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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
& ΝΔΟΛΑΗΑ
ΓΖΜΟΤ ΑΘΖΝΑΗΩΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
& ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΤΝΔΓΡΗΑΖ 31η Γ..
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΑΠΟΦΑΖ

Με αξηζκ. 588/2018
Ο.Π.Α.Ν.Γ.Α».

«σζήηηζη και λήυη απόθαζης ζτεηικά με ηην Σιμολογιακή Πολιηική ηοσ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΗΣΕΑΝΖ

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΗΟΤΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΩΛΟ

ΤΝΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: Κσλζηαληίλνο Μπηηδάλεο (Πξόεδξνο), Αζαλάζηνο Σζηνύξαο (Αληηπξόεδξνο), Ζιίαο
Βιαράθεο, Βαζίιεηνο Μελνύδεο, Γηώξγνο Φνύηαο, Ηιεάλα Σνύληα, Λαξίζα Βέξγνπ, Διέλε-ππξηδνύια
Εαραξνπνύινπ, Ησάλλεο Πξσηνςάιηεο, Βαζίιεηνο Γαζθαιόπνπινο, Κσλζηαληίλνο Σζώινο, Δπζηξάηηνο
Γνπληάο, Άγγεινο Μνζρνλάο, Αηθαηεξίλε Καπίξε, Απόζηνινο ηεθαλόπνπινο.
ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: Ζιίαο Λπκπεξόπνπινο, Αγάπε-Βαξβάξα (Άβα) Χαιθηαδάθε,
Κσλζηαληίλνο Σζανύζεο, Νηθόιανο Λαιηώηεο, Δξηθύιε Μαξσλίηε, Μαξία Φιώξνπ, Κσλζηαληίλνο
Κνληνγηάλλεο, Μάξζα-Μαξία Φισξάηνπ, Γεκνζζέλεο Σακπάθνο, Κσλζηαληίλνο Bαγγειίδεο, Χαξίθιεηα
Μαξνύιε, Αζελά ηγάια, Δπζηάζηνο Βεληνπξήο.
Οη αποσζιάζονηες πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηελ αξηζκ. 17790/27.09.2018 θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή απηήο
κε αξηζκ. 18007/01.10.2018 πξόζθιεζε θαη είλαη:
ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: Ζιίαο Βιαράθεο, Βαζίιεηνο Μελνύδεο, Λαξίζζα Βέξγνπ, Διέλε-ππξηδνύια
Εαραξνπνύινπ, Βαζίιεηνο Γαζθαιόπνπινο, Άγγεινο Μνζρνλάο, Αηθαηεξίλε Καπίξε.
ΑΝΑΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ: Ζιίαο Λπκπεξόπνπινο, Αγάπε-Βαξβάξα (Άβα) Χαιθηαδάθε, Κσλζηαληίλνο
Σζανύζεο, Δξηθύιε Μαξσλίηε, Μαξία Φιώξνπ, Κσλζηαληίλνο Κνληνγηάλλεο, Μαξία-Μάξζα Φισξάηνπ,
Γεκνζζέλεο Σακπάθνο, Χαξίθιεηα Μαξνύιε, Δπζηάζηνο Βεληνπξήο.
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ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ: Ζλίας Βλατάκης, Γιώργος Φούηας, Ηλεάνα Σούνηα, Λαρίζζα Βέργοσ,
Κφνζηανηίνος Βαγγελίδης (αναπληρώνει τον Σύμβουλο κ. Βασίλειο Δασκαλόπουλο), Κφνζηανηίνος
Σζώλος, Δσζηράηιος Γοσνιάς, Άγγελος Μοζτονάς, Απόζηολος ηεθανόποσλος.
Καηά ηελ εθθώλεζε ηνπ θαηαιόγνπ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δηόηη ήηαλ παξόληα δέθα (10) κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, επί ζπλόινπ δεθαπέληε (15) κειώλ.
Πξνζήιζε ζην 2ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο (Π.Γ.. 589/2018) ν ύκβνπινο θ. Νηθόιανο Λαιηώηεο.
Απνρώξεζε κεηά ηελ ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ηνπ 1ν ζέκαηνο ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο (Π.Γ.. 588/2018) ν
ύκβνπινο θ. Δπζηξάηηνο Γνπληάο.

-----------------------------------------------------------------ΠΡΟΔΓΡΟ: Δηζάγεηαη από ηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε ην 1o ζέκα απηήο: «σζήηηζη και λήυη απόθαζης
ζτεηικά με ηην Σιμολογιακή Πολιηική ηοσ Ο.Π.Α.Ν.Γ.Α».
Δγθξίλεηαη;
ΤΜΒΟΤΛΟΗ: Δγθξίλεηαη.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1.
2.
3.
4.

Σελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.Π.Α.Ν.Γ.Α.
Σν ζρέδην ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο.
Σελ ιεπθή ςήθν ηνπ πκβνύινπ θ. Κσλζηαληίλνπ Βαγγειίδε.
Σελ αξλεηηθή ςήθν ηνπ πκβνύινπ θ. Δπζηξάηηνπ Γνπληά.

Καη κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΚΑΣΑ

ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ

Δγθξίλεη ηελ Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή ηνπ Ο.Π.Α.Ν.Γ.Α.:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2018
Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νθείιεη λα αληαλαθιά ηελ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ είλαη
αζιεηηζκόο, πνιηηηζκόο θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε γηα όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο
θαη ηδηαίηεξα γηα απηνύο πνπ δελ έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε.
Τπό απηέο ηηο έλλνηεο θαη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ ΟΠΑΝΓΑ, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή νθείιεη:
1) Να εμαζθαιίδεη δσξεάλ πξόζβαζε ζε ζπκπνιίηεο καο πνπ είλαη άλεξγνη, έρνπλ
ηδηαίηεξα ρακειό εηήζην εηζόδεκα. (Σν όξην νξίδεηαη από ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ)
2) Να δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζε εξαζηηερληθνύο αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο ή
ζσκαηεία πνπ αζθνύλ θνηλσληθή πνιηηηθή (Γελ εηζπξάηηνπλ ρξήκαηα γεληθά ή
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ ζε εππαζείο νκάδεο)
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3) Να πξνβιέπεη ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμόδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθώλ θαη
πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (ρσξίο πνηέ λα ιεηηνπξγεί θεξδνζθνπηθά) κε ζηόρν
λα κελ επηβαξύλεη πεξαηηέξσ ηνπο δεκόηεο, κε ηξόπν δίθαην θαη αλαινγηθό.
4) Να αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηώλ θαη λα δίλεη θίλεηξν ελαζρόιεζεο κε
ηνλ αζιεηηζκό θαη ηνλ πνιηηηζκό.
5) Να ζπκβαδίδεη κε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πςειήο πνηόηεηαο
ππεξεζηώλ.
6) Να δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζην επξύηεξν δπλαηό θνηλό, ζηνπο αζιεηηθνύο θαη
πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο πνπ έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί κε πςειό θόζηνο.
7) Να δηαζθαιίδεη ηελ νξζή θαη δίθαηε ρξήζε ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από ηα
αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο θνξείο.
8) Να εληζρύεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηνπ εξαζηηερληθνύ αζιεηηζκνύ,
ιεηηνπξγώληαο εληζρπηηθά θαη όρη αληαγσληζηηθά ζηε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθώλ
ζσκαηείσλ
9) Να θαιιηεξγήζεη ηελ θνπιηνύξα νξζήο ρξήζεο θαη ζεβαζκνύ ησλ δεκόζησλδεκνηηθώλ αζιεηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από όινπο ηνπο
εκπιεθόκελνπο (ζσκαηεία, αζιεηέο, πξνπνλεηέο, δεκόηεο θηι).

1. ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΛΑ
1.1.

ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΕΣ

1.1.1.1. Θ θμεριςια ςυνδρομι για χριςθ κολυμβθτθρίου ορίηεται ςε 5,00 €
1.1.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι για χριςθ κολυμβθτθρίου ορίηεται ωσ εξισ:
15 χριςεισ/μινα
Κάτοικοι
Διμου
Ακθναίων

Ζφθβοι 15,00 €
(13-18
ετϊν)
Ενιλικεσ 25,00 €

Κακθμερινι χριςθ

Κάτοικοι
άλλων
Διμων

Κάτοικοι
Κάτοικοι
Διμου
άλλων
Ακθναίων Διμων

20,00 €

25,00€

30,00€

30,00 €

40,00€

45,00€
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1.1.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ για τθν μθνιαία ςυνδρομι ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

1.1.2. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
1.1.2.1. τα κολυμβθτιρια διατίκενται διαδρομζσ ςε ακλθτικά ςωματεία. Θ παραχϊρθςθ των διαδρομϊν
γίνεται με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ και αφορά αποκλειςτικά προπονιςεισ κλαςικισ
κολφμβθςθσ. Σα Ακλθτικά ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να
ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν.
Θ ςυμβολι αυτι κα ςυμφωνείται και κα μπορεί να είναι:
Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ με προδιαγραφζσ και ζλεγχο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του
ΟΠΑΝΔΑ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό.
1.1.2.2.Θ διάκεςθ των κολυμβθτθρίων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
1.1.2.3. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ μίασ διαδρομισ τθσ πιςίνασ από ακλθτικά ςωματεία για μία
ϊρα ανά εβδομάδα , ορίηεται ωσ εξισ:
ωματεία
με ζδρα
ςτο Διμο
Ακθναίων
Αντϊνθσ Σρίτςθσ (Γκράβα) 25,00 €
Κολοκυνκοφσ
30,00 €
Γουδι
40,00 €
εράφειο
40,00€

ωματεία με
ζδρα
εκτόσ
Διμου
Ακθναίων
35,00€
50,00€
55,00€
55,00€

1.1.2.4. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ τθσ πιςίνασ από Ακλθτικά ωματεία για προπονιςεισ τθσ
υδατοςφαίριςθσ, για μια προπονθτικι μονάδα (2 ϊρεσ) ανά εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ:
ωματεία με
ζδρα ςτο Διμο
Ακθναίων
Αντϊνθσ Σρίτςθσ (Γκράβα) 80,00€
Κολοκυνκοφσ
100,00€
Γουδι
100,00€
εράφειο
100,00€

ωματεία
με
ζδρα
εκτόσ
Διμου Ακθναίων
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€

Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ τθσ πιςίνασ από Ακλθτικά ωματεία για προπονιςεισ τθσ υδατοςφαίριςθσ
αναπτυξιακϊν τμθμάτων, για μια ϊρα ανά εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ:
ωματεία με
ζδρα ςτο Διμο
Ακθναίων
Αντϊνθσ Σρίτςθσ (Γκράβα) 15,00€
Κολοκυνκοφσ
20,00€

ωματεία
με
ζδρα
εκτόσ
Διμου Ακθναίων
30,00€
40,00€
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Γουδι
εράφειο

20,00€
20,00€

40,00€
40,00€

Θ χρζωςθ για τθν διεξαγωγι επίςθμου αγϊνα υδατοςφαίριςθσ ορίηεται ςτα 50,00€/αγϊνα για ςωματεία με
ζδρα εντόσ Διμου και (300€) για ςωματεία με ζδρα εκτόσ Διμου (εξαιροφνται οι αγϊνεσ των αναπτυξιακϊν
τμθμάτων των ςωματείων που ζχουν ενεργό παραχωρθτιριο για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει επιβάρυνςθ). Για
τα ςωματεία με ζδρα εκτόσ Διμου που ζχουν ενεργό παραχωρθτιριο, υπάρχει ζκπτωςθ 50% (για τουσ
αγϊνεσ).
ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά (πόλο) ι άλλων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (πλθν προπονιςεων και
επιςιμων αγϊνων - π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ), θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου
1.1.3.3.
1.1.2.5. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ τθσ παιδικισ πιςίνασ από ακλθτικά ςωματεία , για μια ϊρα ανά
εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ: α) 70,00€ για ακλθτικά ςωματεία με ζδρα ςτο Διμο Ακθναίων και β) 80,00€ για
ακλθτικά ςωματεία με ζδρα εκτόσ Διμου Ακθναίων.
1.1.2.6. Δίνεται θ δυνατότθτα ςε ζνα ςωματείο να κάνει χριςθ και δεφτερου κολυμβθτθρίου, εφόςον
ςυντρζχουν ςπουδαίοι λόγοι οι οποίοι εξετάηονται από τθν Αρμόδια Διεφκυνςθ (εφόςον υπάρχει
διακεςιμότθτα διαδρομϊν). Σθν απόφαςθ λαμβάνει το Δ μετά από ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ακλθτιςμοφ.
1.1.3. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
1.1.3.1. Θ παραχϊρθςθ διαδρομισ γίνεται με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ ςφμφωνα με τθν
διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και αφορά αποκλειςτικά τμιματα εκμάκθςθσ
και προπονιςεισ κλαςικισ κολφμβθςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ των κολυμβθτθρίων για λειτουργία
τμθμάτων υδρογυμναςτικισ, κακϊσ και για οποιουδιποτε άλλου τφπου κολυμβθτικι δραςτθριότθτα.
1.1.3.2. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ μίασ διαδρομισ για μια ϊρα ανά εβδομάδα από ιδιωτικά
εκπαιδευτιρια και λοιποφσ ιδιωτικοφσ φορείσ ορίηεται ωσ εξισ:

Αντϊνθσ Σρίτςθσ (Γκράβα)
Κολοκυνκοφσ
Γουδί
εράφειο

30,00€
35,00€
50,00€
50,00€

1.1.3.3 Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 300,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι (6)
ωρϊν (ανά θμζρα) και 30,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα. τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ (άνω των τριϊν θμζρων)
δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.
1.1.3.4. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθσ τθσ παιδικισ πιςίνασ για μια ϊρα τθν εβδομάδα, ορίηεται ςτο
ποςόν των 80,00 €.
1.1.3.5. Ο αρικμόσ των κολυμβθτϊν ανά διαδρομι ι ανά πιςίνα (μικρι) δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
ανϊτατο αρικμό κολυμβθτϊν που ορίηει θ νομοκεςία ι/και ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Κολυμβθτθρίων
του Διμου Ακθναίων.
1.1.3.6. Θ επίβλεψθ – εκμάκθςθ κολφμβθςθσ ςτα κολυμβθτιρια του Διμου Ακθναίων, γίνεται αποκλειςτικά
με ευκφνθ των γυμναςτϊν των φορζων.
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2. ΚΛΕΛΣΤΑ ΓΘΡΕΔΑ ΑΚΛΟΡΑΛΔΛΩΝ
2.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
2.1.1.1. Σα κλειςτά γιπεδα διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Σα
Ακλθτικά ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν, ςφμφωνα με τον Πίνακα 2.1.1.3.
Θ ςυμβολι των ωματείων που δεν δικαιοφνται δωρεάν παραχϊρθςθ μπορεί να είναι:
Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ.
2.1.1.2 Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
2.1.1.3 Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ των κλειςτϊν γθπζδων (με ανϊτατο όριο τισ 25 ϊρεσ ανά
εβδομάδα), από Ακλθτικά ωματεία, για χριςθ μιασ προπονθτικισ μονάδασ (1 ϊρα και 30’) ανά εβδομάδα,
ορίηεται ωσ εξισ:

ωματεία
με
ζδρα ςτο Διμο
Ακθναίων
60,00 Ευρϊ

Α.Α.Ε,ΣΑΑ κτλ ι ωματεία
Α1 Εκνικισ Κατθγορίασ
(Άνδρεσ-Γυναίκεσ)
ωματεία
που Δωρεάν
ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα Παραχϊρθςθ
πρωτακλιματα
των
οικείων Ομοςπονδιϊν ι
Ενϊςεων (Ανδρικζσ και
Γυναικείεσ ομάδεσ)
ωματεία
που
ΔΕΝ 30,00Ευρϊ
ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα
πρωτακλιματα
των
οικείων Ομοςπονδιϊν ι
Ενϊςεων (Ανδρικζσ και
Γυναικείεσ ομάδεσ)

ωματεία με ζδρα
εκτόσ
Διμου
Ακθναίων
80,00Ευρϊ

30,00Ευρϊ

50,00ΕΤΡΩ

ωματεία τα οποία ςφμφωνα με τθν Σιμολογιακι Πολιτικι παραχωρείται δωρεάν θ χριςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, οφείλουν να γνωρίηουν ςτον Οργανιςμό τον τρόπο με το οποίο προτίκενται να
ςυμβάλλουν ςτθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, όπωσ και τυχόν μζτρα που παίρνουν προσ όφελοσ
ευπακϊν ομάδων.
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2.1.1.4. Θ προπονθτικι ϊρα για ςωματεία Εκνικϊν κατθγοριϊν ορίηεται ςε 120ϋ, εφόςον υπάρχει
διακεςιμότθτα.
2.1.1.5. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ επίςθμου αγϊνα για ςωματεία που ζχουν ενεργό
παραχωρθτιριο, ορίηεται ςτα 100€ για ςωματεία με ζδρα εκτόσ Διμου (εξαιροφνται οι αγϊνεσ των
αναπτυξιακϊν τμθμάτων για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει επιβάρυνςθ). τα ςωματεία που ζχουν ζδρα το Διμο
Ακθναίων, δεν υπάρχει επιβάρυνςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ επίςθμου αγϊνα, εκτόσ αν υπάρχει
πρόβλεψθ ςτθν Οικονομικι Εγκφκλιο τθσ Ζνωςθσ. ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά ι άλλων ακλθτικϊν
δραςτθριοτιτων (πλθν προπονιςεων και αγϊνων-π.χ.summer camps,θμερίδεσ κλπ),θ αποηθμίωςθ εμπίπτει
ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 2.1.2.4.

2.1.1.6. Θ παραχϊρθςθ των γθπζδων για αγϊνεσ Α.Α.Ε, ΣΑΑ κτλ ι ωματείων Α1 Εκνικισ Κατθγορίασ
(Άνδρεσ-Γυναίκεσ), που δεν κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του ΟΠΑΝΔΑ, ορίηεται ςτα 200€
για αγϊνεσ εγχϊριων και 300€ για αγϊνεσ διεκνϊν διοργανϊςεων . ε περίπτωςθ που θ παραχϊρθςθ
αφορά χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των ζξι (06) ωρϊν θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του
άρκρου 2.1.2.4.

2.1.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)

2.1.2.1. Σα κλειςτά γιπεδα διατίκενται ςε φορείσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα για προπονιςεισ,
αγϊνεσ με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ.
2.1.2.2. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για μια προπονθτικι ϊρα ανά εβδομάδα των φορζων ορίηεται ςτα 50 ευρϊ.
2.1.2.3. ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά, θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 2.1.2.4.
2.1.2.4. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 300,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι (6)
ωρϊν (ανά θμζρα) και 30,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα για το ΜΕΣ (κφρια ςάλα) και 200€ και 25€ αντίςτοιχα
για χριςθ των λοιπϊν κλειςτϊν γυμναςτθρίων. τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ (άνω των τριϊν θμζρων)
δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.
2.1.2.5. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ
από 9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ ωριαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 25 €.

3. ΑΝΟΛΧΤΑ ΓΘΡΕΔΑ ΑΚΛΟΡΑΛΔΛΩΝ
3.1.ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
3.1.1.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Σα Ακλθτικά
ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν ςφμφωνα με τον Πίνακα 3.1.1.3.
Θ ςυμβολι των ωματείων που δεν δικαιοφνται δωρεάν παραχϊρθςθ μπορεί να είναι:

7

ΑΔΑ: Ψ4ΠΔΟΞΩΡ-ΚΟΒ

Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ με προδιαγραφζσ και ζλεγχο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του
ΟΠΑΝΔΑ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό.
3.1.1.2. Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
3.1.1.3. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ των ανοικτϊν γθπζδων, από Ακλθτικά ωματεία, για χριςθ μιασ
προπονθτικισ ϊρασ τθν εβδομάδα, (προπονθτικι ϊρα 1.30), ορίηεται ωσ εξισ:

σκαηεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα Δπίζεκα
πξσηαζιήκαηα ησλ νηθείσλ Οκνζπνλδηώλ
(Αλδξηθέο θαη Γπλαηθείεο νκάδεο)
σκαηεία πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηα
ηνπηθά πξσηαζιήκαηα (Αλδξηθέο θαη
Γπλαηθείεο νκάδεο)

σκαηεία κε
σκαηεία κε έδξα
έδξα ζην Γήκν
εθηόο Γήκνπ
Αζελαίσλ
Αζελαίσλ
Γσξεάλ
10 επξώ
Παξαρώξεζε
25 επξώ

50 επξώ

ωματεία τα οποία ςφμφωνα με τθν Σιμολογιακι Πολιτικι παραχωρείται δωρεάν θ χριςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, οφείλουν να γνωρίηουν ςτον Οργανιςμό τον τρόπο με το οποίο προτίκενται να
ςυμβάλλουν ςτθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, όπωσ και τυχόν μζτρα που παίρνουν προσ όφελοσ
ευπακϊν ομάδων.
3.1.1.4. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ επίςθμου αγϊνα ορίηεται ςτα 25,00€ για ςωματεία με
ζδρα εκτόσ Διμου (εξαιροφνται οι αγϊνεσ των αναπτυξιακϊν τμθμάτων για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει
επιβάρυνςθ). ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά ι άλλων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (πλθν
προπονιςεων και αγϊνων - π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ), θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του
άρκρου 3.1.2.4.

3.1.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
3.1.2.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικοφσ και δθμόςιουσ φορείσ για προπονιςεισ και αγϊνεσ με τθν
υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ.
3.1.2.2. Θ αποηθμίωςθ για τισ προπονιςεισ των φορζων ορίηεται ωσ εξισ: α) 50,00 € μθνιαίωσ για μία (1)
προπονθτικι ϊρα τθν εβδομάδα, β) 100,00 € μθνιαίωσ για δφο (2) προπονθτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα, γ)
200,00 € μθνιαίωσ για τρεισ (3) προπονθτικζσ ϊρεσ τθν εβδομάδα. Θ διάρκεια τθσ προπονθτικισ ϊρασ
ορίηεται ςε ενενιντα (90) λεπτά. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο
γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
3.1.2.3. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ αγϊνα ορίηεται ςτα 25,00 €. ε περίπτωςθ
διοργάνωςθσ τουρνουά, θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 3.1.2.4.
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3.1.2.4. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 100,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι (6)
ωρϊν (ανά θμζρα) και 10,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα. τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ (άνω των τριϊν θμζρων)
δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.
3.1.2.5. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ
από 9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ ωριαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 20 €.

4. ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΑ
4.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ
4.1.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ
4.1.1.1. Σα προγράμματα απευκφνονται ςε παιδιά 6-12 ετϊν και πραγματοποιοφνται τρείσ (3) φορζσ τθν
εβδομάδα.
4.1.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι για ςυμμετοχι ςτα προγράμματα ορίηεται ςε 5,00 €.
4.1.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

4.1.2. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΑΚΛΘΣΘΣ ΕΦΘΒΩΝ – ΕΝΘΛΛΚΩΝ
4.1.2.1. Σα προγράμματα απευκφνονται ςε εφιβουσ (13-18 ετϊν) και ενθλίκουσ.
4.1.2.2. Σο θμεριςιο κουπόνι ορίηεται ςτα 5,00 €
4.1.2.3. Θ μθνιαία ςυνδρομι των εφιβων (13-18 ετϊν) για ελεφκερθ προςζλευςθ ςτα γυμναςτιρια και
ςυμμετοχι ςτα ομαδικά προγράμματα, κακϊσ και ςτα προγράμματα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ ορίηεται ςε 5,00
€.
4.1.2.4. Θ ςυνδρομι των ενθλίκων για ελεφκερθ προςζλευςθ ςτα γυμναςτιρια και ςυμμετοχι ςτα ομαδικά
προγράμματα, κακϊσ και ςτα προγράμματα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ ορίηεται ωσ εξισ:
10,00 € για μθνιαία ςυνδρομι
25,00 € για ςυνδρομι 3 μθνϊν
45,00 € για ςυνδρομι 6 μθνϊν
65,00 € για ετιςια ςυνδρομι
4.1.2.5. Σο τζλοσ εγγραφισ για εφιβουσ και ενθλίκουσ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.
4.1.2.6. Για το γυμναςτιριο Κυψζλθσ (Αγίασ Ηϊνθσ 23Α) θ ςυνδρομι, για τισ επιπλζον γυμναςτικζσ παροχζσ
(ατομικζσ ι ολιγομελι τμιματα), ορίηεται ωσ εξισ:
TRX 5 €/ϊρα
SPINNING 3 €/ϊρα
CROSS FUNCTIONAL TRAINING 5 €/ϊρα

9

ΑΔΑ: Ψ4ΠΔΟΞΩΡ-ΚΟΒ
STRETCHING THERAPY 5 €/ϊρα
Μθνιαία ςυνδρομι ενοικιαηόμενων ατομικϊν ντουλαπιϊν 5 €.

4.1.3. ΡΟΓΑΜΜΑ MAMAkido
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
ΜΘΤΕΑ: 10€ ΜΘΝΙΑΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘ (με δυνατότθτα ςτθν μθτζρα τισ υπόλοιπεσ θμζρεσ να ςυμμετζχει ςε
όποια άλλα προγράμματα επικυμεί).
ΡΑΛΔΛΑ(3-5 ετϊν & 6-8 ετϊν): 5€ ΜΘΝΙΑΙΑ ΤΝΔΡΟΜΘ (ζκαςτο).
θμείωςθ: 1. Σθν αρχικι εγγραφι των 5€ πλθρϊνει μόνο θ μθτζρα
2. Ιςχφουν οι εξαιρζςεισ ςυνδρομϊν που προβλζπονται ςτο κεφάλαιο (Γ) – Κοινωνικι Πολιτικι.

4.2. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
4.2.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
4.2.1.1. Σα γυμναςτιρια διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ - προπονιςεισ με
τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ.
4.2.1.2 Θ διάκεςθ των γυμναςτθρίων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ
των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
4.2.1.3. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ τθσ αίκουςασ γυμναςτικισ (όταν δεν χρθςιμοποιείται για τα
προγράμματα του ΟΠΑΝΔΑ) και τθσ αίκουςασ μυϊκισ ενδυνάμωςθσ ορίηεται ςτο ποςό των 80€/μινα ανά
τμιμα και άκλθμα.
4.2.1.4. Σα προγράμματα υλοποιοφνται με τθν εποπτεία Κακθγθτι Φυςικισ Αγωγισ του ςωματείου ςτο
οποίο ζχει παραχωρθκεί ο χϊροσ.
4.2.1.5. Σο ςωματείο που κα κάνει χριςθ τθσ αίκουςασ για εξειδικευμζνα ακλιματα οφείλει να χρθςιμοποιεί
τα δικά του όργανα άςκθςθσ.

4.2.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ – ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΛΔΛΩΤΛΚΑ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΘΛΑ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
4.2.2.1. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για αποκλειςτικι χριςθ τθσ αίκουςασ γυμναςτικισ (που δεν
χρθςιμοποιείται για τα προγράμματα του ΟΠΑΝΔΑ) ι/και τθσ αίκουςασ μυϊκισ ενδυνάμωςθσ, γίνεται με τθν
υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ και ορίηεται ωσ εξισ:
α) 120,00 € για μία (1) ϊρα, τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα
α) 150,00 € για μία (1) ϊρα, περιςςότερεσ από τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα.
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5. ΓΘΡΕΔΑ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟΥ 11 Χ 11
5.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
5.1.1.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Σα Ακλθτικά
ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν ςφμφωνα με τον Πίνακα 5.1.1.3.
Θ ςυμβολι των ωματείων που δεν δικαιοφνται δωρεάν παραχϊρθςθσ μπορεί να είναι:
Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ.
5.1.1.2 Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων. Θ διάκεςθ των γθπζδων γίνεται από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι τισ εξισ ϊρεσ:
α) ςτο Α.Α.Κ. 324 (Ρουφ) και ςτο Α.Α.Κ. 404 (Ακαδθμίασ Πλάτωνοσ) από 8.00 ζωσ 23.00 και β) ςτο Α.Α.Κ. 643
(Αλεπότρυπα) 8.00 - 15.30 και 17.30 - 22.00 κατά τθν περίοδο εφαρμογισ του χειμερινοφ ωραρίου, και 8.00 15.00 και 17.30 – 23.00 κατά τθν περίοδο εφαρμογισ του κερινοφ ωραρίου.
5.1.1.3. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ των γθπζδων, από Ακλθτικά ωματεία, για χριςθ μιασ
προπονθτικισ μονάδασ (1 ϊρα και 30’) τθν εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ:

Α.Α.Ε-ΣΑΑ
κτλ
ι
ωματεία
Α1 Εκνικισ Κατθγορίασ
(Άνδρεσ-Γυναίκεσ)
ωματεία
που
ςυμμετζχουν ςε επίςθμα
πρωτακλιματα
των
οικείων
Ομοςπονδιϊν
και Ενϊςεων
ωματεία
που
ΔΕΝ
ςυμμετζχουν ςε επίςθμα
πρωτακλιματα
των
οικείων
Ομοςπονδιϊν
και Ενϊςεων

ωματεία με ζδρα
ςτο Διμο
Ακθναίων
60,00 Ευρϊ

Δωρεάν
Παραχϊρθςθ

30,00 Ευρϊ

ωματεία με
ζδρα εκτόσ Διμου
Ακθναίων
80,00Ευρϊ

30,00 Ευρϊ

50,00 ΕΤΡΩ

ωματεία τα οποία ςφμφωνα με τθν Σιμολογιακι Πολιτικι παραχωρείται δωρεάν θ χριςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, οφείλουν να γνωρίηουν ςτον Οργανιςμό τον τρόπο με το οποίο προτίκενται να
ςυμβάλλουν ςτθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, όπωσ και τυχόν μζτρα που παίρνουν προσ όφελοσ
ευπακϊν ομάδων.
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5.1.1.4.. Σο φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ για τθ διεξαγωγι επίςθμου αγϊνα για ςωματεία προβλζπεται από τθν
Οικονομικι Εγκφκλιο τθσ ΕΠΟ και τθσ ΕΠΑ και ειςπράττεται από τον υπάλλθλο του ΟΠΑΝΔΑ (εξαιροφνται οι
αγϊνεσ των αναπτυξιακϊν τμθμάτων για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει επιβάρυνςθ).
5.1.1.5. Για χριςθ των γθπζδων για αγϊνεσ εκτόσ προγράμματοσ ΕΠΑ (Σοπικισ Ζνωςθσ) , το ποςό είναι 20
ΕΤΡΩ ανά αγϊνα (για ςωματεία του Διμου) και 50€ (για ςωματεία εκτόσ Διμου). τουσ αγϊνεσ αυτοφσ
ςυμπεριλαμβάνονται και τα εργαςιακά πρωτακλιματα, όπωσ και οι αγϊνεσ τθσ κατθγορίασ Κ20, ςωματείων
με ζδρα εκτόσ του Διμου Ακθναίων. ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά ι άλλων ακλθτικϊν
δραςτθριοτιτων (πλθν προπονιςεων και αγϊνων - π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ), θ αποηθμίωςθ
εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 5.1.2.4.

5.1.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
5.1.2.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε φορείσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα για
προπονιςεισ με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
5.1.2.2. Θ αποηθμίωςθ για τισ προπονιςεισ των φορζων ορίηεται ωσ εξισ: α) 50,00 € για μια προπονθτικι
ϊρα. Θ διάρκεια τθσ προπονθτικισ ϊρασ ορίηεται ςε ενενιντα (90) λεπτά. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί
λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
5.1.2.3. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ αγϊνα ορίηεται ςτα 100,00 €. ε περίπτωςθ
διοργάνωςθσ τουρνουά, θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 5.1.2.4. Σα γιπεδα
παραχωροφνται μόνο για εςωτερικζσ διοργανϊςεισ.
5.1.2.4. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camps, τουρνουά, θμερίδεσ, ιδιωτικά πρωτακλιματα κτλ) ορίηεται ςτα 300€ για
χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι (6) ωρϊν (ανά θμζρα) και 30,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα ι ςε 20€ ανά αγϊνα.
τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ (άνω των τριϊν θμζρων) δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται
από το Δ.
5.1.2.5. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ
από 9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ ωριαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 50€ ανά
γιπεδο.

6. ΓΘΡΕΔΑ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟΥ 5 Χ 5
6.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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6.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ

6.1.1.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ . Σα Ακλθτικά
ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν ςφμφωνα με τον Πίνακα 6.1.1.3.
Θ ςυμβολι των ωματείων που δεν δικαιοφνται δωρεάν παραχϊρθςθ μπορεί να είναι:
Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό παραχϊρθςθσ.
6.1.1.2 Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
6.1.1.3 . Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ των γθπζδων, από Ακλθτικά ωματεία, για χριςθ μιασ ϊρασ τθν
εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ:

ωματεία
που
ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα
πρωτακλιματα τθσ ΕΠΑ
ωματεία
που
ΔΕΝ
ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα
πρωτακλιματα τθσ ΕΠΑ

ωματεία με
ζδρα ςτο Διμο
Ακθναίων
Δωρεάν
Παραχϊρθςθ

ωματεία με ζδρα
εκτόσ Διμου
Ακθναίων
10,00 Ευρϊ

7,00 Ευρϊ

15,00 ΕΤΡΩ

ωματεία τα οποία ςφμφωνα με τθν Σιμολογιακι Πολιτικι παραχωρείται δωρεάν θ χριςθ ακλθτικϊν
εγκαταςτάςεων, οφείλουν να γνωρίηουν ςτον Οργανιςμό τον τρόπο με το οποίο προτίκενται να
ςυμβάλλουν ςτθν ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων, όπωσ και τυχόν μζτρα που παίρνουν προσ όφελοσ
ευπακϊν ομάδων.
6.1.1.4. Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με το ακόλουκο πρόγραμμα:
Α.Α.Κ. 324 – Ρουφ (2 8.00-22.30 κακθμερινζσ
γιπεδα)
9.00-22.30 άββατο – Κυριακι
Α.Α.Κ. 346 – Θθςείο
8.00-22.30 κακθμερινζσ
9.00-22.30 άββατο – Κυριακι
Α.Α.Κ. 405 – επόλια
8.00-22.30 κακθμερινζσ
9.00-22.30 άββατο – Κυριακι
Α.Α.Κ. 747 – Γουδι
8.00-22.30 κακθμερινζσ
9.00-22.30 άββατο – Κυριακι
Α.Α.Κ. 260 – Χελντράιχ
Χειμερινό ωράριο
8.00-15.30 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.30 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Θερινό ωράριο
8.00-15.00 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
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Α.Α.Κ. 540 – Θερμίδα

Α.Α.Κ. 643 – Αλεπότρυπα

Α.Α.Κ. 733 – Ελλθνορϊςων

9.00-15.00 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Χειμερινό ωράριο
8.00-15.30 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.30 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Θερινό ωράριο
8.00-15.00 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.00 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Χειμερινό ωράριο
8.00-15.30 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.30 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Θερινό ωράριο
8.00-15.00 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.00 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Χειμερινό ωράριο
8.00-15.30 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.30 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι
Θερινό ωράριο
8.00-15.00 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
9.00-15.00 & 17.30-22.00 άββατο – Κυριακι

6.1.1.5. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
6.1.1.6. Για χριςθ των γθπζδων για ανεπίςθμουσ αγϊνεσ (εκτόσ ΕΠΑ), το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ ορίηεται
ςτα 15 ΕΤΡΩ ανά αγϊνα (για ςωματεία του Διμου) και 30€ για τα ςωματεία με ζδρα εκτόσ Διμου. ε
περίπτωςθ διοργάνωςθσ τουρνουά ι άλλων ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων (πλθν προπονιςεων και αγϊνων π.χ. summer camps, θμερίδεσ κτλ), θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 6.1.2.4.

6.1.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
6.1.2.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε φορείσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα για
προπονιςεισ ι/και αγϊνεσ με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ
ανάγκεσ των Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
6.1.2.2. Θ αποηθμίωςθ για τισ προπονιςεισ των φορζων - επιχειριςεων – ιδιωτϊν, ορίηεται ςτα 50,00 € για
μια ϊρα. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
6.1.2.3. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενόσ αγϊνα ορίηεται ςτα 50,00 €. ε περίπτωςθ
διοργάνωςθσ τουρνουά, θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 6.1.2.4. Σα γιπεδα
παραχωροφνται μόνο για εςωτερικζσ διοργανϊςεισ.
6.1.2.4. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camps, τουρνουά θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 200€ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και
ζξι (6) ωρϊν (ανά θμζρα) και 20,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα ι 20€ ανά αγϊνα. τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ
(άνω των τριϊν θμζρων) δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.
6.1.2.5. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ
από 9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ ωριαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 30€ ανά
γιπεδο.

14

ΑΔΑ: Ψ4ΠΔΟΞΩΡ-ΚΟΒ

6.1.3. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΛΑ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΤΟΥΝΟΥΑ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟΥ
ΑΚΑΔΘΜΛΩΝ ΚΑΛ ΡΟΡΟΝΘΤΛΚΩΝ ΚΑΜΡ
6.1.3.1. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων ακλθτικοφ περιεχομζνου (π.χ. summer camps,
θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 150,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και ζξι (6) ωρϊν και 20,00 € για κάκε επιπλζον
ϊρα.
6.1.4. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΤΥΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΚΛΟΥΜΕΝΩΝ
6.1.4.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε άτυπεσ ομάδεσ ακλουμζνων. Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςτα 30,00 € ανά ϊρα
χριςθσ γθπζδου και ειςπράττεται από τον υπάλλθλο του ΟΠΑΝΔΑ.

7. ΑΚΑΔΘΜΛΕΣ
7.1 ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΛΑ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΚΘΣΘΣ ΚΟΛΥΜΒΘΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ, ΕΦΘΒΟΥΣ, ΕΝΘΛΛΚΕΣ
7.1.1.1. Σα μακιματα ζχουν διάρκεια ζωσ εξιντα (60) λεπτά και πραγματοποιοφνται τρεισ φορζσ τθν
εβδομάδα.
7.1.1.2. τα κολυμβθτιρια «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» (Γκράβα) «Κολοκυνκοφσ» και «Γουδι» τα μακιματα
πραγματοποιοφνται τισ κακθμερινζσ από τισ 15.00 ζωσ και τισ 19.00. το «εράφειο» κολυμβθτιριο τα
μακιματα πραγματοποιοφνται τισ κακθμερινζσ από τισ 15.30 - 20.30 (μικρι πιςίνα) και από τισ 18.15 – 20.30
(μεγάλθ πιςίνα).
7.1.1.3. Σο πρόγραμμα τθσ «μικρισ» πιςίνασ, πραγματοποιείται ςτθν παιδικι πιςίνα ςτα κολυμβθτιρια
«Γουδι» και «εράφειο».
7.1.1.4. Θ μθνιαία ςυνδρομι για τθ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα ορίηεται ωσ εξισ:
Δθμότεσ ι κάτοικοι Διμου Ακθναίων
Παιδιά και ζφθβοι 25,00 €
(5-18 ετϊν)
Ενιλικεσ
35,00 €

Κάτοικοι ι/και Δθμότεσ άλλων Διμων
30,00 €
45,00 €

7.1.1.5. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.
Δεν επιτρζπεται θ εκμάκθςθ κολφμβθςθσ των εγγεγραμμζνων πολιτϊν με δικό τουσ προπονθτι.

7.2. ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΑ
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7.2.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
7.2.1.1 Θ μθνιαία ςυνδρομι για τθ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα ορίηεται ωσ εξισ:

Παιδιά

Δθμότεσ ι κάτοικοι Διμου Ακθναίων Κάτοικοι ι/και Δθμότεσ άλλων Διμων
5,00 €
8,00 €

Ενιλικεσ 10,00 €

15,00 €

7.2.1.2. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

7.3. ΚΛΕΛΣΤΑ ΓΘΡΕΔΑ ΑΚΛΟΡΑΛΔΛΩΝ
7.3.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΚΘΣΘΣ ΚΑΛΑΚΟΣΦΑΛΛΣΘΣ – ΡΕΤΟΣΦΑΛΛΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ
7.3.1.1. Σα προγράμματα απευκφνονται ςε παιδιά 6-12 ετϊν και πραγματοποιοφνται δφο φορζσ τθν
εβδομάδα.
7.3.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι ορίηεται ςτα 10,00 €.
7.3.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

7.4. ΓΘΡΕΔΑ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟΥ 5 Χ 5
7.4.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΚΘΣΘΣ ΡΟΔΟΣΦΑΛΟΥ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ
7.4.1.1. Σα προγράμματα απευκφνονται ςε παιδιά 6-12 ετϊν και πραγματοποιοφνται δφο φορζσ τθν
εβδομάδα.
7.4.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι ορίηεται ςτα 10,00 €.
7.4.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

7.5. ΑΝΟΛΧΤΑ ΓΘΡΕΔΑ ΑΚΛΟΡΑΛΔΛΩΝ
7.5.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΚΘΣΘΣ ΚΑΛΑΚΟΣΦΑΛΛΣΘΣ, ΡΕΤΟΣΦΑΛΛΣΘΣ ΚΑΛ ΧΕΛΟΣΦΑΛΛΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ
7.5.1.1. Σα προγράμματα απευκφνονται ςε παιδιά 6-12 ετϊν και πραγματοποιοφνται δφο φορζσ τθν
εβδομάδα.
7.5.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι ορίηεται ςτα 10,00 €.
7.5.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.
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7.6. ΓΘΡΕΔΑ ΤΕΝΛΣ
7.61. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΚΘΣΘΣ ΤΕΝΛΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ, ΕΦΘΒΟΥΣ ΚΑΛ ΕΝΘΛΛΚΕΣ
7.6.1.1. Σα μακιματα πραγματοποιοφνται δφο φορζσ τθν εβδομάδα και ζχουν διάρκεια μίασ ϊρασ.
7.6.1.2. Θ μθνιαία ςυνδρομι για ςυμμετοχι ςτα προγράμματα ορίηεται ωσ εξισ:
Κάτοικοι & Δθμότεσ Κάτοικοι ι/και
Δθμότεσ άλλων
Διμων
Παιδιά – Ζφθβοι (6-18 ετϊν) 10,00 €
15.00€
Ενιλικεσ
20,00 €
30,00€
7.6.1.3. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

7.7. ΓΘΡΕΔΑ ΣΤΛΒΟΥ
7.7.1. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΑΛΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΔΟΜΛΚΩΝ ΑΓΩΝΛΣΜΑΤΩΝ
7.7.1.1. Σα προγράμματα αλτικϊν και δρομικϊν αγωνιςμάτων πραγματοποιοφνται δφο φορζσ τθν εβδομάδα
και ζχουν διάρκεια μίασ ϊρασ. Θ μθνιαία ςυνδρομι ορίηεται ωσ εξισ:
Κάτοικοι & Δθμότεσ Κάτοικοι &
Δθμότεσ
άλλων
Διμων
Παιδιά 6-18 ετϊν
10,00 €
15,00€
7.7.1.2. Σο τζλοσ εγγραφισ ορίηεται ςτα 5,00 € ετθςίωσ.

7.6.2. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΡΟΡΟΝΘΣΘΣ ΥΡΟΨΘΦΛΩΝ ΦΟΛΤΘΤΩΝ
7.7.2.1. Θ μθνιαία ςυνδρομι ςτα προγράμματα προπόνθςθσ υποψθφίων ςε Α.Ε.Ι. και ςτρατιωτικζσ ςχολζσ
ορίηεται ςτα 20,00 €.

8. ΓΘΡΕΔΑ ΤΕΝΛΣ
8.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
8.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
8.1.1.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Σα Ακλθτικά
ωματεία που κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, οφείλουν να ςυμβάλλουν ςτο κόςτοσ
ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν.
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Θ ςυμβολι αυτι κα ςυμφωνείται και κα μπορεί να είναι:
Α) Αποηθμίωςθ χριςθσ
Β) Ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ
Σο είδοσ τθσ ςυμβολισ κα ςυμφωνείται και κα καταγράφεται ςτο ςυμφωνθτικό.

8.1.1.2 Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 12 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. Εξαιροφνται τα
ςωματεία τα οποία είναι εγγεγραμμζνα ςτθν Ομοςπονδία Αντιςφαίριςθσ, τα οποία δφναται, ανάλογα με τθ
διακεςιμότθτα, να κάνουν χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων πζραν των 12 ωρϊν/εβδομάδα, με
επιβάρυνςθ 5€/ϊρα (για τισ επιπλζον ϊρεσ).
8.1.1.3.Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ των γθπζδων, από Ακλθτικά ωματεία, για χριςθ μιασ ϊρασ ανά
εβδομάδα, ορίηεται ωσ εξισ: ορίηεται ωσ εξισ:

0-12 ϊρεσ/εβδομάδα

ωματεία με ωματεία
με ωματεία
ζδρα
ςτο ζδρα
εκτόσ Εγγεγραμμζνα
Διμο
Διμου
ςτθν
Ακθναίων
Ακθναίων
Ομοςπονδία
Αντιςφαίριςθσ
(για
τισ
επιπλζον
ϊρεσ, 12+)
12€
25€
5€

8.1.2. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
8.1.2.1. Σα γιπεδα διατίκενται ςε φορείσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα για
προπονιςεισ ι/και αγϊνεσ με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ
ανάγκεσ των Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
8.1.2.2. Θ αποηθμίωςθ για τισ προπονιςεισ των φορζων - επιχειριςεων ορίηεται ωσ εξισ: α) 20,00 € για μια
ϊρα. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
8.1.2.3. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camp, τουρνουά θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 20€/ϊρα. τθν περίπτωςθ
πολυιμερθσ (άνω των τριϊν θμζρων) δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.
8.1.2.4. Σα γιπεδα διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ
από 9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ ωριαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 20€ ανά
γιπεδο.

ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΕΣ ΡΟΡΟΝΘΤΕΣ
8.1.2.5. Θ αποηθμίωςθ για χριςθ του γθπζδου ορίηεται ςτα 10,00 € τθν ϊρα.
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ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΕΣ ΑΚΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
8.1.2.6. Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςτα 5,00 € τθν ϊρα για χριςθ τισ ϊρεσ (08:00-17:00) και 10,00€ τθν ϊρα για
χριςθ τισ απογευματινζσ ϊρεσ (17:00-22:00), ςαββατοκφριακα και επίςθμεσ αργίεσ.

8.2. ΩΑΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
8.2.1. Σα ωράρια λειτουργίασ των γθπζδων ορίηονται ωσ εξισ:
Α.Α.Κ. 733 Ελλθνορϊςων Χειμερινό ωράριο
Α.Α.Κ. 518 Άνω Πατιςια 9.00-15.30 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
Θερινό ωράριο
9.00-15.00 & 17.30-22.00 κακθμερινζσ
Α.Α.Κ. 324 Ρουφ
9.00-22.00
Α.Α.Κ. 747 Γουδι
Όλεσ τισ θμζρεσ

9. ΓΘΡΕΔΑ ΣΤΛΒΟΥ
9.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
9.1.1. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΑΚΛΘΤΛΚΑ ΣΩΜΑΤΕΛΑ
9.1.1.1. Σα ςτάδια ςτίβου διατίκενται ςε ακλθτικά ςωματεία με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ.
9.1.1.2 Θ διάκεςθ των γθπζδων ςτα ςωματεία γίνεται ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
9.1.1.3. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ χριςθσ του ςτίβου για πζντε (5) θμζρεσ ανά εβδομάδα, δφο (2) ϊρεσ
θμερθςίωσ, ανά κουλουάρ, ορίηεται ωσ εξισ:

ωματεία
με ωματεία με ζδρα
ζδρα ςτο Διμο εκτόσ
Διμου
Ακθναίων
Ακθναίων
Δωρεάν

50€

9.1.2. ΧΘΣΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΛΔΛΩΤΕΣ ΡΟΡΟΝΘΤΕΣ
9.1.2.1. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ για χριςθ του ςτίβου, ενόσ κουλουάρ, από ιδιϊτεσ προπονθτζσ ορίηεται ςε
50,00 €, για τθν διεξαγωγι ατομικϊν ι ομαδικϊν προπονιςεων εραςιτεχνϊν ι άτυπων ομάδων
ακλουμζνων. Θ παραχϊρθςθ και θ χριςθ των κουλουάρ επιτρζπεται μόνο όταν δεν χρθςιμοποιείται από τισ
Ακαδθμίεσ του ΟΠΑΝΔΑ ι άλλων ακλθτικϊν ςωματείων.
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9.1.3. ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
9.1.3.1. Ο ςτίβοσ διατίκενται ςε φορείσ ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα για προπονιςεισ
ι/και αγϊνεσ με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ, ςφμφωνα με τθν διακεςιμότθτα και τισ ανάγκεσ των
Ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων.
9.1.3.2. Θ αποηθμίωςθ για τισ προπονιςεισ των φορζων - επιχειριςεων ορίηεται ωσ εξισ: α) 20,00 € για μια
ϊρα. Θ ϊρα προπόνθςθσ που κα χακεί λόγω εκδθλϊςεων του ΟΠΑΝΔΑ ςτο γιπεδο δεν αναπλθρϊνεται.
9.1.3.3. ε περίπτωςθ διοργάνωςθσ θμερίδασ, θ αποηθμίωςθ εμπίπτει ςτισ προβλζψεισ του άρκρου 9.1.3.4.
Σα γιπεδα παραχωροφνται μόνο για εςωτερικζσ διοργανϊςεισ.
9.1.3.5. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ επιμορφωτικϊν ι/και άλλων εκδθλϊςεων ακλθτικοφ
περιεχομζνου (π.χ. summer camp, τουρνουά, θμερίδεσ κτλ) ορίηεται ςτα 150€ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και
ζξι (6) ωρϊν (ανά θμζρα) και 20,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα. τθν περίπτωςθ πολυιμερθσ (άνω των τριϊν
θμζρων) δραςτθριότθτασ - εκδιλωςθσ, το αίτθμα εξετάηεται από το Δ.

9.1.3.6. Ο ςτίβοσ διατίκενται ςε ιδιωτικά εκπαιδευτιρια για ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ από
9.00 ζωσ 14.00 με τθν υπογραφι ειδικοφ ςυμφωνθτικοφ. Θ μθνιαία αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 75€ για χριςθ
μιασ ϊρασ ανά εβδομάδα.

9.2. ΩΑΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
9.2.1 Σα γιπεδα λειτουργοφν κακθμερινά από τισ 8.00 ζωσ τισ 22.00
Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ςτίβου από το κοινό κατά τθ διάρκεια των προπονιςεων των ακαδθμιϊν
ςτίβου του ΟΡΑΝΔΑ και των αγωνιςτικϊν τμθμάτων των ςωματείων.

Α. ΕΝΟΛΚΛΑΣΘ ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ ΧΩΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘ
ΑΚΛΘΤΛΚΩΝ ΕΚΔΘΛΩΣΕΩΝ (ΜΕ ΕΞΑΛΕΣΘ ΑΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ Β)
1. Θ θμεριςια αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων ςτα κολυμβθτιρια ορίηεται ωσ εξισ:
Αντϊνθσ Σρίτςθσ
Κολοκυνκοφσ
Γουδι
εράφειο

1.000,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €

2. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων μθ ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτα κλειςτά γιπεδα
ορίηεται ςτα 500,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
3. Θ αποηθμίωςθ για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων μθ ακλθτικοφ περιεχομζνου ςτα γιπεδα 11 χ 11 και
ςτα γιπεδα 5 χ 5 και τζνισ ορίηεται ςτα 200,00 € χωρίσ χριςθ προβολζων και 300,00€ με χριςθ προβολζων
για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (05) ωρϊν και 35,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα., με προβολείσ και 20,00€
για κάκε επιπλζον ϊρα χωρίσ προβολείσ
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Β. ΕΝΟΛΚΛΑΣΘ ΧΩΩΝ ΣΕ ΕΤΑΛΕΛΕΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
1. ΚΟΛΥΜΒΘΤΘΛΑ
Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 800,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν και 100,00 € για κάκε
επιπλζον ϊρα.
2. ΚΛΕΛΣΤΑ ΓΘΡΕΔΑ
Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 800,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν και 100,00 € για κάκε
επιπλζον ϊρα.
3. ΓΥΜΝΑΣΤΘΛΑ
Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 600,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν και 100,00 € για κάκε
επιπλζον ϊρα.
4. ΓΘΡΕΔΑ 11 χ 11
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 800,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και τεςςάρων πζντε
(5) ωρϊν και 100,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
5. ΓΘΡΕΔΑ 5 χ 5
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 600,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 100,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
6. ΑΝΟΛΧΤΑ ΓΘΡΕΔΑ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 500,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
7. ΓΘΡΕΔΑ ΤΕΝΛΣ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 600,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 100,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
8. ΡΑΛΔΛΚΕΣ ΧΑΕΣ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 600,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 100,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.

Γ. ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΙ ΔΘΜΟΥ ΑΚΘΝΑΛΩΝ
1. Εξαιροφνται από τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του
Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α.
Δθμόςια χολεία του Διμου Ακθναίων
φλλογοι Γονζων & Κθδεμόνων χολείων Δ. Ακθναίων.
φλλογοι εργαηομζνων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., Διμου Ακθναίων, των νομικϊν του προςϊπων & των
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων.
Ομοςπονδίεσ και ςφλλογοι Α.με.Α
Σοπικζσ Ακλθτικζσ Ενϊςεισ για τθν διεξαγωγι επίςθμων αγϊνων αναπτυξιακϊν πρωτακλθμάτων.
Δθμόςια ψυχιατρικά νοςοκομεία, κεραπευτικζσ κοινότθτεσ απεξάρτθςθσ. Θα παραχωρείται ειδικι
διαδρομι ςε κολυμβθτιριο ι αίκουςα ςε γυμναςτιριο ι γιπεδο με τθν παρουςία του υπευκφνου
τθσ ομάδασ.
ΜΚΟ, ΚΟΙΝ..ΕΠ., και λοιποί μθ Κερδοςκοπικοί Οργανιςμοί που ζχουν ςφμφωνα με το Καταςτατικό
τουσ κοινωνικι αποςτολι, οι ακλοφμενοι κατοικοφν εντόσ των ορίων του Δ. Ακθναίων, και ηθτοφν τθν
χριςθ των εγκαταςτάςεων με ςκοπό να προάγουν το κοινωνικό τουσ ζργο (xριςθ το ανϊτερο μζχρι
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τισ 17:00 & με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν προςκόμιςθ όλων των νομιμοποιθτικϊν τουσ
εγγράφων).
Λζςχεσ Φιλίασ
Πολιτικά Κόμματα που εκπροςωποφνται ςτο Ελλθνικό ι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο μια (01) φορά
το τρίμθνο
Δθμοτικζσ Παρατάξεισ (μια φορά το μινα)
χολεία Οικονομικϊν Μεταναςτϊν
Οργανϊςεισ Προςφφγων και μεταναςτϊν.

Πλεσ οι ανωτζρω δωρεάν παραχωριςεισ, πραγματοποιοφνται υπό τθν προχπόκεςθ: α) τθσ φπαρξθσ
διακζςιμων ωρϊν και β) μθ διατάραξθσ του θμεριςιου προγράμματοσ τθσ ακλθτικισ εγκατάςταςθσ.
2.

Εξαιροφνται από τθν πλθρωμι ατομικισ ςυνδρομισ για ςυμμετοχι ςε προγράμματα άκλθςθσ και
χριςθ των κολυμβθτθρίων και των γυμναςτθρίων
Οι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ (ΚΕΑ) όπωσ προκφπτουν από τθ βάςθ
δεδομζνων του Διμου Ακθναίων και τα τζκνα αυτϊν.* Θ κατθγορία αυτι απαλλάςςεται από τζλοσ
εγγραφισ.
Άνεργοι ( με κάρτα ανεργίασ ι αντίςτοιχθ βεβαίωςθ ΟΑΕΔ)*
Σα ανιλικα τζκνα ανζργων εφόςον (και οι δφο γονείσ είναι άνεργοι)*
Σα ανιλικα τζκνα ανζργων (μονογονεϊκϊν οικογενειϊν)*
Άτομα με αναπθρία άνω του 50%. *
Εργαηόμενοι ΟΠΑΝΔΑ και τζκνα αυτϊν*
*Με περιοριςμό για μια (01) χριςθ ακλιματοσ ι δραςτθριότθτασ, κατ’ άτομο.

3. Δικαιοφνται ζκπτωςθσ ςτθν ατομικι ςυνδρομι για ςυμμετοχι ςε προγράμματα άκλθςθσ και χριςθ των
κολυμβθτθρίων και των γυμναςτθρίων
Σα ανιλικα τζκνα πολφτεκνων οικογενειϊν (ζκπτωςθ 50%)

Δ. ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ
1. Οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα τιμολογιακι πολιτικι κα
αποφαςίηεται από το Δ.. του ΟΠΑΝΔΑ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Αρμόδιασ Διεφκυνςθσ.
2. Δφναται θ δυνατότθτα ο ΟΠΑΝΔΑ να ςυνάψει ςυμφωνίεσ-ςυνεργαςίεσ με Ιδιωτικοφσ ι Δθμόςιουσ Φορείσ
– Επιχειριςεισ, με ςκοπό τθ φιλοξενία ακλθτϊν/τριϊν, γκρουπ ι/και ομάδων για προπονιςεισ, αγϊνεσ κτλ,
ςτισ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου (ΟΠΑΝΔΑ). Οι οικονομικζσ αυτζσ ςυμφωνίεσ δφναται να είναι
διαφορετικζσ από αυτζσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ και κα αποφαςίηονται από το Δ του ΟΠΑΝΔΑ, κατόπιν
ειςιγθςθσ από τθν Δ/νςθ Ακλθτιςμοφ του ΟΠΑΝΔΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ όπωσ
ενδεικτικά αναφζρονται (διάρκεια, πλικοσ ακλθτϊν, ϊρεσ προπόνθςθσ, ενδεχόμενθ ςυμφωνία
αποκλειςτικισ ςυνεργαςίασ κτλ). ε καμία περίπτωςθ θ αποηθμίωςθ αυτι δεν κα είναι μικρότερθ από αυτι
που προβλζπεται για τθ χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων από ιδ. φορείσ – ιδιωτικά εκπαιδευτιρια.
3. Οι αποηθμιϊςεισ για χριςθ των εγκαταςτάςεων του ΟΡΑΝΔΑ από Δθμόςιουσ - Ιδιωτικοφσ Φορείσ,
Ακλθτικά ωματεία κτλ κα προκαταβάλλεται τουλάχιςτον 3 θμζρεσ πριν τθν προγραμματιςμζνθ δράςθ
(event,τουρνουά, camp-καταςκινωςθ, θμερίδα, κινθματογραφικι λιψθ κτλ). Εξαιροφνται από τθν ανωτζρω
υποχρζωςθ τα ακλθτικά ςωματεία για χριςθ προπονιςεων και επίςθμων αγϊνων (οι αποηθμιϊςεισ κα
αποδίδονται ςτον ΟΠΑΝΔΑ μζχρι τθν 10θ του μθνόσ του επόμενου μινα χριςθσ και β) Φορείσ – Ιδιϊτεσ
εφόςον ζχει προβλεφκεί διαφορετικά ςτο ςυμφωνθτικό-ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ των δφο πλευρϊν.

22

ΑΔΑ: Ψ4ΠΔΟΞΩΡ-ΚΟΒ
4. Για να δοκεί ςε ωματείο θ δυνατότθτα, να κάνει χριςθ και δεφτερθσ Ακλθτικισ εγκατάςταςθσ, ςε ότι
αφορά τα κολυμβθτιρια και τα κλειςτά γιπεδα Ακλοπαιδιϊν, κα πρζπει να ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ ο
οποίοσ κα εξετάηεται από το Δ.. του ΟΠΑΝΔΑ κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδια Δ/νςθσ.
5. ε ότι αφορά τα Ανοιχτά Ακλθτικά Κζντρα (Μπάςκετ, Βόλεϊ, Ποδόςφαιρο κλπ), επιτρζπεται θ χριςθ ζωσ
δυο γθπζδων ανά ςωματείο. Περαιτζρω χριςθ, προβλζπεται κατόπιν απόφαςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου
και επιβαρφνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηει θ Σιμολογιακι.
6. τισ εγγραφζσ ςτισ Ακαδθμίεσ του ΟΠΑΝΔΑ, προτεραιότθτα ζχουν οι κάτοικοι και οι Δθμότεσ του Διμου
Ακθναίων.
7.Δφναται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα Ακλθτικά Σωματεία, ζναντι τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ, να
ςυμψθφίηουν, κατόπιν ςυμφωνίασ με τον ΟΠΑΝΔΑ και ςφναψθ ανάλογου ςυμφωνθτικοφ, το μθνιαίο –
ετιςιο ποςό για τθ χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, με τθν ανάλθψθ εκ μζρουσ του Σωματείου, τθσ
υποχρζωςθσ αντικατάςταςθσ – ςυντιρθςθσ των υποδομϊν (ακλθτικόσ εξοπλιςμόσ, βαφζσ, λάμπεσ,
ςυντιρθςθ καυςτιρων, υδραυλικζσ – θλεκτρολογικζσ υποδομζσ, περίφραξθ κτλ) τθσ ακλθτικισ
εγκατάςταςθσ που χρθςιμοποιεί, ζωσ το φψοσ ποςοφ ανάλογο με αυτό τθσ μθνιαία – ετιςιασ υποχρζωςισ
του απζναντι ςτον ΟΠΑΝΔΑ. Σο φψοσ και ο αρικμόσ των υποχρεϊςεων που κα αναλαμβάνει το εν λόγω
ωματείο, κα αναγράφονται αναλυτικά ςτο ςυμφωνθτικό που κα υπογράψει με τον ΟΠΑΝΔΑ.
8.ϋΟλεσ οι Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ οφείλουν να ζχουν ελεφκερεσ ϊρεσ για τουσ Δθμότεσ. (πλθν Κλειςτϊν
Ακλθτικϊν Κζντρων και γθπζδων 11Χ11)
9. Ακλθτικά Σωματεία τα οποία επί ςειρά των πζντε (05) τουλάχιςτον τελευταίων ετϊν, ςυμμετείχαν ςτα
Επίςθμα πρωτακλιματα των οικείων Ομοςπονδιϊν (Ανδρικζσ ι/και Γυναικείεσ ομάδεσ), αν για
οποιονδιποτε λόγο αποφαςίςουν να μθν ςυμμετζχουν ςτα επίςθμα πρωτακλιματα ανδρϊν ι/και
γυναικϊν, προβλζπεται να αποηθμιϊνουν τον ΟΠΑΝΔΑ (για χριςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων) με τον
ίδιο τρόπο που προβλεπόταν τθν προθγοφμενθ χρονιά. Θ «διευκόλυνςθ» αυτι ιςχφει αποκλειςτικά για ζνα
ζτοσ και αφορά το ςυγκεκριμζνο τμιμα (ανδρικό ι/και γυναικείο) που ζκανε χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ απαλλαγισ.
10. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ ενόσ ςωματείου με τισ προβλζψεισ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ ι/και το
περιεχόμενο-προβλζψεισ του υπογεγραμμζνου παραχωρθτθρίου, το ςωματείο αποβάλλεται από το χϊρο
(κατόπιν μίασ ζγγραφθσ προειδοποίθςθσ και αφοφ παρζλκει διάςτθμα ενόσ μθνόσ χωρίσ να ςυμμορφωκεί).
ε περίπτωςθ αποβολισ ςωματείου, είναι αδφνατθ θ παραχϊρθςθ ακλθτικοφ χϊρου του Διμου Ακθναίων
ςτο εν λόγω ακλθτικό ςωματείο ι/και φορζα (ιδιωτικό ι δθμόςιο) για τουλάχιςτον 2 χρόνια.
11. Σφμβαςθ παραχϊρθςθσ χριςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων του ΟΡΑΝΔΑ, μπορεί να γίνει μόνο ςε
Ακλθτικά Σωματεία που ζχουν λάβει ειδικι ακλθτικι αναγνϊριςθ από τθν ΓΓΑ.
12. ε όλεσ τισ ανωτζρω τιμολογιςεισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ, ο οποίοσ προςτίκεται ςτισ
περιπτϊςεισ που θ νομοκεςία επιβάλλει.

ΤΛΜΟΛΟΓΛΑΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΓΛΑ ΕΝΟΛΚΛΑΣΘ ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΩΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΟΡΑΝΔΑ
ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ ΚΕΝΤΟ «ΜΕΛΛΝΑ»
Θ αποηθμίωςθ για τθν ενοικίαςθ των χϊρων του Πολιτιςτικοφ Κζντρου «Μελίνα» ορίηεται ωσ εξισ:
α) για το ιςόγειο (250 τ.μ.)
μία (1) εβδομάδα 500,00 €
δφο (2) εβδομάδεσ 1.000,00 €,
τρεισ (3) εβδομάδεσ 1.500,00 €
β) για τον 1ο όροφο (375 τ.μ.)
μία (1) εβδομάδα 700,00 €,
δφο (2) εβδομάδεσ 1.400,00 €,
τρεισ (3) εβδομάδεσ 2.000,00 €
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γ) για το ιςόγειο (250 τ.μ.) και τον 1ο όροφο (375 τ.μ.)
μία (1) εβδομάδα 1.000,00 €,
δφο (2) εβδομάδεσ 2.000,00 €,
τρεισ (3) εβδομάδεσ 3.000,00 €
δ) για τον χϊρο του Οδοιπορικοφ (187 τ.μ.)
130,00 € μία (1) θμζρα για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν,
260,00 € δφο (2) θμζρεσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν θμερθςίωσ,
300,00 € για τρεισ (3) θμζρεσ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν θμερθςίωσ.
Θ αποηθμίωςθ για κάκε επιπλζον ϊρα ορίηεται ςε 30,00 €.
ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ των χϊρων καταβάλλονται θμερθςίωσ ωσ λειτουργικά ζξοδα 50,00 €
για το ιςόγειο, 50,00 € για τον 1ο όροφο και 50,00 € για το Οδοιπορικό.

Θ εικαςτικι Επιτροπι προτείνει να διατίκεται δωρεάν ςτο Δπιμεληηήριο Δικαζηικών Σετνών Ελλάδοσ ,
χϊροι του Μελίνα για μία (1) Εικαςτικι Ατομικι Ζκκεςθ και μία (1) Εικαςτικι Ομαδικι ανά ζτοσ.
ΡΟΛΥΧΩΟΣ «ΑΝΝΑ ΚΑΛ ΜΑΛΑ ΚΑΛΟΥΤΑ»
Θ αποηθμίωςθ για τθν ενοικίαςθ των χϊρων του Πολυχϊρου «Άννα και Μαρία Καλουτά» ορίηεται ωσ εξισ:
α) για τθν κεντρικι αίκουςα «Αλζκοσ Αλεξανδράκθσ»
μία (1) θμζρα 250,00 €,
δφο (2) θμζρεσ 450,00 €,
τρεισ (3) θμζρεσ 600,00 €
β) για τθν αίκουςα χοροφ «Γιάννθσ Φλερφ»
150,00 € μθνιαίωσ για χριςθ τρεισ (3) φορζσ τθν εβδομάδα από δφο (2) ϊρεσ κάκε φορά,
300,00 € μθνιαίωσ για κακθμερινι χριςθ ζωσ δφο (2) ϊρεσ
100,00 € θμερθςίωσ για χριςθ από τζςςερεισ (4) ζωσ οκτϊ (8) ϊρεσ
ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ των χϊρων καταβάλλονται θμερθςίωσ ωσ λειτουργικά ζξοδα 50,00 €
για τθν κεντρικι αίκουςα «Αλζκοσ Αλεξανδράκθσ και για τθν αίκουςα χοροφ «Γιάννθσ Φλερφ» ςτθν
περίπτωςθ μθνιαίασ χριςθσ.
ΚΕΝΤΟ ΤΕΧΝΩΝ
Θ αποηθμίωςθ για τθν ενοικίαςθ του Κζντρου Σεχνϊν (250 τ.μ.) ορίηεται ωσ εξισ: α) 130,00 € για μία (1)
θμζρα, β) 500,00 € για μία (1) εβδομάδα), γ) 1.000,00 € για δφο (2) εβδομάδεσ, δ) 1.500,00 € για τρεισ (3)
εβδομάδεσ.
ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ του χϊρου καταβάλλονται θμερθςίωσ 50,00 € ωσ λειτουργικά ζξοδα.
ΑΜΦΛΚΕΑΤΟ «ΑΝΤΩΝΘΣ ΤΛΤΣΘΣ»
Θ αποηθμίωςθ για τθν ενοικίαςθ του αμφικεάτρου «Αντϊνθσ Σρίτςθσ» ορίηεται ωσ εξισ: α) 200,00 € για
χρονικό διάςτθμα ζωσ και τεςςάρων (4) ωρϊν, β) 300,00 € για μία (1) θμζρα, γ) 500,00 € για δφο (2) θμζρεσ.
ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ του χϊρου καταβάλλονται θμερθςίωσ 15,00 αλά ϊρα ωσ λειτουργικά
ζξοδα.
ΑΝΟΛΧΤΟ ΚΕΑΤΟ ΚΟΛΩΝΟΥ
Θ αποηθμίωςθ για τθν ενοικίαςθ του ανοιχτοφ κεάτρου Κολωνοφ ορίηεται ωσ εξισ: α) 200,00 € θμερθςίωσ
από Δευτζρα ζωσ και Πζμπτθ και β) 250,00 € θμερθςίωσ από Παραςκευι ζωσ και Κυριακι.
ε περίπτωςθ δωρεάν παραχϊρθςθσ του χϊρου καταβάλλονται θμερθςίωσ 15,00 € / ανά ϊρα ωσ
λειτουργικά ζξοδα.
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Εξαιροφνται από τθν καταβολι αποηθμίωςθσ για χριςθ των πολιτιςτικϊν χϊρων του Ο.Ρ.Α.Ν.Δ.Α.
Δθμόςια χολεία του Διμου Ακθναίων
φλλογοι Γονζων & Κθδεμόνων Δθμοςίων χολείων Δ. Ακθναίων.
φλλογοι εργαηομζνων Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., Διμου Ακθναίων, των νομικϊν του προςϊπων & των
Δθμοτικϊν Επιχειριςεων.
Ομοςπονδίεσ και ςφλλογοι Α.με.Α
Σοπικζσ Ακλθτικζσ Ενϊςεισ (μία φορά το χρόνο)
Ενϊςεισ παλαίμαχων ακλθτϊν (μία φορά το χρόνο)
Δθμόςια ψυχιατρικά νοςοκομεία, κεραπευτικζσ κοινότθτεσ απεξάρτθςθσ.
Λζςχεσ Φιλίασ
Πολιτικά Κόμματα που εκπροςωποφνται ςτο Ελλθνικό ι ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο μια (01) φορά
το τρίμθνο
Δθμοτικζσ Παρατάξεισ (μια φορά το μινα)
χολεία Οικονομικϊν Μεταναςτϊν
Οργανϊςεισ Προςφφγων και μεταναςτϊν.
Ομοςπονδίεσ Πολιτιςτικϊν υλλόγων και Πολιτιςτικοί φλλογοι που εδρεφουν ςτθν Ακινα (μια
φορά το τρίμθνο)
Φορείσ Δθμοςίου, ΝΠΔΔ
ε Φορείσ με τουσ οποίουσ υπάρχει κακεςτϊσ ειδικισ ςυνεργαςίασ, όπωσ: α) Ελλθνικι Φιλοςοφικι
Εταιρεία β) Αριςτοτελικόσ Όμιλοσ γ) Ινςτιτοφτο Αρχιτεκτονικισ δ) Πανεπιςτθμιακά εμινάρια
Φιλοςοφίασ

ΕΝΟΛΚΛΑΣΘ ΧΩΩΝ ΣΕ ΕΤΑΛΕΛΕΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΟΡΤΛΚΟΑΚΟΥΣΤΛΚΟΥ ΥΛΛΚΟΥ
ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟ ΚΕΝΤΟ «ΜΕΛΛΝΑ»
Θ αποηθμίωςθ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν ορίηεται ωσ εξισ:
Για το ιςόγειο
Για τον 1ο όροφο 300,00€
Για το ιςόγειο και τον 1ο όροφο 400,00€
Για τον χϊρο του «Οδοιπορικοφ» 400,00€
Για κάκε επιπλζον ϊρα θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 50,00 €.
ΡΟΛΥΧΩΟΣ «ΑΝΝΑ ΚΑΛ ΜΑΛΑ ΚΑΛΟΥΤΑ»
Θ αποηθμίωςθ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν ορίηεται ωσ εξισ:
Για τθν κεντρικι αίκουςα «Αλζκοσ Αλεξανδράκθσ» 500,00€
Για τθν αίκουςα χοροφ «Γιάννθσ Φλερφ» 200,00€
Για κάκε επιπλζον ϊρα θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 50,00 €.
ΚΕΝΤΟ ΤΕΧΝΩΝ
Θ αποηθμίωςθ ορίηεται ςε 500,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν και 50,00 € για κάκε
επιπλζον ϊρα.
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ΑΜΦΛΚΕΑΤΟ «ΑΝΤΩΝΘΣ ΤΛΤΣΘΣ»
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 300,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
ΜΟΥΣΕΛΟ ΑΓΓΕΛΛΚΘΣ ΧΑΤΗΘΜΛΧΑΛΘ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 500,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
ΜΟΥΣΕΛΟ ΒΕΝΛΗΕΛΟΥ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 500,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
ΔΩΔΕΚΑΝΝΘΣΛΑΚΟ ΣΡΛΤΛ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 300,00€ για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
ΜΟΥΣΕΛΟ ΑΚΑΔΘΜΛΑΣ ΡΛΑΤΩΝΟΣ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 300,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.
ΑΝΟΛΧΤΟ ΚΕΑΤΟ ΚΟΛΩΝΟΥ
Θ αποηθμίωςθ για ενοικίαςθ του χϊρου ορίηεται ςε 300,00 € για χρονικό διάςτθμα ζωσ και πζντε (5) ωρϊν
και 50,00 € για κάκε επιπλζον ϊρα.

ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑ ΒΗΝ ΚΑΘΖΠΖΠ
Α. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ
1.ΘΔΛΡΟΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΖΠ ΚΑΘΖΠΖΠ
Όινη, ρωξίο εμαίξεζε, θαηαβάινπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε όιεο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη
ζηα Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο
εγγξαθή 5€.

εηήζηα

1.1.1. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΙΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ & ΕΦΘΒΟΥΣ
Εωγξαθηθή γηα

εθήβνπο (16 εηώλ θαη

μηνιαία ζςνδπομή 10 € θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα

άλω)

Ξαξαδνζηαθνί ρνξνί

(6-18 ετϊν)
Γλωξηκία κε ηε
κνπζηθή
Θέαηξν
Κνπζηθνθηλεηηθή
Αγωγή (γηα παηδηά)

20,00 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα
15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα
15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα
Η ζπκκεηνρή είλαη δωξεάλ
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Θεαηξηθό παηρλίδη
(γηα παηδηά)
Σεηξνηερλία
(γηα παηδηά)
Σνξωδία

Η ζπκκεηνρή είλαη δωξεάλ
Η ζπκκεηνρή είλαη δωξεάλ
Η ζπκκεηνρή είλαη δωξεάλ

1.1.2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΙΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΕΝΘΛΛΚΕΣ

Εωγξαθηθή

10 € κεληαία ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα

Ξαξαδνζηαθνί
ρνξνί

10 € κεληαία ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα

Γλωξηκία κε ηε
κνπζηθή

15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα

Θέαηξν

15 € εηήζια ζσνδρομή θαη ζπκκεηνρή δύν (2) ώξεο ηελ εβδνκάδα

2. ΘΔΛΡΟΝ ΞΖΙΝ
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξόγξακκα , ρωξίο εμαίξεζε θαηαβάινπλ γηα
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Δξγαζηήξη Κεξακηθήο εηήζηα εγγξαθή 5 €.
Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ησλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ ζην Πξόγξακκα «Όιεο ηηο
επνρέο πιάζσ πειό» είλαη δωξεάλ
2.1 ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΙΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΡΑΛΔΛΑ & ΕΦΘΒΟΥΣ
2.1.1 Θ μθνιαία ςυνδρομι των παιδιϊν και εφιβων (6-18 ετϊν) νξίδεηαη ζε 20,00€ εηήζηα
ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή κία ( 1 ) ώξα ηελ εβδνκάδα

2.2 ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΙΣ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΕΝΘΛΛΚΕΣ
2.1.2 Θ ςυνδρομι των ενθλίκων νξίδεηαη ζε 15,00€ γηα κεληαία ζπλδξνκή θαη ζπκκεηνρή κία (1)
ώξα ηελ εβδνκάδα
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Β.ΜΛΣΚΩΣΕΛΣ-ΡΑΑΧΩΘΣΕΛΣ ΣΕ ΤΛΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)

Β.1 KENTA ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ ΜΑΚΘΣΘΣ
Οη αίζνπζεο ησλ Κέληξσλ Γεκηνπξγηθήο Μάζεζεο δηαηίζεληαη ζε ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο θνξείο κε
ηελ ππνγξαθή εηδηθνύ ζπκθσλεηηθνύ

Β.1.1.
Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 100,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα γηα σπήζη άνω ηων 5 ωπών

ΒΑΦΔΗΝΣΥΟΗΝ,
Θ.ΞΔΡΟΑΙΥΛΥΛ, ΑΗΘΝΠΑ 4ΖΠ
ΓΖΚ.

Παπαζκεςή - άββαηο-Κςπιακή 140,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα για σπήζη άνω ηων 5 ωπών

ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ

•ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ 40,00€
•ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€

Β.1.2.
Β.1.2

Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 120,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα γηα σπήζη άνω ηων 5 ωπών

ΔΔΙΞΗΓΥΛ,ΘΤΔΙΖΠ
Ι. ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΠ, ΓΘΟΑΒΑΠ

Παπαζκεςή- Σάββαηο-Κςπιακή 160,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα για σπήζη άνω ηων 5 ωπών
•ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ 40,00€
•ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€

Β.1.3
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Δεςηέπα έωρ και Πέμπηη 80,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα για σπήζη άνω ηων 5 ωπών

ΠΔΞΝΙΗΥΛ,
ΛΔΝ
KΝΠΚΝ, ΛΝΟΛΡΑΝ,
ΔΜΑΟΣΔΗΥΛ, , Θ.ΞΑΡΖΠΗΥΛ

Παπαζκεςή- άββαηο-Κςπιακή 120,00€ ημεπήζια
ζςνδπομή για σπήζη έωρ 5 ώπερ , με πποζαύξηζη
20,00€ ανά ώπα για σπήζη άνω ηων 5 ωπών
•ΥΡΗΗ ΗΥΗΣΙΚΩΝ 40,00€
•ΥΡΗΗ ΠΙΑΝΟΤ 40,00€

Β.2 .ΑΝΟΛΧΤΑ ΚΕΑΤΑ

ΑΝΟΙΥΣΟ ΘΔΑΣΡΟ ΓΟΤΓΗ

Γεσηέρα έως και Πέμπηη 120,00€ ημεπήζια ζςνδπομή
Παραζκεσή- άββαηο-Κσριακή 150,00€ ημεπήζια ζςνδπομή

ΑΝΟΙΥΣΟ ΘΔΑΣΡΟ
ΓΚΡΑΒΑ

Γεσηέρα έως και Πέμπηη 120,00€ ημεπήζια ζςνδπομή
Παραζκεσή- άββαηο-Κσριακή 150,00€ ημεπήζια ζςνδπομή

Σηελ παξαρώξεζε ησλ αλνηρηώλ ζεάηξσλ θαη αηζνπζώλ πξέπεη λα ηεξείηαη ε Αζηπλνκηθή Γηάηαμε γηα
ηηο ώξεο ηεο κεζεκβξηλήο & λπρηεξηλήο εζπρίαο θαη θάζε νηθεία δηάηαμε γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ
εθδειώζεώλ ηνπο.

Β.3 ΒΔΣΙΑΡΙΟ- ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΚΗΝΙΚΩΝ
Θα ππνζηεξίδνπλ δωξεάλ ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, πνπ δηνξγαλώλνληαη από Γεκόζηα ζρνιεία
ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ αλήθνπλ ζην Γήκν Αζελαίσλ, κεηά από
αίηεκα ηνπ αξκόδηνπ Γ/ληή ή Λπθεηάξρε, θαζώο θαη από Βξεθνλεπηαθνύο Σηαζκνύο ηνπ Γήκνπ
Αζελαίσλ, Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Δθθιεζηαζηηθά Ιδξύκαηα θαη ηεξνύο
λανύο, θαηερεηηθά.

Β.4 ΔΚΘΔΔΙ (KENTA ΔΘΜΛΟΥΓΛΚΘΣ ΜΑΚΘΣΘΣ)
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
Γεσηέρα έως και Παραζκεσή
ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ

από 9:00-21:00
80,00€ ημεπήζια ζςνδπομή
άββαηο – Κσριακή
100,00€ ημεπήζια ζςνδπομή
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ΓΚΡΑΒΑ
Παπασωπείηαι ο
σώπορ ςποδοσήρ
θοςαγιέ

άββαηο – Κσριακή
Από 9:00-21:00
100,00€ ημεπήζια ζςνδπομή

Β.5 ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΔ,ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ,ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ ΙΓΙΩΣΔ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΗΝΟΘΔΣΔ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΟΙ ΤΝΑΦΟΤ ΚΟΠΟΤ

(ΕΦΟΣΟΝ ΥΡΑΧΕΛ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟΤΘΤΑ)
Η απνδεκίσζε γηα ρξήζε αηζνπζώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη Αλνηρηώλ
γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή εηδηθνύ ζπκθσλεηηθνύ θαη νξίδεηαη σο εμήο:

Θεάηξσλ

α)250,00€ ζπλδξνκή γηα ρξήζε από κία (1) έσο πέληε (5) ώξεο εκεξεζίσο θαη πέξαλ ησλ πέληε
(5) σξώλ πξνζαύμεζε 50,00€ αλά ώξα
Οη εγθαηαζηάζεηο καο ζα παξαρσξνύληαη εληόο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηεξνπκέλνπ
ηνπ σξαξίνπ θνηλήο εζπρίαο.

Γ. ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΥΛ
Από ηηο αλωηέξω θαηά πεξίπηωζε ζπλδξνκέο
εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Ν.Ξ.Α.Λ.Γ.Α. εμαηξνύληαη:

γηα

ρξήζε

ηωλ

Γηα παξαρώξεζε ρώξωλ
Γεκόζηα Σρνιεία ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
Σύιινγνη Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Γεκνζίσλ Σρνιείσλ Γ. Αζελαίσλ.
Σύιινγνη εξγαδνκέλσλ Ο.Π.Α.Ν.Γ.Α., Γήκνπ Αζελαίσλ, ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ
& ησλ Γεκνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ.
Οκνζπνλδίεο θαη ζύιινγνη Α.κε.Α
Τνπηθέο Αζιεηηθέο Δλώζεηο (κία θνξά ην ρξόλν)
Γεκόζηα ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία, ζεξαπεπηηθέο θνηλόηεηεο απεμάξηεζεο.
Λέζρεο Φηιίαο
Πνιηηηθά Κόκκαηα πνπ εθπξνζσπνύληαη ζην Διιεληθό ή ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην
κηα (01) θνξά ην ηξίκελν
Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο (κηα θνξά ην κήλα)
Σρνιεία Οηθνλνκηθώλ Μεηαλαζηώλ
Οξγαλώζεηο Πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ.
Οκνζπνλδίεο Πνιηηηζηηθώλ Σπιιόγσλ θαη Πνιηηηζηηθνί Σύιινγνη πνπ εδξεύνπλ ζηελ
Αζήλα (κηα θνξά ην ηξίκελν)
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Γηα αηνκηθή ζπλδξνκή
 Οη δηθαηνύρνη ηνπ Κνηλσληθνύ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγύεο (ΚΔΑ) όπσο
πξνθύπηνπλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηα ηέθλα απηώλ.* Η
θαηεγνξία απηή απαιιάζζεηαη από ηέινο εγγξαθήο.
 Άλεξγνη (κε θάξηα αλεξγίαο ή αληίζηνηρε βεβαίσζε ΟΑΔΓ)*
 Τα ηέθλα αλέξγσλ εθόζνλ (θαη νη δύν γνλείο είλαη άλεξγνη)*
 Τα ηέθλα αλέξγσλ (κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ)*
 Άηνκα κε αλαπεξία άλσ ηνπ 50%.*
 Δξγαδόκελνη ΟΠΑΝΓΑ θαη ηα ηέθλα απηώλ.*
*Με πεξηνξηζκό γηα κηα (01) δξαζηεξηόηεηα, θαη’ άηνκν.
Γηθαηνύληαη έθπηωζεο ζηελ αηνκηθή ζπλδξνκή:
• Τα αλήιηθα ηέθλα πνιύηεθλσλ νηθνγελεηώλ (έθπησζε 50%)
Πε πεξίπηωζε πνπ ππνβιεζεί αίηεκα δωξεάλ παξαρώξεζεο ηωλ εγθαηαζηάζεώλ
καο - πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηα αλωηέξω - ην ζρεηηθό αίηεκα ζα
δηαβηβάδεηαη ζηνλ Ξξόεδξν ή Γ.Π. ηνπ. Ν.Ξ.Α.Λ.Γ.Α., ην νπνίν θαη ζα απνθαζίδεη
ζρεηηθά.

Ο
ΡΟΕΔΟΣ
ΤΟΥ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΜΡΛΤΗΑΝΘΣ
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