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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2020..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..25/8/2020.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης:126/2020.. 
                      
ΘΕΜΑ 1ο: «Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Μαθήματα του Δήμου 
Διονύσου». 

                                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης /25-8-2020 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..25 Αυγούστου 2020.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
..19758/21-8-2020.. πρόσκληση, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά 
και στον κ. Δήμαρχο με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 
55Α/11-3-20),  σε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.», του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη 
απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..26.. 
ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
2.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
3.  ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΟΥΛΑ) . 
5.   ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6.   ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
7.   ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
8.   ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
9.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10.  ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
11.  ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ(ΓΙΩΤΑ). 
12.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
13.  ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
14.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ–ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
15.  ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
16.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
17.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
18.  ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
19.  ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20.  ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
21.  ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
22.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, Πρόεδρος. 
2. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
4. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
5. ΜΑΪΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ. 
8. ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ. 
9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11. ΑΓΓΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΚΕΙΜΗ ΣΟΦΙΑ. 
12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

(ΜΠΑΜΠΗΣ). 
13. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
14. ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
15. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Προσελεύσεις: 

 Οι  Δ.Σ. κ.κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Τσεβάς Χρήστος προσήλθαν κατά τι διάρκεια των 
ερωτήσεων. 

 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χιώτης Δημήτριος, Κρητικός Αθανάσιος και Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού Αικατερίνη 
προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος.  
  
 
 Ο Δήμαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 7ο θέμα συζητήθηκε τελευταίο. 
 Η συνεδρίαση διεκόπη στις 12:00 λόγω πέρας του ωραρίου. 
 

..Αριθ. Απόφασης:126/2020.. 
 

 ΘΕΜΑ 1o: «Περί Καθορισμού του Πλαισίου Τιμολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Μαθήματα του Δήμου 
Διονύσου». 

 

 
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέματος έδωσε το λόγο στο 
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικών Δομών κ. Καρυστινό Νικόλαο 
να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Καρυστινός Νικόλαος  έθεσε υπόψη του σώματος την  εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Ο Δήμος Διονύσου προσφέρει επιμορφωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με προγράμματα 
για παιδιά και ενήλικες, δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος, που συνδυάζουν τις τέχνες και τον 
πολιτισμό με τη μάθηση και την ψυχαγωγία.  
Με γνώμονα αφενός την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιμορφωτικών υπηρεσιών και 
αφετέρου την ευκολότερη πρόσβαση, του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφερόμενου κοινού στη 
μάθηση και την καλλιτεχνική έκφραση από πλευράς κόστους, προτείνεται ο καθορισμός 
διδάκτρων για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά μαθήματα, όπως παρουσιάζονται 
παρακάτω: 
 
Α. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Πάγια 
Εγγραφή 5 € 
Εξέταστρα προόδου κλασικών τμημάτων    20 € * 
Εξέταστρα προόδου ελεύθερων τμημάτων (αρμόνιο, 
ελαφρό τραγούδι, τζαζ, παραδοσιακά)    20 € * 

23.  ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
25.  ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
26.  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ. 
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Εξέταστρα ετήσιων εξετάσεων    30 € * 
Εξέταστρα προαγωγικών εξετάσεων    40 € * 
Εξέταστρα κατατακτηρίων εξετάσεων    80 € * 
Κλασικά Τμήματα (κλασσικά όργανα, μονωδία, αρμόνιο) 
Προκαταρκτική 26 € 
Κατωτέρα 26 € 
Μέση 38 € 
Ανωτέρα 48 € 
Ανώτερα Θεωρητικά 
Ειδικό αρμονίας 48 € 
Αντίστιξη 48 € 
Φούγκα 48 € 
Σύνθεση 48 € 
Ενοργάνωση 48 € 
Ελεύθερα Τμήματα 
Μπουζούκι 26 € 
Ηλεκτρική – ακουστική κιθάρα 26 € 
Μουσικοκινητική αγωγή 10 € 
Μουσική τεχνολογία 48 € 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά 
Θεωρία μουσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 5 € 
Αρμονία μουσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 5 € 
Ιστορία μουσικής 5 € 
Μορφολογία 5 € 
Μουσική δωματίου 5 € 

 
* Το κόστος των εξέταστρων διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών που 
ακολουθεί ο κάθε σπουδαστής. Το τιμολόγιο των εξέταστρων συντάχθηκε σύμφωνα με τα 
ελάχιστα όρια που χρειάζονται για να συσταθεί μια επιτροπή, με τιμές από την ελεύθερη 
αγορά και κατόπιν έρευνας που διεξήχθη από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
 
Ειδικές Εκπτώσεις - Εξαιρέσεις 
 
 Οι μαθητές δημοτικού σχολείου, οι οποίοι συμμετέχουν κατόπιν ακροάσεως στην παιδική 

και νεανική χορωδία, έχουν έκπτωση 50% στα δίδακτρα φοίτησης της Μουσικής Σχολής 
 Εξαιρούνται του αντιτίμου της εγγραφής με επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού, οι 

παρακάτω κατηγορίες: ΑΜΕΑ (πρόσφατο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ), άνεργοι (κάρτα 
ανεργίας), πολύτεκνοι – τρίτεκνοι (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος (έως 10.000 € εκκαθαριστικό εφορίας). 

 Η συμμετοχή για δύο (2) ή περισσότερα αδέρφια επιφέρει 50% έκπτωση στα δίδακτρα 
φοίτησης και πληρωμή μίας μόνο εγγραφής. 

 Οι εκπτωτικές κατηγορίες δε θα λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά. 
 
Β. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
1. Τα Επιμορφωτικά Μαθήματα που αφορούν σε: μαθήματα φωτογραφίας, μπαλέτο, zumba, 

pilates, latin, yoga, σύγχρονο χορό, μοντέρνο χορό ενηλίκων, ζωγραφική παιδιών, 
ζωγραφική ενηλίκων, αγιογραφία και ό,τι άλλα συναφή μαθήματα πιθανόν δημιουργηθούν 
σε αυτήν την κατηγορία στο μέλλον, θα έχουν μηνιαίο χρηματικό αντίτιμο 10 €. 
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2. Εκτός των μηνιαίων διδάκτρων, οι επιμορφούμενοι θα υποχρεούνται να καταβάλλουν 
ετήσια εγγραφή που θα ανέρχεται στα 5 €. 
 

3. Η συμμετοχή στις χορωδίες, στις θεατρικές ομάδες, στη μπαντίνα, στους παραδοσιακούς 
χορούς και στα επιμορφωτικά σεμιναριακά μαθήματα του Δήμου Διονύσου, αλλά και σε 
παρεμφερείς κατηγορίες συνόλων που πιθανόν να δημιουργηθούν στο μέλλον, η φοίτηση 
είναι δωρεάν, επειδή αποτελούν φορείς που εκπροσωπούν το Δήμο σε διάφορες 
εκδηλώσεις, καθώς επίσης προβάλλουν την πολιτιστική πολιτική και την εξωστρέφεια του 
Δήμου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η εγγραφή ισχύει ως είναι για όλα τα υπόλοιπα 
μαθήματα στα 5€. 

 
Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών 

- Η είσπραξη των διδάκτρων θα πραγματοποιείται ανά μήνα. 
- Ο τρόπος είσπραξης των διδάκτρων θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου Διονύσου. 
- Για τον συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, 

δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή του στις 
αντίστοιχες εκδηλώσεις των τμημάτων. 

- Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από 
εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος. 

- Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που 
απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο κ.α. 

 
Σημειώνεται ότι το αντίτιμο στα δίδακτρα και στα εξέταστρα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που 
προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτό (άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 
1828/1989). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 203, εδάφιο 1 του Ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση 
της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018) και τροποποιήθηκε ξανά με 
την παρ. 1, του άρθρου 14 “Ρύθμιση Οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ” του Ν. 4625/2019 
“Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις” 
(ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019): 
 “Ειδικότερα ο Δήμαρχος […] 
…ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 
στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που 
εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. 
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση 
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η 
απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν 
εξειδίκευσης. 
Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για 
την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού…” 
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2. Το άρθρο 206 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), παρ. 1: 
“Δεν απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [….] απαιτείται 
προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία 
αυτής υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον 
δήμαρχο.” 

3. Τα άρθρα 203, 204, 205 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 133/19-07-2018), 

4. Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: 
“Εφαρμογή των διατάξεων της περιπτ. (ε) της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν. 3852/2010”: 
“Από τη δημοσίευση του Ν. 4652/2019 και εφεξής και εφόσον το δημοτικό συμβούλιο δεν 
έχει κάνει την σχετική εξειδίκευση, αρμόδιο προς τούτο όργανο είναι η οικονομική 
επιτροπή” 

5. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 
Οικονομικών Τ.Α. με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

6. To Β.Δ. 24-9/20-10-58, “Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον Νόμου των ισχυουσών 
διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων”, 

7. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 41/12243/14-6-2007 “Η κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ α΄βαθμού 
επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, στο πλαίσιο των 
ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)” 

8. Το άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989 “Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και 
άλλες διατάξεις” 

9. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης 
υποχρέωσης σε βάρος των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, όπως έχουν 
τροποποιηθεί από τον Ν. 4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με 
την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που 
προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ 
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονομικών” 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής 
Επιτροπής 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

12. Την παράγραφο 1, του άρθρου 3 “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και 
Περιφερειών”, του Ν. 4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για τη 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα” (ΦΕΚ Α' 
134/09-08-2019),   

13. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

14. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

15. Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων” 
16. Το από 11-11-1957 Β.Δ. (ΦΕΚ 229/Α/11.11.1957) “Περί Κυρώσεως του εσωτερικού 

κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης” 
17. Τις Υπουργικές Αποφάσεις περί προϋποθέσεων λειτουργίας τμημάτων κρουστών, 

κλαβικύμβαλου, κλασικής κιθάρας (ΦΕΚ 500/Β/16-09-1987).  
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18. Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/36603/2128/01.09.1992 έγγραφο “Λειτουργία Μουσικών 
Εκπαιδευτηρίων” 

19. Την υπ’ αρίθ. 500/2019 (ΑΔΑ: 6Ρ51Ω93-ΑΦΦ) ΑΔΣ σχετικά με την Έγκριση του 
Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου ο.ε. 2020, η οποία επικυρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
5978/1537/14-01-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στο Δήμο 4386/14-02-2020, 

20. Την υπ’ αριθμ. 4505/34366/09-09-2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στoν Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικής 
Πολιτικής κo Νικόλαο Καρυστινό, 

21. Την ανάγκη του Δήμου για τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της Μουσικής 
Σχολής και των Επιμορφωτικών Μαθημάτων, η οποία συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση 
των σκοπών της υπηρεσίας, 

 
Προτείνεται η ΟΕ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 

 
1. Τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων της Μουσικής Σχολής και των Επιμορφωτικών 

Προγραμμάτων Δήμου Διονύσου, καθώς και τις εξαιρέσεις αυτών, όπως περιγράφονται 
στο σκεπτικό της Εισήγησης. 

2. Κατόπιν των αναφερομένων, καλείται η Οικονομική Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρ. 1.ιστ) 
του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, να διαμορφώσει την Εισήγησή της προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση του ΔΣ για την έγκριση της 
Τιμολογιακής Πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά 
Προγράμματα του Δήμου. 

 
Η Οικονομική επιτροπή 
 
 αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 και 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν   και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014(ΦΕΚ143/Α/28-6-2014).  
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
 Τις διατάξεις του Ν. 4438/16, (ΦΕΚ-220 Α/28-11-16). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 77, 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/19-07-2018). 
  Τις διατάξεις  του Ν. 4652/2019. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
 Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58. 
 Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών. 
 Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 41/12243/14-6-2007 (Ν. 3463/2006). 
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 

Οικονομικών. 
 Την εγκύκλιο με αρ. πρ.:2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονομικών. 
 Την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής που έλαβε αριθ. πρωτ. εισρχ. στο Δήμο 4386/14-02-2020. 
 Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων”. 
 Το από 11-11-1957 Β.Δ.(ΦΕΚ 229/Α/11.11.1957) “Περί Κυρώσεως του εσωτερικού 

κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης”. 
 Τις Υπουργικές Αποφάσεις περί προϋποθέσεων λειτουργίας τμημάτων κρουστών, 

κλαβικύμβαλου, κλασικής κιθάρας (ΦΕΚ 500/Β/16-09-1987).  
 Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/36603/2128/01.09.1992 έγγραφο “Λειτουργία Μουσικών 

Εκπαιδευτηρίων”. 
 Την υπ’ αρίθ.500/2019 Α.Δ.Σ. 
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά). 

 
 
Με την αριθ. 318/20 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή καθορίζει το ύψος των διδάκτρων 
της Μουσικής Σχολής και των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Δήμου Διονύσου, καθώς και τις 
εξαιρέσεις αυτών, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της Εισήγησης και εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση την Τιμολογιακή Πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη 
Μουσική Σχολή και τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Δήμου. 
 

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε ο Προεδρεύων  Αντιπρόεδρος κάλεσε το 
Δ.Σ. να προβεί στην  ψήφιση του εν λόγω θέματος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72, 65, 67, του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις των άρθρων  93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 
τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989. 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α). 
 Τις διατάξεις του Ν. 4438/16, (ΦΕΚ-220 Α/28-11-16). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 77, 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 

133/19-07-2018). 
 Τις διατάξεις  του Ν. 4652/2019. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134/09-08-2019).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α' 139/31-08-2019). 
 Τις διατάξεις του Β.Δ. 24-9/20-10-58. 
 Το αρ. πρωτ. 65483/20-09-2019 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. - Δ/νση Οικονομικών. 
 Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 41/12243/14-6-2007 (Ν. 3463/2006). 
 Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 

Οικονομικών. 
 Την εγκύκλιο με αρ. πρ.:2/100018/0026/30-12-2016 του Υπ. Οικονομικών. 
 Την αρ. πρωτ. 5978/1537/14-01-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης . 
 Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων”. 
 Το από 11-11-1957 Β.Δ.(ΦΕΚ 229/Α/11.11.1957)  
 Τις Υπουργικές Αποφάσεις περί προϋποθέσεων λειτουργίας τμημάτων κρουστών, 

κλαβικύμβαλου, κλασικής κιθάρας (ΦΕΚ 500/Β/16-09-1987). 
  Το αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/36603/2128/01.09.1992 έγγραφο “Λειτουργία Μουσικών 

Εκπαιδευτηρίων”. 
 Την υπ’ αρίθ.500/2019 Α.Δ.Σ. 
 Την αριθ. 318/20 Α.Ο.Ε. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά).                                   
                                                                                     

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με ψήφους   22  Υπέρ  και  8  Κατά 

 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνη Διονυσίου, Μαϊχόσογλου-Ψυχογυιού Αικατερίνης, 
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλας, Τσούκα Παναγιώτη, Στάικου Θεόδωρου, Μπάση Αναστασίου,  
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Ουστμπασίδη Σταύρου, και Πανάγου Παναγιώτη για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

 
Εγκρίνει την Τιμολογιακή Πολιτική που θα ακολουθηθεί για τη Μουσική Σχολή και τα 
Επιμορφωτικά Προγράμματα του Δήμου, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Α. 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Πάγια 
Εγγραφή 5 € 
Εξέταστρα προόδου κλασικών τμημάτων    20 € * 
Εξέταστρα προόδου ελεύθερων τμημάτων (αρμόνιο, 
ελαφρό τραγούδι, τζαζ, παραδοσιακά)    20 € * 

Εξέταστρα ετήσιων εξετάσεων    30 € * 
Εξέταστρα προαγωγικών εξετάσεων    40 € * 
Εξέταστρα κατατακτηρίων εξετάσεων    80 € * 
Κλασικά Τμήματα (κλασσικά όργανα, μονωδία, αρμόνιο) 
Προκαταρκτική 26 € 
Κατωτέρα 26 € 
Μέση 38 € 
Ανωτέρα 48 € 
Ανώτερα Θεωρητικά 
Ειδικό αρμονίας 48 € 
Αντίστιξη 48 € 
Φούγκα 48 € 
Σύνθεση 48 € 
Ενοργάνωση 48 € 
Ελεύθερα Τμήματα 
Μπουζούκι 26 € 
Ηλεκτρική – ακουστική κιθάρα 26 € 
Μουσικοκινητική αγωγή 10 € 
Μουσική τεχνολογία 48 € 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά 
Θεωρία μουσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 5 € 
Αρμονία μουσικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 5 € 
Ιστορία μουσικής 5 € 
Μορφολογία 5 € 
Μουσική δωματίου 5 € 

 
* Το κόστος των εξέταστρων διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο των σπουδών που 
ακολουθεί ο κάθε σπουδαστής. Το τιμολόγιο των εξέταστρων συντάχθηκε σύμφωνα με τα 
ελάχιστα όρια που χρειάζονται για να συσταθεί μια επιτροπή, με τιμές από την ελεύθερη 
αγορά και κατόπιν έρευνας που διεξήχθη από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
 
Ειδικές Εκπτώσεις - Εξαιρέσεις 
 
 Οι μαθητές δημοτικού σχολείου, οι οποίοι συμμετέχουν κατόπιν ακροάσεως στην παιδική 

και νεανική χορωδία, έχουν έκπτωση 50% στα δίδακτρα φοίτησης της Μουσικής Σχολής 
 Εξαιρούνται του αντιτίμου της εγγραφής με επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού, οι 

παρακάτω κατηγορίες: ΑΜΕΑ (πρόσφατο πιστοποιητικό ΚΕΠΑ), άνεργοι (κάρτα 
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ανεργίας), πολύτεκνοι – τρίτεκνοι (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης), πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος (έως 10.000 € εκκαθαριστικό εφορίας). 

 Η συμμετοχή για δύο (2) ή περισσότερα αδέρφια επιφέρει 50% έκπτωση στα δίδακτρα 
φοίτησης και πληρωμή μίας μόνο εγγραφής. 

 Οι εκπτωτικές κατηγορίες δε θα λειτουργούν συνδυαστικά και αθροιστικά. 
 
Β. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
4. Τα Επιμορφωτικά Μαθήματα που αφορούν σε: μαθήματα φωτογραφίας, μπαλέτο, zumba, 

pilates, latin, yoga, σύγχρονο χορό, μοντέρνο χορό ενηλίκων, ζωγραφική παιδιών, 
ζωγραφική ενηλίκων, αγιογραφία και ό,τι άλλα συναφή μαθήματα πιθανόν δημιουργηθούν 
σε αυτήν την κατηγορία στο μέλλον, θα έχουν μηνιαίο χρηματικό αντίτιμο 10 €. 
 

5. Εκτός των μηνιαίων διδάκτρων, οι επιμορφούμενοι θα υποχρεούνται να καταβάλλουν 
ετήσια εγγραφή που θα ανέρχεται στα 5 €. 
 

6. Η συμμετοχή στις χορωδίες, στις θεατρικές ομάδες, στη μπαντίνα, στους παραδοσιακούς 
χορούς και στα επιμορφωτικά σεμιναριακά μαθήματα του Δήμου Διονύσου, αλλά και σε 
παρεμφερείς κατηγορίες συνόλων που πιθανόν να δημιουργηθούν στο μέλλον, η φοίτηση 
είναι δωρεάν, επειδή αποτελούν φορείς που εκπροσωπούν το Δήμο σε διάφορες 
εκδηλώσεις, καθώς επίσης προβάλλουν την πολιτιστική πολιτική και την εξωστρέφεια του 
Δήμου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η εγγραφή ισχύει ως είναι για όλα τα υπόλοιπα 
μαθήματα στα 5€. 

 
Οικονομικές Υποχρεώσεις Μελών 

- Η είσπραξη των διδάκτρων θα πραγματοποιείται ανά μήνα. 
- Ο τρόπος είσπραξης των διδάκτρων θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Δήμου Διονύσου. 
- Για τον συμμετέχοντα που δεν τακτοποιεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, 

δε θα επιτρέπεται η περαιτέρω παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή του στις 
αντίστοιχες εκδηλώσεις των τμημάτων. 

- Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων γίνονται δεκτές σε κάθε νέα περίοδο ύστερα από 
εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων τους από το προηγούμενο έτος. 

- Συμμετέχοντες που δεν παρακολουθούν τα μαθήματα με δική τους υπαιτιότητα είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τη συνδρομή τους για το χρονικό διάστημα που 
απουσίαζαν. Απαλλάσσονται από τη συνδρομή αν συντρέχει σοβαρός λόγος και αυτό 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως ιατρικές 
βεβαιώσεις, εισαγωγή σε νοσοκομείο κ.α. 

 
Σημειώνεται ότι το αντίτιμο στα δίδακτρα και στα εξέταστρα των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί αντάλλαγμα μιας ειδικής παροχής που 
προσφέρεται αποκλειστικά στους βαρυνόμενους με αυτό (άρθρο 25 παρ. 14 του Ν. 
1828/1989). 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                       ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
                                                                       ΦΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
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                                                                       ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
   ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                               ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
                                                                       ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                       ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
                                                                       ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 
                                                                       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΥΛΩΝΑ-ΜΠΙΚΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. 
                                                                       ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                       ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ-ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 
                                                                       ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                       ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
                                                                       ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                       ΚΛΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                                                                 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ. 
                                                                 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ.                                      

   Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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