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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΕ.Α.Π.)
ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.17/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 80/2018

1Ο έκτακτο Θέμα:

Τροποποίηση της αρ. 63/2018 απόφ. Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π. επί των δικαιωμάτων χρήσης
εγκαταστάσεων ΠΕ.Α.Π.

Στην Πεύκη σήμερα 17 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στο Δημ. Κατάστημα συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του
ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης μετά την με αριθμό 1513/12-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που
επιδόθηκε στον κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. και το Νόμο.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 15 μέλη παρευρίσκονται τα 12 ως εξής :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 Κουρτέση Λ.
2 Τσεκούρας Ν.
3 Καρβελάς Ι

Φωτίδης Χ.
Παπανικολάου Ε.
Σουρίδη Γ.
Αναγνώστου Κ.
Μαρκουλάκη Κ.
Ιακωβίδης Δ.
Μαρμαγγιόλης Ι.
Μελλίδης Ε
Αλλαγιάννης Ν.
Μουρατίδη Μ.
Πανταζής Π. (αντί κας Βαλσαμά)
Μεντεσίδου Δ.

Προ Η.Δ. ο πρόεδρος εισηγήθηκε τη ψήφιση δύο εκτάκτων θεμάτων ως εξής :
1. Τροποποίηση της αρ. 63/2018 απόφ. Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π. επί των δικαιωμάτων χρήσης εγκαταστάσεων ΠΕ.Α.Π. - ομόφωνα να
συζητηθεί.
2. Τροποποίηση της αρ. 71/2018 απόφ. Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π.– ομόφωνα να συζητηθεί.

Επί του 1ου εκτά;κτου Θέματος ο Πρόεδρος εισηγούμενος είπε τα εξής:
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. η τροποποίηση της 63/2018 απόφ. Δ.Σ. περί καθορισμού δικαιωμάτων χρήσης
εγκαταστάσεων ΠΕ.Α.Π.
Συγκεκριμένα :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

350€

450€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

550€

750€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

950€

1150€

1

ΑΔΑ: 7ΝΛΓΟΚΨ7-ΕΟΣ
ΠΡΟΒΑ
(με ηχολήπτη)
ΠΡΟΒΑ
(χωρίς
ηχολήπτη)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

ΠΡΩΙΝΗ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

200€

250€

150€

200€

ΠΡΩΙΝΗ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.», και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα του θεάτρου Δωρεάν.
Tα Δημόσια σχολεία του Δήμου Α΄/θμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αίθουσα του
θεάτρου Δωρεάν για μία (1) φορά το χρόνο και της Β΄/θμιας για δύο (2) φορές το χρόνο. Σε άλλη περίπτωση
η παραχώρηση της αίθουσας του θεάτρου θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.
Τα επίσημα αναγνωρισμένα Κόμματα, οι τοπικές κομματικές τους οργανώσεις, οι εκλεγμένες δημοτικές
παρατάξεις θα χρησιμοποιούν την αίθουσα Θεάτρου δωρεάν για μία (1) φορά το χρόνο. Για όλες τις
υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα ( 200€ ) και με
σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.. Εξαιρείται η περίοδος Βουλευτικών και Δημοτικών εκλογών όπου
για την χρήση της αίθουσας θεάτρου αποφασίζει η Διακομματική ή Διαπαραταξιακή επιτροπή αντίστοιχα.
Κόμματα, που δεν εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και Δημοτικές παρατάξεις μη
εκλεγμένες θα έχουν έκπτωση 50% από τις τιμές που ισχύουν στο τιμοκατάλογο.
Οι τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν αυτή ως έδρα, καθώς και οι
καλλιτέχνες που είναι δημότες θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα (200€).
Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που έχει την έδρα του εντός
των ορίων του Δήμου η χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο . Όταν ο αιτών είναι φυσικό
πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που ΔΕΝ έχει την έδρα του εντός των ορίων του Δήμου η
χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση την χρέωση θα την
αποφασίζει το Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από φιλανθρωπικά σωματεία θα διατίθεται Δωρεάν με απόφαση του
Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά του Πρόσωπα ( ΠΕ.Α.Π. & ΚΟΙ.ΠΑ.Π. ) είναι συνδιοργανωτές των
εκδηλώσεων , τότε η αίθουσα του θεάτρου θα διατίθεται Δωρεάν εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π. έχει δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του τιμοκαταλόγου.

❖ Για περισσότερες από 3 ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται κατά περίπτωση (απόφαση Δ.Σ).
❖ Οι τιμές καλύπτουν την ενοικίαση του θεάτρου και την χρήση του πάγιου ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού
❖ Άλλες παροχές και εξοπλισμός έχουν επιπλέον επιβάρυνση.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
«ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ»
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ

1.
2.

3.
4.
5.

ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

200€

260€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

300€

380€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

400€

500€

Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.», τα Δημόσια σχολεία του Δήμου και το Σωματείο
Εργαζομένων του Δήμου θα χρησιμοποιούν την αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» Δωρεάν.
Τα επίσημα αναγνωρισμένα Κόμματα, οι τοπικές κομματικές τους οργανώσεις, οι εκλεγμένες δημοτικές
παρατάξεις καθώς και οι τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν αυτή ως έδρα θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα δωρεάν για δυο (2) φορές το χρόνο. Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιούν θα επιβαρύνονται μόνο με τα λειτουργικά έξοδα (100€) και με απόφαση Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π.
Κόμματα, που δεν εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και Δημοτικές παρατάξεις μη
εκλεγμένες θα έχουν έκπτωση 50% από τις τιμές που ισχύουν στο τιμοκατάλογου.
Οι καλλιτέχνες που είναι δημότες ή κάτοικοι θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα (100€)
Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που έχει την έδρα του εντός
των ορίων του Δήμου η χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο . Όταν ο αιτών είναι φυσικό
πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που ΔΕΝ έχει την έδρα του εντός των ορίων του Δήμου η
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6.
7.
8.

χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Σε οποιαδήποτε ΑΔΑ:
άλλη περίπτωση
την χρέωση θα την
7ΝΛΓΟΚΨ7-ΕΟΣ
αποφασίζει το Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από φιλανθρωπικά σωματεία θα είναι Δωρεάν με απόφαση του Δ.Σ. του
ΠΕ.Α.Π. .
Σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά του Πρόσωπα ( ΠΕ.Α.Π. & ΚΟΙ.ΠΑ.Π. ) είναι συνδιοργανωτές των
εκδηλώσεων , τότε η αίθουσα θα διατίθεται Δωρεάν εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π. έχει δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του τιμοκαταλόγου.

❖ Για περισσότερες από 3 ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται κατά περίπτωση (απόφαση Δ.Σ).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

300€
(με ηχολήπτη)

250€
(χωρίς ηχολήπτη)

ΠΡΟΒΑ

150€
(με ηχολήπτη)

100€
(χωρίς ηχολήπτη)

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

500€
(με ηχολήπτη)

400€
(χωρίς ηχολήπτη)

❖ Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.» και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης «Αίθουσα Γιάννης Διαμαντόπουλος» Δωρεάν
εφόσον είναι διαθέσιμη.
❖ Τα Δημόσια σχολεία του Δήμου θα χρησιμοποιούν την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης «Αίθουσα
Γιάννης Διαμαντόπουλος» Δωρεάν δύο (2) φορές το χρόνο εφόσον είναι διαθέσιμη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
&
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗ
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

80€

100€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

100€

120€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

150€

180€

❖ Για όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν αυτή ως έδρα, οι
αίθουσες θα διατίθενται Δωρεάν δύο (2) φορές το χρόνο εφόσον είναι διαθέσιμη, και σε ειδικές περιπτώσεις με
απόφαση του προέδρου ή του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.
❖ Ο τιμοκατάλογος δεν αφορά ηχητική κάλυψη.
➢

Όλα τα δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων που ορίζονται με την παρούσα θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε
ισχύον ΦΠΑ

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
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ΑΔΑ: 7ΝΛΓΟΚΨ7-ΕΟΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα
Εγκρίνει την εισήγηση του προέδρου και συγκεκριμένα:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΥΚΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

350€

450€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

550€

750€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

950€

1150€

ΠΡΩΙΝΗ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

200€

250€

150€

200€

ΠΡΟΒΑ
(με ηχολήπτη)
ΠΡΟΒΑ
(χωρίς
ηχολήπτη)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

ΠΡΩΙΝΗ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.», και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα του θεάτρου Δωρεάν.
Tα Δημόσια σχολεία του Δήμου Α΄/θμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αίθουσα του
θεάτρου Δωρεάν για μία (1) φορά το χρόνο και της Β΄/θμιας για δύο (2) φορές το χρόνο. Σε άλλη περίπτωση
η παραχώρηση της αίθουσας του θεάτρου θα γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.
Τα επίσημα αναγνωρισμένα Κόμματα, οι τοπικές κομματικές τους οργανώσεις, οι εκλεγμένες δημοτικές
παρατάξεις θα χρησιμοποιούν την αίθουσα Θεάτρου δωρεάν για μία (1) φορά το χρόνο. Για όλες τις
υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούν θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα ( 200€ ) και με
σύμφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.. Εξαιρείται η περίοδος Βουλευτικών και Δημοτικών εκλογών όπου
για την χρήση της αίθουσας θεάτρου αποφασίζει η Διακομματική ή Διαπαραταξιακή επιτροπή αντίστοιχα.
Κόμματα, που δεν εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και Δημοτικές παρατάξεις μη
εκλεγμένες θα έχουν έκπτωση 50% από τις τιμές που ισχύουν στο τιμοκατάλογο.
Οι τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν αυτή ως έδρα, καθώς και οι
καλλιτέχνες που είναι δημότες θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα (200€).
Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που έχει την έδρα του εντός
των ορίων του Δήμου η χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο . Όταν ο αιτών είναι φυσικό
πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που ΔΕΝ έχει την έδρα του εντός των ορίων του Δήμου η
χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση την χρέωση θα την
αποφασίζει το Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από φιλανθρωπικά σωματεία θα διατίθεται Δωρεάν με απόφαση του
Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά του Πρόσωπα ( ΠΕ.Α.Π. & ΚΟΙ.ΠΑ.Π. ) είναι συνδιοργανωτές των
εκδηλώσεων , τότε η αίθουσα του θεάτρου θα διατίθεται Δωρεάν εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π. έχει δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του τιμοκαταλόγου.

❖ Για περισσότερες από 3 ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται κατά περίπτωση (απόφαση Δ.Σ).
❖ Οι τιμές καλύπτουν την ενοικίαση του θεάτρου και την χρήση του πάγιου ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού
❖ Άλλες παροχές και εξοπλισμός έχουν επιπλέον επιβάρυνση.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
«ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ»
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

200€

260€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

300€

380€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

400€

500€
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ΑΔΑ: 7ΝΛΓΟΚΨ7-ΕΟΣ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.», τα Δημόσια σχολεία του Δήμου και το Σωματείο
Εργαζομένων του Δήμου θα χρησιμοποιούν την αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» Δωρεάν.
Τα επίσημα αναγνωρισμένα Κόμματα, οι τοπικές κομματικές τους οργανώσεις, οι εκλεγμένες δημοτικές
παρατάξεις καθώς και οι τοπικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και έχουν αυτή ως έδρα θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα δωρεάν για δυο (2) φορές το χρόνο. Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιούν θα επιβαρύνονται μόνο με τα λειτουργικά έξοδα (100€) και με απόφαση Δ.Σ. ΠΕ.Α.Π.
Κόμματα, που δεν εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο καθώς και Δημοτικές παρατάξεις μη
εκλεγμένες θα έχουν έκπτωση 50% από τις τιμές που ισχύουν στο τιμοκατάλογου.
Οι καλλιτέχνες που είναι δημότες ή κάτοικοι θα επιβαρύνονται με τα λειτουργικά έξοδα (100€)
Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που έχει την έδρα του εντός
των ορίων του Δήμου η χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο . Όταν ο αιτών είναι φυσικό
πρόσωπο Δημότης ή Κάτοικος ή Νομικό Πρόσωπο που ΔΕΝ έχει την έδρα του εντός των ορίων του Δήμου η
χρέωση θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση την χρέωση θα την
αποφασίζει το Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π. .
Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από φιλανθρωπικά σωματεία θα είναι Δωρεάν με απόφαση του Δ.Σ. του
ΠΕ.Α.Π. .
Σε περίπτωση που ο Δήμος ή τα Νομικά του Πρόσωπα ( ΠΕ.Α.Π. & ΚΟΙ.ΠΑ.Π. ) είναι συνδιοργανωτές των
εκδηλώσεων , τότε η αίθουσα θα διατίθεται Δωρεάν εφόσον είναι διαθέσιμη.
Σε ειδικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος του ΠΕ.Α.Π. έχει δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του τιμοκαταλόγου.

❖ Για περισσότερες από 3 ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται κατά περίπτωση (απόφαση Δ.Σ).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
«ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

300€
(με ηχολήπτη)

250€
(χωρίς ηχολήπτη)

ΠΡΟΒΑ

150€
(με ηχολήπτη)

100€
(χωρίς ηχολήπτη)

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

500€
(με ηχολήπτη)

400€
(χωρίς ηχολήπτη)

❖ Ο Δήμος , τα Νομικά πρόσωπα «ΠΕ.Α.Π.» και «ΚΟΙ.ΠΑ.Π.» και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου θα
χρησιμοποιούν την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης «Αίθουσα Γιάννης Διαμαντόπουλος» Δωρεάν
εφόσον είναι διαθέσιμη.
❖ Τα Δημόσια σχολεία του Δήμου θα χρησιμοποιούν την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Λυκόβρυσης «Αίθουσα
Γιάννης Διαμαντόπουλος» Δωρεάν δύο (2) φορές το χρόνο εφόσον είναι διαθέσιμη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
&
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗ
ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΩΙ

08.00 – 16.00

80€

100€

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

17.00 – 23.00

100€

120€

ΟΛΗ ΜΕΡΑ

08.00 – 23.00

150€

180€
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❖ Για όλους τους τοπικούς φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη
μας
και έχουν αυτή ως έδρα, οι
ΑΔΑ:
7ΝΛΓΟΚΨ7-ΕΟΣ
αίθουσες θα διατίθενται Δωρεάν δύο (2) φορές το χρόνο εφόσον είναι διαθέσιμη, και σε ειδικές περιπτώσεις με
απόφαση του προέδρου ή του Δ.Σ. του ΠΕ.Α.Π.
❖ Ο τιμοκατάλογος δεν αφορά ηχητική κάλυψη.
➢

Όλα τα δικαιώματα χρήσης εγκαταστάσεων που ορίζονται με την παρούσα θα επιβαρύνονται με τον εκάστοτε
ισχύον ΦΠΑ

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 80/2018.
Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Παπανικολάου Ε.
2. Ιακωβίδης Δ.
3. Μουρατίδη Μ.
4. Αναγνώστου Κ.
5. Μελλίδης Ε.
6. Μαρμαγγιόλης Ι.
7. Πανταζής Π.
8. Μαρκουλάκη Κ.
9. Αλλαγιάννης Ν.
10. Μεντεσίδου Δ.
11. Σουρίδη Γ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φωτίδης Χρήστος
Ακριβές αντίγραφο
18/10/2018
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