
 

                                         ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ,ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ,ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ-ΣΚΗΝΙΚΩΝ 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΓΚΡΑΒΑΣ,ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ,    

Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ, 

ΑΙΘΟΥΣΑ 4ΗΣ ∆ΗΜ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

• ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 150,00€ ηµερήσια  συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα 

για χρήση άνω των 5 ωρών 

• Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 200,00€ ηµερήσια συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά 

ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών 

• ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 

50,00€ 

• ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 

50,00€ 

 

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ,ΚΥΨΕΛΗΣ 

Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 

• ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 200,00€ ηµερήσια  συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα 

για χρήση άνω των 5 ωρών 

• Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 250,00€ ηµερήσια συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά 

ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών 

ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 

50,00€ 

ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 

50,00€ 



 

ΣΕΠΟΛΙΩΝ,                

ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,    

ΝΟΡΝΤΑΟΥ, 

ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 

 

 
 
 

• ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 100,00€ ηµερήσια  συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα 

για χρήση άνω των 5 ωρών 

• Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 150,00€ ηµερήσια συνδροµή για χρήση έως 5 ώρες , µε προσαύξηση 50,00€ ανά 

ώρα για χρήση άνω των 5 ωρών 

ΧΡΗΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ 

50,00€ 

ΧΡΗΣΗ ΠΙΑΝΟΥ 
50,00€ 

 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΑΤΡΑ  

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΥ∆Η 
• ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 200,00€ ηµερήσια συνδροµή  

Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 300,00€ ηµερήσια συνδροµή 

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΚΡΑΒΑΣ 
• ∆ευτέρα έως και Πέµπτη 150,00€ ηµερήσια συνδροµή  

Παρασκευή- Σάββατο-Κυριακή 250,00€ ηµερήσια συνδροµή 

 

 ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 

 

∆ευτέρα έως και Παρασκευή 

από 9:00-21:00 

300,00€ εβδοµαδιαία συνδροµή 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΒΑΣ 

Παραχωρείται ο χώρος 

υποδοχής φουαγιέ 

Σάββατο - Κυριακή από 

9:00-14:00 

100,00€ ηµερήσια συνδροµή 



∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
 

•  500,00 € συνδροµή για χρήση από 1 έως 5 ώρες ηµερησίως και πέραν  των 5 ωρών προσαύξηση 50,00€ ανά ώρα µετά από 

υπογραφή σχετικού Ιδιωτικού συµφωνητικού 

 

ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΚΗΝΙΚΩΝ 

∆ΩΡΕΑΝ παραχώρηση σε ∆ηµόσια σχολεία όλων των Εκπαιδευτικών βαθµίδων, Εκκλησιαστικά Ιδρύµατα, βρεφονηπιακούς σταθµούς του ∆ήµου 
Αθηναίων και εκδηλώσεις του Ο.Π.Α.Ν.∆.Α 

 

 

 

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


