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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Καθορισμός τελών & δικαιωμάτων»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 18/2018                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2511/19-11-2018 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2018 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      18/2018 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 15 Νοεμβρίου  2018, 18ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 15/11/2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
2415/9-11-2018   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων 
Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
 

«Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Κ.Α.Π.Α.)». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν οκτώ 
(08). Τα μέλη  Κούμπα-Κομνηνού Άννα, Κανελλάκης Νικόλαος και Δελακουρίδης Ιωάννης απουσίαζαν.  
    
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη 
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος                                                              Κανελλάκης Νικόλαος 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                       Δελακουρίδης Ιωάννης                                                                 
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις                                                             Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
Δημουλά Έλση                                                              
Κακαβάς Νικόλαος  
 Χανακούλας Αθανάσιος 
Φουστέρη Μαρία   
                                                                                 
    Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

 
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 
 
Ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ως γνωστό διαθέτει χώρους και 
εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του και υπάρχει ευχέρεια να διατίθενται για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων καθώς και άλλων φορέων όπως αθλητικά σωματεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις κά 
καθώς και σε φυσικά πρόσωπα κατ’ εξοχήν όταν είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού. 
Είναι συνεπώς ορθό, δίκαιο και λογικό οι χώροι και οι εγκαταστάσεις να διατίθενται έναντι επιβαλλομένου και καθορισμένου 
κατά περίπτωση δικαιώματος. Σύμφωνα με το αρ. 235 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ., καθώς και από τη συστατική πράξη του 
Ν.Π..Δ.Δ. (Αρ. απόφ. 135/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού Φ.Ε.Κ. 1164/8-6-2011 τ. Β΄)  
Πόροι είναι ιδίως: 
α) η ετήσια επιχορήγηση του κράτους, του δήμου ή της κοινότητας, 
β) κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα, 
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 19 του Β.Δ.. 24-9/20-10-1958 «περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» στους 
ποιούμενους χρήση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή 
δικαιώματα οριζόμενα δι’ αποφάσεως του Δ.Σ . 
 
Για την περίοδο, από λήψης της απόφασης και μέχρι 31/8/2019 εισηγούμαι να παραμείνουν τα ίδια.  
Για την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο δεν θα υπάρξει η προβλεπόμενη ετήσια αναπροσαρμογή λόγω της παρατεταμένης  
οικονομικής κρίσης.  
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά για την διάθεση των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου 
Φιλοθέης, του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Ν. Ψυχικού, του Κέντρου Τέχνης «Καρύδειο», του Πολιτιστικού Κέντρου 
«Μπενετάτου», του Πνευματικού Κέντρου «Σπυροπούλειο», της Δημοτικής Πινακοθήκης «Λέφα» καθώς και των λοιπών χώρων 
των οποίων έχει παραχωρηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η χρήση και η λειτουργία καθώς και για τον καθορισμό του 
επιβαλλομένου κατά περίπτωση ετησίου δικαιώματος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως εξής: 
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α. Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης 
 
Για την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο τα ποσά παραμένουν τα ίδια ήτοι,:  
 
Α.1. Δικαίωμα χρήσης εξωτερικών χώρων (στίβου – γηπέδου αθλοπαιδιών) 
 
Α.1.α. Για ιδιωτικά Σχολεία και λοιπούς φορείς: 

 για χρήση από 1 έως 10 ώρες μηνιαίως, με αθλούμενους μέχρι 30 άτομα ποσό 1.000,00 € ετησίως 

 για χρήση από 1 έως 10 ώρες μηνιαίως, με αθλούμενους άνω των 30 ατόμων ποσό 2.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 11 έως 20 ώρες μηνιαίως, ποσό 4.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 21 ώρες έως 40 ώρες μηνιαίως, ποσό 6.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 41 ώρες έως 60 ώρες μηνιαίως και ποσό 12.000,00 € ετησίως  

 για χρήση πάνω από 61 ώρες μηνιαίως, ποσό 16.000,00 € ετησίως 
 
Ως «ετήσια χρήση» ορίζεται η περίοδος από 15

 
Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου (9 μήνες). Σε περίπτωση μη χρήσης, λόγω 

ανωτέρας βίας ή με υπαιτιότητα της υπηρεσίας η καταβολή των τελών είναι αναλογική σύμφωνα με τη χρήση. Ο μήνας 
υπολογίζεται ολόκληρος αν γίνει χρήση μίας εβδομάδας και άνω.   
 
Α.1.β. Για ιδιωτικά Σχολεία και λοιπούς φορείς με μικρό αριθμό συμμετεχόντων μελών (μέχρι 30 άτομα) το μηνιαίο τέλος για 
έκτακτη μηνιαία και όχι ετήσια χρήση καθορίζεται ως εξής: 

 για χρήση έως 10 ώρες μηνιαίως ποσό 300,00 €, 

 πέραν των 10 ωρών και έως 20 ώρες μηνιαίως ποσό 450,00 €. 
 
Ειδικές Ρυθμίσεις,: 
Α.1.1. Για τα ιδιωτικά σχολεία και για λοιπούς φορείς που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και θα χρησιμοποιούν 
εκτάκτως τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου για την πραγματοποίηση Αθλητικών αγώνων ή 
εκδηλώσεων, το επιβαλλόμενο δικαίωμα θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετεχόντων.  Σε περίπτωση διοργάνωσης αγωνιστικών   εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα 
του ενός σχολεία, το τίμημα ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ  ανά σχολείο που συμμετέχει στις εκδηλώσεις.  
 
Α.1.2. Στις περιπτώσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων το επιβαλλόμενο δικαίωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ 
ημερησίως. Στις περιπτώσεις με αριθμό συμμετεχόντων άνω των 30, και ζητώντας την αποκλειστική χρήση των χώρων το 
επιβαλλόμενο δικαίωμα θα ανέρχεται στο ποσόν των 1500,00 ευρώ ημερησίως.  
 
Α.1.3. Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις των αθλουμένων,  έχουν οι ίδιοι οι φορείς και σε καμιά περίπτωση 
το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α. 
 
Α.1.4. Για όλα τα φυσικά πρόσωπα, η ατομική χρήση του στίβου του Δημοτικού Γυμναστηρίου διατίθεται με ευθύνη των 
ενδιαφερομένων και μόνο. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής, βαρών, σκαμμάτων, στρωμάτων και εμποδίων, δεν επιτρέπεται 
σε μεμονωμένα άτομα, παρά μόνο στα εγκεκριμένα προγράμματα άθλησης, δηλαδή στους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου 
Φιλοθέης, στα Ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν πάρει έγκριση χρήσης για την σχολική περίοδο και στις ομάδες που έχουν 
πάρει ειδική άδεια χρήσης στις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες, πάντα με την παρουσία υπεύθυνου γυμναστή. Το Δ.Σ. μπορεί 
κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεώς του, δύναται να αρνηθεί την παραχώρηση των χώρων του Γυμναστηρίου. 
 
Α.1.5. Στα Δημόσια Σχολεία, τα αθλητικά Σωματεία που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και δεν διαθέτουν 
δικούς τους χώρους άθλησης, καθώς και σε όσους έχουν μεγάλη προσφορά στον εθνικό ή τοπικό αθλητισμό διεθνείς αθλητές, 
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διαιτητές, κριτές, παράγοντες, αθλητές του Α.Ο.Φ., μέλη του εκάστοτε ΔΣ του ΟΚΑΠΑ που  χρησιμοποιούν του χώρους του 
Δημοτικού Γυμναστηρίου μεμονωμένα, τα Ερασιτεχνικά Σωματεία  Κλασσικού Αθλητισμού, στα Φιλανθρωπικά Σωματεία ή 
ιδρύματα Ατόμων με ειδικές ανάγκες, διατίθενται δωρεάν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου.  
 
Α.1.6. Στους φορείς που παραχωρείται η χρήση των χώρων με βάση το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί κατά την λήψη της 
απόφασης παραχώρησης τον Σεπτέμβριο, δύναται να γίνει αλλαγή του υφιστάμενου προγράμματος μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου χωρίς νεώτερη απόφαση από το Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αυτή δεν τροποποιεί το σύνολο των ωρών 
χρήσης. 
 
Α.1.7.  Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται τις μέρες και τις ώρες που θα ορίζονται 
στην χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί, το αναλογούν κατά περίπτωση 
δικαίωμα. 
 
Α.1.8.  Στον υπολογισμό του συνόλου των ωρών χρήσης, οι ώρες υπολογίζονται ολόκληρες. Το σύνολο καθορίζεται από την 
ώρα εισόδου του πρώτου τμήματος μέχρι και την ώρα αποχώρησης του τελευταίου. Στο σύνολο χρήσης υπολογίζεται και ο 
χρόνος μεταξύ της αλλαγής των τμημάτων αν αυτός είναι μικρότερος των 60 λεπτών καθώς ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
δοθεί σε άλλη χρήση. 
Α.1.9.  Τα παραπάνω δικαιώματα χρήσης αφορούν τη χρήση των εξωτερικών χώρων (στίβος και γήπεδο αθλοπαιδιών) και όχι 
τις αίθουσες. Οι αίθουσες γυμναστικής και οργάνων δίδονται για χρήση κατόπιν αιτήσεως.  Οι ώρες αυτές προστίθενται στις 
ώρες χρήσης των εξωτερικών χώρων. 
 
Α.2.  Δικαίωμα χρήσης αιθούσης Γυμναστικής Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Η διάθεση της αίθουσας γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου, σε Συλλόγους ή ομάδες ατόμων, προτείνω να γίνεται 
έναντι επιβαλλομένου δικαιώματος καθοριζομένου στο ποσό των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως κατ’ άτομο. 
Η χρήση της αίθουσας και των οργάνων Γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν δικαίωμα.  Ως «ομάδα» ορίζεται το σύνολο 
περισσοτέρων των 10 ατόμων.  
 
 
Α.3. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του στίβου ή του γηπέδου αθλοπαιδιών από φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα) 
και από ομάδες ατόμων. 
 
Το μηνιαίο δικαίωμα χρήσης του στίβου του Δημοτικού Γυμναστηρίου από όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες ατόμων, καθώς και 
για ατομική χρήση του στίβου από φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα )στο ποσό των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως ανά άτομο 
- Η χρήση του στίβου του Δημοτικού  Γυμναστηρίου εκτός από τα φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα), θα γίνεται και από 
ομάδες κατόπιν αιτήσεως που θα περιλαμβάνει γραπτώς τα ονόματα των μελών καθώς και τον υπεύθυνο Γυμναστή και αφού 
έχει καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν μηνιαίο δικαίωμα ανά άτομο. 
- Η χρήση του γηπέδου αθλοπαιδιών θα γίνεται μόνο από τις ομάδες του τμήματος αθλοπαιδιών του Α.Ο. Φιλοθέης και από τις 
τάξεις των σχολείων, στα οποία έχει δοθεί άδεια να πραγματοποιούν το μάθημα τις γυμναστικής στους χώρους του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου κατόπιν αιτήσεώς τους. 
Για κάθε άλλη περίπτωση οργανωμένης ομάδας που αιτηθεί την χρήση του γηπέδου αθλοπαιδιών, η άδεια θα χορηγείται μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Κ.Α.Π.Α., εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες του προγράμματος διάθεσης του γηπέδου.   Στην 
περίπτωση αυτή θα ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας, ο οποίος θα συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες του Δ.Γ. και θα είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας, καθώς και για ότι άλλο αφορά την καλή 
συνεργασία.  
Το γήπεδο θα διατίθεται μόνο όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) άτομα από την ομάδα τις ημέρες και ώρες για τις οποίες 
έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια . 
Το τέλος χρήσης στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο ποσό των 10 € ανά άτομο μηνιαίως.  
Το Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. μπορεί να αρνηθεί την χρήση των χώρων του στίβου και του γηπέδου αθλοπαιδιών, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασής του. 
 
Α.4. Καθορισμός μηνιαίου τέλους χρήσης λουτρών Δημοτικού Γυμναστηρίου 
Το Δημοτικό Γυμναστήριο διαθέτει οργανωμένα λουτρά, για να εξυπηρετούν τους αθλητές ομάδων (ερασιτεχνικών και 
επαγγελματικών) που έχουν λάβει άδεια χρήσης των χώρων του. 
Η χρήση αυτή των λουτρών, θα γίνεται σε οργανωμένη μορφή και μόνο κατά τις ώρες που έχει διατεθεί το γυμναστήριο στις 
ανωτέρω ομάδες. 
Οι ώρες αυτές δεν μπορούν να συμπίπτουν με τις ώρες κοινού, παρά μόνο το πρωί πριν την έναρξη των μαθημάτων των 
σχολείων που χρησιμοποιούν το Δημοτικό Γυμναστήριο 07:00 π.μ. – 09:00 π.μ. κατά τις ίδιες ώρες. 
Η διάθεση των Λουτρών του Δημοτικού Γυμναστηρίου, γίνεται έναντι επιβαλλομένου δικαιώματος καθοριζομένου στο ποσό 
των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως χρήση μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη, πέραν του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού χρήσης 
των λοιπών χώρων, ανάλογα με την κατηγορία αθλουμένων στην οποία υπάγεται η ομάδα. 

ΑΔΑ: Ω7ΣΔΟΚ79-Ο9Ν



4 

 

Η χρήση των Λουτρών του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και αφού έχει 
καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν δικαίωμα.  
Το Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. μπορεί να αρνηθεί την χρήση των λουτρών κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής του. 
 
Α.5. Καθορισμός δικαιώματος για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου σε Αθλητικά Σωματεία 
για την περίοδο προετοιμασίας. 
Ως γνωστό το χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, αποτελεί περίοδο προετοιμασίας των  Αθλητικών Σωματείων 
ομαδικών αθλημάτων για την επόμενη Αγωνιστική περίοδο. 
Προτείνω η διάθεση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου σε όσα Αθλητικά Σωματεία επιθυμούν να 
κάνουν χρήση του Γυμναστηρίου μας, για το Χρονικό διάστημα Αυγούστου- Σεπτεμβρίου, να γίνεται έναντι επιβαλλομένου 
δικαιώματος καθορισμένου ως εξής: 

 Για χρήση έως 10 ώρες μηνιαίως, ποσό 300 € μηνιαίως, 

 για χρήση από 11 ώρες έως 20 ώρες μηνιαίως, ποσό 450 € μηνιαίως 

 για χρήση από 21 ώρες και άνω το ποσόν θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται τις μέρες και τις ώρες που θα ορίζονται στην 
χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο Ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν 
δικαίωμα . 
Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις που εγκρίνουν την συμμετοχή των μελών των ανωτέρω φορέων στα 
προγράμματα άθλησης, έχουν οι ίδιοι οι φορείς και σε καμιά περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ.. 
Τα επίτιμα μέλη τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσσονται της οικονομικής εισφοράς . 
 
Α.6. Διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης ( Α.Ο.Φ.) 
Το Γυμναστήριο Φιλοθέης, ως γνωστό, αποτελεί αγωνιστικά την ιστορική και φυσική έδρα του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1956, και είχε την αποκλειστική χρήση του Γυμναστηρίου μέχρι το 1968. 
Ως εκ τούτου, η παρουσία του Α.Ο.Φ. ως ερασιτεχνικό σωματείο κλασικού αθλητισμού, στο χώρο του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου, πέραν της προβλεπομένης από την περίπτωση της παραγράφου Α.1.5. της παρούσης απόφασης για δωρεάν 
παραχώρηση, πρέπει να τυγχάνει ειδικής προτεραιότητας, για την εκτέλεση των αθλητικών του προγραμμάτων, προπονήσεων 
και αγωνιστικών υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήσεώς του και έγκρισης από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με καθορισμένες προϋποθέσεις 
χρήσης και ωράρια. 
Η παραχώρηση θα έχει ετήσια ισχύ και θα επαναλαμβάνεται για κάθε αγωνιστική περίοδο. 
 
 
Β. Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
  
Β.1. Κολυμβητήριο 
 

1. Τμήματα παιδικά, εφηβικά μέχρι 18 ετών 
Η εγγραφή ορίζεται σε 10 ευρώ 
Η μηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται σε 20 ευρώ 
Η τριμηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους έχει έκπτωση 20% μόνο όταν προπληρώνεται 

2. Τμήματα ενηλίκων, υδρογυμναστικής και κοινού 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Η μηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται σε 30 ευρώ 
Η τριμηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους έχει έκπτωση 20% μόνο όταν προπληρώνεται 

3. Πακέτο πολλαπλών χρήσεων κολυμβητηρίου (κοινό) 
Η αγορά πακέτου 10 χρήσεων (φορών) για Δημότες και κατοίκους ορίζεται στα 50 ευρώ (5 ευρώ/χρήση) ετησίως . Σε 
περίπτωση μη χρήσης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται το πακέτο η υπηρεσία δεν μεταφέρεται. 

 
Β.2. Λοιπά αθλήματα 
 

1. Τμήματα παιδικά, εφηβικά μέχρι 18 ετών 
Η εγγραφή ορίζεται σε 10 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ )  

2. Τμήματα ενηλίκων 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ ) 

 
Β.3. Μέλη για χρήση γηπέδου Τένις 
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1. Χρήση ενηλίκων 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ  4

ο
 

τρίμηνο ΙΟΥΝ, ΙΟΥΛ, ΑΥΓ)  
Για την εγγραφή τους τα μέλη προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή αυτών και των τρίτων. 

 
Μη δημότες και κάτοικοι έχουν προσαύξηση +50% σε όλες τις παραπάνω τιμές (εκτός των ποσών των εγγραφών) 
 
Για ορισμένες ομάδες αθλουμένων θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις όπως: 

1. Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεικών οικογενειών, φοιτητές, όποιος εκπληρώνει την στρατιωτική του θητεία 
σε όποιο όπλο, αστυνομικοί που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας και άτομα με αναπηρία πάνω 
από 67% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, δικαιούνται έκπτωσης 50%  

2. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ένα από δύο αδέρφια που είναι γραμμένα σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι και σε δύο 
αγωνίσματα και είναι ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η έκπτωση γίνεται στο άθλημα με το μικρότερο τιμολόγιο. 

3. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ίδιο παιδί ή ενήλικας που είναι γραμμένος σε δύο αγωνίσματα. Η έκπτωση ισχύει για το 
αγώνισμα με το μικρότερο τιμολόγιο. 

4. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ένα από τα δύο μέλη οικογένειας που αθλούνται ταυτόχρονα την ίδια περίοδο. Η 
έκπτωση ισχύει για μέλη που είναι στην ίδια οικογενειακή μερίδα και ισχύει για το μέλος με το μικρότερο τιμολόγιο. Η 
έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για συζύγους και ανήλικα τέκνα. 

5. Δικαιούνται 50% έκπτωσης αθλούμενοι άνω των 67 ετών σε όλα τα αθλητικά προγράμματα. 
6. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και στα  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τα παιδιά τους δικαιούνται 

50% έκπτωσης. 
7. Οι εκπτώσεις χορηγούνται μία φορά ανά κατηγορία και δεν λειτουργούν αθροιστικές. 

 
Γενικές παρατηρήσεις 

1. Όλες οι εκπτώσεις αφορούν τους ταυτόχρονα ενεργούς αθλούμενους και δεν αφορούν τα ποσά των εγγραφών. Σε 
περίπτωση διακοπής του 2

ου
 μέλους ή του 2

ου
 αθλήματος η έκπτωση παύει να ισχύει και η χρέωση θα είναι πλήρης και 

αναδρομική αν δεν υπάρχει ενεργή χρήση 6 τουλάχιστον μηνών του 2
ου

 μέλους ή του 2
ου

 αθλήματος μέσα στην ίδια 
αθλητική χρονιά (1/9 έκαστου έτους μέχρι 31/8 επόμενου έτους). 

2. Η εγγραφή είναι αφ άπαξ αν δεν υπάρχει διακοπή άθλησης πέραν των 12 μηνών σε όλα τα αθλήματα. 
3. Η ετήσια αθλητική περίοδος είναι από 1

ης
 Σεπτεμβρίου μέχρι 31

ης
 Αυγούστου. 

4. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ή τρίτοι χρήστες, οι χώροι του 
Αθλητικού Κέντρου διατίθενται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και μόνο και σε καμιά περίπτωση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ), απαραιτήτως κατόπιν 
προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων (ανάλογα το άθλημα) που εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αθλητικά 
προγράμματα και δραστηριότητες. 

5. Πολύτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 4 ανήλικα τέκνα και άνω ή ενήλικα άγαμα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 

6. Τρίτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 3 τέκνα μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές 
του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 

7. Μονογονεικές Οικογένειες: Οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό (χωρίς γάμο, σε κατάσταση χηρείας ή 
διάστασης) με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του 
εσωτερικού ή αλλοδαπής.  

8. Ο αθλούμενος οφείλει να εξοφλήσει το τέλος για χρήση των χώρων και των υπηρεσιών που έχει αιτηθεί στην πρώτη 
παρουσία του στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό παρουσιών του στο μήνα ή στο τρίμηνο. 

9. Σε περίπτωση μη χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων χωρίς υπαιτιότητα του αθλουμένου, το καταβαλλόμενο τέλος για 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες δεν χρεώνεται. 

10. Σε περίπτωση μη χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων από τον αθλούμενο λόγω ασθενείας, βάσει γνωμάτευσης ιατρού 
δημοσίου νοσοκομείου ή για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, το 
καταβαλλόμενο τέλος για τις αντίστοιχες υπηρεσίες μεταφέρεται για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία άθλησης ή 
συνιστάται η αποχή. 

11. Αν κάποιος πληρώσει την μηνιαία συνδρομή και δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών τα τέλη μεταφέρονται στον επόμενο 
μήνα.  

12. Εάν κατ εξαίρεση γίνει μικρή χρήση (μέχρι 2 φορές) των υπηρεσιών στο Κολυμβητήριο μέσα στον μήνα, ο αθλούμενος 
μπορεί κατ ανώτατο όριο 1 φορά το χρόνο να μεταφέρει τα τέλη χρήσης τον επόμενο μήνα καταβάλλοντας το αντίτιμο 
της χρήσης που έκανε με κόστος 5 ευρώ ανά χρήση, για όλες τις κατηγορίες αθλουμένων και χωρίς να ισχύει καμία 
έκπτωση. 

13. Η χρήση των γηπέδων μπάσκετ του Αθλητικού Κέντρου είναι δωρεάν για το κοινό εκτός αν υπάρχουν 
προγραμματισμένες προπονήσεις και εκδηλώσεις. Η χρήση των γηπέδων γίνεται κατ αποκλειστικότητα με ευθύνη των 
ίδιων. Οι αθλούμενοι στα γήπεδα που κάνουν χρήση ως «κοινό» οφείλουν να εξετάζονται από ιατρό με δική τους 
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ευθύνη και να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης της υγείας τους. Με την είσοδο στους χώρους αποδέχονται και 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των παραπάνω. 

14. Η χρήση της τριμηνιαίας εκπτωτικής συνδρομής αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μήνες που αναφέρονται και σε 
περίπτωση μη χρήσης με υπαιτιότητα του αθλούμενου τα τέλη δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. 

 
Δικαιούνται απαλλαγής των τελών: 

1. Οι αθλητές εθνικών ομάδων μετά από αίτημα των Ομοσπονδιών. 
2. Οι παλαίμαχοι πρωταθλητές μετά από αίτημα και απόφαση του ΔΣ. 

 
Β.4. Διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου  

1. Η πισίνα παραχωρείται σε συλλόγους και σε ιδιωτικά σχολεία και το τέλος χρήσης καθορίζεται ως εξής:   
α) κόστος 30 ευρώ ανά ώρα/ανά διαδρομή στη μεγάλη πισίνα και  
β) κόστος 30 ευρώ ανά ώρα η μικρή πισίνα. 

2. Τα γήπεδα μπάσκετ παραχωρούνται έναντι κόστους 20 ευρώ ανά ώρα/ανά γήπεδο. 
3. Η αίθουσα «Θεάτρου» του κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων  δύναται να παραχωρηθεί για πολιτιστικές και άλλου είδους 

εκδηλώσεις σε συλλόγους, ιδιώτες κτλ κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου αντί του ποσού 
των 80 ευρώ (για διάρκεια χρήσης μέχρι 4 ώρες). Η καθαριότητα της αίθουσας καθώς και η χρήση εξοπλισμού (ήχος, 
φώτα κτλ) βαρύνουν το φορέα ή τον ιδιώτη. 

4. Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου θα γίνεται τις μέρες και ώρες που θα ορίζονται στην 
χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο ταμείο του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) το αναλογούν δικαίωμα. 

5. Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις που εγκρίνουν τη συμμετοχή των μελών φορέων και φυσικών 
προσώπων στα προγράμματα άθλησης, έχουν οι ίδιοι οι φορείς και οι αθλούμενοί τους και σε καμιά περίπτωση το 
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) 

6. Την ευθύνη για την χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων που παραχωρείται σε φορείς έχει το προσωπικό του φορέα. 
Η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού είναι ευθύνη του φορέα παραχώρησης και σε καμιά περίπτωση του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) 

7. Η αίθουσα Θεάτρου μπορεί να διατίθεται δωρεάν στους φορείς που έχουν την έδρα τους στο Δήμο δύο φορές το 
χρόνο ως εξής. 
α) μία φορά για Γενική Συνέλευση του φορέα 
β) μία φορά για οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμούν 

8. Για τους συλλόγους ΑΟ Ποσειδών Νέου Ψυχικού, ΠΟΨ και γενικά όσους έχουν έδρα στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού η 
χρήση των χώρων θα διατίθεται με απόφαση του ΔΣ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. 
 
Στα ως άνω τιμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α 

 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
1. ΚΑΡΥΔΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Η διάθεση των αιθουσών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς, σωματεία και φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι 
αμοιβής η οποία ορίζεται 60,00 € ημερησίως. 
2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Η διάθεση των αιθουσών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς ,σωματεία και φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι 
αμοιβής η οποία ορίζεται 60,00€ ημερησίως 
3. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ 
Η αίθουσα του πάνω ορόφου του κτιρίου θα διατίθεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς, σωματεία και 
φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στα 70,00€ ημερησίως . 
 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
Α) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Τα δίδακτρα για τους Δημότες και τους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προτείνεται να είναι: 
Μουσική Προπαιδεία 30€ , Βυζαντινή Μουσική 30€, Προκαταρτική οργάνου 50, Κατωτέρα Σχολή 55€, 
Μέση Σχολή65€, Ανωτέρα Σχολή 75€, Αρμονία Ωδική 60 €, Αντίστιξη 70 €, Φούγκα 70 €, Σύνθεση 90 € 
Ενοργάνωση 50 € 
 
Β) ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Μουσική Προπαιδεία 50€, Βυζαντινή Μουσική 50€, Προκαταρτική οργάνου 70€, Κατωτέρα Σχολή 75€, 
Μέση Σχολή 85€, Ανωτέρα Σχολή 95€, Αρμονία Ωδική 80 €, Αντίστιξη 90 €, Φούγκα 90 €, Σύνθεση 110 € 
Ενοργάνωση 70 € 
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Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τα παιδιά τους οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, όποιος εκπληρώνει την 
στρατιωτική του θητεία σε όποιο όπλο, αστυνομικοί που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας καθώς και άτομα 
με αναπηρία πάνω από 67% δικαιούνται έκπτωσης 50% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Σύστημα 
υποτροφιών για τη δωρεάν φοίτηση αριστούχων μαθητών. Δωρεάν φοίτηση για τους μαθητές που συμμετέχουν στη 
Φιλαρμονική του Δήμου εάν διδάσκονται το ίδιο όργανο με το οποίο συμμετέχουν στην Φιλαρμονική, καθώς επίσης έκπτωση 
50% εάν συμμετέχουν με διαφορετικό όργανο από το οποίο διδάσκονται καθώς επίσης έκπτωση 50% σε όσους μαθητές 
συμμετέχουν στην Παιδική Χορωδία του Δήμου. Δικαίωμα έκπτωσης 10% επί των διδάκτρων του δευτέρου μαθήματος, για 
τους μαθητές που παρακολουθούν δύο μαθήματα. Δικαίωμα έκπτωσης 20% επί των διδάκτρων του δευτέρου μαθήματος εάν 
αυτό είναι: 

 Πνευστό όργανο της συμφωνικής ορχήστρας 

  Μπάσο και συνοδεία φωνητικής μουσικής 

  Οποιοδήποτε όργανο του τμήματος Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής 
Δικαίωμα έκπτωσης 10% επί των διδάκτρων στους μαθητές που είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. 
Δικαίωμα έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων στους μαθητές που αποδεδειγμένα ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος. 
 
Στα μαθήματα Πιάνου η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στο ποσόν των 50,00 € 
Δικαίωμα έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων στους μαθητές που αποδεδειγμένα ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος . Οι 
εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τα παιδιά τους οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, στρατιώτες καθώς και άτομα με 
αναπηρία πάνω από 67% δικαιούνται έκπτωσης 50% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. 
 
Πολύτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 4 ανήλικα τέκνα και άνω ή ενήλικα άγαμα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 
Τρίτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 3 τέκνα μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 
εσωτερικού ή αλλοδαπής. 
Μονογονεικές Οικογένειες: Οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό (χωρίς γάμο, σε κατάσταση χηρείας ή διάστασης) με 
ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή 
αλλοδαπής. 
Οι εκπτώσεις χορηγούνται μία φορά ανά κατηγορία και δεν λειτουργούν αθροιστικές. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι αίθουσες των κτηρίων μπορούν να διατίθενται δωρεάν στους φορείς που έχουν την έδρα τους το Δήμο δύο φορές τον χρόνο 
ως εξής: 
α) μία φορά για γενική συνέλευση του φορέα 
β )μία φορά για οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμούν 
 
Η καθαριότητα των χώρων και των αιθουσών που διατίθενται από το Νομικό Πρόσωπο σε φορείς και φυσικά πρόσωπα 
βαρύνει του φορείς και τα φυσικά πρόσωπα. Η προμήθεια και η χρήση του εξοπλισμού που χρειάζεται κάθε φορέας για την 
διοργάνωση κάθε εκδήλωσης βαρύνει τον ίδιο. 
 
Η παρούσα, απόφαση του Δ.Σ., να δημοσιευτεί ολόκληρη στον Πίνακα ανακοινώσεων των χώρων και των εγκαταστάσεων του 
ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να καταργηθεί 
κάθε προηγούμενη 
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

 
1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 

 
μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
 

 
Εγκρίνει την διάθεση των χώρων και των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης, του Δημοτικού Οργανισμού 
Άθλησης Ν. Ψυχικού, του Κέντρου Τέχνης «Καρύδειο», του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπενετάτου», του Πνευματικού Κέντρου 
«Σπυροπούλειο», της Δημοτικής Πινακοθήκης «Λέφα» καθώς και των λοιπών χώρων των οποίων έχει παραχωρηθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο η χρήση και η λειτουργία καθώς και για τον καθορισμό του επιβαλλομένου κατά περίπτωση ετησίου 
δικαιώματος σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ως εξής: 
 

ΑΔΑ: Ω7ΣΔΟΚ79-Ο9Ν



8 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
 
Α. Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης 
 
Για την ανωτέρω αναφερόμενη περίοδο τα ποσά παραμένουν τα ίδια ήτοι,:  
 
Α.1. Δικαίωμα χρήσης εξωτερικών χώρων (στίβου – γηπέδου αθλοπαιδιών) 
 
Α.1.α. Για ιδιωτικά Σχολεία και λοιπούς φορείς: 

 για χρήση από 1 έως 10 ώρες μηνιαίως, με αθλούμενους μέχρι 30 άτομα ποσό 1.000,00 € ετησίως 

 για χρήση από 1 έως 10 ώρες μηνιαίως, με αθλούμενους άνω των 30 ατόμων ποσό 2.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 11 έως 20 ώρες μηνιαίως, ποσό 4.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 21 ώρες έως 40 ώρες μηνιαίως, ποσό 6.000,00 € ετησίως  

 για χρήση από 41 ώρες έως 60 ώρες μηνιαίως και ποσό 12.000,00 € ετησίως  

 για χρήση πάνω από 61 ώρες μηνιαίως, ποσό 16.000,00 € ετησίως 
 
Ως «ετήσια χρήση» ορίζεται η περίοδος από 15

 
Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου (9 μήνες). Σε περίπτωση μη χρήσης, λόγω 

ανωτέρας βίας ή με υπαιτιότητα της υπηρεσίας η καταβολή των τελών είναι αναλογική σύμφωνα με τη χρήση. Ο μήνας 
υπολογίζεται ολόκληρος αν γίνει χρήση μίας εβδομάδας και άνω.   
 
Α.1.β. Για ιδιωτικά Σχολεία και λοιπούς φορείς με μικρό αριθμό συμμετεχόντων μελών (μέχρι 30 άτομα) το μηνιαίο τέλος για 
έκτακτη μηνιαία και όχι ετήσια χρήση καθορίζεται ως εξής: 

 για χρήση έως 10 ώρες μηνιαίως ποσό 300,00 €, 

 πέραν των 10 ωρών και έως 20 ώρες μηνιαίως ποσό 450,00 €. 
 
Ειδικές Ρυθμίσεις,: 
Α.1.1. Για τα ιδιωτικά σχολεία και για λοιπούς φορείς που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και θα χρησιμοποιούν 
εκτάκτως τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου για την πραγματοποίηση Αθλητικών αγώνων ή 
εκδηλώσεων, το επιβαλλόμενο δικαίωμα θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανάλογα με τον 
αριθμό των συμμετεχόντων.  Σε περίπτωση διοργάνωσης αγωνιστικών   εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα 
του ενός σχολεία, το τίμημα ορίζεται στο ποσό των 300 ευρώ  ανά σχολείο που συμμετέχει στις εκδηλώσεις.  
 
Α.1.2. Στις περιπτώσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων το επιβαλλόμενο δικαίωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ 
ημερησίως. Στις περιπτώσεις με αριθμό συμμετεχόντων άνω των 30, και ζητώντας την αποκλειστική χρήση των χώρων το 
επιβαλλόμενο δικαίωμα θα ανέρχεται στο ποσόν των 1500,00 ευρώ ημερησίως.  
 
Α.1.3. Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις των αθλουμένων,  έχουν οι ίδιοι οι φορείς και σε καμιά περίπτωση 
το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α. 
 
Α.1.4. Για όλα τα φυσικά πρόσωπα, η ατομική χρήση του στίβου του Δημοτικού Γυμναστηρίου διατίθεται με ευθύνη των 
ενδιαφερομένων και μόνο. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής, βαρών, σκαμμάτων, στρωμάτων και εμποδίων, δεν επιτρέπεται 
σε μεμονωμένα άτομα, παρά μόνο στα εγκεκριμένα προγράμματα άθλησης, δηλαδή στους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου 
Φιλοθέης, στα Ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν πάρει έγκριση χρήσης για την σχολική περίοδο και στις ομάδες που έχουν 
πάρει ειδική άδεια χρήσης στις προβλεπόμενες ημέρες και ώρες, πάντα με την παρουσία υπεύθυνου γυμναστή. Το Δ.Σ. μπορεί 
κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεώς του, δύναται να αρνηθεί την παραχώρηση των χώρων του Γυμναστηρίου. 
 
Α.1.5. Στα Δημόσια Σχολεία, τα αθλητικά Σωματεία που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και δεν διαθέτουν 
δικούς τους χώρους άθλησης, καθώς και σε όσους έχουν μεγάλη προσφορά στον εθνικό ή τοπικό αθλητισμό διεθνείς αθλητές, 
διαιτητές, κριτές, παράγοντες, αθλητές του Α.Ο.Φ., μέλη του εκάστοτε ΔΣ του ΟΚΑΠΑ που  χρησιμοποιούν του χώρους του 
Δημοτικού Γυμναστηρίου μεμονωμένα, τα Ερασιτεχνικά Σωματεία  Κλασσικού Αθλητισμού, στα Φιλανθρωπικά Σωματεία ή 
ιδρύματα Ατόμων με ειδικές ανάγκες, διατίθενται δωρεάν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου.  
 
Α.1.6. Στους φορείς που παραχωρείται η χρήση των χώρων με βάση το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί κατά την λήψη της 
απόφασης παραχώρησης τον Σεπτέμβριο, δύναται να γίνει αλλαγή του υφιστάμενου προγράμματος μέχρι και τις 30 
Νοεμβρίου χωρίς νεώτερη απόφαση από το Δ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή αυτή δεν τροποποιεί το σύνολο των ωρών 
χρήσης. 
 
Α.1.7.  Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται τις μέρες και τις ώρες που θα ορίζονται 
στην χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί, το αναλογούν κατά περίπτωση 
δικαίωμα. 
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Α.1.8.  Στον υπολογισμό του συνόλου των ωρών χρήσης, οι ώρες υπολογίζονται ολόκληρες. Το σύνολο καθορίζεται από την 
ώρα εισόδου του πρώτου τμήματος μέχρι και την ώρα αποχώρησης του τελευταίου. Στο σύνολο χρήσης υπολογίζεται και ο 
χρόνος μεταξύ της αλλαγής των τμημάτων αν αυτός είναι μικρότερος των 60 λεπτών καθώς ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να 
δοθεί σε άλλη χρήση. 
Α.1.9.  Τα παραπάνω δικαιώματα χρήσης αφορούν τη χρήση των εξωτερικών χώρων (στίβος και γήπεδο αθλοπαιδιών) και όχι 
τις αίθουσες. Οι αίθουσες γυμναστικής και οργάνων δίδονται για χρήση κατόπιν αιτήσεως.  Οι ώρες αυτές προστίθενται στις 
ώρες χρήσης των εξωτερικών χώρων. 
 
Α.2.  Δικαίωμα χρήσης αιθούσης Γυμναστικής Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης: 
Η διάθεση της αίθουσας γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου, σε Συλλόγους ή ομάδες ατόμων, προτείνω να γίνεται 
έναντι επιβαλλομένου δικαιώματος καθοριζομένου στο ποσό των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως κατ’ άτομο. 
Η χρήση της αίθουσας και των οργάνων Γυμναστικής του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν δικαίωμα.  Ως «ομάδα» ορίζεται το σύνολο 
περισσοτέρων των 10 ατόμων.  
 
 
Α.3. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης του στίβου ή του γηπέδου αθλοπαιδιών από φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα) 
και από ομάδες ατόμων. 
 
Το μηνιαίο δικαίωμα χρήσης του στίβου του Δημοτικού Γυμναστηρίου από όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες ατόμων, καθώς και 
για ατομική χρήση του στίβου από φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα )στο ποσό των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως ανά άτομο 
- Η χρήση του στίβου του Δημοτικού  Γυμναστηρίου εκτός από τα φυσικά πρόσωπα (μεμονωμένα άτομα), θα γίνεται και από 
ομάδες κατόπιν αιτήσεως που θα περιλαμβάνει γραπτώς τα ονόματα των μελών καθώς και τον υπεύθυνο Γυμναστή και αφού 
έχει καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν μηνιαίο δικαίωμα ανά άτομο. 
- Η χρήση του γηπέδου αθλοπαιδιών θα γίνεται μόνο από τις ομάδες του τμήματος αθλοπαιδιών του Α.Ο. Φιλοθέης και από τις 
τάξεις των σχολείων, στα οποία έχει δοθεί άδεια να πραγματοποιούν το μάθημα τις γυμναστικής στους χώρους του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου κατόπιν αιτήσεώς τους. 
Για κάθε άλλη περίπτωση οργανωμένης ομάδας που αιτηθεί την χρήση του γηπέδου αθλοπαιδιών, η άδεια θα χορηγείται μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. του  Ο.Κ.Α.Π.Α., εφόσον το επιτρέπουν οι ανάγκες του προγράμματος διάθεσης του γηπέδου.   Στην 
περίπτωση αυτή θα ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας, ο οποίος θα συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες του Δ.Γ. και θα είναι 
υπεύθυνος για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της ομάδας, καθώς και για ότι άλλο αφορά την καλή 
συνεργασία.  
Το γήπεδο θα διατίθεται μόνο όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) άτομα από την ομάδα τις ημέρες και ώρες για τις οποίες 
έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια . 
Το τέλος χρήσης στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο ποσό των 10 € ανά άτομο μηνιαίως.  
Το Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. μπορεί να αρνηθεί την χρήση των χώρων του στίβου και του γηπέδου αθλοπαιδιών, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασής του. 
 
Α.4. Καθορισμός μηνιαίου τέλους χρήσης λουτρών Δημοτικού Γυμναστηρίου 
Το Δημοτικό Γυμναστήριο διαθέτει οργανωμένα λουτρά, για να εξυπηρετούν τους αθλητές ομάδων (ερασιτεχνικών και 
επαγγελματικών) που έχουν λάβει άδεια χρήσης των χώρων του. 
Η χρήση αυτή των λουτρών, θα γίνεται σε οργανωμένη μορφή και μόνο κατά τις ώρες που έχει διατεθεί το γυμναστήριο στις 
ανωτέρω ομάδες. 
Οι ώρες αυτές δεν μπορούν να συμπίπτουν με τις ώρες κοινού, παρά μόνο το πρωί πριν την έναρξη των μαθημάτων των 
σχολείων που χρησιμοποιούν το Δημοτικό Γυμναστήριο 07:00 π.μ. – 09:00 π.μ. κατά τις ίδιες ώρες. 
Η διάθεση των Λουτρών του Δημοτικού Γυμναστηρίου, γίνεται έναντι επιβαλλομένου δικαιώματος καθοριζομένου στο ποσό 
των (10) δέκα ευρώ μηνιαίως χρήση μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη, πέραν του αντίστοιχου προβλεπόμενου ποσού χρήσης 
των λοιπών χώρων, ανάλογα με την κατηγορία αθλουμένων στην οποία υπάγεται η ομάδα. 
Η χρήση των Λουτρών του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και αφού έχει 
καταβληθεί στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν δικαίωμα.  
Το Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Π.Α. μπορεί να αρνηθεί την χρήση των λουτρών κατόπιν αιτιολογημένης απόφασής του. 
 
Α.5. Καθορισμός δικαιώματος για διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου σε Αθλητικά Σωματεία 
για την περίοδο προετοιμασίας. 
Ως γνωστό το χρονικό διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, αποτελεί περίοδο προετοιμασίας των  Αθλητικών Σωματείων 
ομαδικών αθλημάτων για την επόμενη Αγωνιστική περίοδο. 
Προτείνω η διάθεση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου σε όσα Αθλητικά Σωματεία επιθυμούν να 
κάνουν χρήση του Γυμναστηρίου μας, για το Χρονικό διάστημα Αυγούστου- Σεπτεμβρίου, να γίνεται έναντι επιβαλλομένου 
δικαιώματος καθορισμένου ως εξής: 

 Για χρήση έως 10 ώρες μηνιαίως, ποσό 300 € μηνιαίως, 

 για χρήση από 11 ώρες έως 20 ώρες μηνιαίως, ποσό 450 € μηνιαίως 

 για χρήση από 21 ώρες και άνω το ποσόν θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου θα γίνεται τις μέρες και τις ώρες που θα ορίζονται στην 
χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο Ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ., το αναλογούν 
δικαίωμα . 
Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις που εγκρίνουν την συμμετοχή των μελών των ανωτέρω φορέων στα 
προγράμματα άθλησης, έχουν οι ίδιοι οι φορείς και σε καμιά περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ.. 
Τα επίτιμα μέλη τα οποία καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσσονται της οικονομικής εισφοράς . 
 
Α.6. Διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γυμναστηρίου στον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης ( Α.Ο.Φ.) 
Το Γυμναστήριο Φιλοθέης, ως γνωστό, αποτελεί αγωνιστικά την ιστορική και φυσική έδρα του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης ο 
οποίος ιδρύθηκε το 1956, και είχε την αποκλειστική χρήση του Γυμναστηρίου μέχρι το 1968. 
Ως εκ τούτου, η παρουσία του Α.Ο.Φ. ως ερασιτεχνικό σωματείο κλασικού αθλητισμού, στο χώρο του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου, πέραν της προβλεπομένης από την περίπτωση της παραγράφου Α.1.5. της παρούσης απόφασης για δωρεάν 
παραχώρηση, πρέπει να τυγχάνει ειδικής προτεραιότητας, για την εκτέλεση των αθλητικών του προγραμμάτων, προπονήσεων 
και αγωνιστικών υποχρεώσεων, κατόπιν αιτήσεώς του και έγκρισης από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με καθορισμένες προϋποθέσεις 
χρήσης και ωράρια. 
Η παραχώρηση θα έχει ετήσια ισχύ και θα επαναλαμβάνεται για κάθε αγωνιστική περίοδο. 
 
 
Β. Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού 
  
Β.1. Κολυμβητήριο 
 

4. Τμήματα παιδικά, εφηβικά μέχρι 18 ετών 
Η εγγραφή ορίζεται σε 10 ευρώ 
Η μηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται σε 20 ευρώ 
Η τριμηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους έχει έκπτωση 20% μόνο όταν προπληρώνεται 

5. Τμήματα ενηλίκων, υδρογυμναστικής και κοινού 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Η μηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται σε 30 ευρώ 
Η τριμηνιαία συνδρομή για Δημότες και Κατοίκους έχει έκπτωση 20% μόνο όταν προπληρώνεται 

6. Πακέτο πολλαπλών χρήσεων κολυμβητηρίου (κοινό) 
Η αγορά πακέτου 10 χρήσεων (φορών) για Δημότες και κατοίκους ορίζεται στα 50 ευρώ (5 ευρώ/χρήση) ετησίως . Σε 
περίπτωση μη χρήσης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται το πακέτο η υπηρεσία δεν μεταφέρεται. 

 
Β.2. Λοιπά αθλήματα 
 

3. Τμήματα παιδικά, εφηβικά μέχρι 18 ετών 
Η εγγραφή ορίζεται σε 10 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 30 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ )  

4. Τμήματα ενηλίκων 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ ) 

 
Β.3. Μέλη για χρήση γηπέδου Τένις 
 

2. Χρήση ενηλίκων 
Η εγγραφή ορίζεται σε 20 ευρώ 
Το τριμηνιαίο τέλος για Δημότες και Κατοίκους ορίζεται στο ποσό των 40 ευρώ καταβαλλόμενο την πρώτη χρήση στον 
πρώτο μήνα κάθε τριμήνου. (1

ο
 τρίμηνο-ΣΕΠ, ΟΚΤ, ΝΟΕ  2

ο
 τρίμηνο-ΔΕΚ, ΙΑΝ, ΦΕΒ  3

ο
 τρίμηνο ΜΑΡ, ΑΠΡ, ΜΑΙ  4

ο
 

τρίμηνο ΙΟΥΝ, ΙΟΥΛ, ΑΥΓ)  
Για την εγγραφή τους τα μέλη προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή αυτών και των τρίτων. 

 
Μη δημότες και κάτοικοι έχουν προσαύξηση +50% σε όλες τις παραπάνω τιμές (εκτός των ποσών των εγγραφών) 
 
Για ορισμένες ομάδες αθλουμένων θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις όπως: 

8. Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μέλη μονογονεικών οικογενειών, φοιτητές, όποιος εκπληρώνει την στρατιωτική του θητεία 
σε όποιο όπλο, αστυνομικοί που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας και άτομα με αναπηρία πάνω 
από 67% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών, δικαιούνται έκπτωσης 50%  

9. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ένα από δύο αδέρφια που είναι γραμμένα σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι και σε δύο 
αγωνίσματα και είναι ηλικίας μέχρι 18 ετών. Η έκπτωση γίνεται στο άθλημα με το μικρότερο τιμολόγιο. 
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10. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ίδιο παιδί ή ενήλικας που είναι γραμμένος σε δύο αγωνίσματα. Η έκπτωση ισχύει για το 
αγώνισμα με το μικρότερο τιμολόγιο. 

11. Δικαιούται 50% έκπτωσης το ένα από τα δύο μέλη οικογένειας που αθλούνται ταυτόχρονα την ίδια περίοδο. Η 
έκπτωση ισχύει για μέλη που είναι στην ίδια οικογενειακή μερίδα και ισχύει για το μέλος με το μικρότερο τιμολόγιο. Η 
έκπτωση ισχύει αποκλειστικά για συζύγους και ανήλικα τέκνα. 

12. Δικαιούνται 50% έκπτωσης αθλούμενοι άνω των 67 ετών σε όλα τα αθλητικά προγράμματα. 
13. Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και στα  Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τα παιδιά τους δικαιούνται 

50% έκπτωσης. 
14. Οι εκπτώσεις χορηγούνται μία φορά ανά κατηγορία και δεν λειτουργούν αθροιστικές. 

 
Γενικές παρατηρήσεις 

15. Όλες οι εκπτώσεις αφορούν τους ταυτόχρονα ενεργούς αθλούμενους και δεν αφορούν τα ποσά των εγγραφών. Σε 
περίπτωση διακοπής του 2

ου
 μέλους ή του 2

ου
 αθλήματος η έκπτωση παύει να ισχύει και η χρέωση θα είναι πλήρης και 

αναδρομική αν δεν υπάρχει ενεργή χρήση 6 τουλάχιστον μηνών του 2
ου

 μέλους ή του 2
ου

 αθλήματος μέσα στην ίδια 
αθλητική χρονιά (1/9 έκαστου έτους μέχρι 31/8 επόμενου έτους). 

16. Η εγγραφή είναι αφ άπαξ αν δεν υπάρχει διακοπή άθλησης πέραν των 12 μηνών σε όλα τα αθλήματα. 
17. Η ετήσια αθλητική περίοδος είναι από 1

ης
 Σεπτεμβρίου μέχρι 31

ης
 Αυγούστου. 

18. Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού ή τρίτοι χρήστες, οι χώροι του 
Αθλητικού Κέντρου διατίθενται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και μόνο και σε καμιά περίπτωση του ΝΠΔΔ 
«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ), απαραιτήτως κατόπιν 
προσκομίσεως ιατρικών βεβαιώσεων (ανάλογα το άθλημα) που εγκρίνει την συμμετοχή τους σε αθλητικά 
προγράμματα και δραστηριότητες. 

19. Πολύτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 4 ανήλικα τέκνα και άνω ή ενήλικα άγαμα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 

20. Τρίτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 3 τέκνα μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές 
του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 

21. Μονογονεικές Οικογένειες: Οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό (χωρίς γάμο, σε κατάσταση χηρείας ή 
διάστασης) με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του 
εσωτερικού ή αλλοδαπής.  

22. Ο αθλούμενος οφείλει να εξοφλήσει το τέλος για χρήση των χώρων και των υπηρεσιών που έχει αιτηθεί στην πρώτη 
παρουσία του στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό παρουσιών του στο μήνα ή στο τρίμηνο. 

23. Σε περίπτωση μη χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων χωρίς υπαιτιότητα του αθλουμένου, το καταβαλλόμενο τέλος για 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες δεν χρεώνεται. 

24. Σε περίπτωση μη χρήσης χώρων και εγκαταστάσεων από τον αθλούμενο λόγω ασθενείας, βάσει γνωμάτευσης ιατρού 
δημοσίου νοσοκομείου ή για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, το 
καταβαλλόμενο τέλος για τις αντίστοιχες υπηρεσίες μεταφέρεται για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία άθλησης ή 
συνιστάται η αποχή. 

25. Αν κάποιος πληρώσει την μηνιαία συνδρομή και δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών τα τέλη μεταφέρονται στον επόμενο 
μήνα.  

26. Εάν κατ εξαίρεση γίνει μικρή χρήση (μέχρι 2 φορές) των υπηρεσιών στο Κολυμβητήριο μέσα στον μήνα, ο αθλούμενος 
μπορεί κατ ανώτατο όριο 1 φορά το χρόνο να μεταφέρει τα τέλη χρήσης τον επόμενο μήνα καταβάλλοντας το αντίτιμο 
της χρήσης που έκανε με κόστος 5 ευρώ ανά χρήση, για όλες τις κατηγορίες αθλουμένων και χωρίς να ισχύει καμία 
έκπτωση. 

27. Η χρήση των γηπέδων μπάσκετ του Αθλητικού Κέντρου είναι δωρεάν για το κοινό εκτός αν υπάρχουν 
προγραμματισμένες προπονήσεις και εκδηλώσεις. Η χρήση των γηπέδων γίνεται κατ αποκλειστικότητα με ευθύνη των 
ίδιων. Οι αθλούμενοι στα γήπεδα που κάνουν χρήση ως «κοινό» οφείλουν να εξετάζονται από ιατρό με δική τους 
ευθύνη και να έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης της υγείας τους. Με την είσοδο στους χώρους αποδέχονται και 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των παραπάνω. 

28. Η χρήση της τριμηνιαίας εκπτωτικής συνδρομής αφορά αποκλειστικά και μόνο τους μήνες που αναφέρονται και σε 
περίπτωση μη χρήσης με υπαιτιότητα του αθλούμενου τα τέλη δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται. 

 
Δικαιούνται απαλλαγής των τελών: 

3. Οι αθλητές εθνικών ομάδων μετά από αίτημα των Ομοσπονδιών. 
4. Οι παλαίμαχοι πρωταθλητές μετά από αίτημα και απόφαση του ΔΣ. 

 
Β.4. Διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου  

9. Η πισίνα παραχωρείται σε συλλόγους και σε ιδιωτικά σχολεία και το τέλος χρήσης καθορίζεται ως εξής:   
α) κόστος 30 ευρώ ανά ώρα/ανά διαδρομή στη μεγάλη πισίνα και  
β) κόστος 30 ευρώ ανά ώρα η μικρή πισίνα. 

10. Τα γήπεδα μπάσκετ παραχωρούνται έναντι κόστους 20 ευρώ ανά ώρα/ανά γήπεδο. 
11. Η αίθουσα «Θεάτρου» του κτηρίου Πολλαπλών Χρήσεων  δύναται να παραχωρηθεί για πολιτιστικές και άλλου είδους 

εκδηλώσεις σε συλλόγους, ιδιώτες κτλ κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου αντί του ποσού 
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των 80 ευρώ (για διάρκεια χρήσης μέχρι 4 ώρες). Η καθαριότητα της αίθουσας καθώς και η χρήση εξοπλισμού (ήχος, 
φώτα κτλ) βαρύνουν το φορέα ή τον ιδιώτη. 

12. Η χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου θα γίνεται τις μέρες και ώρες που θα ορίζονται στην 
χορηγούμενη άδεια, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αφού έχει καταβληθεί στο ταμείο του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) το αναλογούν δικαίωμα. 

13. Την ευθύνη για τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις που εγκρίνουν τη συμμετοχή των μελών φορέων και φυσικών 
προσώπων στα προγράμματα άθλησης, έχουν οι ίδιοι οι φορείς και οι αθλούμενοί τους και σε καμιά περίπτωση το 
ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) 

14. Την ευθύνη για την χρήση των χώρων και εγκαταστάσεων που παραχωρείται σε φορείς έχει το προσωπικό του φορέα. 
Η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού είναι ευθύνη του φορέα παραχώρησης και σε καμιά περίπτωση του ΝΠΔΔ 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΟΚΑΠΑ) 

15. Η αίθουσα Θεάτρου μπορεί να διατίθεται δωρεάν στους φορείς που έχουν την έδρα τους στο Δήμο δύο φορές το 
χρόνο ως εξής. 
α) μία φορά για Γενική Συνέλευση του φορέα 
β) μία φορά για οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμούν 

16. Για τους συλλόγους ΑΟ Ποσειδών Νέου Ψυχικού, ΠΟΨ και γενικά όσους έχουν έδρα στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού η 
χρήση των χώρων θα διατίθεται με απόφαση του ΔΣ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. 
 
Στα ως άνω τιμήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α 

 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
1. ΚΑΡΥΔΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Η διάθεση των αιθουσών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς, σωματεία και φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι 
αμοιβής η οποία ορίζεται 60,00 € ημερησίως. 
2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Η διάθεση των αιθουσών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς ,σωματεία και φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι 
αμοιβής η οποία ορίζεται 60,00€ ημερησίως 
3. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ 
Η αίθουσα του πάνω ορόφου του κτιρίου θα διατίθεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων από φορείς, σωματεία και 
φυσικά πρόσωπα θα γίνεται έναντι αμοιβής η οποία ορίζεται στα 70,00€ ημερησίως . 
 
4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
Α) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Τα δίδακτρα για τους Δημότες και τους κατοίκους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προτείνεται να είναι: 
Μουσική Προπαιδεία 30€ , Βυζαντινή Μουσική 30€, Προκαταρτική οργάνου 50, Κατωτέρα Σχολή 55€, 
Μέση Σχολή65€, Ανωτέρα Σχολή 75€, Αρμονία Ωδική 60 €, Αντίστιξη 70 €, Φούγκα 70 €, Σύνθεση 90 € 
Ενοργάνωση 50 € 
 
Β) ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
Μουσική Προπαιδεία 50€, Βυζαντινή Μουσική 50€, Προκαταρτική οργάνου 70€, Κατωτέρα Σχολή 75€, 
Μέση Σχολή 85€, Ανωτέρα Σχολή 95€, Αρμονία Ωδική 80 €, Αντίστιξη 90 €, Φούγκα 90 €, Σύνθεση 110 € 
Ενοργάνωση 70 € 
 
Οι εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τα παιδιά τους οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, όποιος εκπληρώνει την 
στρατιωτική του θητεία σε όποιο όπλο, αστυνομικοί που υπηρετούν στα αστυνομικά τμήματα του Δήμου μας καθώς και άτομα 
με αναπηρία πάνω από 67% δικαιούνται έκπτωσης 50% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Σύστημα 
υποτροφιών για τη δωρεάν φοίτηση αριστούχων μαθητών. Δωρεάν φοίτηση για τους μαθητές που συμμετέχουν στη 
Φιλαρμονική του Δήμου εάν διδάσκονται το ίδιο όργανο με το οποίο συμμετέχουν στην Φιλαρμονική, καθώς επίσης έκπτωση 
50% εάν συμμετέχουν με διαφορετικό όργανο από το οποίο διδάσκονται καθώς επίσης έκπτωση 50% σε όσους μαθητές 
συμμετέχουν στην Παιδική Χορωδία του Δήμου. Δικαίωμα έκπτωσης 10% επί των διδάκτρων του δευτέρου μαθήματος, για 
τους μαθητές που παρακολουθούν δύο μαθήματα. Δικαίωμα έκπτωσης 20% επί των διδάκτρων του δευτέρου μαθήματος εάν 
αυτό είναι: 

 Πνευστό όργανο της συμφωνικής ορχήστρας 

  Μπάσο και συνοδεία φωνητικής μουσικής 

  Οποιοδήποτε όργανο του τμήματος Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής 
Δικαίωμα έκπτωσης 10% επί των διδάκτρων στους μαθητές που είναι συγγενείς πρώτου βαθμού. 
Δικαίωμα έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων στους μαθητές που αποδεδειγμένα ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος. 
 
Στα μαθήματα Πιάνου η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στο ποσόν των 50,00 € 
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Δικαίωμα έκπτωσης 50% επί των διδάκτρων στους μαθητές που αποδεδειγμένα ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος . Οι 
εργαζόμενοι στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, τα παιδιά τους οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές, στρατιώτες καθώς και άτομα με 
αναπηρία πάνω από 67% δικαιούνται έκπτωσης 50% μετά από προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. 
 
Πολύτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 4 ανήλικα τέκνα και άνω ή ενήλικα άγαμα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή αλλοδαπής. 
Τρίτεκνες Οικογένειες: Οικογένειες με 3 τέκνα μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 
εσωτερικού ή αλλοδαπής. 
Μονογονεικές Οικογένειες: Οικογένειες που αποτελούνται από ένα γονιό (χωρίς γάμο, σε κατάσταση χηρείας ή διάστασης) με 
ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή 
αλλοδαπής. 
Οι εκπτώσεις χορηγούνται μία φορά ανά κατηγορία και δεν λειτουργούν αθροιστικές. 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι αίθουσες των κτηρίων μπορούν να διατίθενται δωρεάν στους φορείς που έχουν την έδρα τους το Δήμο δύο φορές τον χρόνο 
ως εξής: 
α) μία φορά για γενική συνέλευση του φορέα 
β )μία φορά για οποιαδήποτε εκδήλωση επιθυμούν 
 
Η καθαριότητα των χώρων και των αιθουσών που διατίθενται από το Νομικό Πρόσωπο σε φορείς και φυσικά πρόσωπα 
βαρύνει του φορείς και τα φυσικά πρόσωπα. Η προμήθεια και η χρήση του εξοπλισμού που χρειάζεται κάθε φορέας για την 
διοργάνωση κάθε εκδήλωσης βαρύνει τον ίδιο. 
 
Η παρούσα, απόφαση του Δ.Σ., να δημοσιευτεί ολόκληρη στον Πίνακα ανακοινώσεων των χώρων και των εγκαταστάσεων του 
ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να καταργηθεί 
κάθε προηγούμενη. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  102/2018  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                   Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

           Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                    
                    Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 

                                                                                              Δημουλά Έλση 
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος 
                                                                                              Χανακούλας Αθανάσιος            
                                                                                              Φουστέρη Μαρία  

                   
                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  15/11/2018  
Φιλοθέη 19/11/2018  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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