΕΝΟΡΓΑΝΗ 15,00 το μήνα  
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 30,00 το μήνα  
ΚΑΡΑΤΕ 15,00 το μήνα  
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ 15,00 το μήνα  
ΠΙΝΚ ΠΟΝΚ 15,00 το μήνα  
* ΠΑΙΔΙ & ΘΑΛΑΣΣΑ 50,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ 50,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 10,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΡΑΦΤΙΝΓΚ 10,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ 10,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
* ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 5Χ5 30,00 ΤΗΝ ΩΡΑ 
* (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ  ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ) 

   

 
 

 

 
 Προγράμματα που διεξάγονται σε χώρους σχολείων και Ε.Α.Κ. καταβάλλεται ετήσια 

συνδρομή 50,00€. 
 Στους εργαζόμενους του Δήμου Ιλίου και των Νομικών Προσώπων (ή τέκνα 

αυτών),  τους παρέχεται η δωρεάν συμμετοχή σε 

 

(1) ένα ετήσιο επιμορφωτικό – 
αθλητικό πρόγραμμα . 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: (*ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ) 
  Από τη μηνιαία συνδρομή στα ανωτέρω προγράμματα (επιμορφωτικά και 
αθλητικά) απαλλάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες δημοτών ή κατοίκων (ή τέκνα 
αυτών)
 Τρίτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 12.000,00€ 

(προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). 

, καταβάλλοντας μόνο ετήσια συνδρομή 20€: 

 Πολύτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 12.000,00€ 
(προσκομίζοντας κάρτα πολυτεκνίας). 

 Μακροχρόνια άνεργοι προσκομίζοντας: 
 α)κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ΟΑΕΔ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες (προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης), όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 8.000,00€. 

 ή και 
 β) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο 
των 12.000,00€) ή βεβαίωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο αιτών δεν  
υπέβαλε φορολογική δήλωση για το προηγούμενο έτος. 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 30,00 € 12 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 50,00 € 30 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 75,00 € 60 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 110,00 € 90 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
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• Ενεργοί αιμοδότες των (2) δύο τελευταίων ετών στην τράπεζα αίματος Ιλίου. 
(Απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό-αθλητικό πρόγραμμα-ένα μέλος 
της οικογένειας). 

ΔΩΡΕΑΝ (ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ) 

• Γιατροί που παρέχουν εθελοντική εργασία στα δημοτικά ιατρεία. 
(Απαλλάσσονται μόνο από ένα επιμορφωτικό – αθλητικό πρόγραμμα – ένα 
μέλος της οικογένειας). 
 

 Οι απαλλαγές δεν ισχύουν για τους μη 

 H ετήσια εγγραφή είναι 20€. 

δημότες – κατοίκους. 
Γ) Για τον κ αθορισμό των διδάκ τρων των δημοτών - κατοίκων του Δήμου Ιλίου του 
ωδείου του διδακτικού έτους 2012  - 2013 τα εξής: 

 Τα δίδακτρα του Ωδείου είναι 40€ το μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους 
έως τη λήξη του. 

 Για τους μαθητές των Ανωτέρων τάξεων τα δίδακτρα είναι 60€ το 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 Δημ. Φιλαρμονική έχουν έκπτωση 50% δηλ. 

20€ το μήνα. 
 Στο τμήμα μουσικής προπαιδείας (Όρφ) η φοίτηση για το σχ. έτος 2012-13 είναι 

10€ το μήνα. 
 Ο έλεγχος μουσικών δεξιοτήτων είναι δωρεάν. 
 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€).    
 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ: (*ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ) 
Από τη μηνιαία συνδρομή στα προγράμματα απαλλάσσονται οι παρακάτω 

κατηγορίες  δημοτών- κατοίκων (ή τέκνα αυτών)

 Πολύτεκνοι με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 12.000,00€ 
(προσκομίζοντας κάρτα πολυτεκνίας). 

, καταβάλλοντας μόνο ετήσια 
συνδρομή 20€: 

 Μακροχρόνια άνεργοι προσκομίζοντας:  
α)κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση ΟΑΕΔ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες (όταν το δηλωθέν εισόδημα είναι μικρότερο των 
8.000,00€).    

ή και  
β) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μικρότερο 
των 12.000,00€)  ή βεβαίωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο αιτών δεν  
υπέβαλε φορολογική δήλωση για το προηγούμενο έτος. 

 Αιμοδότες των (2) δύο τελευταίων ετών στην τράπεζα Ιλίου έχουν έκπτωση 
20%. 

 Εργαζόμενοι του Δήμου Ιλίου και των Νομικών Προσώπων του έχουν έκπτωση 
50%. 

Για τους μη 

       ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

δημότες δεν υπάρχουν απαλλαγές. 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.      ΤΑ ΜΕΛΗ 
      


	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.

