
                                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14η 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                             Της 11 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

                      
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της αριθμ.  119/2011 πράξεως «Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της αριθ. 
400/07  πράξης  του  Δ.Σ.  του  Ο.Ν.Α.,  που  αφορά  στην  αναπροσαρμογή  της 
συνδρομής των μελών δημοτών – κατοίκων του Δήμου Αθηναίων και δημοτών – 
κατοίκων  εκτός  ορίων  Δήμου  Αθηναίων,  καθώς  και  τη  συνδρομή  ομάδων, 
συλλόγων, ιδιωτών και λοιπών φορέων στα προγράμματα των χώρων του Ο.Ν.Α.»

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΨΑΡΑΚΗ
            ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Ν.Α.

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Ψαράκη  Παναγιώτα  (Πρόεδρος),  Παπανδρέου  Γεώργιος  (Αντιπρόεδρος), 
Κορμάς  Γεώργιος,  Μανιάτη  Θεοδώρα,  Σπυροπούλου  Σουλτάνα,  Βαφειάδης  Φιλήμων, 
Μπορλόκας  Θεόδωρος,  Λιβάνιος  Θεόδωρος,  Δημητρόπουλος  Γεώργιος,  Αναγνωστόπουλος 
Ευθύμιος,  Γείτονας  Ευάγγελος,  Κάγκαλου Ελένη,  Αλεξίου  Κωνσταντίνος,  Δαφέρμου Ειρήνη, 
Αριστείδης Βίτσιος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ: Καγεώργη  Σοφία,  Αλεξόπουλος  Ιωάννης,  Βαζούρας  Σπυρίδων, 
Καλαμπόκη Μίνα,  Γαβρίλη Δάφνη,  Μεσσήνης Γεώργιος,  Δουβής Δημήτριος,  Λυμπερόπουλος 
Ηλίας,  Στρεμμένου  Ελένη,  Καλαμπόκας  Εμμανουήλ,  Γαρδούνη  Τόνια,  Τσιάγκος  Ευθύμιος, 
Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος, Βουρεκάς Θεόδωρος,  Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Οι απουσιάζοντες προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. 6683/7.10.2011 πρόσκληση και είναι:  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Δαφέρμου, Α. Βίτσιος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ:  Σ.  Καγεώργη,  Ι.  Αλεξόπουλος,  Μ.  Καλαμπόκη,  Δ.  Γαβρίλη,  Γ. 
Μεσσήνης, Ε. Στρεμμένου, Τ. Γαρδούνη, Ε. Τσιάγκος,  Α. Αναγνωστόπουλος, Θ. Βουρεκάς. 
Κατά  την  εκφώνηση  του  καταλόγου  διαπιστώθηκε  νόμιμη  απαρτία,  διότι  ήταν  παρόντα 
δεκατέσσερα (14) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επί συνόλου δεκαπέντε (15)  μελών.
Προσήλθε στην αριθμ. 106/2011 Π.Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Παπανδρέου.
Αποχώρησε στην αριθμ. 109/2011 Π.Δ.Σ. ο Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Γείτονας.
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Εισάγεται το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση 
της αριθ. 400/07 πράξης του Δ.Σ. του Ο.Ν.Α., που αφορά στην αναπροσαρμογή της 
συνδρομής των μελών δημοτών – κατοίκων του Δήμου Αθηναίων και δημοτών – 
κατοίκων  εκτός  ορίων  Δήμου  Αθηναίων,  καθώς  και  τη  συνδρομή  ομάδων, 
συλλόγων, ιδιωτών και λοιπών φορέων στα προγράμματα των χώρων του Ο.Ν.Α».

Η κα Πρόεδρος αναφερόμενη στο θέμα είπε ότι ο Ο.Ν.Α. εξελισσόμενος και διαχρονικός, 
στην προσπάθειά  του να αναβαθμίσει  τις  υπηρεσίες  του ποιοτικά  και  να  προσφέρει  στους 
πολίτες διέξοδο από την καθημερινότητα, κρίνεται απαραίτητο να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
της κάθε εποχής και ανάλογα με τις απαιτήσεις και τη ζήτηση, να τροποποιεί τα προγράμματα 
και τις παροχές του.

Το  γεγονός  ότι  έχουν  περάσει  τέσσερα  χρόνια  από  την  τελευταία  τροποποίηση  της 
σχετικής απόφασης, θεωρείται αναγκαία η αναπροσαρμογή των συνδρομών των υπηρεσιών 
του Ο.Ν.Α. με σκοπό να μπορέσει  να ανταποκριθεί  στις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις 
αναφορικά με τους χώρους αλλά και τα μέλη που διαθέτει.

Παραμένοντας λοιπόν σταθερός ο Ο.Ν.Α. στην άποψη ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός 
είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους όλοι οι 
πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, προτείνονται από την Ομάδα Έργου μια σειρά από τροποποιήσεις 
στις συνδρομές, όσων χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του.

Ταυτόχρονα,  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  παρούσα  Επιτροπή  έλαβε  υπόψη  της  τη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, ή έχει άμεσο αντίκτυπο όχι μόνον 
στην κρατική χρηματοδότηση του Ο.Ν.Α. αλλά και στα οικονομικά όσων χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις του.

Για το λόγο αυτό, κατέβαλε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία και με τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Οργανισμού, έτσι ώστε οι προτεινόμενες τροποποιήσεις να μην 
επιβαρύνουν  τους  άνω  χρήστες  αισθητά,  να  παραμένουν  ανταγωνιστικές  συγκριτικά  με 
αντίστοιχες παροχές όμορων Δήμων, ενώ παράλληλα να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεών του.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση…
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την αριθμ. 16/23.3.2011 Π.Δ.Σ. «Περί συγκρότησης Ομάδας Έργου για την  
          επεξεργασία και υποβολή πρότασης για επικαιροποίηση της αριθμ. 400/2007 Πράξης 
          του Δ.Σ. που αφορά στη συνδρομή των μελών – δημοτών και την εγγραφή ομάδων, 
           συλλόγων, ιδιωτών και λοιπών φορέων στα προγράμματα του Ο.Ν.Α.»

2. Το αριθμ  6680/7.10.2011 εισηγητικό έγγραφο του Γραφείου Προέδρου Δ.Σ. ΟΝΑ.
3. Την αριθμ. 400/1.8.2007 Π.Δ.Σ. «Αναπροσαρμογή της μηνιαίας συνδρομής των μελών – 

           δημοτών και της εγγραφής των ομάδων, συλλόγων, ιδιωτών και λοιπών φορέων στα 
           προγράμματα των χώρων του Ο.Ν.Α».

4. Την αρνητική ψήφο του Συμβούλου κ. Ευάγγελου Γείτονα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Κ Α Τ Α     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει  την  αναπροσαρμογή  της  συνδρομής  των  μελών  δημοτών  –  κατοίκων  του 
Δήμου  Αθηναίων  και  δημοτών  –  κατοίκων  εκτός  ορίων  Δήμου  Αθηναίων,  καθώς  και  τη 
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συνδρομή ομάδων, συλλόγων, ιδιωτών και λοιπών φορέων στα προγράμματα των χώρων του 
Ο.Ν.Α ως ακολούθως:         
      Σε όλες τις δραστηριότητες του Ο.Ν.Α. θεσπίζεται εγγραφή  5.00€ για κάθε 
σαιζόν  με ισχύ από 01/09-31/08, με σκοπό την ανάπτυξη ανταποδοτικών παροχών  
προς τα μέλη  των εγκαταστάσεων μας.

1) ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 

ΩΡΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  :  

 Κολυμβητήριο «Αντώνης Τρίτσης» (Γκράβα):

Ωράριο λειτουργίας  :     

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ : Δευτέρα έως  Παρασκευή 8:00 - 18:45 
                   Σάββατο 9:00 - 19:00
                   Κυριακή 9:00 - 14:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: 15:00-18.45  από  Δευτέρα έως Παρασκευή

Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: θα παραχωρούνται διαδρομές από Δευτέρα έως Παρασκευή
                     και ώρες 19:00 – 22:00. 

 Κολυμβητήριο «Κολοκυνθούς»:

Ωράριο λειτουργίας: 

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 18:45 
                  Σάββατο 9:00 - 19:00
                  Κυριακή  9:00 - 14:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: 15:00 – 18:45 από Δευτέρα έως Παρασκευή
Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: θα παραχωρούνται διαδρομές από Δευτέρα έως Παρασκευή και
                     ώρες 19:00 – 22:00 

 Κολυμβητήριο «Γουδή»:

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας (από 28/10 έως 24/3):

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή:  8:00 - 19:00 όλες οι διαδρομές
                                                      19:00 - 21:00 (έξι διαδρομές)
                      Σάββατο: 9:00-19:00
                      Κυριακή : 9:00-14:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: 15:00 – 18:45 από Δευτέρα έως Παρασκευή
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Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: θα παραχωρούνται διαδρομές από Δευτέρα έως Παρασκευή και
                     ώρες 19:00 - 22:00 . 
Θερινό ωράριο λειτουργίας (από 25/3 έως 27/10):

Α. ΙΔΙΩΤΕΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή:  8:00-20:00 όλες οι διαδρομές
                                                      20:00 – 21:00 (έξι διαδρομές)
                               Σάββατο: 9:00 - 19:00
                               Κυριακή : 9:00 - 14:00

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: 15:00 – 19:45 από Δευτέρα έως Παρασκευή     (επέκταση κατά μία 
ώρα των τμημάτων εκμάθησης με την έναρξη του θερινού ωραρίου λειτουργίας) .

Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ: θα παραχωρούνται διαδρομές από Δευτέρα έως Παρασκευή
    και ώρες 20:00 – 23:00 . 

Α1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Η   
      ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΗΝ  A  :  

1.   ΕΝΗΛΙΚΕΣ:  

    25,00 € μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις
    40,00 € μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση
      5,00 € ημερήσια συνδρομή 

2. ΕΦΗΒΟΙ 13-18 ΕΤΩΝ:

    15,00 € μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις
    25,00 € μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση
      5,00 € ημερήσια συνδρομή

3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΟΥΔΗ   
       παιδιά ηλικίας  3-5 Ετών:

                 
                        35, 00 € μηνιαία συνδρομή 

4.  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ηλικίας 5-12 ετών: 
  

- Κολοκυνθούς:   15,00 € 
               - Γκράβα          :   15,00 €
               - Γουδή            :   20,00 €

5. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ηλικίας 13 έως 18 ετών:   

- Κολοκυνθούς:   15.00 €
- Γκράβα          :   15,00 €
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- Γουδή            :   20,00 €

6.  ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 

- Κολοκυνθούς:   25,00 €
- Γκράβα          :   25,00 €
- Γουδή            :   30,00 €

1. Δεν επιτρέπεται εκμάθηση κολύμβησης των εγγεγραμμένων δημοτών με δικό τους   

          προπονητή. 

2. Η διάρκεια της προπονητικής ώρας εκμάθησης είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

3. Η εκμάθηση και στις ανωτέρω υπό στοιχεία 3,4,5 και 6 κατηγορίες γίνεται τρεις (3)    

         φορές την  εβδομάδα.

7.  ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ     (ελεύθερη χρήση μίας αίθουσας γυμναστικής και ενός  
                                                     κολυμβητηρίου):
    

- Κολοκυνθούς:   50,00 € μηνιαία συνδρομή
- Γκράβα          :   50,00 € μηνιαία συνδρομή
- Γουδή            :   55,00 € μηνιαία συνδρομή 

8. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ: 

            350,00 € (ελεύθερη χρήση με δυνατότητα πληρωμής και με πιστωτική κάρτα)
     

Α2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΤΩΝ       
       Η ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ 
       ΜΗΝΑ  :     

1.ΕΝΗΛΙΚΕΣ   :  

   30,00 € μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις
   45,00 € μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση
     5,00 € ημερήσια συνδρομή

2. ΕΦΗΒΟΙ 13-18 ΕΤΩΝ :

   20,00 € μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις
   30,00 € μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση
     5,00 € ημερήσια συνδρομή
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3.ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΟΥΔΗ 
          παιδιά ηλικίας 3-5 ετών :

     40,00 € μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

4. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ηλικίας 5 - 12 ετών:    

- Κολοκυνθούς:   20,00 € μηνιαία συνδρομή
- Γκράβα          :   20,00 € μηνιαία συνδρομή 
- Γουδή            :   25,00 €  μηνιαία συνδρομή

  

5. ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ  ηλικίας 13 - 18 ετών:    
                 

- Κολοκυνθούς:   20.00 € μηνιαία συνδρομή
- Γκράβα          :   20,00 € μηνιαία συνδρομή
- Γουδή           :   25,00 €  μηνιαία συνδρομή

      
 6. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  :   

              - Κολοκυνθούς:   30,00 € μηνιαία συνδρομή
               - Γκράβα         :    30,00 € μηνιαία συνδρομή

     - Γουδή            :   35,00 € μηνιαία συνδρομή

1. Δεν επιτρέπεται εκμάθηση κολύμβησης των εγγεγραμμένων δημοτών με δικό τους   

                 προπονητή. 

2. Η διάρκεια της προπονητικής ώρας εκμάθησης είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

3. Η εκμάθηση και στις ανωτέρω υπό στοιχεία 3,4,5 και 6 κατηγορίες γίνεται τρεις (3) φορές 

την  εβδομάδα.

7. ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  (ελεύθερη χρήση μίας αίθουσας γυμναστικής και ενός  
                                            κολυμβητηρίου):

     - Κολοκυνθούς:   60,00 € μηνιαία συνδρομή
     - Γκράβα          :   60,00 € μηνιαία συνδρομή
     - Γουδή            :   65,00 € μηνιαία συνδρομή

                                                                                                                         
8.  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ:
    

6

ΑΔΑ: 45ΟΓ469ΗΒΥ-ΕΓ8



            400,00€  (ελεύθερη χρήση με δυνατότητα πληρωμής και με πιστωτική κάρτα)

Β1. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ   
      ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 

 1. Αντώνης Τρίτσης (Γκράβα):

  70,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) φορές 
              (ώρες)  την εβδομάδα.  
130,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε (5) 
               φορές  (ώρες) την εβδομάδα. 

 2. Κολοκυνθούς:

  90,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) φορές 
               (ώρες) την εβδομάδα. 
150,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε (5) 
               φορές (ώρες) την εβδομάδα. 

           
                                                                                 
 3. Γουδή:

α. Παιδική πισίνα:

    200,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) έως τρεις (3) φορές (ώρες) την εβδομάδα.
    350,00€  μηνιαία συνδρομή, για τέσσερις (4) έως πέντε (5) φορές (ώρες) την      
                    Εβδομάδα.  

        

β. Μεγάλη πισίνα:,

   150,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3)
                  φορές (ώρες) την εβδομάδα. 
   200,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε 
                   (5) φορές (ώρες) την εβδομάδα.

  
  

Β2.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ 
       ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 

1. Γκράβα:   
                                                       
     90,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) φορές 
                  (ώρες) την εβδομάδα.  
   150,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε (5) 
                   φορές (ώρες) την εβδομάδα.
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2. Κολοκυνθούς:

    110, 00€ μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) 
                    φορές (ώρες) την εβδομάδα. 
    170,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε (5) 
                    φορές (ώρες) την εβδομάδα.

3. Γουδή:

α. Παιδική πισίνα:

         250,00€ μηνιαία συνδρομή, για μία (1) έως τρεις (3) φορές (ώρες) την  
                        εβδομάδα.
         400,00€ μηνιαία συνδρομή για τέσσερις (4) έως πέντε (5) φορές (ώρες) την   
                        εβδομάδα.

β. Μεγάλη πισίνα:

             170,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) 
                            φορές (ώρες) την εβδομάδα.
            220,00 € μηνιαία συνδρομή, για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε  
                            (5) φορές  (ώρες) την εβδομάδα.

   
 
Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ      
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, κ.λ.π.:
      
    

1. Γκράβα - Κολοκυνθούς:

150,00 € μηνιαία συνδρομή για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3) 
                φορές (ώρες) την εβδομάδα .

    180,00 € μηνιαία συνδρομή για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε 
                    (5) φορές (ώρες) την εβδομάδα .

        

         2. Γουδή:

   180,00 € μηνιαία συνδρομή για μία (1) διαδρομή και από μία (1) έως τρεις (3)   
                   φορές (ώρες) την εβδομάδα .
   200,00 € μηνιαία συνδρομή για μία (1) διαδρομή και από τέσσερις (4) έως πέντε 
                  (5) φορές (ώρες) την εβδομάδα.
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Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, κ.λ.π.:  

        Προσφορά για την εγγραφή οκτώ (8) έως δέκα πέντε (15)     ατόμων :  

   Μηνιαία συνδρομή     :  έκπτωση  5%
   Τρίμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 10%
   Εξάμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 15%
   Εννιάμηνη συνδρομή :  έκπτωση 20%

     Οι ανωτέρω συνδρομές και εκπτώσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα της 
επιχείρησης κ.λ.π. και κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις υπό στοιχεία  Α1 ή Α2 του 
παρόντος.

   
    Σημείωση:

          Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, φορέας, κ.λ.π.:
 

• Θα υπογράφει παραχωρητήριο με τον Ο.Ν.Α., στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά  
          ο αριθμός των ατόμων που θα λάβoυν μέρος στην προσφορά και οι μήνες           
          συμμετοχής. 

• Θα παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα Κολυμβητηρίων και Κλειστών Γηπέδων ονομαστική
         κατάσταση των υπαλλήλων της που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα – πακέτο. 

• Δύναται  να  τροποποιεί  τα  ονόματα  των  υπαλλήλων  της,  που  θα  συμμετέχουν  κάθε 
μήνα,υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει νέα κατάσταση και θα επιστρέφει στο τμή-
μα την κάρτα του υπαλλήλου που αποσύρεται του προγράμματος. 

• Ο αθλούμενος - υπάλληλος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την εγγραφή του, θα μπορεί να επισκέπτεται όποιο κολυμβητήριο επιθυ-
μεί για τον μήνα ή τους μήνες που έχει εγγραφεί εντός του ωραρίου που ισχύει για το κοι-
νό και θα ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας των χώρων μας.

Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

600,00 €  συνδρομή για χρήση από μία (1) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως και πέραν των 
                       πέντε (5) ωρών προσαύξηση 50 € ανά ώρα, μετά από υπογραφή σχετικού 
                     ιδιωτικού συμφωνητικού. 

ΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  Ιδιωτικών φορέων (Αθλητικού περιεχομένου):

1.000,00 € ημερήσια αποζημίωση
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1. Τα Κολυμβητήριά μας δεν  παραχωρούνται σε κανένα Σύλλογο ή Σωματείο
    εάν δεν διαθέτει επικυρωμένο καταστατικό. 
  
2.  Η διάρκεια προπονητικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά. Το υπόλοιπο 
     τέταρτο δίδεται για χρήση αποδυτηρίων (είσοδος – μπάνιο –  αποχώρηση) . 

3.  Κατά την τελευταία ώρα παραχώρησης χρήσης ως ώρα αποχώρησης από την  
     κολυμβητική δεξαμενή ορίζονται 15 λεπτά πριν από την λήξη του ωραρίου και ώρα 
     αποχώρησης από τις εγκαταστάσεις ακριβώς η εκάστοτε ισχύουσα ώρα λήξης του  
     ωραρίου. 

4. Η παραχώρηση χρήσης δίνεται αποκλειστικά και μόνο για αθλητικές προπονήσεις. 
     Απαγορεύεται η λειτουργία τμημάτων υδρογυμναστικής ή οποιαδήποτε 
     άλλη κολυμβητική δραστηριότητα.

5. Κανένα Σωματείο, Σύλλογος, Φορέας ή ιδιωτικό σχολείο κ.λ.π. δεν μπορεί να κάνει 
      χρήση παραχωρητηρίου πέραν του ενός Κολυμβητηρίου μας.  

6. Τυχόν αιτήσεις για παραχώρηση διαδρομής για θερινή αθλητική κατασκήνωση   
     (summer camp) θα εξετάζονται από το Δ.Σ. του Ο.Ν.Α. 

                                     

2)   ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ:

Α1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

Ετήσια συνδρομή 100 €/ αγωνιστική περίοδο

♦ Ώρες χρήσης  γηπέδων 8.30 – 23.30.
♦ Διάρκεια προπονητικής ώρας  μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά.
♦ Τα Γήπεδα μας δεν  παραχωρούνται σε κανένα Σωματείο ή Σύλλογο εάν δεν  
     διαθέτει επικυρωμένο καταστατικό. 
♦ Τα Σωματεία και οι Σύλλογοι που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων μας είναι  
     υποχρεωμένα να ακολουθούν αυστηρά το πρόγραμμα που αναφέρεται στο  
     παραχωρητήριο χρήσης γηπέδου.
♦ Η ώρα προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Οργανισμού στο γήπεδο 
     δεν αναπληρώνεται.
♦ Κανένα Σωματείο ή Σύλλογος δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο γηπέδων 
     που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

Α2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:
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     75,00€  μηνιαία συνδρομή για δύο (2) προπονητικές ώρες για τρεις (3) φορές την 
εβδομάδα και για κάθε επιπλέον προπονητική ώρα  35,00€ μηνιαία συνδρομή 
για τρεις φορές την εβδομάδα.

- Τα γήπεδα θα παραχωρούνται από τις 8:30 - 23:30 και από Δευτέρα έως και 
 Κυριακή.

- Η προπονητική ώρα θα έχει διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά.
- Το κάθε σωματείο έχει δικαίωμα χρήσης έως δύο (2) προπονητικές ώρες ημερησίως.
- Κανένα Σωματείο ή Σύλλογος, δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο 

          γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Β.   ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ  
    ΦΟΡΕΙΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, κ.λ.π. ΦΟΡΕΙΣ  
    ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:

   300,00 € μηνιαία συνδρομή από (1) ώρα έως (3) προπονητικές ώρες την εβδομάδα.

   500,00 € μηνιαία συνδρομή από τέσσερις (4) έως επτά (7) προπονητικές ώρες την     
                   εβδομάδα. 

♦ Ώρες χρήσης  γηπέδου 8.30 – 23.30 .
♦ Διάρκεια προπονητικής ώρας μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά.
♦ Οι φορείς που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών μας είναι υποχρεωμένοι να 
     ακολουθούν αυστηρά το πρόγραμμα που αναφέρεται στο παραχωρητήριο χρήσης 
     γηπέδου.
♦ Η ώρα προπόνησης που θα χαθεί λόγω εκδηλώσεων του Οργανισμού στο γήπεδο δεν 
     αναπληρώνεται.
♦ Κανένας φορέας δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο γηπέδων που  
     βρίσκονται στον ίδιο χώρο. 

Γ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 

600,00€ συνδρομή για χρήση από μία (1) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως και πέραν    
               των   πέντε (5) ωρών προσαύξηση 50 € ανά ώρα, μετά από υπογραφή σχετικού 

ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ
    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 

 400,00 €  συνδρομή για χρήση από μία (1) έως έξι (6) ώρες ημερησίως
 800,00 €  συνδρομή  για χρήση από έξι (6) ώρες και άνω ημερησίως

Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
    ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, κ.λ.π.:
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   800,00 € συνδρομή  (για άλλες εκδηλώσεις εκτός αγώνων), έως τέσσερις (4) ώρες και
                   προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα, μετά από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού  
                  συμφωνητικού.

ΣΤ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ  ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 
      ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΒΟΛΛΕΫ– ΜΠΑΣΚΕΤ – ΧΑΝΤΜΠΩΛ:

       Εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα παραχώρησης γηπέδου, το Δ.Σ. του Ο.Ν.Α. θα      
      αποφασίζει σχετικά και θα καθορίζει τη συνδρομή και τον τρόπο καταβολής της.

         

Ζ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΥ   
    ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝ ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΟΛΛΕΫ – ΜΠΑΣΚΕΤ – ΧΑΝΤΜΠΩΛ: 

Οι αθλητικοί Σύλλογοι – Σωματεία που δεν αντιπροσωπεύουν τα αθλήματα μπάσκετ – 
βόλλεϋ – χάντμπωλ και επιθυμούν να κάνουν χρήση των Κλ. Γηπέδων π.χ. ρυθμική – 
τζούντο κλπ, καταβάλουν ετήσια οικονομική  συνδρομή:

- 200  € (εφόσον έχουν και αγωνιστικά τμήματα εθνικών κατηγοριών) έως δύο ώρες  
                 ημερησίως.

- 400 € (εφόσον έχουν μόνο Ακαδημίες εκμάθησης του συγκεκριμένου αθλήματος), έως     
               δύο ώρες ημερησίως. 

Η. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ  :   

 Όταν υπάρχει ενεργό παραχωρητήριο χρήσης σε ένα σύλλογο – σωματείο και αι-
τείται πραγματοποίηση εκτός των δοθεισών ωρών του παραχωρητηρίου χρήσης για 
κάποια άλλη εκδήλωση (π.χ. κοπή πίττας Συλλόγου – ετήσια αθλητική γιορτή Συλ-
λόγου – προκριματικές / τελικές φάσεις των παιδικοεφηβικών τους τμημάτων – αθλη-
τική γιορτή λήξης ακαδημιών κλπ. Εσωτερικών διοργανώσεων νέων, νεανίδων, πα-
μπαίδων, παγκορασίδων). 

 Στους  Συλλόγους  – Σωματεία εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων και των  
          Νομικών προσώπων αυτού  (πρωινή ζώνη μόνο) .   

                                   3) ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΜΗΝΙΑΙΑ-ΤΡΙΜΗΝΗ-ΕΞΑΜΗΝΗ-ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

• Ημέρες λειτουργίας:
         Δευτέρα έως και Σάββατο σε πρωινή  και απογευματινή ζώνη.
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Α. ΔΗΜΟΤΕΣ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

    Οι τιμές για τα παιδιά και τους εφήβους ισχύουν για όλα τα γυμναστήρια

1. Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών:

    5,00 € μηνιαία συνδρομή για συμμετοχή  στα παιδικά προγράμματα και τα προγράμματα 
               εκμάθησης.

2. Έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών:

    5,00€ μηνιαία συνδρομή ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα, Μ.Ε.,
              προγράμματα εκμάθησης)

3. E  νήλικες  :

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ- Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ- ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ- 
     ΛΕΝΟΡΜΑΝ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ:

• ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

    15,00€   ελεύθερη προσέλευση  (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) για τρεις (3) φορές την 
                  εβδομάδα.
    20,00€   ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) καθημερινή προσέλευση

•    ΤΡΙΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

     50,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΞΑΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

     90,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

    130,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΚΡΑΒΑΣ- ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΣΕΠΟΛΙΩΝ –ΠΡΕΚΑ-    
          ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ – Κ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ -  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΜΙΤΣΙ:

   ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

    10,00 € ελεύθερη  προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) για τρεις (3 φορές) την 
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                  εβδομάδα.
    15,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) καθημερινή    
                  προσέλευση. 

  ΤΡΙΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 

    35,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΞΑΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

    60,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

    90,00 € ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

Ε. ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ελεύθερη χρήση Αιθουσών γυμναστικής και κολυμβητηρίων με 
                                      το  ίδιο κουπόνι):

      50,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήρια Γκράβας ή Κολοκυνθούς 
      55.00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήριο Γουδή

Β. ΔΗΜΟΤΕΣ Η ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

1. Παιδιά ηλικίας 6-12 ετών:

   10,00€ μηνιαία συνδρομή  για συμμετοχή  στα  παιδικά προγράμματα και τα    
                προγράμματα  εκμάθησης.

2. Έφηβοι ηλικίας 13-18 ετών:

    10,00€ μηνιαία συνδρομή ελεύθερη  προσέλευση (ομαδικά προγράμματα, Μ.Ε.,  
                 προγράμματα εκμάθησης).

3. E  νήλικες  :
 

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ -    
          ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ –  ΛΕΝΟΡΜΑΝ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:

18,00€ ( ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) για τρεις(3)  φορές  την εβδομάδα.
25,00€ ( ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.), για καθημερινή χρήση.

ΤΡΙΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 
     65,00€ ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).
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ΕΞΑΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
     120,00€ ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ:
     175,00 ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   ΓΚΡΑΒΑΣ-  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  –  ΣΕΠΟΛΙΩΝ  –ΠΡΕΚΑ- 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ - Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ-  ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΜΙΤΣΙ:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
     12,00€(ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) για τρεις 3 φορές εβδομαδιαίως.
     20,00€(ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.) για καθημερινή χρήση.

ΤΡΙΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ 
     50,00€ ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΞΑΜΗΝΗ  ΣΥΝΔΡΟΜΗ
     90,00€ ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.).

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
     130,00€ ελεύθερη προσέλευση (ομαδικά προγράμματα & Μ.Ε.). 

Γ.  ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ελεύθερη χρήση Αιθουσών γυμναστικής και κολυμβητηρίων με  
                                       το ίδιο κουπόνι):

60,00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήρια Γκράβας ή Κολοκυνθούς. 
65.00€ μηνιαία συνδρομή για κολυμβητήριο Γουδή.

Δ. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, κ.λ.π  .:  

  Προσφορά για την εγγραφή  από 10 -15 ατόμων (ελεύθερη προσέλευση- ομαδικά   
  προγράμματα & Μ.Ε.):

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  ΚΥΨΕΛΗΣ-  Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-  ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ- 
ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ –ΛΕΝΟΡΜΑΝ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ:

   Μηνιαία συνδρομή     :  έκπτωση 10%
   Τρίμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 15%
   Εξάμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 20%
   Εννιάμηνη συνδρομή :  έκπτωση 25%

     Οι ανωτέρω συνδρομές και εκπτώσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα της 
επιχείρησης  κ.λ.π.  και  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  περιπτώσεις  υπό  στοιχεία   Α  ή  Β  του 
παρόντος.

15

ΑΔΑ: 45ΟΓ469ΗΒΥ-ΕΓ8



 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΚΡΑΒΑΣ  -  ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ  –  ΣΕΠΟΛΙΩΝ  –  ΠΡΕΚΑ  - 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ-Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΜΙΤΣΙ:

   Μηνιαία συνδρομή     :  έκπτωση 10%
   Τρίμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 15%
   Εξάμηνη συνδρομή    :  έκπτωση 20%
   Εννιάμηνη συνδρομή :  έκπτωση 25%

     Οι ανωτέρω συνδρομές και εκπτώσεις θα διαμορφώνονται ανάλογα με την έδρα της 
επιχείρησης  κ.λ.π.  και  κατά  τα  προβλεπόμενα  στις  περιπτώσεις  υπό  στοιχεία   Α  ή  Β  του 
παρόντος.

Σημείωση :

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση , φορέας κ.λ.π.:

- θα υπογράφει παραχωρητήριο  με  τον  Ο.Ν.Α. στο οποίο  θα αναφέρεται  ο αριθμός 
των ατόμων  που θα λαμβάνουν  μέρος  στην προσφορά  και οι μήνες συμμετοχής. 

- Θα παραδίδει στο αρμόδιο τμήμα Αιθουσών Γυμναστικής ονομαστική κατάσταση των 
  υπαλλήλων της που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα - πακέτο.

- Δύναται να τροποποιεί τα ονόματα των υπαλλήλων της, που θα συμμετέχουν κάθε 
        μήνα, υπό  την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει νέα κατάσταση και  θα επιστρέφει 
        στο τμήμα την κάρτα του υπαλλήλου που αποσύρεται του  προγράμματος.

- Ο αθλούμενος - υπάλληλος θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 
  δικαιολογητικά για την εγγραφή του , θα μπορεί να επισκέπτεται όποιο γυμναστήριο 
  επιθυμεί, ανάλογα με την συνδρομή που έχει πληρώσει  η επιχείρηση για το μήνα ή 
  τους μήνες που έχει εγγραφεί , εντός του ωραρίου που ισχύει για το κοινό και θα 
  ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας  των χώρων μας.

E. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ,ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

    500,00 € για χρήση  έως πέντε (5) ώρες ημερησίως και πέραν των    
                    πέντε(5) ωρών προσαύξηση 50.00€ ανά ώρα, μετά από την υπογραφή      
                   σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

   
ΣΤ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ,ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ   
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, κ.λ.π.

200,00 € μηνιαία συνδρομή για την αποκλειστική χρήση αίθουσας για τρεις (3) φορές –
                ώρες την εβδομάδα, εκτός ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του 
               γυμναστηρίου μεσημεριανές ώρες 13:30-16:00) ή σε αίθουσα που δε  
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               χρησιμοποιείται για προγράμματα του Οργανισμού, με την συνοδεία – 
               εποπτεία δικού τους καθηγητή Φυσικής Αγωγής από 13:30-16:00 μ.μ.
                   

300,00€  μηνιαία συνδρομή για την αποκλειστική χρήση αίθουσας για πέντε(5) φορές  
                την εβδομάδα, εκτός ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου 
               (μεσημεριανές ώρες 13:30-16:00) ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 
                προγράμματα του Οργανισμού, με την συνοδεία-εποπτεία δικού τους 
                καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

 50,00€  για αποκλειστική χρήση αίθουσας από Δευτέρα έως Σάββατο εντός του 
               ωραρίου λειτουργίας των χώρων  μας και εφόσον δεν χρησιμοποιείται
              ο χώρος για προγράμματα του Οργανισμού μόνο τις ώρες  13:30 -16:00  
              και μόνο για μία φορά.

Ζ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ -ΣΩΜΑΤΕΙΑ

200,00€ μηνιαία συνδρομή  για την αποκλειστική χρήση αίθουσας για τρεις (3) φορές 
               την εβδομάδα, εκτός ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου
              (μεσημεριανές ώρες 13:30-16:00) ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για
              προγράμματα του Οργανισμού, με την συνοδεία-εποπτεία δικού τους 
              Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

300,00€ μηνιαία συνδρομή για την αποκλειστική χρήση αίθουσας για πέντε(5) φορές   
               την εβδομάδα, εκτός ωραρίου λειτουργίας προγραμμάτων του γυμναστηρίου 
              (μεσημεριανές ώρες 13:30-16:00) ή σε αίθουσα που δε χρησιμοποιείται για 
               προγράμματα του Οργανισμού, με την συνοδεία-εποπτεία δικού τους 
               Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

50,00€ επιπλέον για αποκλειστική χρήση αίθουσας κάθε Σάββατο 09:00- 14:00  
            (ημερήσια αποζημίωση).

100,00€ μηνιαία συνδρομή για την χρήση της αίθουσας Μ.Ε για μία (1) ώρα και 
               τριάντα (30) επτά (ώρες 13:30-16:00) για τρεις (3) φορές  την εβδομάδα, 
              υπό την συνοδεία-εποπτεία δικού τους Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

150,00€ μηνιαία συνδρομή για την χρήση της αίθουσας Μ.Ε για μία (1) ώρα και 
               τριάντα (30) λεπτά, (ώρες 13:30-16:00) για πέντε (5) φορές  την εβδομάδα, 
              υπό την συνοδεία-εποπτεία δικού τους Καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

Σημείωση :Το Σωματείο ή ο Σύλλογος που θα κάνει χρήση της αίθουσας  για 
                εξειδικευμένα αθλήματα, π.χ, Ρ.Α.Γ.(Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική) κ.λ.π., 
                θα πρέπει  να χρησιμοποιεί  τα δικά του εξειδικευμένα όργανα άσκησης.
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4) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (11Χ11)

1. Ρουφ – Δράκοντος (404)
 Ωράριο λειτουργίας  :  
 Δευτέρα έως Κυριακή 8:00 - 23:00

2. Αλεπότρυπα
 Χειμερινό ωράριο λειτουργίας  :  
 Δευτέρα έως Κυριακή 8:00 - 15:30 & 17:30 - 22:00
 Θερινό ωράριο λειτουργίας  :  
 Δευτέρα έως Κυριακή 8:00 – 15:00 & 17:30 – 23:00

Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ  :  

Α1.ΣΩΜΑΤΕΙΑ  –  ΣΥΛΛΟΓΟΙ  –ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΕΝΤΟΣ  ΟΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 

- Το κάθε γήπεδο θα παραχωρείται στα Αθηναϊκά σωματεία κατόπιν αίτησης, ενώ το  
   σύνολο των ωρών της παραχώρησης θα είναι ανάλογο με την κατηγορία που  
   βρίσκεται το αγωνιστικό τμήμα. 
- Τα γήπεδα παραχωρούνται μόνο για προπονήσεις.
- Το κάθε γήπεδο θα παραχωρείται για μία (1) προπονητική ώρα (διάρκεια 
   προπονητικής ώρας: ενενήντα (90) λεπτά.

 ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ:

Eτήσια συνδρομή 100€ /αγωνιστική περίοδο
(σε περίπτωση που η ίδια ομάδα κάνει χρήση και γηπέδου 5Χ5, η ετησία συνδρομή    
αφορά και τις δύο χρήσεις).

 
 ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

    Εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα παραχώρησης γηπέδου για προπονήσεις, το Δ.Σ. 
του Ο.Ν.Α. θα αποφασίζει σχετικά και θα καθορίζει τη συνδρομή και τον τρόπο καταβο-
λής της.
       

Α2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ- ΣΥΛΛΟΓΟΙ- ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ    
       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:
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- 150.00€   για διεξαγωγή ενός (1) αγώνα.
-   15.00€/ προπονητική ώρα (ενενήντα 90 λεπτά) για ολόκληρο το γήπεδο
-   10.00€/ προπονητική ώρα (ενενήντα 90 λεπτά) για το μισό γήπεδο 

ΟΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

       Εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα παραχώρησης γηπέδου για προπονήσεις, το Δ.Σ. 
  του Ο.Ν.Α. θα αποφασίζει σχετικά και θα καθορίζει τη συνδρομή και τον τρόπο 
  καταβολής  της.

- Η κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα χρήσης γηπέδου μόνο για μία (1) προπονητική ώρα  
(διάρκεια προπονητικής ώρας: ενενήντα(90) λεπτά) και  εφ’ όσον υπάρχει   διαθεσι-
μότητα και πέραν αυτής.

      Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
          ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, κ.λ.π.  :  

  Συνδρομή για τη διεξαγωγή αγώνα:   150,00€/ αγώνα. 
- Τα γήπεδα θα παραχωρούνται μόνο για εσωτερικές διοργανώσεις και με την πλήρη και 

       αποκλειστική ευθύνη τους για τη διεξαγωγή αυτών.

    Γ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 
           ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, κ.λ.π., 

Συνδρομή για ολόκληρο το γήπεδο: 
500,00€ για χρήση έως τέσσερις (4) ώρες και προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα, μετά   
              από  την υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. 

- Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας τους, μετά    
       από αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον δεν παρεμποδίζεται το πρόγραμμα των 

         ομάδων.
- Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται δεν θα πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με 

τους σκοπούς και τη  λειτουργία των χώρων του Οργανισμού. 

Δ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 

 800,00€ συνδρομή για χρήση έως τέσσερις(4) ώρες ημερησίως και πέραν τεσσάρων 
               (4) ωρών και προσαύξηση 100,00€ ανά ώρα, μετά από  την υπογραφή  
               σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΔΕΚΟ:   

Δωρεάν χρήση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 
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5) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5

1.  Αυλώνος – Θησείο – Γουδή – Ρουφ:
   Ωράριο λειτουργίας:
   Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 22:30
   Σάββατο – Κυριακή    : 9:00 - 22:30

     2. Ελληνορώσων – Θερμίδα – Αλεπότρυπα – Χελντράιχ:
         Χειμερινό ωράριο λειτουργίας:
         Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 - 15:30 & 17:30 - 22:00

    Σάββατο – Κυριακή    : 9:00 - 15:30 & 17:30 - 22:00
    Θερινό ωράριο λειτουργίας:
    Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 - 15:00 & 17:30 - 22:00 

                 Σάββατο – Κυριακή    : 9:00 - 15:00 & 17:30 - 22:00

Α. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ κ.λ.π. ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ   
     ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:   

  Ετήσια συνδρομή 100 €/ αγωνιστική περίοδο
  (σε περίπτωση που η ίδια ομάδα κάνει χρήση και γηπέδου 11Χ11, η ετήσια συνδρομή 
  αφορά και τις δύο χρήσεις).

-  Το κάθε γήπεδο θα παραχωρείται ανά μία (1) ώρα.
-  Τα γήπεδα παραχωρούνται μόνο για προπονήσεις. 

Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ κ.λ.π. ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ 
    ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  :  

Συνδρομές χρήσης εγκαταστάσεων :

- 200.00€  μηνιαία συνδρομή έως δύο φορές την εβδομάδα
- 300.00€  μηνιαία συνδρομή έως τρεις φορές την εβδομάδα
- 400.00€  μηνιαία συνδρομή  έως τέσσερις φορές την  εβδομάδα
- 500.00€  μηνιαία συνδρομή έως πέντε φορές την εβδομάδα
-   50,00€  ανά ώρα για εσωτερικό αγώνα.

- Θα προηγούνται στις παραχωρήσεις των εγκαταστάσεών μας οι αιτήσεις των  
   σωματείων με έδρα εντός ορίων Δήμου Αθηναίων.
- Το κάθε γήπεδο θα παραχωρείται μόνο για μία (1) ώρα/ ημέρα, εφόσον υπάρχει  
   διαθεσιμότητα και εντός του ωραρίου λειτουργίας του.
-  Κανένα Σωματείο, Σύλλογος, Ακαδημία εκμάθησης, κ.λ.π δε μπορεί να κάνει χρήση 
   παραχωρητηρίου πέραν του ενός γηπέδου μας.
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- Τα γήπεδα παραχωρούνται μόνο για προπονήσεις από Δευτέρα-Παρασκευή. Το    
   Σαββατοκύριακο παραχωρείται, εφόσον υπάρχει κενό στο πρόγραμμα του γηπέδου 
   για διεξαγωγή εσωτερικών αγώνων .

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, 
    ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, κ.λ.π.  :  

- Συνδρομή για το γήπεδο:    70,00€/  μία (1) ώρα

- Το γήπεδο θα παραχωρείται καθημερινά εντός του ωραρίου λειτουργίας των χώρων 
   μας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα – συλλόγου.
- Η παραχώρηση θα ισχύει για μία (1) ώρα.

   

Δ. ΙΔΙΩΤΕΣ:

    Συνδρομή ανά γήπεδο: 20€/ ώρα
-Δεν επιτρέπεται η εκμάθηση με προπονητή

Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ,   
    ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, κ.λ.π.: 

    Συνδρομή ανά γήπεδο: 250,00€  για χρήση έως τέσσερις  (4) ώρες ημερησίως με 
                                                            προσαύξηση 50€ ανά ώρα μετά από υπογραφή 
                                                        σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.
 

Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας τους,  
τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.
    

ΣΤ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ –ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 Συνδρομή ανά γήπεδο : 500,00€ για τέσσερις (4) ώρες με προσαύξηση   
      50,00€ ανά ώρα μετά από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού 
                                                     συμφωνητικού

 Ζ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ, 
    ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ CAMP  :    

   Συνδρομή ανά γήπεδο για τη διεξαγωγή αγώνα:   50,00€ / μία (1) ώρα

      Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται καθημερινά, από Δευτέρα έως και 
     Κυριακή, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και εντός των ωρών λειτουργίας των χώρων.

  Η. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
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Δωρεάν χρήση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. 

6) ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ (μπάσκετ, βόλλεϋ)

Α.  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  –  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ  ΜΕ  ΕΔΡΑ  ΕΝΤΟΣ  ΟΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ:            

    
Ετήσια συνδρομή 100 €/ αγωνιστική περίοδο

-  Ο αιτών θα μπορεί να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων μέσω παραχωρητηρίου από 
   Δευτέρα έως Κυριακή και ώρες 08:30 έως 15:00 και 17:30 έως 22:30
-  Η προπονητική ώρα θα έχει διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά 
-  Το κάθε σωματείο έχει δικαίωμα χρήσης έως τρεις προπονητικές (3)  ώρες  
   ημερησίως.
-  Κανένα Σωματείο ή Σύλλογος, δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο  
   γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.  

Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ   
    ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

    50,00€  μηνιαία συνδρομή για δύο (2) προπονητικές ώρες για τρεις (3) φορές την 
                  εβδομάδα και για κάθε επιπλέον προπονητική ώρα  25,00€ μηνιαία συνδρομή 
                  για τρεις φορές την εβδομάδα.

- Τα γήπεδα θα παραχωρούνται από τις 9:00 - 22:30 εκτός ωραρίου κοινής ησυχίας  
        και από Δευτέρα έως και Κυριακή

- Η προπονητική ώρα θα έχει διάρκεια ενενήντα (90) λεπτά.
- Κανένα Σωματείο ή Σύλλογος, δεν μπορεί να κάνει χρήση και των δύο 

       γηπέδων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,    
    ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, κ.λ.π. ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ:

Συνδρομή  ανά γήπεδο για τη διεξαγωγή αγώνα:   50,00€/ μία (1) ώρα

Τα γήπεδα θα παραχωρούνται από τις 9:00 - 22:30 εκτός του ωραρίου κοινής 
     ησυχίας και από Δευτέρα έως και Κυριακή ανάλογα τη διαθεσιμότητα.

  Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΑ,  
       ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ,  ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, κ.λ.π.:

Συνδρομή  ανά γήπεδο: 70,00€/ μία (1) ώρα

Τα γήπεδα θα παραχωρούνται για αθλητικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες που 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς και τη λειτουργία των χώρων 
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του Οργανισμού.
 
Ε.  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

- 500,00€ συνδρομή για χρήση από μία (1) έως τέσσερις (4) ώρες ημερησίως    
                 και πέραν  των τεσσάρων ωρών προσαύξηση  50,00€ ανά ώρα μετά 
                 από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού  συμφωνητικού. 

                    
 Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας τους, 

       τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.

     ΣΤ. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ       
            ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  :  

      200,00€ μηνιαία συνδρομή για χρήση έως πέντε (5) ώρες  από 9:00-14:00 και από 
        Δευτέρα έως Παρασκευή.

  Ζ.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  :  

- Δωρεάν χρήση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για προαυλισμό, μάθημα φυσικής  
                                   Αγωγής, εκδρομή.

                                                     
                                   

7) ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ
                                        

Ελληνορώσων – Μητσάκη & Πολυλά:
Χειμερινό ωράριο, καθημερινά     9:00 – 15:30 & 17:30 – 22:00
Θερινό ωράριο,     καθημερινά     9:00 – 15:00 & 17:30 – 22:00

Γουδή – Ρουφ:
Δευτέρα- Κυριακή 9:00 – 22:00 

     Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ:

Παιδιά 5-18 ετών: 
20,00€ μηνιαία συνδρομή  για δύο (2) φορές την εβδομάδα

Ενήλικες: 
30,00€ μηνιαία συνδρομή για δύο (2) φορές την εβδομάδα
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Β. ΙΔΙΩΤΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ: 

Συνδρομές χρήσης εγκαταστάσεων :

ΙΔΙΩΤΕΣ:

       10€ το γήπεδο/ μία ώρα το ζευγάρι.
       

ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

          200€ μηνιαία συνδρομή για πέντε (5) ώρες επί έξι (6) μέρες την εβδομάδα.
             

ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

          300€ μηνιαία συνδρομή για πέντε (5) ώρες επί έξι (6) μέρες την εβδομάδα.
          

          Παρατήρηση:

  Σύλλογοι, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, πέραν της ως άνω χρήσης των 5 
  ωρών συνδρομή 2,00 Ευρώ/ ώρα ανά γήπεδο.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: 

          15€/ μία ώρα για ιδιαίτερα μαθήματα.

-   Τα γήπεδα παραχωρούνται σε Προπονητές, Σωματεία, Ακαδημίες και Ιδιωτικά 
          Σχολεία αποκλειστικά για εκμάθηση ή προπόνηση.

Γ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

-    250,00€ συνδρομή για χρήση από μία (1) έως τέσσερις (4) ώρες ημερησίως    
                   και πέραν  των τεσσάρων ωρών προσαύξηση  50,00€ ανά ώρα μετά 
                   από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού  συμφωνητικού. 

                    
  Οι  εγκαταστάσεις  μας  θα  παραχωρούνται  εντός  του  ωραρίου  λειτουργίας 

τους, τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.

Δ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΩΝ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, κ.λ.π.:

300,00€ μηνιαία συνδρομή έως πέντε (5) ώρες ημερησίως εφόσον υπάρχει  
                 διαθεσιμότητα και συνδρομή 20€/ ώρα για χρήση πέραν των πέντε (5)   
                ωρών.

24

ΑΔΑ: 45ΟΓ469ΗΒΥ-ΕΓ8



  Οι  εγκαταστάσεις  μας  θα  παραχωρούνται  εντός  του  ωραρίου  λειτουργίας 
τους, τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  :  

- Δωρεάν χρήση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για προαυλισμό, μάθημα φυσικής   
        Αγωγής, εκδρομή.

     Δευτέρα εως Παρασκευή από 09:00-15:30.

8) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 250,00€ συνδρομή για χρήση από μία (1) έως τέσσερις (4) ώρες ημερησίως    
          και πέραν  των τεσσάρων (4) ωρών προσαύξηση  50,00€ ανά ώρα μετά 
          από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού  συμφωνητικού. 

                    
Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας τους,   

 τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.

9) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α1 ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  :       

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως  15 ετών: 

20,00 € ετήσια συνδρομή για μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα. 

 ΑΤΟΜΑ ηλικίας από  16 ετών  και άνω:
 
10,00 €   μηνιαία συνδρομή  για  δύο  ( 2)  φορές την εβδομάδα 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΟΥ  

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως  18 ετών:
 
20,00 € ετήσια συνδρομή για μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα.
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
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15,00 €   μηνιαία συνδρομή  για μία  ( 1 )  φορά την εβδομάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως 18 ετών:
 
15,00 € ετήσια συνδρομή για  δύο ( 2 ) ώρες  την εβδομάδα.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
 
10,00 €   μηνιαία συνδρομή  για  δύο  ( 2 )  ώρες   την  εβδομάδα. 

Α2 ΔΗΜΟΤΕΣ – ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  :       

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως  15 ετών: 

25,00 € ετήσια συνδρομή για μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα. 

 ΑΤΟΜΑ ηλικίας από  16 ετών  και άνω:
 
15,00 €   μηνιαία συνδρομή  για  δύο  ( 2)  φορές την εβδομάδα 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΟΥ  

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως  18 ετών:
 
25,00 € ετήσια συνδρομή για μία ( 1 ) φορά την εβδομάδα.
 
ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
 
20,00 €   μηνιαία συνδρομή  για μία  ( 1 )  φορά την εβδομάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  ΧΟΡΟΙ  

ΠΑΙΔΙΑ- ΕΦΗΒΟΙ ηλικίας από  6  έως 18 ετών:
 
20,00 € ετήσια συνδρομή για  δύο ( 2 ) ώρες  την εβδομάδα.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
 
15,00 €   μηνιαία συνδρομή  για  δύο  ( 2 )  ώρες   την  εβδομάδα. 
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Β.  ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ  - ΜΟΥΣΙΚΗ- ΘΕΑΤΡΟ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ –  
        ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ: 

  
Η συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα είναι δωρεάν. 

                ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Α. Πολιτιστικά Κέντρα  Γκράβας,Βαφειοχωρίου, Κ. Πατησίων,  Κ. Πετραλώνων, 
     Αίθουσα 4  ης   Δημοτικής  Κοινότητας:     
  

Δευτέρα έως και Πέμπτη:  
       150,00€ ημερήσια συνδρομή  για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 

                       50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.

     Παρασκευή – Σάββατο - Κυριακή: 
      200,00€  ημερήσια συνδρομή για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 

                         50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.

     Χρήση ηχητικών:  50,00€
       Χρήση πιάνου   :  50,00€

Β. Πολιτιστικά  Ευελπίδων, Κυψέλης, Λ. Αλεξάνδρας:

    Δευτέρα έως και Πέμπτη:
  

  200,00€ ημερήσια  συνδρομή για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 
                       50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.

 

Παρασκευή -  Σάββατο -  Κυριακή:
 
250,00€ ημερήσια συνδρομή  για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 

                       50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.

Χρήση ηχητικών:  50,00€
Χρήση πιάνου   :  50,00€
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Γ.  Πολιτιστικά  Κέντρα Ν. Κόσμου, Σεπολίων, Νορντάου, Αγίου  Ελευθερίου,   
       Εξαρχείων, Άνω Πετραλώνων  :  

Δευτέρα έως και Πέμπτη:
  
100,00€ ημερήσια  συνδρομή  για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 

                       50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.
 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή:
 
 150,00€ ημερήσια συνδρομή για χρήση έως πέντε (5) ώρες, με προσαύξηση 

                        50,00€ / ώρα για χρήση άνω των πέντε (5)  ωρών.

Χρήση ηχητικών:  50,00€
Χρήση πιάνου   :   50,00€

Δ. Ανοιχτό Θέατρο Γουδή:

Δευτέρα έως και Πέμπτη:

200,00€  ημερήσια  συνδρομή 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 

300,00€  ημερήσια συνδρομή  

E. Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού -  Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας:

Δευτέρα έως και Πέμπτη:

150,00€  ημερήσια συνδρομή 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 

250,00€  ημερήσια συνδρομή 

Στην παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων και αιθουσών πρέπει να τηρείται το άρθρο 1  
       της Αστυνομικής Διάταξης για τις ώρες της μεσημβρινής & νυχτερινής ησυχίας και κάθε
       οικεία διάταξη για τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.. 
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ΣΤ. ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΙΚΩΝ:

   Θα υποστηρίζουν τις πολιτιστικές δράσεις, που διοργανώνονται από Δημόσια σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, μετά από 
αίτημα του αρμόδιου Δ/ντή ή Λυκειάρχη, καθώς και από Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου 
Αθηναίων, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικά Ιδρύματα και 
ιερούς ναούς, κατηχητικά.  

Ζ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ : 

Για εκθέσεις παραχωρούνται μόνο οι κάτωθι χώροι :

Πολιτιστικό Ευελπίδων:

Δευτέρα έως και Παρασκευή από ώρες 09:00-21:00:

300€ εβδομαδιαία συνδρομή

Πολιτιστικό Γκράβας (παραχωρείται ο χώρος υποδοχής – φουαγιέ):

Σάββατο – Κυριακή από ώρες 09:00-14:00:

100€ ημερήσια συνδρομή 

   Η. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 500,00€ συνδρομή για χρήση από μία (1) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως και πέραν 
                 των πέντε (5) ωρών προσαύξηση  50,00€ ανά ώρα μετά  από υπογραφή 
                 σχετικού ιδιωτικού  συμφωνητικού.                                         

                    
 Οι εγκαταστάσεις μας θα παραχωρούνται εντός του ωραρίου λειτουργίας τους,   
 τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας.

Από τις ανωτέρω κατά περίπτωση συνδρομές για χρήση των δραστηριοτήτων 
του τμήματος Πολιτισμού εξαιρούνται:

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Δήμου Αθηναίων.
Δημόσια Σχολεία.

• Σύλλογοι εργαζομένων Ο.Ν.Α., Δήμου Αθηναίων, Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, Ιδρυμάτων αυτού 
καθώς και επιχειρήσεων αυτού.

• Εθελοντικές οργανώσεις μόνο στην περίπτωση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον 
Ο.Ν.Α. 
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• Πολιτικά κόμματα, που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς και οργα-
νώσεις αυτών, μόνον εφ’ όσον πρόκειται για ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις. Οι 
εγκαταστάσεις δεν παραχωρούνται για καμία άλλη χρήση (αρχαιρεσίες κ.λ.π.).

• Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.
• Ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου.
• Δημοτικές παρατάξεις.
• Αθλητικά σωματεία με έδρα εντός ορίων του Δήμου Αθηναίων, Ενώσεις Παλαιμάχων 

αθλητών, Ομοσπονδίες Α.με.Α.
• Πολιτιστικοί σύλλογοι με έδρα την Αθήνα.
• Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται με Α.με.Α.
• Κοινωνικές οργανώσεις.
• Ενώσεις προσώπων.
• Σχολεία οικονομικών μεταναστών.
• Ιδιωτικοί φορείς, που προσφέρουν δωρεάν έργο σε δημότες.
• Παιδικά πάρτυ, που διοργανώνονται από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων δημοσί-

ων σχολείων με έδρα την Αθήνα.
   

Επίσης :

Από  τις  ανωτέρω  κατά  περίπτωση  συνδρομές  για  χρήση  των 
εγκαταστάσεων του Ο.Ν.Α. εξαιρούνται:

 Οι υπάλληλοι του Ο.Ν.Α., του Δήμου Αθηναίων και όλων των φορέων αυτού και τα 
ανήλικα παιδιά τους.

 Οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους (έως  25 ετών), εφόσον προσκομίσουν θεωρημένη 
κάρτα από την Ομοσπονδία πολυτέκνων.

 Οι άποροι, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
 Αθλητικές Ομοσπονδίες, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει συνδιοργάνωση κοινών 

δράσεων με τον Ο.Ν.Α.
 Άτομα με αναπηρία άνω του 67% (δεν εγγράφονται άτομα με νοητική στέρηση παρά 

μόνο στην περίπτωση που θα έχουν προσωπικό προπονητή Κ.Φ.Α.).
 Δημόσια  ψυχιατρικά  νοσοκομεία,  Θεραπευτικές  κοινότητες  απεξάρτησης  (θα 

παραχωρείται ειδική διαδρομή σε κολυμβητήριο ή αίθουσα σε γυμναστήριο ή γήπεδο 
ανά ώρα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου φορέα για γκρουπ).

 Προσχολική-Πρωτοβάθμια-  Δευτεροβάθμια  βαθμίδα  Δημόσιας  εκπαίδευσης 
(Υπουργείου Παιδείας), εφόσον στεγάζονται εντός γεωγραφικών ορίων του Δήμου 
Αθηναίων.

 Τριτοβάθμια  βαθμίδα  Δημόσιας  εκπαίδευσης(  Τ.Ε.Ι.,  Α.Ε.Ι.  κ.λ.π.)  στα  πλαίσια 
μαθημάτων, που εντάσσονται στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.

 Σώματα Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας κ.λ.π.  (ΕΜΑΚ, ΓΕΑ,κ.λ.π.)  (  Θα 
παραχωρείται ειδική διαδρομή σε κολυμβητήριο ή αίθουσα σε γυμναστήριο ή γήπεδο 
ανά  ώρα  και  μόνο  για  εκπαιδευτική  διαδικασία  που  πιστοποιείται  από  το  Τμήμα 
εκπαίδευσης του Αρμοδίου Υπουργείου). 
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 Ενώσεις  Συλλόγων  Γονέων  και  Κηδεμόνων,  Ομοσπονδία  Συλλόγων  Γονέων  και 
Κηδεμόνων, Δημόσια Ι.Ε.Κ., μόνον εφ’ όσον πρόκειται για εκδηλώσεις τους.

 Διακριθέντες (8ος ολυμπιονίκης, 6ος παγκόσμιος, 3ος πανευρωπαϊκός, 3ος βαλκανιονίκης 
και χρυσός πανελληνιονίκης).      

 Άτομα 65 ετών και άνω, με ετήσιο εισόδημα έως 10.000€, εφ’ όσον προσκομίσουν 
Ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου, ότι χρήζουν ανάγκης των υπηρεσιών 
των Κολυμβητηρίων ή Γυμναστηρίων μας για θεραπευτικούς λόγους.       

 Οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Ο.Ν.Α., του Δήμου Αθηναίων και όλων των φορέων 
αυτού, άνω των 60 ετών έκπτωση 50%.                    

 Μέλη τριμελούς ή τετραμελούς οικογένειας, εφόσον τρία (3) τουλάχιστον μέλη  της 
οικογένειας  είναι  αθλούμενοι  ταυτόχρονα  στον  ίδιο  χώρο,  έκπτωση 25% κατ’ 
άτομο.

 Οι  τρίτεκνοι και τα παιδιά τους (έως 25 ετών), με ετήσιο εισόδημα έως 20.000€, 
εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  έκπτωση 50%.

 Ενεργοί Εθελοντές Ο.Ν.Α., εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση από το αρμόδιο Τμήμα, 
έκπτωση 50%

 Οι στρατευμένοι υπηρετούντες την υποχρεωτική θητεία τους  έκπτωση 50%.
 Οι φοιτητές έως 27 ετών έκπτωση 50%.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα παραχώρησης εγκαταστάσεών μας – που 
δεν έχει προβλεφθεί κατά τα ανωτέρω – το σχετικό αίτημα θα διαβιβάζεται 
στο Δ.Σ. του Ο.Ν.Α., το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά.  

Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή ισχύει για τις εφεξής υποβαλλόμενες αιτήσεις. 

Αναθέτει δε στην κα Πρόεδρο να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
Το Πρακτικό τούτο συντάχθηκε και υπογράφθηκε από τους Συμβούλους που ήταν  
στην Συνεδρίαση.

                                                                        
       

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ Ο.Ν.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΨΑΡΑΚΗ
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