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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ    
                                                                                         ΦΗΛΟΘΔΖ 19-7-2011 
                                                                                      ΑΡ.ΠΡΧΣ 108 
                                                                         ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
 
                            ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ  
Σεο  5εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνύ . 
ηελ Φηινζέε  ζήκεξα ηελ 14ε Ηνπιίνπ  2011 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα   
13,30  ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  
Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
ΟΚΑΠΑ απνηεινύκελν από    ηνπο : 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Πξόεδξν  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΧΝ/ΝΑ                                               Αληηπξόεδξν 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέινο  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΧΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ        ΑΘΑΝΑΗΟ                                                « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 
11. ΠΑΝΑΚΖ               ΜΑΡΗΑ                                                      « 
Απόληωλ ηωλ :Μαδαξάθε Γεξάζηκνπ -Αιεμαλδξνπ , Πάηζε Διέλε θαη 
παλάθε Μαξία  
 

κεηά από ηελ 57/11-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Αξηζκόο απόθαζεο 28 
 
ΘΔΜΑ :Καζνξηζκόο δηθαηωκάηωλ θαη ηειώλ γηα δηάζεζε ρώξωλ θαη 
εγθαηαζηάζεωλ γηα ην έηνο 2011-2012 ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 
Φηινζέεο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο Νένπ Φπρηθνύ     ηνπ 
ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 
 
 
    Δηζεγνύκελε  ην αλσηέξσ ζέκα ε  θ. Πξόεδξνο είπε: 
Ο Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)  σο γλσζηό δηαζέηεη  ρώξνπο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ  θαη ππάξρεη επρέξεηα λα 
δηαηίζεληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ θαη 
άιισλ θνξέσλ π.ρ. αζιεηηθώλ ζσκαηείσλ, ηδησηηθώλ επηρεηξήζεσλ θιπ. 
θαζώο θαη ζε θπζηθά πξόζσπα πνπ  είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο- Φπρηθνύ.  
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Δίλαη ζπλεπώο νξζό, δίθαην θαη ινγηθό νη ρώξνη θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ, γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ θιπ. θνξέσλ, λα 
δηαηίζεληαη έλαληη επηβαιινκέλνπ θαη θαζνξηζκέλνπ θαηά πεξίπησζε 
δηθαηώκαηνο.  
ύκθσλα κε ην αξ. 235 ηνπ Ν. 3463/2006  Γ.Κ.Κ.,  θαζώο θαη από ηε 
ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Ν.Π..Γ.Γ. (Αξ. απόθ. 135/2011 Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
Γήκνπ  Φηινζέεο – Φπρηθνύ  Φ.Δ.Κ. 1164/8-6-2011  η. Β΄) “Πόξνη είλαη ηδίσο: 
α) ε εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ θξάηνπο, ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλόηεηαο, β) θάζε 
είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο γ) εηζπξάμεηο από ην 
αληίηηκν ησλ πξαγκάησλ ή ησλ ππεξεζηώλ, πνπ παξέρνπλ ηα ηδξύκαηα, δ) 
πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπο πεξηνπζία”. 
 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 19 ηνπ Β.Γ.. 24-9/20-10-1958 “πεξί 
πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» ζηνπο πνηνύκελνπο ρξήζε δεκνηηθώλ 
ή θνηλνηηθώλ θηεκάησλ, έξγσλ ή ππεξεζηώλ, ν Γήκνο ή ε Κνηλόηεηα 
δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ηέιε ή δηθαηώκαηα νξηδόκελα δη’ απνθάζεσο ηνπ Γ..  
Παξαθαιώ λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά γηα ηελ δηάζεζε ησλ ρώξσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Φηινζέεο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ 
Οξγαληζκνύ Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ ζε όζα ηδησηηθά ζρνιεία θιπ. θνξείο 
επηζπκνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζώο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 
επηβαιινκέλνπ θαηά πεξίπησζε εηεζίνπ δηθαηώκαηνο ζύκθσλα κε ηηο 
αλσηέξσ δηαηάμεηο,  σο εμήο: 
Α) Γηα αζιεηηθνύο ρώξνπο: 
 
1) Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο (Ο ΣΔΛΗΟ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ): 
α) Γηα ηδησηηθά ρνιεία θαη ινηπνύο θνξείο ζε  3.300,00 € εηεζίσο γηα ρξήζε 
20 σξώλ κεληαίσο , πνζό 6.400,00 €  γηα ρξήζε  πέξαλ ησλ 20 σξώλ θαη έσο 
40 ώξεο κεληαίσο ,πνζό 11.700,00  €  γηα ρξήζε πάλσ από 41 ώξεο θαη έσο 
60 ώξεο κεληαίσο θαη πνζό  15.400,00 € γηα ρξήζε πάλσ από 60 ώξεο 
κεληαίσο. 
Σν θαζνξηζζέλ σο αλσηέξσ δηθαίσκα  απμάλεηαη από ην έηνο 2012  σο εμήο: 
Γηα ηελ α' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 100,00 €    εηεζίσο 
Γηα ηελ β' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 200,00 €    εηεζίσο. 
Γηα ηελ γ' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 300,00 €    εηεζίσο. 
Γηα ηελ δ' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 400,00 €    εηεζίσο, από ηεο ηζρύνο ηεο 
αλσηέξσ απόθαζεο 
 
β) Γηα ηδησηηθά ρνιεία κε  κηθξό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ κειώλ ή γηα ρξήζε 
εσο 10 ώξεο κεληαίσο  πνζό 300,00 €  θαη πέξαλ ησλ 10 σξώλ  κεληαίσο  
πνζό 450,00 € θαζώο θαη γηα ινηπνύο θνξείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο 
Υώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε Αζιεηηθώλ αγώλσλ ή εθδειώζεσλ, ην επηβαιιόκελν 
δηθαίσκα ζα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 
γ) ηα Γεκόζηα ρνιεία, ηα αζιεηηθά σκαηεία θαη ινηπά σκαηεία ή 
πιιόγνπο πνπ έρνπλ ηελ  έδξα ηνπο ζην Γήκν Φηινζέεο-Φπρηθνύ  θαη δελ 
δηαζέηνπλ δηθνύο ηνπο ρώξνπο άζιεζεο, θαζώο θαη ζηνπο Γεκόηεο θαη 
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο -Φπρηθνύ, ζηα Δξαζηηερληθά σκαηεία 
Κιαζζηθνύ Αζιεηηζκνύ, ζηα Φηιαλζξσπηθά σκαηεία ή ηδξύκαηα Αηόκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ζε Γήκνπο κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ακνηβαία 
ζπλεξγαζία δηαηίζεληαη δσξεάλ νη ρώξνη θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 



 3 

Γπκλαζηεξίνπ θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο θαη εγθξίζεσο από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην. 
Σν Γ.. κπνξεί θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απνθάζεώο ηνπ, λα αξλεζεί ηελ 
παξαρώξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ζηνπο θνξείο ηεο  γ’ 
παξαγξάθνπ. 
δ) Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ ζα 
γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ ηακεία 
ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», ην αλαινγνύλ εηήζην δηθαίσκα . 
ε) Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, 
έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ην Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.)».  
ζη)Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ  είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο -Φπρηθνύ , νη ρώξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ δηαηίζεληαη κε 
επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κόλν θαη ζε θακηά πεξίπησζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», απαξαηηήησο θαηόπηλ πξνζθνκίζεσο ηαηξηθήο 
βεβαίσζεο πνπ εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο ,  
Γηα  όζνπο δελ είλαη Γεκόηεο θαη Κάηνηθνη ην κεληαίν ηέινο  νξίδεηαη ζηα 10€ . 
Ε) δηθαίωκα ρξήζεο αηζνύζεο Γπκλαζηηθήο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ: 
 Ζ δηάζεζε ηεο αίζνπζαο κε ηα όξγαλα γπκλαζηηθήο  ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ, ζε πιιόγνπο ή νκάδεο αηόκσλ,  πξνηείλσ λα γίλεηαη έλαληη 
επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο θαζνξηδνκέλνπ ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα επξώ 
κεληαίσο.  
Ζ  ρξήζε ηεο αίζνπζαο θαη ησλ νξγάλσλ Γπκλαζηηθήο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ ζα γίλεηαη  θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ 
έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα θαη λα κελ 
δίδεηαη ζε νκάδα  κε ιηγόηεξα από δέθα άηνκα .    
Ζ) Καζνξηζκόο δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ ζηίβνπ ή ηνπ γεπέδνπ 
αζινπαηδηώλ από νκάδεο αηόκωλ. 
 
 Πξνηείλσ κεληαίν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζηίβνπ θαη ηνπ γεπέδνπ αζινπαηδηώλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ  θαη από όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο 
αηόκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ απνηεινύληαη από Γεκόηεο 
θαη θαηνίθνπο Φηινζέεο,  ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα επξώ κεληαίσο αλά άηνκν  
Ζ  ρξήζε ηνπ ζηίβνπ ή ηνπ γεπέδνπ αζινπαηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ από ηηο αλσηέξσ νκάδεο ζα γίλεηαη  θαηόπηλ αηηήζεσο πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη όια ηα κέιε ηεο θαζώο θαη ηνλ ππεύζπλν Γπκλαζηή   θαη αθνύ 
έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. , ην αλαινγνύλ  κεληαίν  δηθαίσκα 
αλά άηνκν. 
    
Θ) Καζνξηζκόο κεληαίνπ ηέινπο ρξήζεο ινπηξώλ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ 
Σν Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην δηαζέηεη νξγαλσκέλα ινπηξά, ηα νπνία κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ. 
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Πξνηείλσ ε  δηάζεζε ησλ Λνπηξώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ, λα γίλεηαη 
έλαληη επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο θαζνξηδνκέλνπ ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα 
επξώ κεληαίσο.                                     
       Ζ  ρξήζε ησλ Λνπηξώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ ζα γίλεηαη  θαηόπηλ 
αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  
Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα  
    Η ) Καζνξηζκόο δηθαηώκαηνο γηα δηάζεζε ρώξωλ θαη εγθαηαζηάζεωλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ  Γπκλαζηεξίνπ ζε επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά 
Αζιεηηθά ωκαηεία . 
Χο γλσζηό ην ρξνληθό δηάζηεκα Απγνύζηνπ –επηεκβξίνπ, απνηειεί πεξίνδν 
πξνεηνηκαζίαο ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη εξαζηηερληθώλ Αζιεηηθώλ σκαηείσλ 
νκαδηθώλ αζιεκάησλ γηα. ηελ επόκελε Αγσληζηηθή πεξίνδν. 
Πξνηείλσ ε δηάζεζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ ζε όζα επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά Αζιεηηθά σκαηεία 
επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ καο, γηα ην Υξνληθό δηάζηεκα 
Απγνύζηνπ- επηεκβξίνπ, λα γίλεηαη έλαληη επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο 
θαζνξηζκέλνπ σο εμήο:  
 Γηα ρξήζε έωο 10 ώξεο κεληαίωο, πνζό 300 € Μεληαίωο, γηα ρξήζε  
από 10 ώξεο έωο 20 ώξεο   κεληαίωο , πνζό 450 € Μεληαίωο γηα ρξήζε 
πέξαλ ηωλ 20 ωξώλ ην πνζόλ ζα θαζνξηζηεί από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην . 

Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 
ζα γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζην Σακείν 
ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα . 

 Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, 
έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ην Ν.Π.Γ.Γ.. 

Σα επίηηκα κέιε ηα νπνία θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
απαιιάζζνληαη ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο .  
    
 
2) Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο  Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ: 
Α) Γεκόηεο θαη θάηνηθνη (ελήιηθεο): 
Ζ εγγξαθή γηα ηνπο ελήιηθεο νξίδεηαη ζε 20 € εηεζίωο . 
Πξόγξακκα 3 πξνπνλήζεσλ ηελ εβδνκάδα: 
α) Ηζρύο 3 ηξίκελα   γηα  ηα ηκήκαηα Αζιεηηζκόο θαη Γπλαίθα, Αζιεηηζκόο θαη 
Άλδξαο, Πηλγθ-Πνλγθ, :  
 
Γηα ηνπο Γεκόηεο θαη θαηνίθνπο : 
 α΄ ηξίκελν :  ηελ  15ε επηεκβξίνπ  …………………………….40,00 €   
β΄ ηξίκελν:   ηελ  15ε Γεθεκβξίνπ ………………………………..40,00 €. 
γ ηξίκελν :    ηελ 15ε Μαξηίνπ …………………………………….40,00€    
β) Γεκόηεο θαη θάηνηθνη  ΣΔΝΗ  
ε ρξήζε ηνπ γεπέδνπ γηα ηνπο ελήιηθεο νξίδεηαη ζε 10€ ην άηνκν γηα κία ώξα. 
ΟΗ αζινύκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ην γήπεδν θαηόπηλ ξαληεβνύ ,ηηο ώξεο πνπ 
είλαη ειεύζεξν ην γήπεδν από ηηο παηδηθέο νκάδεο .   
                                                                                                                                                   
Β) Παηδηθά θαη εθεβηθά ηκήκαηα Γεκόηεο θαη θάηνηθνη . 
Ζ εγγξαθή ησλ παηδηώλ νξίδεηαη ζε 10€ εηεζίσο  . 
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α ) Ηζρύο 3 ηξίκελα  γηα  ηα ηκήκαηα Ρπζκηθή Αγσληζηηθή, Δλόξγαλε 
Γπκλαζηηθή, Μνληέξλνο ρνξόο, Πηλγθ-Πνλγθ Μπάζθεη, Βόιετ, Tae Kwon do 
ηέληο ; ε νηθνλνκηθή εηζθνξά νξίδεηαη ζε 90€ εηεζίσο :  
: 
 α΄ ηξίκελν   ηελ 15ε επηεκβξίνπ ……………………30,00€  
β΄ ηξίκελν   ηελ   15ε Γεθεκβξίνπ …………………….30,00€ 
γ    ηξίκελν  ηελ 15ε Μαξηίνπ …………………………30,00€ 
γ) Πξόγξακκα θνιύκβεζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο : 
   Δγγξαθή 10,00 € εηεζίσο  
Ζ πξνπόλεζε ησ ηκεκάησλ ζα γίλεηαη  3 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε αξηζκό 
κειώλ θαηά κέγηζην 10 αηόκσλ . 
Ζ ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 20€ κεληαίσο . 
Γ )πξόγξακκα θνιύκβεζεο γηα ελήιηθεο Γεκόηεο θαη Καηνίθνπο ;  
Ζ εγγξαθή γηα ηνπο ελήιηθεο νξίδεηαη ζε 20 € εηεζίωο  
Οη ελήιηθεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πηζίλα 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα αθνύ 
θαηαβάινπλ ην πνζόλ ησλ 30,00€ κεληαίσο  
 Ζ πηζίλα παξαρσξείηαη ζε ζπιιόγνπο θαη ζε ηδησηηθνύο ζρνιεία πνπ 
βξίζθνληαη  εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο –Φπρηθνύ  έλαληη ηνπ 
πνζνύ ησλ 60,00 € ηελ ώξα αλά  δηαδξνκή κέγηζην αξηζκό 12 αηόκσλ.                                                                                                                          
Γηα νξηζκέλεο νκάδεο αζινπκέλωλ ζα ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο 
όπωο: 
1. Με Γεκόηεο θαη Κάηνηθνη έρνπλ πξνζαύμεζε +50% ζηηο παξαπάλω 

ηηκέο  

2.ΟΗ εξγαδόκελνη ζην Γήκν Φηινζέεο –Φπρηθνύ ,πνιύηεθλνη ,θνηηεηέο , 

ζηξαηηώηεο θαη άηνκα κε αλαπεξία πάλω από 67%έρνπλ έθπηωζε θαηά 

-50% ζηηο παξαπάλω ηηκέο  

3.ην 2ν παηδί  αζινύκελν -50% από ην πξώην  

δ) Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ ζα 
γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ ηακεία 
ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», ην αλαινγνύλ εηήζην δηθαίσκα . 
ε) Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 
ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε 
ην Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ 
θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)».  
ζη) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ  είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο -Φπρηθνύ , νη ρώξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο  
δηαηίζεληαη κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κόλν θαη ζε θακηά πεξίπησζε 
ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», απαξαηηήησο θαηόπηλ 
πξνζθνκίζεσο  ηαηξηθήο βεβαίσζεο πνπ εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
πξνγξάκκαηα άζιεζεο ,  
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Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θ.  Πξνέδξνπ θαη είδε  
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 235 ηνπ Ν. 3463/2006  Γ.Κ.Κ.,                                                    
β) ηε ζπζηαηηθή πξάμε ηνπ Ν.Π..Γ.Γ. (Αξ. απόθ. 135/2011 Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Γήκνπ  Φηινζέεο – Φπρηθνύ  Φ.Δ.Κ. 1164/8-6-2011  η. Β΄),  
θαζώο επίζεο θαη                    γ)ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 19 ηνπ Β.Γ.. 24-9/20-10-
1958 “πεξί πξνζόδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»  
 κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Απνθαζίδεη νκόθωλα 
Δγθξίλεη ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ: ηελ δηάζεζε ησλ ρώξσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Φηινζέεο θαη ηνπ Γεκνηηθνύ 
Οξγαληζκνύ Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ ζε όζα ηδησηηθά ζρνιεία θιπ. θνξείο θαζώο 
επίζεο θαη θπζηθά πξόζσπα επηζπκνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζώο θαη 
γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ επηβαιινκέλνπ θαηά πεξίπησζε εηεζίνπ δηθαηώκαηνο 
ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο,  σο εμήο: 
Α) Γηα αζιεηηθνύο ρώξνπο: 
 
1) Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Φηινζέεο (Ο ΣΔΛΗΟ ΚΤΡΗΑΚΗΓΖ): 
α) Γηα ηδησηηθά ρνιεία θαη ινηπνύο θνξείο ζε  3.300,00 € εηεζίσο γηα ρξήζε 
20 σξώλ κεληαίσο , πνζό 6.400,00 €  γηα ρξήζε  πέξαλ ησλ 20 σξώλ θαη έσο 
40 ώξεο κεληαίσο ,πνζό 11.700,00  €  γηα ρξήζε πάλσ από 41 ώξεο θαη έσο 
60 ώξεο κεληαίσο θαη πνζό  15.400,00 € γηα ρξήζε  πάλσ ησλ  61 σξώλ . 
Σν θαζνξηζζέλ σο αλσηέξσ δηθαίσκα απμάλεηαη από ην έηνο 2012  σο εμήο: 
Γηα ηελ α' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 100,00 €    εηεζίσο 
Γηα ηελ β' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 200,00 €    εηεζίσο. 
Γηα ηελ γ' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 300,00 €    εηεζίσο. 
Γηα ηελ δ' πεξίπησζε κε ην πνζό ησλ 400,00 €    εηεζίσο, από ηεο ηζρύνο ηεο 
αλσηέξσ απόθαζεο 
 
β) Γηα ηδησηηθά ρνιεία κε  κηθξό αξηζκό ζπκκεηερόλησλ κειώλ ή γηα ρξήζε 
έσο 10 ώξεο κεληαίσο  πνζό 300,00 €  θαη πέξαλ ησλ 10 σξώλ  κεληαίσο  
πνζό 450,00 € θαζώο θαη γηα ινηπνύο θνξείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο 
Υώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε Αζιεηηθώλ αγώλσλ ή εθδειώζεσλ, ην επηβαιιόκελν 
δηθαίσκα ζα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 
γ) ηα Γεκόζηα ρνιεία, ηα αζιεηηθά σκαηεία θαη ινηπά σκαηεία ή 
πιιόγνπο πνπ έρνπλ ηελ  έδξα ηνπο ζην Γήκν Φηινζέεο-Φπρηθνύ  θαη δελ 
δηαζέηνπλ δηθνύο ηνπο ρώξνπο άζιεζεο, θαζώο θαη ζηνπο Γεκόηεο θαη 
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο -Φπρηθνύ, ζηα Δξαζηηερληθά σκαηεία 
Κιαζζηθνύ Αζιεηηζκνύ, ζηα Φηιαλζξσπηθά σκαηεία ή ηδξύκαηα Αηόκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη ζε Γήκνπο κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ακνηβαία 
ζπλεξγαζία δηαηίζεληαη δσξεάλ νη ρώξνη θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο θαη εγθξίζεσο από ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην. 
Σν Γ.. κπνξεί θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο απνθάζεώο ηνπ, λα αξλεζεί ηελ 
παξαρώξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ζηνπο θνξείο ηεο  γ’ 
παξαγξάθνπ. 
δ) Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ ζα 
γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ ηακεία 
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ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, 
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», ην αλαινγνύλ εηήζην δηθαίσκα . 
ε) Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, 
έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ην Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.)».  
ζη)Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ  είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο -Φπρηθνύ , νη ρώξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ δηαηίζεληαη κε 
επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κόλν θαη ζε θακηά πεξίπησζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», απαξαηηήησο θαηόπηλ πξνζθνκίζεσο ηαηξηθήο 
βεβαίσζεο πνπ εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο ,  
Γηα όζνπο δελ είλαη Γεκόηεο θαη Κάηνηθνη ην κεληαίν ηέινο νξίδεηαη ζηα 10 € 
Ε) δηθαίωκα ρξήζεο αηζνύζεο Γπκλαζηηθήο Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ: 
Ζ δηάζεζε ηεο αίζνπζαο κε ηα όξγαλα γπκλαζηηθήο  ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ, ζε πιιόγνπο ή νκάδεο αηόκσλ,  ζα γίλεηαη έλαληη 
επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο θαζνξηδνκέλνπ ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα επξώ 
κεληαίσο.  
Ζ  ρξήζε ηεο αίζνπζαο θαη ησλ νξγάλσλ Γπκλαζηηθήο ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ ζα γίλεηαη  θαηόπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ 
έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα θαη λα κελ 
δίδεηαη ζε νκάδα κε ιηγόηεξα από δέθα άηνκα .    
Ζ) Καζνξηζκόο δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ ζηίβνπ ή ηνπ γεπέδνπ 
αζινπαηδηώλ από νκάδεο αηόκωλ. 
 
 Πξνηείλσ κεληαίν δηθαίσκα ρξήζεο ηεο ζηίβνπ θαη ηνπ γεπέδνπ αζινπαηδηώλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ από όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο αηόκσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ απνηεινύληαη από Γεκόηεο θαη 
θαηνίθνπο Φηινζέεο,  αλεξρνκέλνπ ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα επξώ κεληαίσο 
αλά άηνκν  
Ζ  ρξήζε ηνπ ζηίβνπ ή ηνπ γεπέδνπ αζινπαηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ από ηηο αλσηέξσ νκάδεο ζα γίλεηαη  θαηόπηλ αηηήζεσο πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη όια ηα κέιε ηεο θαζώο θαη ηνλ ππεύζπλν Γπκλαζηή   θαη αθνύ 
έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. , ην αλαινγνύλ  κεληαίν  δηθαίσκα 
αλά άηνκν. 
    
Θ) Καζνξηζκόο κεληαίνπ ηέινπο ρξήζεο ινπηξώλ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ 
<ην Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην δηαζέηεη νξγαλσκέλα ινπηξά, ηα νπνία κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ. 
Πξνηείλσ ε δηάζεζε ησλ Λνπηξώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ, λα γίλεηαη 
έλαληη επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο αλεξρνκέλνπ ζην πνζό ησλ ( 10 ) δέθα 
επξώ κεληαίσο.                                     
       Ζ  ρξήζε ησλ Λνπηξώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ ζα γίλεηαη  θαηόπηλ 
αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζην ηακείν ηνπ  
Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα  
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    Η ) Καζνξηζκόο δηθαηώκαηνο γηα δηάζεζε ρώξωλ θαη εγθαηαζηάζεωλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ  Γπκλαζηεξίνπ ζε επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά 
Αζιεηηθά ωκαηεία . 
Χο γλσζηό ην ρξνληθό δηάζηεκα Απγνύζηνπ-επηεκβξίνπ , απνηειεί πεξίνδν 
πξνεηνηκαζίαο ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη εξαζηηερληθώλ Αζιεηηθώλ σκαηείσλ 
νκαδηθώλ αζιεκάησλ γηα ηελ επόκελε Αγσληζηηθή πεξίνδν. 
Πξνηείλσ ε δηάζεζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
Γπκλαζηεξίνπ ζε όζα επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά Αζιεηηθά σκαηεία 
επηζπκνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Γπκλαζηεξίνπ καο, γηα ην Υξνληθό δηάζηεκα 
Απγνύζηνπ- επηεκβξίνπ, λα γίλεηαη έλαληη επηβαιινκέλνπ δηθαηώκαηνο 
θαζνξηζκέλνπ σο εμήο:  
 Γηα ρξήζε έωο 10 ώξεο κεληαίωο, πνζό 300 € Μεληαίωο, γηα ρξήζε  
πέξαλ ηωλ 10 ωξώλ κεληαίωο , πνζό 450 € Μεληαίωο. 

Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ 
ζα γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ ρνξεγνύκελε άδεηα, 
θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη θαηαβιεζεί ζην Σακείν 
ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ., ην αλαινγνύλ δηθαίσκα . 

 Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, 
έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε ην Ν.Π.Γ.Γ..   

Σα επίηηκα κέιε ηα νπνία θαζνξίδνληαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
απαιιάζζνληαη ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο.   
 
2) Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο  Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ: 
Α) Γεκόηεο θαη εηεξνδεκόηεο (ελήιηθεο): 
Ζ εγγξαθή γηα ηνπο ελήιηθεο νξίδεηαη ζε 20 € εηεζίωο. 
Πξόγξακκα 3 πξνπνλήζεσλ ηελ εβδνκάδα: 
α) Ηζρύο 3 ηξίκελα  γηα  ηα ηκήκαηα Αζιεηηζκόο θαη Γπλαίθα, Αζιεηηζκόο θαη 
Άλδξαο, Πηλγθ-Πνλγθ:  
 
Γηα ηνπο Γεκόηεο θαη θαηνίθνπο: 
α΄ ηξίκελν:  ηελ 15ε επηεκβξίνπ ………………………….. 40,00 €  
β΄ ηξίκελν:  ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ  …………………………… 40,00 € 
γ’ ηξίκελν :  ηελ 15ε Μαξηίνπ  ………………………………..40,00 €  
β) Γηα ηα κέιε ηνπ ΣΔΝΗ 
Γεκόηεο θαη θάηνηθνη  ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο – Φπρηθνύ:                      
Ζ ρξήζε ηνπ γεπέδνπ γηα ηνπο ελήιηθεο νξίδεηαη ζε 10€ ην άηνκν γηα κία ώξα. 
Οη αζινύκελνη ρξεζηκνπνηνύλ ην γήπεδν θαηόπηλ ξαληεβνύ, ηη ώξεο πνπ είλαη 
ειεύζεξν ην γήπεδν από ηηο παηδηθέο νκάδεο. 
 
Β) Παηδηθά θαη εθεβηθά ηκήκαηα Γεκόηεο θαη θάηνηθνη 
Ζ εγγξαθή ησλ παηδηώλ νξίδεηαη ζε 10 €εηεζίσο. 
α ) Ηζρύο 3 ηξίκελα  γηα  ηα ηκήκαηα Ρπζκηθή Αγσληζηηθή, Δλόξγαλε 
Γπκλαζηηθή, Μνληέξλνο ρνξόο, Πηλγθ-Πνλγθ Μπάζθεη, Βόιετ, Tae Kwon do, 
ηέληο : Ζ νηθνλνκηθή εηζθνξά πξίδεηαη ζε 90€ εηεζίσο  
 
α΄ ηξίκελν  ηελ 15ε επηεκβξίνπ…………………………. 30,00 €   
β΄ ηξίκελν  ηελ 15ε Γεθεκβξίνπ  …………………………. 30,00 €   
γ΄ ηξίκελν  ηελ 15ε Μαξηίνπ ……………………………… 30,00 € . 
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γ) Πξόγξακκα θνιύκβεζεο γηα παηδηά θαη εθήβνπο: 
   Δγγξαθή 10,00 € εηεζίσο. 
Ζ πξνπόλεζε ησλ ηκεκάησλ ζα γίλεηαη  3 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε αξηζκό 
κειώλ θαηά κέγηζην 10 αηόκσλ. 
Ζ ζπλδξνκή αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 20 € κεληαίσο. 

Γ) πξόγξακκα θνιύκβεζεο γηα ελήιηθεο Γεκόηεο θαη Καηνίθνπο: 

Ζ εγγξαθή νξίδεηαη ζε 20€ εηεζίωο . 

Οη ελήιηθεο ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πηζίλα 6 θνξέο ηελ εβδνκάδα αθνύ 

θαηαβάινπλ ην πνζόλ ησλ 30,00 € κεληαίσο. 

Ζ πηζίλα παξαρσξείηαη ζε ζπιιόγνπο θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη 

εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 60,00 € 

ηελ ώξα αλά δηαδξνκή κέγηζην αξηζκό 12 αηόκσλ. 

Γηα νξηζκέλεο νκάδεο αζινπκέλωλ ζα ππάξρνπλ εηδηθέο ξπζκίζεηο 

όπωο: 

1. Με Γεκόηεο θαη Κάηνηθνη έρνπλ πξνζαύμεζε +50% ζηηο παξαπάλω 

ηηκέο 

2. Οη εξγαδόκελνη ζην Γήκν Φηινζέεο-Φπρηθνύ, πνιύηεθλνη, θνηηεηέο, 

ζηξαηηώηεο θαη άηνκα κε αλαπεξία πάλω από 67% έρνπλ έθπηωζε θαηά 

-50% ζηηο παξαπάλω ηηκέο 

3. Σν 2ν παηδί αζινύκελν -50% από ην πξώην 

δ) Ζ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ 
Άζιεζεο Ν. Φπρηθνύ ζα γίλεηαη ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο πνπ ζα νξίδνληαη ζηελ 
ρνξεγνύκελε άδεηα, θαηόπηλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη αθνύ έρεη 
θαηαβιεζεί ζηνλ ηακεία ηνπ  Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 
– Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», ην αλαινγνύλ 
εηήζην δηθαίσκα . 
ε) Σελ επζύλε γηα ηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ εγθξίλνπλ ηελ 
ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ 
ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο, έρνπλ νη ίδηνη νη θνξείο θαη ζε θακηά πεξίπησζε 
ην Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ 
θαη Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)».  
ε) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ  είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο 
-Φπρηθνύ , νη ρώξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο  δηαηίζεληαη κε 
επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κόλν θαη ζε θακηά πεξίπησζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο – Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)», απαξαηηήησο θαηόπηλ πξνζθνκίζεσο  ηαηξηθήο 
βεβαίσζεο πνπ εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο.  
ζη) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη Γεκόηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνύ , νη ρώξνη ηνπ Γεκνηηθνύ Οξγαληζκνύ Άζιεζεο δηαηίζεληαη 
κε επζύλε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κόλν θαη ζε θακηά πεξίπησζε ηνπ 
Ν.Π.Γ.Γ. «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο-Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
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Αζιεηηζκνύ (Ο.Κ.Α.Π.Α.)» , απαξαηηήησο θαηόπηλ πξνζθνκίζεσο βεβαίσζεο 
πνπ εγθξίλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα άζιεζεο.  
 
Ζ παξνύζα, απόθαζε ηνπ Γ.., λα δεκνζηεπηεί νιόθιεξε ζηνλ Πίλαθα 
αλαθνηλώζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ γηα λα ελεκεξωζνύλ όινη 
νη ελδηαθεξόκελνη . 
 
 
 

 

 

       
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΖ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  15/7/2011                                                Καθαβάο       Νηθόιανο  
                                                                                Ράπηε           Εσή  
                                                                                Υαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                                 Καηζαξνύ     Δηξήλε 
                                                                                
                                                                                  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΖ                                                                                


