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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 4-6 & 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
e-mail: tpapadopoulos@dopap.gr 
ΤΗΛ: 2106543879 (Εσωτ. 2) 
FAX: 2106561042  

Προς: ∆ηµότες και κατοίκους Παπάγου-
Χολαργού 
 

Κοιν: Τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέµα: Αθλητικά προγράµµατα ∆ΟΠΑΠ έτους 2011-2012 

 
Ενηµερώνουµε τους δηµότες και τους κατοίκους του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού ότι από ∆ευτέρα 

17/10/2011 ξεκινούν στον ∆ΟΠΑΠ τα πρώτα αθλητικά προγράµµατα και οι εγγραφές του έτους 2011-2012.  
Οι εγγραφές στα προγράµµατα θα πραγµατοποιούνται: 

• Στην έδρα του ∆ΟΠΑΠ (Κέντρο Νεότητας Παπάγου «Κωνσταντίνος Καραµανλής») οδός 

Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου, 15669 Παπάγου τηλ 2106543879 επιλ 1 Καθηµερινά ώρες:  

8:00 – 12:00. Απογευµατινές ώρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17:00 – 21:00 

• Στην αποκεντρωµένη υπηρεσία του Χολαργού (εγκαταστάσεις πρώην ∆ΑΟΧ) Τέρµα οδού 

Σύρου, 15562 Χολαργός, Καθηµερινά πρωινές ώρες: 8:00 – 12:00 και Απογευµατινές ώρες 

Τετάρτη και Παρασκευή 17:00 – 21:00. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι το χαρτί από ιατρό, χαρτί που να δικαιολογεί ότι ο 

αθλούµενος είναι κάτοικος/δηµότης του ∆ήµου, µία φωτογραφία, υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεµόνα για τις 

περιπτώσεις των ανηλίκων, Οικογενειακή κατάσταση για τις περιπτώσεις οικογενειών µε 3 τέκνα και πάνω, 

δικαιολογητικό για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ µε ποσοστό άνω του 67%, αποδεικτικό φοίτησης σε ΑΕΙ/ΑΤΕΙ για τις 

περιπτώσεις φοιτητών/σπουδαστών και έγγραφο που να πιστοποιείται ότι ο αθλούµενος είναι αιµοδότης. 

Οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται και καθορίζονται από την 30/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ∆ΟΠΑΠ είναι οι παρακάτω: 

• ∆ηµοτικά γυµναστήρια για ενήλικες ( Παπάγου, Σύρου, Ξανθίππου και Κρέσνης) 
o Αεροβική 

o Pilates 

o Σουηδική (ελεύθερη γυµναστική) 

o όργανα γυµναστικής 

o Σάουνα 

o Παραδοσιακούς χορούς κλπ (το ωρολόγιο πρόγραµµα των παρ. χορών θα ανακοινωθεί σε 

επόµενο δελτίο τύπου) 

• Αθλητικές Εγκαταστάσεις για παιδία (εξωτερικές και εσωτερικές) 

o Ακαδηµίες ποδοσφαίρου 5χ5 

o tae kwon do (πληροφορίες στον καθηγητή του tae kwon do στο τηλ 6936971177) 

o ξιφασκία 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα των αθλητικών δραστηριοτήτων: 

 



Γυµναστήριο Παπάγου (Κέντρο Νεότητας Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου) 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:30 – 10:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 19:00 – 20:00 PILATES 

10:30 – 11:30 PILATES 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 

ΤΡΙΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 18:00 – 19:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

10:30 – 11:30 PILATES – ABS  19:00 – 20:00 PILATES 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:30 – 10:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 19:00 – 20:00 PILATES 

10:30 – 11:30 PILATES/ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 

Γυµναστήριο Τέρµα οδού Σύρου Χολαργού 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:00 – 9:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:00 – 10:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 18:00 – 19:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

11:00 – 12:00 PILATES 19:00 – 20:00 PILATES 

8:00 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

10:00 – 11:00 PILATES 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:00 – 9:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:00 – 10:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 18:00 – 19:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 



11:00 – 12:00 PILATES 19:00 – 20:00 PILATES 

8:00 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

10:00 – 11:00 PILATES 18:00 – 19:00 PILATES 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:00 – 9:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:00 – 10:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 18:00 – 19:00 PILATES 

11:00 – 12:00 PILATES 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

8:00 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 

Γυµναστήριο οδού Ξανθίππου, Χολαργός 
 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:30 – 10:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 18:00 – 19:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

10:30 – 11:30 PILATES 19:00 – 20:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  20:00 – 21:00 PILATES 

  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

ΤΡΙΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

10:00 – 11:00 PILATES 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:30 – 10:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 18:00 – 19:00 ΑΕΡΟΒΙΚΗ 

10:30 – 11:30 ABS (ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ – ΡΑΧΙΑΙΟΙ) 19:00 – 20:00 PILATES 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  20:00 – 21:00 PILATES 

  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

10:00 – 11:00 PILATES 16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ    

 



 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

8:30 – 9:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 17:00 – 18:00 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

9:30 – 10:30 ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 18:00 – 19:00 PILATES 

10:30 – 11:30 PILATES 19:00 – 20:00  ΣΟΥΗ∆ΙΚΗ 

8:30 – 14:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ  20:00 – 21:00 PILATES 

  16:00 – 22:00 ΟΡΓΑΝΑ – ΒΑΡΗ 

 

Ακαδηµίες 5Χ5 (Γήπεδο 5Χ5 οδού Κύπρου Παπάγου) 
Ωρολόγιο πρόγραµµα ανάλογα µε το έτος γέννησης. 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 

 16:00 – 17:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00 

∆ΕΥΤΕΡΑ 2005 – 2006 (Α Β) 2001 – 2002 (Α) 1999 – 2000 (Α) 

ΤΡΙΤΗ 2003 – 2004 (Β) 2003 – 2004 (Α) 2001 – 2002 (Β) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2005 – 2006 (Α Β) 1999 – 2000 (Β) 1999 – 2000 (Α) 

ΠΕΜΠΤΗ 2003 – 2004 (Β) 2003 – 2004 (Α)  2001 – 2002 (Α) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 – 2006 (Α Β) 2001 – 2002 (Β) 1999 – 2000 (Β) 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

9:00 – 10:00 2003 – 2004 (Β) 

10:00 – 11:00  2003 – 2004 (Α) 

11:00 – 12:00 2001 – 2002 (Α) 

12:00 – 13:00 2001 – 2002 (Β) 

13:00 – 14:00  1999 – 2000 (Α) 

14:00 – 15:00 1999 – 2000 (Β) 

 

Σάββατο και Κυριακή θα γίνονται αγώνες, τουρνουά και φιλικά 

Επίσης θα λειτουργήσει τµήµα 1997 – 1998 του οποίου οι ηµέρες και οι ώρες προπονήσεων θα προστεθούν στο 

πρόγραµµα. Οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στο µεγάλο γήπεδο του Χολαργού 

 

Πρόγραµµα Ξιφασκίας 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο 

15.00 - 17.00 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

15.00 - 17.00 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

15.00 - 17.00 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

15.00 - 17.00 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

15.00 - 17.00 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

10.00 -12.00 

ή 

10.00 -13.00 

 

 

17.00 - 18.30 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 

 17.00 -18.30 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 

 

 

 

17.15 - 18.45 
ΜΑΖΙΚΟ 

 
 

17.15 - 18.45 
ΜΑΖΙΚΟ 

 

 

18.00 - 20.30 
ΜΑΖΙΚΟ 

10.00 -12.00 
ΜΑΖΙΚΟ 

19.00 - 20.30 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙ

ΚΟ 

 

 

19.00 - 20.30 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣ

ΤΙΚΟ 

 

 

18.00 - 20.30 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙ

ΚΟ   

10.00 -12.00 
ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 



∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 

∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σάββατο 

 19.00 - 21.00 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 

 19.00 - 21.00 
ΑΡΧΑΡΙΟΙ 

  

 

 

Τιµολόγηση των αθλητικών προγραµµάτων και των αιθουσών του ∆ΟΠΑΠ 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οικογενειακό πακέτο (η προσφορά 
ισχύει για εγγραφές µέχρι 
31/12/2011) 

230 € όλο το έτος (∆ηµότες) 
300 € όλο το έτος (Ετεροδηµότες) 

1 δραστηριότητα το κάθε µέλος - 3 µέλη 
και πάνω, συγγένεια Α’ βαθµού 

∆ηµοτικά Γυµναστήρια 
Κοινότητας Χολαργού(οδός Σύρου 
& οδός Ξανθίππου) 
  

∆ηµότες: 
35 € / δίµηνο (3 φορές/εβδοµάδα) 
45 € / δίµηνο (5 φορές/εβδοµάδα) 
Ετεροδηµότες: 
45 € / δίµηνο (3 φορές/εβδοµάδα) 
55 € / δίµηνο (5 φορές/εβδοµάδα) 

Χρήση οργάνων, Σουηδική & Αεοβική 
Γυµναστική, Pilates  

∆ηµοτικό Γυµναστήριο 
Κοινότητας Παπάγου 

∆ηµότες: 
40 € / δίµηνο (3 φορές/εβδοµάδα) 
50 € / δίµηνο (5 φορές/εβδοµάδα) 
Ετεροδηµότες: 
50 € / δίµηνο (3 φορές/εβδοµάδα) 
60 € / δίµηνο (5 φορές/εβδοµάδα) 

Χρήση οργάνων, Σουηδική & Αεοβική 
Γυµναστική, Pilates  

Παραδοσιακοί Χοροί 50 €  όλο έτος Εφάπαξ πληρωµή 

Πλατφόρµα ∆όνησης –  
Γυµναστήριο Παπάγου 

10 €  ανά χρήση(τιµή έναρξης) 
14 € οι 2 συνεδρίες,  
126 € οι 20 συνεδρίες , 
 224 € οι 40 συνεδρίες 

Έως τέλος Οκτωβρίου δωρεάν προσφορά 
γνωριµίας 

Καρέκλα Μασάζ 1 € / ανά χρήση 
∆ωρεάν για όσους έχουν το οικογενειακό 
πακέτο, µια φορά το µήνα 

Sauna – Γυµναστήριο Παπάγου και 
Χολαργού (Ξανθίππου) 

15 € / δίµηνο για δηµότες 
20 € / δίµηνο για µη δηµότες 
  

Απεριόριστη χρήση 

Μπαλέτο 
40 € / δίµηνο για δηµότες 
60 € / δίµηνο για ετεροδηµότες 

2  φορές την εβδοµάδα 

Μοντέρνος Χορός  
40 € / δίµηνο για δηµότες 
60 € / δίµηνο για ετεροδηµότες 

2 φορές την εβδοµάδα 

Ξιφασκία 
40 € / δίµηνο για δηµότες 
60 € / δίµηνο για ετεροδηµότες 

  

Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου 
55 € / δίµηνο 
200 € / προπληρωµή όλο το έτος 

3 φορές την εβδοµάδα προπόνηση & 
αγώνες 

 



ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γήπεδα mini ποδοσφαίρου – 5 Χ 5  
50 € / ώρα  έως τις 17.00 
70 € / ώρα µετά τις 17.00 

Παιχνίδια και διοργάνωση party 
10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 
  
Χρήση από σχολεία του ∆ήµου µε 
παρουσία Γυµναστή (δωρεάν) 
Χρήση από κατηχητικά εκκλησιών 
(δωρεάν) 

Β’ Γήπεδο Ποδοσφαίρου – 
Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας 
Χολαργού 
(οδός Σύρου) 

180 € / παιχνίδι 

10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 

Α’ Γήπεδο Ποδοσφαίρου -  
∆ηµοτικό Στάδιο «Μ. Μαρσώ»  

300 € / παιχνίδι 

10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 

Κλειστό Γυµναστήριο «Α. 
Τρίτσης» 

150 € / µιάµιση ώρα 

10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 

ΕΑΚ Παπάγου 90 € / µιάµιση ώρα 

10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 

Γήπεδα Τένις 
20 € / ώρα για χειµερινούς µήνες 
30 € / ώρα για καλοκαιρινούς µήνες 

10 % έκπτωση για χρήση 1 µήνα 
15 % έκπτωση για χρήση 2 µήνες 
20 % έκπτωση για χρήση 6 µήνες 
30 % έκπτωση για χρήση ενός έτους 

Κοστολόγηση χρήσης ελαστικού 
τάπητα (ταρτάν) 

50 € / µιάµιση ώρα  Χωρίς έκπτωση 

Γήπεδο Beach Volley 
  
  
∆ηµόσιοι & Ιδιωτικοί φορείς 

20 € / ώρα για χειµερινούς µήνες 
30 € / ώρα για καλοκαιρινούς µήνες 
  
300 €  / µήνα 

Εκπτωτικά πακέτα: για 4ώρες 10%, για 
8ώρες 15%, και για 12 ώρες 20% 
  
Χρήση για 6 ώρες την εβδοµάδα και 
αναπροσαρµογή του κόστους για 
περισσότερες ώρες  
Για χρήση παραπάνω από 1 µήνα 
εκπτωτικά πακέτα: 2 µήνες 10%, 3 µήνες 
15%, 6 µήνες 30% 

 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

• Οι οικογένειες οι οποίες έχουν πάνω από 4 τέκνα, συµµετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράµµατα του ∆ΟΠΑΠ 
(1 δραστηριότητα το κάθε µέλος), προσκοµίζοντας πιστοποιητικό από την Οµοσπονδία Πολυτέκνων. 

• Οι γονείς που έχουν 3 τέκνα δωρεάν σε όλα τα προγράµµατα του ∆ΟΠΑΠ (1 δραστηριότητα), 
προσκοµίζοντας πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα τέκνα 50 % έκπτωση 

• Τα ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας άνω του 67 %) συµµετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράµµατα του ∆ΟΠΑΠ, 
προσκοµίζοντας ανάλογο δικαιολογητικό. 

• Ετήσια προεξόφληση για όλα τα προγράµµατα, έκπτωση 25 % (εκτός του οικογενειακού πακέτου). 

• Το 2ο µέλος της ίδιας οικογένειας έκπτωση 20 % σε όλα τα προγράµµατα (εκτός και εάν το πρώτο µέλος 
ανήκει σε ειδική κατηγορία µε έκπτωση) 

• Σε φοιτητές και σπουδαστές µε την προσκόµιση αποδεικτικού φοίτησης θα παρέχεται έκπτωση 50% . 

• Οι αιµοδότες του ∆ήµου µας έκπτωση 50% 

• Ο ∆ΟΠΑΠ προσφέρει δωρεάν τη χρήση των οργάνων κάθε Σάββατο σε όσους είναι γραµµένοι στα 
προγράµµατά του. 

• Οι πληρωµές θα γίνονται µόνο κάθε δίµηνο για όλα  τα προγράµµατα σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και προ 
έναρξης του εν λόγω διµήνου. 

• Καθορίζεται ηµερήσιο αντίτιµο συµµετοχής στα προγράµµατα 3 € για όσους δεν επιθυµούν να ενταχθούν 
στα προγράµµατα δίµηνης διάρκειας. 

• Σε περίπτωση που η ετήσια προεξόφληση υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 € (µαζί µε την έκπτωση) τότε 
εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος να διαπραγµατεύεται την εξόφληση του ποσού σε δόσεις. 

• ∆εν θα εκδίδεται κάρτα αθλούµενου χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (πιστοποιητικό υγείας από ιατρό, 
έγγραφο που θα πιστοποιεί την ιδιότητα του ∆ηµότη ή κατοίκου όπου χρειάζεται  κ.λ.π.)  

• Στις κάρτες ανανέωσης θα υπάρχει σφραγίδα στην φωτογραφία  του αθλούµενου όπου θα επιδεικνύεται σε 
κάθε δραστηριότητα.  

• Οι ανανεώσεις θα γίνονται το πρώτο δεκαήµερο κάθε διµήνου  

• Στο ετήσιο οικογενειακό πακέτο ο αθλούµενος θα µπορεί να επιλέξει µια (1) δραστηριότητα όπου θα 
αναγράφεται στην κάρτα αθλούµενου. Τα χρήµατα θα καταβάλλονται εφ’ άπαξ. 

• ∆εν θα συµµετέχει κανένας αθλούµενος στις δραστηριότητες χωρίς ενηµερωµένη οικονοµικά κάρτα  

• Το ετήσιο οικογενειακό πακέτο  θα ισχύει ως προσφορά  µέχρι το πέρας του 2011   

• Σε κάθε προεξοφλούµενο πρόγραµµα η καταβολή θα γίνεται εφ’ άπαξ. 

• Οι προσφορές για τις οµάδες ιδιωτών στο γήπεδο του 5χ5 & 11χ11 συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν µε εφ’ 
άπαξ καταβολή  ( για ένα µήνα, για δύο µήνες , για έξι µήνες κ.λ.π.) , στα σχολεία του ∆ήµου µας η χρήση 
του γηπέδου 5χ5  µε τη συνοδεία καθηγητή φυσικής αγωγής τις πρωινές ώρες παρέχεται δωρεάν .  

• Θα γίνεται έλεγχος πληρωµής  των αθλουµένων σε συνεργασία γυµναστών-εισπρακτόρων κάθε δίµηνο .  

• Ετήσια προεξόφληση συµµετοχής σε πρόγραµµα 25% έκπτωση ( µόνο από την αρχή της περιόδου) 

• Αθροιστικές εκπτώσεις  αποκλείονται 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 


