
                            

                          

                       

                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                  Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 11/2022 

                  Συνεδρίασης του Διοικητικού  

              Συμβουλίου                     

                              Αριθ. Απόφασης:  49/2022 

                               

 

Την Δευτέρα 12/9/22 και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο  του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 

Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1263/6-9-2022 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, η οποία 

πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/9-

7-2022) .  
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, 

ήταν παρόντα δώδεκα (12) τακτικά  μέλη, όπως φαίνεται   παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Μιχάλης Υφαντής 1. Στέλλα Ιωαννίδου 

2. Νίκος Κουκής 2. Λεωνίδας Τζίμας 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Βαρβάρα Κοσμάτου 

4. Ματίνα Ζούλια   

5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου   

6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου   

7. Αλέξανδρος Μελισσάρης   

8. Μαρία Πατσαρίση   

9. Ισμήνη Παραδέλλη   

10. Ειρήνη Κουμουτσέα   

11. Γιώργος Γουνελάς   

12. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου   

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, 

για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 97/2021 απόφαση 

Προέδρου περί ορισμού τής.  

ΘΕΜΑ 7ο: Τιμολόγηση για την διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών 

προγραμμάτων περιόδου 2022-2023 και παρεχόμενων υπηρεσιών. 
 

Α.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος, κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγείται  

την τιμολόγηση διεξαγωγής δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και  χρήσης 

εγκαταστάσεων, για την περίοδο 2022 – 2023, σύμφωνα με τον παρακάτω  πίνακα. 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η 

ΑΔΑ: 9ΗΟ9ΟΛΥΡ-ΘΡΕ



 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΦΑΠΑΞ  

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   

√  Όργανα (ετήσια) 100,00 € - Ελεύθερη εβδομαδιαία χρήση 

√  Ομαδικά τμήματα (ετήσια) 110,00 € - Σουηδική - Αεροβική -  Pilates 

- 3 φορές / εβδομάδα 

√  Παραδοσιακοί Χοροί   100,00 €  - 2 ώρες / εβδομάδα 
 

     
 

√  Sauna  – Γυμναστήριο Ξανθίππου 80,00 € 

  

- 3 φορές / εβδομάδα 

& 7,00 € ανά χρήση 

√   χρήση οργάνων, για  τα μέλη των ομαδικών 

προγραμμάτων 
ΔΩΡΕΑΝ - Δύο (2) φορές την εβδομάδα 

   

Ατομική προπόνηση (Personal Training) ,σε 

γκρουπ τριών (3) ατόμων. 

60,00 € Μηνιαίως (2 προπονήσεις την 

εβδομάδα) 

ΞΙΦΑΣΚΙΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ   

                              ΤΜΗΜΑΤΑ   

√  Αγωνιστικό Τμήμα (4/09/22 - *) 180,00 €  

ετησίως 

- 6 προπονήσεις / εβδ. (9,5 ώρες) 

√  Προαγωνιστικό + Μαζικό (15/09/22- 15/06/23) 140,00 €  

ετησίως 

- 3 προπονήσεις / εβδ. (4,5 ώρες) 

√  Τμήμα Αρχαρίων (15/09/22 - 15/06/23) 100,00 € 

ετησίως 

- 2 προπονήσεις / εβδ. (2 ώρες) 

*Η λήξη του Αγωνιστικού Τμήματος Ξιφασκίας 

εξαρτάται από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 

  

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ   

√   Όλα τα Τμήματα  
 

170,00 € 

ετησίως 

- 2 έως 3 προπονήσεις / εβδομάδα 

- 1 ή 2 αγώνες / εβδομάδα 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ 

ΤΕΦΑΑ - Στρατιωτικές & Αστυνομικές   

  

➢ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

➢ ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ 

ΔΩΡΕΑΝ 

100,00 €  
 

- 3 προπονήσεις / εβδομάδα 

ΠΑΚΕΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ&    

ΑΔΑ: 9ΗΟ9ΟΛΥΡ-ΘΡΕ



 

* Η έναρξη των Ανταποδοτικών Προγραμμάτων εξαρτάται από την ημερομηνία πρόσληψης των 

γυμναστών, μέσω της Γ.Γ.Α.  

Γενικά: 

1. Δεν υφίσταται καμία διάκριση μεταξύ δημοτών & ετεροδημοτών. 

2. Η εξόφληση των προγραμμάτων γίνεται εφάπαξ ή σε δύο (2) δόσεις, εφόσον 

υπάρχει ανάλογο αίτημα των  αθλούμενων. 

3. Σε περίπτωση εγγραφής μετά τον χρόνο έναρξης των προγραμμάτων, τα 

δίδακτρα θα καταβάλλονται ως εξής: 

α) αν κάποιος εγγραφεί έως την 31/12/22, ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ όλης 

της περιόδου 

β) αν κάποιο μέλος εγγραφεί μετά την 01/01/23, το κόστος των διδάκτρων υπολογίζεται 

αναλογικά, δηλαδή δίδακτρα διαιρούμενα δια του 9, που είναι η χρονική διάρκεια του 

προγράμματος σε μήνες, πολλαπλασιαζόμενο επί του συνόλου των μηνών που 

υπολείπονται = ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 

ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Δύο (2) ομαδικά προγράμματα     170,00 € 3 φορές / εβδομάδα 

√  Οικογενειακή κάρτα – 3μελούς οικογένειας  

α. 2 ενήλικες & 1 παιδί 

 

                 β.  3 ενήλικες 

 

350,00 € 

      290,00 € 

 

α. σε 1 ομαδικό & 1 πρόγραμμα 

αθλήματος το κάθε μέλος  

β. σε 1 ομαδικό το κάθε μέλος 

 

√  Οικογενειακή κάρτα – 4μελούς οικογένειας 

(γονείς και 2 παιδιά) 

 

400,00 € 

 

- συμμετοχή σε 1 ομαδικό (γονείς) 

& 1 πρόγραμμα αθλήματος 

(παιδιά) το κάθε μέλος, εκτός 

αγωνιστικών τμημάτων. 

   

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

ΕΦΑΠΑΞ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

 

   

√  ZUMBA - DANCE AEROBIC  

 (* - 15/06/23) 

140,00€ - 2 φορές / εβδομάδα 

Ακαδημία tennis παιδικό /8-16 ετών  170,00€ -2 προπονήσεις /εβδομάδα 

√ Ακαδημία Mini-Tennis / 4-7 ετών  

(* - 15/06/23) 

150,00€  - 2 προπονήσεις / εβδομάδα 

√ Τμήμα Tennis Ενηλίκων  

(* - 15/06/23) 

190,00€  - 2 προπονήσεις / εβδομάδα 
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Εκπτώσεις: 

1. Παιδιά που συμμετέχουν σε πλέον της μίας (1) δραστηριότητας (π.χ. Aκαδημία 

ποδοσφαίρου & Ξιφασκίας), θα έχουν έκπτωση 20% στη δεύτερη δραστηριότητα 

2 Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 50% σε μία 

(1) δραστηριότητα του ΔΟΠΑΠ  προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

3 Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα των τρίτεκνων συμμετέχουν με ΕΚΠΤΩΣΗ 30% σε μία 

(1 δραστηριότητα) του ΔΟΠΑΠ, προσκομίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

4 Φοιτητές έχουν 50% έκπτωση σε 1 δραστηριότητα γυμναστηρίου 

προσκομίζοντας τη φοιτητική ταυτότητα. 

5 Οι άνεργοι, που η κάρτα τους είναι σε ισχύ, έχουν έκπτωση 50% σε όποιο 

πρόγραμμα εγγραφούν (1 δραστηριότητα), με την προσκόμιση αντίστοιχου 

αποδεικτικού – έως 2 άτομα στα ομαδικά προγράμματα. 

6 Οι αιμοδότες, οι εγγεγραμμένοι στο κοινωνικό παντοπωλείο  και οι εθελοντές 

δασοπυροσβέστες του Δήμου συμμετέχουν δωρεάν σε ένα πρόγραμμα. 

7 Το 2ο - 3ο κ.ο.κ. μέλος της ίδιας οικογένειας, έχει έκπτωση 20% σε όλα τα 

προγράμματα. 

8 Έκπτωση 10% έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Δημότη, που υπολογίζεται επί της 

αρχικής τιμής του κάθε προγράμματος. 

9 Άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.μ.Ε.Α.) έχουν ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή, υπό 

προϋποθέσεις, αναλόγως των περιπτώσεων. 

10 Όσοι δικαιούνται μία (1) εκ των παραπάνω εκπτώσεων και εγγράψουν 2ο ή 3ο 

κ.λπ. μέλος της οικογένειας ή εγγραφούν και σε 2ο ή 3ο κ.λπ. πρόγραμμα, ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΗ. 

11 Σε περίπτωση που κάποιος αθλούμενος δικαιούται δύο ή περισσότερες 

εκπτώσεις τότε επιλέγεται η πιο συμφέρουσα για αυτόν. 

12 Οι προσφορές γυμναστηρίου δεν επιδέχονται έκπτωση. 

13 Οι εκπτώσεις ισχύουν για όσους εγγραφούν μέχρι 31-12-2022. 
 

Ανταποδοτικά Προγράμματα: 

1. Απαραίτητη προϋπόθεση διεξαγωγής είναι η πρόσληψη συμβασιούχων Π.Φ.Α. & 

το κάθε τμήμα να αποτελείται από τουλάχιστον δέκα (10) συμμετέχοντες. 

2. Σε περίπτωση εγγραφής μετά τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης 

προγράμματος & έως την 31/12/22 το κοστολόγιο ΔΕΝ θα τροποποιείται. Σε 

περίπτωση που μέλος εγγραφεί στα προγράμματα μετά την 01/01/23 ή μετά την 

πάροδο των τριών (3) πρώτων μηνών, το κόστος του προγράμματος  θα 

υπολογίζεται αναλογικά. 

3. Τα προγράμματα αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

και η εξόφληση των διδάκτρων ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΑΠΑΞ. 
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής: 

1. Φόρμα εγγραφής βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.dopap.gr  

(παραλαμβάνεται και από τα γραφεία του ΔΟΠΑΠ).  

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ιατρού, πιστοποιητικό εμβολιασμού η πιστοποιητικό 

νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον 1ο θετικό έλεγχο & ισχύει έως 180 ημέρες 

http://www.dopap.gr/
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μετά την νόσηση), η rapid test ανά 48 ώρες για τον covid 19, σε περίπτωση που 

ισχύσουν νέα μέτρα από τον ΕΟΔΥ. 

3. Αποδεικτικό πληρωμής από Τραπεζικό Ίδρυμα. 

4. Μια φωτογραφία. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για οικογενειακά πακέτα). 

6. Φωτοτυπία κάρτας πολυτέκνων ή κάρτας ανεργίας ή φοιτητικής ταυτότητας, η 

πιστοποίηση από ΚΕΠΑ (για αντίστοιχες εκπτώσεις). 

7. Για τις περιπτώσεις των εκπτώσεων 2, 3 και 5, στα γενικά προγράμματα, 

προσκόμιση τελευταίου εκκαθαριστικού εφορίας (μέχρι 20.000,00 €).  
 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ  

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (11Χ11)  

  

√  Κλείσιμο  120,00€ / αγώνα - έκπτωση 10% για χρήση 1 μήνα, 

15%  για χρήση 2 μηνών, 20% για 

χρήση από 3 - 6 μήνες & 30% για 

χρήση όλη την περίοδο 

ΣΤΑΔΙΟ “ΜΑΡΚ ΜΑΡΣΩ”    

√  Γήπεδο Ποδοσφαίρου (11Χ11) 

 

200,00€ / αγώνα 

 

- έκπτωση 10% - 15% - 20%  για 

χρήση 1, 2, 3 ή 6 μηνών 

αντίστοιχα & 30% για χρήση όλη 

την περίοδο 

√  Χρήση Στίβου (ταρτάν – μήκος – 

ύψος κ.λ.π.) 

30,00€ / 1 ώρα  

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Α.Κ.) 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 

  

√  Γήπεδα Τένις . 

 

10,00 € /ώρα χρήσης για δημότες 

– κάτοικους 
 

Ετεροδημότες: 20,00 €/ώρα και 

15,00 € για μακροχρόνια χρήση 

Μία (1) φορά/εβδομάδα δωρεάν 

√ Γήπεδα μίνι τένις  8,00 €/ώρα χρήσης 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ   

√  Κλειστό Χολαργού «Α. Τρίτσης»  

  

150,00 €/ 1.30΄ ώρα καθημερινές  

150,00 € / 1.30΄ ώρα ΣΚ 

- έκπτωση 10% για χρήση 1 μήνα, 

15%  για χρήση 2 μηνών, 20% για 

χρήση από 3 - 6 μήνες & 30% για 

χρήση όλη την περίοδο 
√  Κλειστό Παπάγου (Ε.Α.Κ.)  120,00 €/ 1.30΄ ώρα καθημερινές  

120,00 € /  1.30΄ ώρα ΣΚ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  
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1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περαιτέρω 

διαπραγμάτευση εκπτώσεων. 

2. Για τις λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται, 

εξουσιοδοτείται να αποφασίσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από σχετική 

εισήγηση του  αρμόδιου Τμήματος. 

3. Η χρήση των εγκαταστάσεων, Στάδιο «Μ. Μαρσώ», Κ.Γ.Χ. «Α. Τρίτσης», Β΄ 

Γήπεδο Χολαργού (11Χ11), ΕΑΚ Παπάγου  διατίθενται δωρεάν στους 

αναγνωρισμένους Συλλόγους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

4. Το αυτό ισχύει και για τις εγκαταστάσεις 5Χ5 Παπάγου & Χολαργού (βάσει της 

σχετικής σύμβασης με τους ενοικιαστές). 

 
 

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΛΗΞΗ:  ΙΟΥΝΙΟΣ 2023. 

Ο προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος  κος Παναγιώτης Νικολούδης, εισηγούμενος 

την τιμολόγηση των πολιτιστικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΔΟΠΑΠ για 

την περίοδο 2022 - 2023, αναφέρει τα παρακάτω: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 80,00€  ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΕΦΑΠΑΞ 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ Ή 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)  

120,00€ »            » 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  140,00€ »            » 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ – ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 120,00 € ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

ΕΦΑΠΑΞ 

ΜΠΑΛΕΤΟ 130,00 € »             » 

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ & HIP HOP 130,00 € »             » 

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 120,00 €  

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

(ΑΡΜΟΝΙΟ, ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ, 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΟΛΦΕΖ ΚΛΠ.)  

 

130,00 € 

 

»              » 

ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ  15 -25 

ΕΤΩΝ 

ΔΩΡΕΑΝ »            » 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΤΡΙΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

 

100,00 € 

 

»            » 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Δ’ - ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ 

120,00 € »            » 
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Για όλα τα προγράμματα αν η εγγραφή γίνει μέχρι 31/12/22 το ποσό εγγραφής δε θα 

τροποποιείται.   

Σε περίπτωση εγγραφής από 1/1/2023 ή σε περιπτώσεις που εμπίπτουν σε ιδιαίτερες 

συνθήκες των ανταποδοτικών προγραμμάτων ή σε περιπτώσεις απρόσμενης 

διαμορφώσεως των προγραμμάτων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών υγείας, το ποσό 

εγγραφής θα τροποποιείται αναλογικά (μηνιαίως) σε σχέση με την αρχική τιμή.  

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ μόνο για θεατρικά & μουσικά τμήματα 

➢ Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας 

(προσκόμιση του πιστοποιητικού αποκλειστικής επιμέλειας), φοιτητές,   άνεργοι 

ή παιδιά που έχουν τουλάχιστον ένα γονιό άνεργο, δικαιούνται έκπτωση 50% 

επί της αρχικής τιμής. Η έκπτωση ισχύει για μία μόνο δραστηριότητα. Για 

δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. δραστηριότητα ισχύουν οι αρχικές τιμές.  

➢ Τρίτεκνοι και τέκνα τρίτεκνων δικαιούνται 30% έκπτωση. Η έκπτωση ισχύει για 

μία μόνο δραστηριότητα. Για δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. δραστηριότητα ισχύουν οι 

αρχικές τιμές.  

Οι ανωτέρω εκπτώσεις ισχύουν σε περίπτωση που το εκκαθαριστικό εφορίας είναι 

μέχρι 20.000,00 €. Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. 

➢ Για το ίδιο άτομο ισχύει 20% έκπτωση για δεύτερο ή/και τρίτο πρόγραμμα. 

➢ Κάτοχοι κάρτας Δημότη, 10% έκπτωση.  

➢ Για άτομα τις ίδιας οικογένειας ισχύει 20% έκπτωση στο δεύτερο ή τρίτο μέλος 

της οικογένειας για εγγραφή μόνο σε ένα πρόγραμμα. 

➢ Για κάθε έκπτωση χρειάζεται αποδεικτό στοιχείο. Όλες οι εκπτώσεις ισχύουν επί 

της αρχικής τιμής.  

➢ Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις δεν ισχύουν συνδυαστικές εκπτώσεις. Για 

κάθε άτομο ισχύει μόνο μία έκπτωση, αυτή που είναι πιο συμφέρουσα για το 

ίδιο. 

Για τις εγγραφές μετά την 1/1/2023 ισχύει η τιμολόγηση της αναλογικότητας των 

υπολειπόμενων μηνών αλλά δεν ισχύουν οι παραπάνω εκπτώσεις. Για κάθε 

πρόγραμμα θα ληφθεί υπόψη η αρχική τιμή τιμολόγησης. 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. 

➢ Σε Φορείς/Συλλόγους ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο (δεν θα διατίθεται για πάρτυ), 

τις  καθημερινές 80,00 €/3ώρο και το Σαββατοκύριακο 100,00 €/ 3ώρο.  

➢ Στους τοπικούς συλλόγους και φορείς του Δήμου θα διατίθεται δωρεάν με 

μέγιστη χρήση τρεις φορές σε όλη την πολιτιστική περίοδο (Σεπτέμβριος 2022 – 

Ιούλιος 2023). Για περισσότερες χρήσεις η αίθουσα θα τιμολογείται ως ανωτέρω. 

➢ Σε όλες τις περιπτώσεις διάθεσης του ΠΟΚΕΠΑ απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η καθαριότητα, η διατήρηση υγιεινής (λόγω covid) και η ευταξία της 

αίθουσας από το φορέα που αιτείται τη χρήση της. Σε περίπτωση μη τήρησης του 

όρου αυτού, ο ΔΟΠΑΠ τηρεί το δικαίωμα άρνησης παραχώρησης του ΠΟΚΕΠΑ 

σε νέο αίτημα του συγκεκριμένου φορέα. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ετήσια μαθήματα. 

Σεμινάρια-επιμορφώσεις-ημερίδες- εκθέσεις κάθε είδους. 

Συνεργασία με καλλιτέχνες, πολιτισμικούς και επιστημονικούς φορείς.  

Εκδηλώσεις θεατρικές, μουσικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.λ.π.  

Ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδρομές.  

Επισκέψεις σε μουσεία, θέατρα και άλλα πολιτιστικά θεάματα. 

Παρουσιάσεις - έκδοση βιβλίων. 

Λέσχη ανάγνωσης, λέσχη λογοτεχνική.  

Παραστάσεις. 

Οποιαδήποτε δράση προάγει τον πολιτισμό και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

δημοτών- κατοίκων Παπάγου-Χολαργού.                                 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την τιμολόγηση για την διεξαγωγή αθλητικών και 

πολιτιστικών προγραμμάτων περιόδου 2022-2023 και παρεχόμενων υπηρεσιών, 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

«Κατά» ψήφισε ο κ. Γιώργος Γουνελάς  
 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό  49/2022 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Νίκος Κουκής 

 Μιχάλης Χατζής 

 Σταματία Ζούλια 

Μιχάλης Υφαντής Δημήτρης Νικολάου 

 Γεωργία Γεωργακοπούλου – Ζωγράφου 

 Αλέξανδρος Μελισσάρης 

 Μαρία Πατσαρίση 

 Ισμήνη Παραδέλλη 

 Ειρήνη Κουμουτσέα 

 Γιώργος Γουνελάς 

 Δήμητρα Κούτση – Κωνσταντάτου 
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