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∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 5/2016 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 168/2016
Θ Ε Μ Α: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής
δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις
τριάντα (30) Μαΐου 2016, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική
συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 7265/265-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

1. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος

2. Καλαμαράς Στέφανος

2. Μπάκος Ευάγγελος

3. Κατσίβελος Βύρων

3. Παλλαντζάς Γεώργιος

4. Τόλιας Νικόλαος

4. Μπόμπορας Αθανάσιος

5. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

5. Μπακλαβάς Σπυρίδων

6. Καραΐσκου Γεωργία

6. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης)

7. Ζιάκας Σταύρος

7. Κουφογάζος Κωνσταντίνος (σύμφωνη

8. Μπόμπορας Παύλος

γνώμη ∆.Σ. - 104/2016 Α.∆.Σ.)

9. Αλέκος Ευάγγελος
10. Χαντζής Σωτήριος

που δεν παραβρέθηκαν αν και

11. Αγγέλης Σωτήριος

κλήθηκαν νόμιμα

12. Μπακάλης Χρήστος
13. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
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14. Αναγνώστου Βασίλειος
15. Νάκος Χρήστος
16. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)
17. Κωστάκης Αθανάσιος
18. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
19. Κρούπης Κωνσταντίνος
20. Κουτσονάσιος Ιωάννης
21. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος
22. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης
23. Λέφας Παναγιώτης
24. Λαμπρογεώργος Ηλίας
25. Παναγιώτου Γεώργιος
26. Ζάχος Απόστολος
Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος

Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος

Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος

∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος

Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος

Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα

Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία

Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος

Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος

Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος

Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος

Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία

Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία

Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος

Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος

Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας

Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης

Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος

Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης

Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος

∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος

∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος

Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης

Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος

Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος

Μοσχοφύτου: Καψιώχας Γεώργιος

Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος

Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος

Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος

Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος

Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα

Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας

Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης

Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης

που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν
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Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος

νόμιμα.

Πύρρας: Γιώτας Απόστολος

Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 35ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής δομής
διδασκαλίας χορού και μουσικής έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Μαρκαντά Φανή,

η

οποία είπε ότι:
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού υπέβαλε στην
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου Πύλης το αριθμ. πρωτ. 7094/23-5-2016 έγγραφό του
με θέμα «Υποβολή Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας
Χορού και Μουσικής» και το παρακάτω περιεχόμενο:
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία και δεδομένης και της σχετικής νομοθετικής
πρόβλεψης

οι

∆ήμοι καλούνται να οργανώσουν και να υλοποιήσουν δράσεις

κοινωνικής αλληλεγγύης για τη στήριξη και ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και
οικονομικά ομάδων.
Ο ∆ήμος Πύλης στα πλαίσια της προσπάθειάς του για τη δημιουργία ενός δικτύου
κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά
ομάδων, με την αριθμ. 125/2016 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την
ίδρυση και λειτουργία κοινωνικής δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής η οποία θα
παρέχει δωρεάν εκμάθηση χορού και μουσικής σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους
μαθητές σε συνεργασία με ωδεία, μουσικές σχολές, χορευτικούς συλλόγους,
χορευτικούς ομίλους, συλλόγους, σχολές χορού.
Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της κοινωνικής δομής διδασκαλίας
χορού και μουσικής είναι απαραίτητο να καταρτιστεί, εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή ένα
κανονιστικό πλαίσιο, με τις διατάξεις του οποίου θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα
σχετικά θέματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114):
«οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας», οι δε σχετικές αποφάσεις
«λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
μελών τους».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ια της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87), η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου «εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα
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σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 73 παρ. 1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους».
Ύστερα από τα παραπάνω σας υποβάλουμε σχέδιο κανονισμού λειτουργίας κοινωνικής
δομής διδασκαλίας χορού και μουσικής και σας παρακαλούμε για την συζήτηση και λήψη
σχετικής απόφασης σε προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και για την
εισήγησή του στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 90/2016 απόφασή της προέβη στη σύνταξη του
Κανονισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και την υπέβαλε προς έγκριση στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του,
Την εισήγηση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού,
Το αριθμ. πρωτ. 7094/23-5-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού,
Την αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
Την αριθμ. 125/2016 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
Τις διατάξεις του στοιχείου 3 της παρ. Ι.ε του άρθρου 75, του άρθρου 79, της παρ. 2 του
άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τεύχος Α΄) του Κώδικα ∆ήμων και
Κοινοτήτων,
Τις διατάξεις του εδαφίου ια της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
Αποφασίζει (ομόφωνα)
Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας Χορού και
Μουσικής που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 90/2016 απόφασή της,
το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Ο ∆ήμος Πύλης αναλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής ∆ομής
∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής η οποία θα παρέχει δωρεάν εκμάθηση Χορού και
Μουσικής σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές σε συνεργασία με Ωδεία,
Μουσικές Σχολές, Χορευτικούς Συλλόγους, Χορευτικούς Ομίλους, Συλλόγους,
Σχολές Χορού. ∆ικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές των σχολικών μονάδων
του ∆ήμου Πύλης οι οποίοι θα ενταχθούν σ’ αυτό μετά από αίτησή τους και υποβολή
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των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι όροι που θα διέπουν τη λειτουργία της
Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής είναι οι εξής:
Άρθρο 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Με τους όρους που ακολουθούν ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση και
γενικότερα στη λειτουργία της Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας Χορού και
Μουσικής.
Οι όροι εγκρίνονται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης και τυχόν
τροποποιήσεις αυτών γίνονται με απόφαση του ιδίου οργάνου, ύστερα από
γνώμη/εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής.
Άρθρο 2
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΚΟΠΟΣ
Η δημιουργία και λειτουργία της Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής
εντάσσεται στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που στηρίζει ο ∆ήμος Πύλης για την
ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς του και βασίζεται στην αξιοποίηση της
προσφοράς των Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Χορευτικών Συλλόγων, Χορευτικών
Ομίλων, Συλλόγων, Σχολών Χορού. Σκοπός της προσπάθειας αυτής αποτελεί η
πρόσθετη διδακτική υποστήριξη άπορων ή οικονομικά αδύναμων μαθητών, με τη
δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των μαθητών.
Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η Κοινωνική ∆ομή ∆ιδασκαλίας Χορού και

Μουσικής θα

υποστηρίζεται

γραμματειακά από το προσωπικό και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου Πύλης.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της γραμματειακής υποστήριξης το Αυτοτελές Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του ∆ήμου Πύλης θα αναλάβει:
- Τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό γραπτό τύπο,
στον ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα του ∆ήμου ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.
-Την επικοινωνία και αλληλογραφία με τους δικαιούχους του προγράμματος και τους
υπεύθυνους των Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Χορευτικών Συλλόγων, Χορευτικών
Ομίλων, Συλλόγων, Σχολών Χορού.
- Την υποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων.
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- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά στη διοικητική υποστήριξη .
Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού θα αναλάβει την
διεξαγωγή των Κοινωνικών Ερευνών με τους κοινωνικούς επιστήμονες του ∆ήμου και
των Νομικών Προσώπων του ∆ήμου.
Άρθρο 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας Μουσικής και Χορού.
Σ’ αυτό το πρόγραμμα θα ενταχθούν μαθητές ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που
θα προσφέρονται από τα Ωδεία, τις Μουσικές Σχολές, τους Χορευτικούς Συλλόγους,
τους Χορευτικούς Ομίλους, Συλλόγους, τις Σχολές Χορού, κάθε έτος.
Άρθρο 5
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας
Χορού και Μουσικής προβλέπεται η σύσταση Οργανωτικής Επιτροπής.
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι τριμελής και θα αποτελείται από:
- τον Αντιδήμαρχο για θέματα Πρόνοιας,
-τον Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτισμού,
-έναν εκπρόσωπο των συλλόγων.
Η Οργανωτική Επιτροπή είναι αρμόδια:
- Να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη λειτουργία της Κοινωνικής ∆ομής
∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής
- Αποφασίζει την επιλογή των μαθητών στο πρόγραμμα σύμφωνα με τη σειρά
προτεραιότητας που προκύπτει από την αξιολόγηση του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του ∆ήμου και τη διαθεσιμότητα που
υπάρχει στις Σχολές Χορού και Μουσικής.
- Να ζητήσει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του ∆ήμου όπου κριθεί απαραίτητο.
- Να αξιολογεί τις ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν από γονείς ή κηδεμόνες.
- Να συνεργάζεται με τις Σχολές Χορού και Μουσικής για την διευθέτηση θεμάτων που
ενδεχομένως προκύψουν κατά την φοίτηση των μαθητών σε αυτά.
- Να εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένες προτάσεις ή αλλαγές των όρων
λειτουργίας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Κοινωνικής ∆ομής
∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής .
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- Να διευθετεί οποιοδήποτε άλλο θέμα που ενδεχομένως προκύψει κατά τη λειτουργία
της Κοινωνικής ∆ομής ∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής.
Άρθρο 6
ΠΑΡΟΧΕΣ
Η φοίτηση Μουσικής και Χορού παρέχεται δωρεάν. Ο αριθμός των μαθητών που θα
εξυπηρετούνται από την Κοινωνική ∆ομή ∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής
καθορίζεται για κάθε σχολική περίοδο βάσει του αριθμού των παιδιών που θα
υποδεχθούν οι Σχολές.
Άρθρο 7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ –∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις με οικογενειακό εισόδημα έως 14.000,00 €. Το οικονομικό όριο
δεν ισχύει σε περιπτώσεις γονέων με κάρτα ανεργίας (και των δύο ή με μη εργαζόμενο
γονέα),σε τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών ή με φυσική απουσία γονέα.
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων είναι συνδυαστικά και μοριοδοτούνται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Μονογονεϊκή οικογένεια

30

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ορφανό παιδί από ένα γονέα

30

Ορφανό παιδί από δύο γονείς

35

Παιδί σε ανάδοχη οικογένεια

35

Γονέας σε φυλακή ή ίδρυμα

30

Προστατευόμενα μέλη

5

(για

κάθε

προστατευόμενο
μέλος
2.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Συνολικό οικογενειακό εισόδημα 0-6.000 40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

€
Συνολικό οικογενειακό εισόδημα 6.001- 35
12.000 €
Συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.001- 25
14.000 €
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3. ΑΝΕΡΓΙΑ

∆ιαμονή σε ενοικαζόμενη στέγη

10

Μακροχρόνιοι άνεργοι και οι δύο γονείς

40

Άνεργοι και οι δύο γονείς και ο ένας 35
μακροχρόνια άνεργος
Βραχυχρόνια άνεργοι (<12 μηνών) και οι 30
δύο γονείς
Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών) ένας 25
εκ των δύο γονέων
Βραχυχρόνια άνεργος (<12 μηνών) ένας
εκ των δύο γονέων
4.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και 30

ΥΓΕΙΑΣ

άνω γονέα ή μέλους της οικογένειας

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Μόνιμος κάτοικος ∆ήμου Πύλης και απαραίτητη
φοίτηση σε σχολείο του ∆ήμου

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, όπου κριθεί
απαραίτητο κατά την διενέργεια της αξιολόγησης, μπορεί να ζητήσει ή να αναζητήσει
πρόσθετα δικαιολογητικά.
Άρθρο 8
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες θα απευθύνονται στον ∆ήμο Πύλης για την
υποβολή

σχετικής

αίτησης.

Συνημμένα

της

αίτησης

υποβάλλονται

τα

εξής

δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο ∆.Α.Τ.
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν
υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του
παιδιού στην Κοινωνική ∆ομή ∆ιδασκαλίας Χορού και Μουσικής.
Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα.
Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά εφ’
όσον κριθούν απαραίτητα.
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Οι αιτήσεις γονέων ή κηδεμόνων θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο ∆ημαρχείο Πύλης
(Ηρώων 1940-1), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινωθεί και θα
γνωστοποιηθεί στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο (τοπικό γραπτό τύπο, ηλεκτρονικό
τύπο, ιστοσελίδα ∆ήμου κλπ).
Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται δεκτές και αξιολογούνται από την Οργανωτική
Επιτροπή.
Άρθρο 9
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή
του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το
πλήρες κείμενό του, στο δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα
του δήμου και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 168/2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος

