ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1. ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

•

Όλοι, χωρίς εξαίρεση, καταβάλουν για την συµµετοχή τους σε όλες τις
δραστηριότητες και τα προγράµµατα που πραγµατοποιούνται
στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Μάθησης, για 12 µήνες
εγγραφή 5,00 €

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ
για
10,00 € µηνιαία συνδροµή και συµµετοχή δύο (2) ώρες
εφήβους (16 ετών και
την εβδοµάδα
άνω)
Ζωγραφική

Παραδοσιακοί

χοροί

10,00 € ετήσια συνδροµή και συµµετοχή δύο (2) ώρες

(6-18 ετών)

την εβδοµάδα
Γνωριµία
µε
τη 10 € ετήσια συνδροµή και συµµετοχή µία (1) ώρα την
µουσική 6-18 ετών
εβδοµάδα
10 € ετήσια συνδροµή και συµµετοχή δύο (2) ώρες την
Θέατρο 6-18 ετών
εβδοµάδα
Μουσικοκινητική
Αγωγή (για παιδιά 6-8
ετών )
Θεατρικό παιχνίδι
Κουκλοθέατρο
(για παιδιά 6-8 ετών )
Χειροτεχνία
Ζωγραφική
(για παιδιά 6-8 ετών
Χορωδία

∆ωρεάν συµµετοχή
∆ωρεάν συµµετοχή
∆ωρεάν συµµετοχή
∆ωρεάν συµµετοχή

Για νέα προγράµµατα θα αποφασίσει το ∆.Σ. µε

εισήγηση της ∆/νσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Ζωγραφική

10,00 € µηνιαία συνδροµή
εβδοµάδα

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

και συµµετοχή δύο (2) ώρες την

Παραδοσιακοί
χοροί

10,00 € µηνιαία συνδροµή
εβδοµάδα

Γνωριµία µε
τη µουσική

15,00 € ετήσια συνδροµή και συµµετοχή µία (1) ώρα την εβδοµάδα
15,00 € ετήσια συνδροµή

Θέατρο

εβδοµάδα

Χορωδία

∆ωρεάν συµµετοχή

και συµµετοχή δύο (2) ώρες την

και συµµετοχή δύο (2) ώρες την

Για νέα προγράµµατα θα αποφασίσει το ∆.Σ. µε εισήγηση της ∆/νσης.

2. ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΛΟΥ
Όλοι οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα , χωρίς εξαίρεση
καταβάλουν για την συµµετοχή τους στο Εργαστήρι Κεραµικής εγγραφή
5,00 € για 12 µήνες.
Η συµµετοχή των µαθητών των ∆ηµοτικών Σχολείων στο Πρόγραµµα
«Όλες τις εποχές πλάθω πηλό» είναι δωρεάν

Η συνδροµή των παιδιών και εφήβων (6-18 ετών) ορίζεται σε 20,00€
ετησίως και συµµετοχή δύο ( 2 ) ώρες την εβδοµάδα
Η συνδροµή των ενηλίκων ορίζεται σε 15,00 € για µηνιαία συνδροµή και
συµµετοχή δύο ( 2 ) ώρες την εβδοµάδα

Β.ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)
Β.1 KENTΡA ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι αίθουσες των Κέντρων ∆ηµιουργικής Μάθησης διατίθενται σε ιδιωτικούς και
δηµόσιους φορείς µε την υπογραφή ειδικού συµφωνητικού
Β.1.1.Β.1

∆ευτέρα έως και Πέµπτη 100,00 € ηµερήσια συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 20,00 € ανά
ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών

ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ,
Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ 4ΗΣ
∆ΗΜ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 140,00 € ηµερήσια
συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση
20,00€ ανά ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών
• ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 40,00 €
• ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 40,00 €

Β.1.2.
∆ευτέρα έως και Πέµπτη 120,00 € ηµερήσια συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 20,00 € ανά
ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ,ΚΥΨΕΛΗΣ
Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ, ΓΚΡΑΒΑΣ

Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 160,00 € ηµερήσια
συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση
20,00€ ανά ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών
• ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 40,00 €
• ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 40,00 €

Β.1.3

∆ευτέρα έως και Πέµπτη 80,00€ ηµερήσια συνδροµή
για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 20,00€ ανά ώρα
για χρήση άνω των 5 ωρών

ΣΕΠΟΛΙΩΝ, ΝΕΟΥ KΟΣΜΟΥ,
ΝΟΡΝΤΑΟΥ, ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ,

Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 120,00€ ηµερήσια
συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση
20,00€ ανά ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών
• ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 40,00€
• ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 40,00€

Β.2 .ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΓΟΥ∆Η

ΑΝΟΙΧΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΓΚΡΑΒΑΣ

∆ευτέρα έως και Πέµπτη 120,00€ ηµερήσια συνδροµή
Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 150,00€ ηµερήσια συνδροµή

∆ευτέρα έως και Πέµπτη 120,00€ ηµερήσια συνδροµή
Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 150,00€ ηµερήσια
συνδροµή

Στην παραχώρηση των ανοιχτών θεάτρων και αιθουσών πρέπει να τηρείται η Αστυνοµική
∆ιάταξη για τις ώρες της µεσηµβρινής & νυχτερινής ησυχίας και κάθε οικεία διάταξη για
τη διοργάνωση των εκδηλώσεών τους.

Β.3 ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
Θα υποστηρίζουν δωρεάν τις πολιτιστικές δράσεις, που διοργανώνονται από
∆ηµόσια σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ανήκουν στο
∆ήµο Αθηναίων, µετά από αίτηµα του αρµόδιου ∆/ντή ή Λυκειάρχη, καθώς και από
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς του ∆ήµου Αθηναίων, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα και ιερούς ναούς, κατηχητικά.
Β.4 ΕΚΘΕΣΕΙΣ (KENTΡA ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ)
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)
∆ευτέρα έως και Παρασκευή
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ

ΓΚΡΑΒΑΣ
Παραχωρείται ο
χώρος υποδοχής
φουαγιέ

από 9:00-21:00
80,00€ ηµερήσια συνδροµή
Σάββατο – Κυριακή
100,00€ ηµερήσια συνδροµή
Σάββατο – Κυριακή
Από 9:00-21:00
100,00€ ηµερήσια συνδροµή

Β.5 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ,ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ
(ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ)
Η αποζηµίωση για χρήση αιθουσών των εγκαταστάσεων
και των
Ανοιχτών
Θεάτρων της ∆ιεύθυνσης γίνεται µε την υπογραφή ειδικού συµφωνητικού και
ορίζεται ως εξής:

α)1.000,00 € συνδροµή για χρήση από µία (1) έως πέντε (5) ώρες ηµερησίως και
πέραν των πέντε (5) ωρών προσαύξηση 100,00 € ανά ώρα

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

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
-Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά την τιµολογιακή πολιτική του
ΟΠΑΝ∆Α καταργείται, µε µοναδική επιφύλαξη την ηµεροµηνία έναρξης του
παρόντος όπως ορίζεται κατωτέρω:
-Για οποιοδήποτε θέµα δεν προβλέπεται στο παρόν, ή για οποιοδήποτε
τροποποίηση του παρόντος, αρµόδιο να αποφασίσει είναι το ∆Σ του ΟΠΑΝ∆Α.
Όµοια, σε τυχόν περίπτωση εξαιρέσεως από το παρόν απαιτείται απόφαση του
∆.Σ. ειδικώς αιτιολογηµένη.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.

ΑΝΝΑ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ

