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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της με αρ. 22/2018 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 

 

Αρ. Απόφασης Περίληψη 
706/2018 Μερική τροποποίηση κανονισμού Ωδείου  

της με αρ. αποφ. Δ.Σ. 522/2018. 

    

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Δεκεμβρίου 

έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 70334/14-

12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε 

καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το 

σύνολο των 41 μελών (ήδη 40 μετά τη θέση σε αργία του Δημοτικού Συμβούλου κ. 

Χατζηϊωαννίδη Πέτρου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75823/27423 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής), βρέθηκαν παρόντα: 31. 

 

Παρόντες: Μπαρμπάκος Ευάγγελος, Κυριακόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος 
Αναστάσιος, Γαϊτάνης Αναστάσιος, Γιαννακού-Πάσχου  Άννα, Δαμουλιάνου Κυριακή, 
Παπαδόπουλος Σάββας, Κόκουλος Κωνσταντίνος, Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων, 
Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος, Δελατόλας Τζώρτζης, Ζάκας Σταύρος, Ευσταθίου 
Κωνσταντίνος, Γαλίτση-Ψαρούλη Παρασκευή, Κωστάκης Εμμανουήλ, Χαριτίδης 
Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Γεώργιος, Ανδρεάδης Ευάγγελος, Ζαφειράκη Ελένη, 
Παυλίδης Νικόλαος, Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου Αναστασία, Ψαλιδόπουλος 
Θεόδωρος, Γαλανόπουλος Παναγιώτης, Κοττέας Παναγιώτης, Δεδούσης Γεώργιος, 
Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη, Λασκαρίδης Λάζαρος, Σοφιανίδης 
Χριστόφορος, Αναγνώστου Λεωνίδας. 
  
 
 
Απόντες Παντελίδης Λεωνίδας, Βασσάλος Ιωάννης, Απέργη Αγγελική, Πολυχρονίδης 

Κωνσταντίνος, Φωτόπουλος Ανέστης, Εμιρζάς Ιωάννης, Σκανδαλάκης Παναγιώτης, 

Δαβάκη Ευανθία και Κεχαγιά Μαγδαληνή αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων αποχώρησε ο 

Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σοφιανίδης Χριστόφορος. 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 24ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 70031 εισηγητικό έγγραφο του κου 

Αντιδημάρχου που έχει όπως πιο κάτω: 

Κύριε Πρόεδρε,   

Παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

συμπεριλάβετε και εγκρίνετε: 

Στην απόφαση Δ.Σ. 522/2018 και στις κατηγορίες των απαλλαγών, τροποποιήσετε 

στο άρθρο Γ.Ι.2 ως προς τις κατηγορίες απαλλασσόμενων μερικής ή ολικής 

καταβολής διδάκτρων αντικαθιστώντας την κατηγορία 1 που αφορά πολύτεκνες ή 

τρίτεκνες οικογένειες ως εξής: 

- Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις 40.000,00 Ευρώ και οι απαλλαγές μένουν ως έχουν δηλ., θα 

τυγχάνει απαλλαγής 100% σε όλα τα ειδικά μαθήματα το 1ο παιδί και 50% 

απαλλαγής κάθε επόμενο. 

- Εάν ένας από τους δύο γονείς είναι άνεργος τότε οι απαλλαγές 

διαμορφώνονται ως εξής: Για τον ίδιο είναι 100% απαλλαγή σε ένα 

όργανο, για τα πρώτα 2 παιδιά 100% απαλλαγή σε όλα τα όργανα και 50% 

απαλλαγή για κάθε επόμενο. 

- Εάν και οι δύο γονείς είναι άνεργοι τότε υπάρχει απαλλαγή σε όλους 100% 

σε όλα τα όργανα. 

Επίσης στην κατηγορία 5. Στις οικογένειες δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προστίθενται και οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα < 

8.000,00 Ευρώ όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της δήλωσης του 

προηγούμενου έτους, με τις ίδιες απαλλαγές. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.     

ΑΔΑ: ΩΔΥΠΩΕΚ-5ΓΟ



3 

 

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την πιο πάνω εισήγηση του κου Αντιδημάρχου. 

2. Την με αριθ. 522/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης 522/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου στις 

κατηγορίες των απαλλαγών και στο άρθρο Γ.Ι.2 ως προς τις κατηγορίες 

απαλλασσόμενων μερικής ή ολικής καταβολής διδάκτρων αντικαθιστώντας την 

κατηγορία 1 που αφορά πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, ως εξής: 

 

- Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις 40.000,00 ευρώ και οι απαλλαγές μένουν ως έχουν δηλ., θα 

τυγχάνει απαλλαγής 100% σε όλα τα ειδικά μαθήματα το 1ο παιδί και 50% 

απαλλαγής κάθε επόμενο. 

- Εάν ένας από τους δύο γονείς είναι άνεργος τότε οι απαλλαγές 

διαμορφώνονται ως εξής: Για τον ίδιο είναι 100% απαλλαγή σε ένα 

όργανο, για τα πρώτα 2 παιδιά, 100% απαλλαγή σε όλα τα όργανα και 

50% απαλλαγή για κάθε επόμενο. 

- Εάν και οι δύο γονείς είναι άνεργοι τότε υπάρχει απαλλαγή σε όλους 100% 

σε όλα τα όργανα. 

 

Επίσης στην κατηγορία 5. Στις οικογένειες δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προστίθενται και οικογένειες με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα  

< 8.000,00 ευρώ όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό της δήλωσης του 

προηγούμενου έτους, με τις ίδιες απαλλαγές. 
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Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτη Βασιλική, Αδαμοπούλου 

Αναστασία, Αντωνακάκης Γεώργιος, Ελευθεριάδου Ειρήνη και Αναγνώστου Λεωνίδας. 

 

Λευκό ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λασκαρίδης Λάζαρος. 

 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 706/2018 και δημοσιεύτηκε την  

21/12/2018.  

 

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

 

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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