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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης σε
τρίτους της χρήσης: α)Δημοτικού Αμφιθεάτρου
«Μίκης Θεοδωράκης» β)Αίθουσας εκδηλώσεων
«Μελίνα Μερκούρη» γ)Αίθουσας επιπέδου -2
Δημαρχείου (μεταξύ δημοτικού αμφιθεάτρου και
αίθουσας πολιτιστικού-πνευματικού κέντρου ) και
δ) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου,
για το έτος 2016.
Αριθμός Απόφασης: 177

Χολαργός σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 25-92015, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιο Βαλυράκη – Πρόεδρο

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου

Ιωάννης Κεχρής

Χρύσα Παρίση

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Αγλαϊα Σουρανή

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού με την υπ΄αριθμ. 184/7-10-2014 απόφασή του, είχε καθορίσει τα
ποσά που θα καταβάλλονται για το οικ. έτος 2015 στο Δήμο, από Συλλόγους ,Σωματεία, ιδιώτες κλπ, οσάκις εγκρίνεται
η παραχώρηση σε αυτούς η χρήση συγκεκριμένων δημοτικών εγκαταστάσεων( δημοτικών αιθουσών και του
κηποθεάτρου) ως εξής:

α. Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» :
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€
( μόνο για αμοιβή προσωπικού),
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς μη Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 300,00 € (250,00 € για παραχώρηση του αμφιθεάτρου και
50,00€ για αμοιβή προσωπικού ),
3. Δημότες ή κάτοικοι Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα Παπάγου
ή Χολαργό: 400,00 €(350,00 € για παραχώρηση του αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή
προσωπικού ).
4. Κάτοικοι μη Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός Παπάγου
ή Χολαργού : 600,00 € (550,00€ για παραχώρηση του αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή
προσωπικού ).

5.
6.
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μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης του αμφιθεάτρου.
Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται με το κόστος κάθε πρόσθετης
παροχής προσαυξημένο κατά 10%, το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 ευρώ για
κάθε παροχή.

β. Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€
(μόνο για αμοιβή προσωπικού),
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς μη Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 200,00€ (150,00€ για παραχώρηση της αίθουσας και
50,00€ για αμοιβή προσωπικού)
3. Δημότες ή κάτοικοι Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα Παπάγου
ή Χολαργό: 250,00 €(200,00 € για παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού
).
4. Κάτοικοι μη Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός Παπάγου ή
Χολαργού : 350,00 €(300,00€ για παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
5. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας,
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται με το κόστος κάθε πρόσθετης παροχής
προσαυξημένο κατά 10%, το οποίο δε μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 € για κάθε παροχή.
γ. Αίθουσας Εκθέσεων (επίπεδο -2 Δημαρχείου):
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00 €
(μόνο για αμοιβή προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς μη Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται ή έδρα τους: 100,00€ (50,00 € για παραχώρηση της αίθουσας και
50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
3. Ιδιώτες και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 150,00 €
(50,00 € για παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
4. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας, και το συνολικό ποσό δε
θα υπερβαίνει το ποσό των 500,00 € για κάθε εβδομάδα παραχώρησης.
δ. Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 100,00
€ (μόνο για αμοιβές προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς μη Παπάγου ή Χολαργού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 300,00€
3. Δημότες ή κάτοικοι Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα Παπάγου
ή Χολαργό: 600,00 € ,ή το 10% των εισπράξεών τους αν αυτό είναι μεγαλύτερο των 600,00€
4. Κάτοικοι μη Παπάγου ή Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός Παπάγου ή
Χολαργού : 800,00 €, ή το 10% των εισπράξεών τους αν αυτό είναι μεγαλύτερο των 800,00 €.
5. Αν γίνει παραχώρηση του κηποθεάτρου για περισσότερες από 10 παραστάσεις, οι όροι διάθεσης θα
καθορίζονται με απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών(π.χ. φωτισμού, μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
φροντιστού, ηλεκτρολόγου κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται με το κόστος κάθε πρόσθετης
παροχής,προσαυξημένο κατά 10%, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00 € για κάθε
παροχή.
7. Για δοκιμές παράστασης (μεταξύ των ωρών 08.30 και 14.00) οι υπό στοιχεία (1), (2),(3) και (4) τιμές
διαμορφώνονται σε 50,00 €, 150,00 € ,300,00€ και 400,00 € αντίστοιχα για κάθε δοκιμή.

ΑΔΑ:
Ψ6Α1ΩΞ1-ΦΝ4
8. Για δοκιμές παράστασης απογευματινές ή βραδυνές ώρες (μέχρις
ώρας
22.00) οι υπό στοιχεία (1),
(2),(3) και (4) τιμές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 100,00 €, 200,00 € , 350,00€ και 500,00 €
αντίστοιχα για κάθε δοκιμή.
Προτείνεται για το 2016 για την αποζημίωση χρήσης των δημοτικών αιθουσών και του δημοτικού
κηποθεάτρου, να ισχύσουν τα παρακάτω ποσά:
α. Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€ ( μόνο για αμοιβή προσωπικού),
Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00 € (200,00 € για
παραχώρηση του αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ),
Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού:250,00€ (200,00 € για παραχώρηση του
αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου -Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 500,00 € (450,00€ για παραχώρηση του αμφιθεάτρου
και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
Αν γίνει παραχώρηση του αμφιθεάτρου για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης του αμφιθεάτρου.
Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.

β. Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€ (μόνο για αμοιβή προσωπικού),
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 150,00€ (100,00€ για
παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού)
3. Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού: 200,00 €(150,00 € για παραχώρηση της αίθουσας
και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
4. Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 300,00 €(250,00€ για παραχώρηση της αίθουσας και
50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
5. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας,
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.
γ. Αίθουσας Εκθέσεων (επίπεδο -2 Δημαρχείου):
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00 € (μόνο για αμοιβή προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς , με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ή έδρα τους: 100,00€ (50,00 € για
παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
3. Ιδιώτες και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 150,00 €
(100,00 € για παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
4. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας, και το συνολικό ποσό δε θα
υπερβαίνει το ποσό των 500,00 € για κάθε εβδομάδα παραχώρησης.
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δ. Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00 € (μόνο για αμοιβές προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00€
3. Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 400,00 €
4. Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 600,00€
5. Αν γίνει παραχώρηση του κηποθεάτρου για περισσότερες από 10 παραστάσεις, οι όροι διάθεσης
θα καθορίζονται με απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.
7. Για δοκιμές θεατρικών–παιδικών παραστάσεων,μουσικών συναυλιών, εκδηλώσεων κλπ, κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου, οι υπό στοιχεία
(1), (2),(3) και (4) τιμές διαμορφώνονται σε 50,00 €, 125,00 € ,200,00€ και 300,00 € αντίστοιχα για
κάθε δοκιμή.
8. Ο χρήστης του θεάτρου για κάθε παράσταση θα καταβάλλει στο Δήμο ένα(1) ευρώ για κάθε
πωληθέν εισητήριο, το δε ελάχιστο ποσό ,το οποίο θα καταβληθεί, δε μπορεί να είναι κατώτερο του
ποσού των τριακοσίων(300) ευρώ.
9. Για κάθε παράσταση θα παραχωρούνται στο Δήμο εκατό πενήντα(150) προσκλήσεις-άδειες
δωρεάν εισόδου.

Επιπλέον να οριστεί ότι:
1. Η είσπραξη των παραπάνω ποσών θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
«οίκοθεν» και το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται της χρήσης, πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από τη
μέρα της εκδήλωσης.
2. Σε περίπτωση ματαίωσης ή μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου,
δεν επιστρέφεται σε αυτόν το καταβληθέν ποσό. Αν η ματαίωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου,
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των καταβληθέντων χρημάτων.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της :
Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2016, οι Οικονομικοί Όροι
παραχώρησης σε τρίτους της χρήσης των :
α)Δημοτικού Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης»
β)Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»
γ)Αίθουσας επιπέδου -2 Δημαρχείου (μεταξύ δημοτικού αμφιθεάτρου και αίθουσας πολιτιστικούπνευματικού κέντρου ) και
δ) Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου,
καθοριστούν ως ακολούθως :

α. Αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€ ( μόνο για αμοιβή προσωπικού),
Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00 € (200,00 € για
παραχώρηση του αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ),
Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού:250,00€ (200,00 € για παραχώρηση του
αμφιθεάτρου και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου -Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 500,00 € (450,00€ για παραχώρηση του αμφιθεάτρου
και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
Αν γίνει παραχώρηση του αμφιθεάτρου για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης του αμφιθεάτρου.
Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.

β. Αίθουσας εκδηλώσεων «Μελίνα Μερκούρη»:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00€ (μόνο για αμοιβή προσωπικού),
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 150,00€ (100,00€ για
παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού)
3. Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού: 200,00 €(150,00 € για παραχώρηση της αίθουσας
και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
4. Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 300,00 €(250,00€ για παραχώρηση της αίθουσας και
50,00€ για αμοιβή προσωπικού ).
5. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας,
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.
γ. Αίθουσας Εκθέσεων (επίπεδο -2 Δημαρχείου):
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00 € (μόνο για αμοιβή προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς , με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται ή έδρα τους: 100,00€ (50,00 € για
παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
3. Ιδιώτες και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 150,00 €
(100,00 € για παραχώρηση της αίθουσας και 50,00€ για αμοιβή προσωπικού),
4. Αν γίνει παραχώρηση της αίθουσας για περισσότερες από μία μέρες, τα παραπάνω ποσά
πολλαπλασιάζονται επί τον αριθμό ημερών παραχώρησης της αίθουσας, και το συνολικό ποσό δε θα
υπερβαίνει το ποσό των 500,00 € για κάθε εβδομάδα παραχώρησης.

δ. Κηποθεάτρου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου:
1. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 50,00 € (μόνο για αμοιβές προσωπικού)
2. Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα εκτός των ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται η έδρα τους: 250,00€
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3. Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείςΑΔΑ:
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με έδρα
εντός των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 400,00 €
4. Κάτοικοι εκτός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα εκτός
των ορίων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού : 600,00€
5. Αν γίνει παραχώρηση του κηποθεάτρου για περισσότερες από 10 παραστάσεις, οι όροι διάθεσης
θα καθορίζονται με απόφαση της εκτελεστικής Επιτροπής.
6. Αν γίνει χρήση πρόσθετων παροχών (φωτισμού, μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,
ηλεκτρολόγου, φροντιστή κλπ) ο ενδιαφερόμενος θα επιβαρύνεται επιπλέον με 100,00€ για κάθε
παροχή.
7. Για δοκιμές θεατρικών–παιδικών παραστάσεων,μουσικών συναυλιών, εκδηλώσεων κλπ, κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων και στα πλαίσια του φεστιβάλ του Δήμου, οι υπό στοιχεία
(1), (2),(3) και (4) τιμές διαμορφώνονται σε 50,00 €, 125,00 € ,200,00€ και 300,00 € αντίστοιχα για
κάθε δοκιμή.
8. Ο χρήστης του θεάτρου για κάθε παράσταση θα καταβάλλει στο Δήμο ένα(1) ευρώ για κάθε
πωληθέν εισητήριο, το δε ελάχιστο ποσό ,το οποίο θα καταβληθεί, δε μπορεί να είναι κατώτερο του
ποσού των τριακοσίων(300) ευρώ.
9. Για κάθε παράσταση θα παραχωρούνται στο Δήμο εκατό πενήντα(150) προσκλήσεις-άδειες
δωρεάν εισόδου.
Επιπλέον ορίζεται ότι:
1. Η είσπραξη των παραπάνω ποσών θα γίνεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
«οίκοθεν» και το αντίτιμο θα προκαταβάλλεται της χρήσης, πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από τη
μέρα της εκδήλωσης.
2. Σε περίπτωση ματαίωσης ή μη πραγματοποίησης της εκδήλωσης με υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου,
δεν επιστρέφεται σε αυτόν το καταβληθέν ποσό. Αν η ματαίωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου,
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο το σύνολο των καταβληθέντων χρημάτων.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργία Αρβανίτη
2 Βασιλική Μπουφούνου
3 Χρύσα Παρίση
4 Αγλαϊα Σουρανή

