
           

                                                        
                                          
 
                                                   Αγία Παρασκευή   18.10.2019
                                                   Αρ.πρωτ.: - 1937  -

             
            

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της  υπ‘ αρ. 13 /2019 συνεδρίασης

Αριθ. Απόφασης:  96 / 2019              

   

Στην  Αγία  Παρασκευή,  σήμερα  την  16/10/2019, ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  17:00μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 1857/ 11.10.2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν
παρόντα  -  13 -   αρχίζει η συνεδρίαση:

                    Παρόντες                                   Απόντες

                   Παπασπύρος Σπυρίδων                                                                    Δερματάς Ιωάννης 
                   Γουργούλης Κων/νος                                                                        Κοντοπούλου Μαρία 
                   Βλαχογιάννη Μαρία                                                                      
                   Κωβαίος Γιώργος
                   Γουργούλης Ιωάννης
                  Παπασταθόπουλος Λεωνίδας 
                  Νικολακοπούλου Βασιλική
                  Μάλαμας Αλέξανδρος
                  Κανιώρης Νικόλαος
                  Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
                  Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
                  Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.)
                  Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ

15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ.:210 60.02.223 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

“Διακανονισμοί – εκπτώσεις – απαλλαγές
συνδρομών στα προγράμματα του Οργανισμού”

ΑΔΑ: ΩΖΚΔΟΛΘΒ-ΝΘΘ



ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου Θέματος Ε.Η.Δ., προσήλθε ο  κ. Αναγνωστόπουλος Κων/νος 
(αναπλ.) 
2. Κατά τη διάρκεια συζήτησης επί του 4ου Θέματος Η.Δ.  προσήλθε ο κ. Δερματάς Ιωάννης.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, παρίσταται και ο επικεφαλής της παράταξης “Μία γενιά μπροστά”
κ.Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, καθώς και η Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Δημοτικού Ωδείου κ Πάπαρη Ελένη.

 

Επί του 11ου Θέματος Η.Δ.

ΘΕΜΑ: “Διακανονισμοί - εκπτώσεις - απαλλαγές συνδρομών στα προγράμματα του Οργανισμού» 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. εισηγείται:

Δημοτικό Ωδείο

1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 780/05/04/2019 αίτηση της, η κ. Χ. Δ. – Α., μητέρα του μαθητή στο Τμήμα Κρουστών του
Ωδείου Γ. Ι., ζητά την πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα λόγω αδυναμίας πληρωμής.

         Επισυνάπτονται το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017, η χορήγηση κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης

του πατέρα Α. Γ., το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2018 καθώς και το Ε9. 

Επισημαίνουμε ότι η αίτηση της κυρίας Χ. προς τον Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. έγινε τον Απρίλιο του προηγούμενου σχολικού έτους

(2018-2019). 

Προτείνεται  , λόγω ειδικών συνθηκών και δεδομένου ότι η οφειλή τους ανέρχεται στα 460 ευρώ, εισηγούμαι τον

διακανονισμό της οφειλής  τους και  τη μερική  απαλλαγή τους  (έως  70%) από τα μηνιαία  δίδακτρα του ωδείου

(δηλαδή τα μηνιαία δίδακτρα να ανέρχονται στο ποσό των 20 ευρώ). 

2. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1787/04 -10 -2019 αίτηση της, η κ. Α. Μ., μητέρα του μαθητή στο Τμήμα Θεατρικό παιχνίδι

των Εργαστηρίων Τέχνης, Ν. Α., ζητά την πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα λόγω αδυναμίας πληρωμής 

(  χαμηλό  εισόδημα  και  προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  το  παιδί,  το  οποίο  και  παρακολουθεί  θεραπευτικό

πρόγραμμα από το Κ.Ψ.Υ.  και του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή).

Επισυνάπτονται  δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν  τα ανωτέρω.

Προτείνεται,   πλήρη απαλλαγή των διδάκτρων του διδακτικού έτους  2019-2020 για  τον Ν.  Α.  δεδομένου  του

προβλήματος υγείας του και των χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος της οικογενείας όπως προκύπτει από τα

δικαιολογητικά.

3. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1831/09 -10 -2019 αίτηση της, η κ. Τ. Μ., μητέρα  μαθήτριας, η οποία παρακολουθεί 2

δραστηριότητες  στα  προγράμματα  του  Οργανισμού,  Θεατρικό  παιχνίδι  στα  Εργαστήρια  Τέχνης  και  στο  Τμήμα

ΑΔΑ: ΩΖΚΔΟΛΘΒ-ΝΘΘ



Μοντέρνων Χορών, ζητά την δωρεάν συμμετοχή σε μία από τις δύο δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο Θεατρικό

παιχνίδι, παρόλο που ανήκει σε εκπτωτική κατηγορία  ( μονογονεϊκή οικογένεια και ανεργία ).

Προτείνεται, η δωρεάν συμμετοχή στο Θεατρικό Παιχνίδι του τέκνου της κ. Τ. Μ., για το διδακτικό έτος 2019-2020,

λόγω του υπερβολικά  χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της.

4. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1832 /09 -10 -2019 αίτηση του, ο κ. Κ. Μ.,  ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα στο Τμήμα

Υποκριτικής-Αυτοσχεδιασμού των  Εργαστηρίων Τέχνης, ζητά τον διακανονισμό της συνδρομής ποσού 235,00 ευρώ,

σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, λόγω οικονομικών δυσχερειών.

Απορρίπτεται λόγω του ότι ο κ. Κ. Μ., δεν  έχει καταθέσει  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν το

χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

5. Με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1667/17/9/19 αίτηση του, ο κ. Ζ. Δ., ο οποίος παρακολουθεί το τμήμα του Γραμμικού και

Ελεύθερου  Σχεδίου,  ζητά  την  έκπτωση  διδάκτρων  50%  ως  μεταπτυχιακός  φοιτητής  (  ΠΑΔΑ  -  εργαστήριο

οπλισμένου σκυροδέματος ).

Απορρίπτεται  λόγω του ότι  έχει  υπερβεί  το 25ο έτος της ηλικίας του και η απόφαση του Οργανισμού

αναφέρεται στην εκπτωτική ομάδα που αφορά μόνο φοιτητές έως 25 ετών. 

                 Παρακαλούμε το σώμα του Δ.Σ. όπως εξετάσει τα άνω αιτήματα και ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η συντάξασα
υπάλληλος

Μπακιρτζή Καλλιόπη
ΔΕ Γραφίστρια

Η Προϊσταμένη 
Πολιτισμού

Μαϊτού Ελένη
ΔΕ Διοικητικού

Η Καλλ/κή Δ/ντρια 
του Δημ.Ωδείου

Πάπαρη Έλενα
ΤΕ Μουσικός

 
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Νικόλαος Κανιώρης
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγή

Επί δεκαπέντε παρευρισκομένων μελών, οι κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλική, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας  και
Αναγνωστόπουλος Κων/νος (αναπλ.)  δήλωσαν ότι απέχουν της ψηφοφορίας και επί των καταμετρούμενων ψήφων

δώδεκα  (12) θετικές ψήφοι.  
                                              

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Για το 1ο αίτημα,

               Εγκρίνει το διακανονισμό της οφειλής ποσού 460,00€ σε 12 μηνιαίες δόσεις και τη μερική απαλλαγή από τα

              μηνιαία δίδακτρα  (70%) σε 20€ μηνιαίως. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο ανωτέρω 

              διακανονισμός, η επανεγγραφή δεν θα γίνει δεκτή.

ΑΔΑ: ΩΖΚΔΟΛΘΒ-ΝΘΘ



2. Για το 2ο αίτημα,

Εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας για την πλήρη απαλλαγή των διδάκτρων  του διδακτικού έτους 2019-2020 του 
μαθητή, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση. 

3. Για το 3ο αίτημα, 

                      Εγκρίνει την δωρεάν συμμετοχή στο Θεατρικό Παιχνίδι του τέκνου της κ. Τ. Μ., για το διδακτικό έτος 
2019-2020, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

               4.  Για το 4ο αίτημα,

                    Απορρίπτεται το αίτημα διακανονισμού, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

               5.  Για το 5ο αίτημα,

                   Απορρίπτεται το αίτημα, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση.

        

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  96 / 2019.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

                     Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                Τα Μέλη
           Παπασπύρος Σπυρίδων                                Γουργούλης Κωνσταντίνος, Βλαχογιάννη Μαρία,  Κωβαίος Γεώργιος
                                                                                      Γουργούλης Ιωάννης, Δερματάς Ιωάννης, Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, 
                                                                                      Μάλαμας Αλέξανδρος, Νικολακοπούλου Βασιλική, Κανιώρης Νικόλαος,               
                                                                                      Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.), 
                                                                                      Αναγνωστόπουλος Κων/νος (αναπλ.), Μπακόλας Ηλίας (αναπλ.),
                                                                                      Θανόπουλος Αθανάσιος (αναπλ.)                                                                                     
 

                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
           Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από 
           το αρχείο μας.
           Αγία Παρασκευή.............................................   

                                     Η Γραμματέας

                                Μπακιρτζή Καλλιόπη  

ΑΔΑ: ΩΖΚΔΟΛΘΒ-ΝΘΘ
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