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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Πρακτικού της  24ης Τακτικής  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου 
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

 Σήμερα ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 πραγματοποιήθηκε Τακτική  δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Βόλου 
Συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-
2020), του Διοικητικού  Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου, ύστερα από την 
έγγραφη πρόσκληση με Αριθμ. Πρωτ. 14052/25.9.2020 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555, για λήψη απόφασης στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Βλιώρας Γεώργιος  διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Βλιώρας Γεώργιος, Νάσιος Απόστολος,  Μποντού – Τοκαλή Γεωργία,  Παπαθανασίου Ελένη, Φάτσης Στέργιος 
(αναπληρ. Διαμαντένια Θεολόγου), Σκοτεινιώτης Μιχαήλ  Γκαβαλέκα Ευσταθία, Μάμαλη Σπυρίδων,  Μουρτζίνος 
Δημήτριος,  Κουτής Ιωάννης (Εκπρόσωπος εργαζομένων) 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μορφογιάννη Αναστασία, Σταυρίδης Αθανάσιος, Τομαρά Αγγελική, Τακμάκης Αθανάσιος, Πάνιου,  Κερασία 
(Εκπρόσωπος Σκοπευτικού Συλλόγου)  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Έγκριση κανονισμού παραχώρησης και τιμολόγησης χώρων της Διεύθυνσης 

Πολιτισμού 
 
Ο κ Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4Ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την 
αριθμ 15211/ΔΠ1539/29.9.2020 εισήγηση της Δ/νσης  Πολιτισμού και η οποία έχει ως εξής: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)» 
ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ 38446 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ,  
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38446 
Αρμόδια υπάλληλος: Παπανικολάου Ανθή 
ΤΗΛ.: 2421-0-91047 

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 24Η  
Αριθ. Απόφασης: 242/2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Βόλος  29/9/2020 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.15211/ΔΠ1539 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ     
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –                              
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                             
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )»                                                                 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                 
Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως 
    
                                                                                                     
ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισμού παραχώρησης και τιμολόγησης χώρων 

 
Για τη διασφάλιση της ορθής, επιμελούς και αποδοτικής χρήσης των χώρων και των πολιτιστικών υποδομών της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα λειτουργικά έξοδα κάθε χώρου, την ανάλογη πολιτική άλλων 
Δήμων και την πολυετή εμπειρία μας, εισηγούμαστε την έγκριση κανονισμού παραχώρησης και τιμολόγησης 
χώρων, ως ακολούθως: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
 
Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 
1. Σε ποιους διατίθενται 
Σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις,  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Εκπαιδευτικά 
και Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς, Επιμελητήρια, Σωματεία, Συλλόγους, 
Πολιτιστικές Ομάδες, ΜΚΟ για εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου και πολιτικά κόμματα για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων αμιγώς πολιτισμικού χαρακτήρα.  
2. Πώς διατίθενται 
1. Με την υποβολή εντύπου «Αίτησης» τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής της 

εκδήλωσης. 
2. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα έγκρισή της. 
3. Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.  
4. Μετά την έγκριση ο αιτών καλείται να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποτελεί δήλωση 

ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του εκάστοτε χώρου και να 
καταβάλει το αντίτιμο παραχώρησης που ορίζεται σύμφωνα με την τιμολόγηση, το αργότερο δύο ημέρες πριν 
την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση παραχώρησης ακυρώνεται. 

5. Η απόρριψη του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί αξίωση κατά της Διεύθυνσης  Πολιτισμού ή 
του Οργανισμού. 

6. Η ανάκληση - ματαίωση της παραχώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου. 
Εάν το αίτημα κατατεθεί πριν την καταβολή του αντιτίμου τότε η ακύρωση δεν επιβαρύνει οικονομικά τον 
νόμιμο εκπρόσωπο. Εάν κατατεθεί μετά την καταβολή του αντιτίμου, επιστρέφεται το 70%. 

7. Αν η ανάκληση - ματαίωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, ζητήματα 
δημόσιας υγείας κ.τ.λ) τότε επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού. 

3. Κωλύματα Διάθεσης 
1.  Οι εκάστοτε χώροι δεν είναι διαθέσιμοι για συγκεκριμένες ημερομηνίες όταν: 

 1.α. Η Διεύθυνση Πολιτισμού προγραμματίζει δικές της εκδηλώσεις. 
 1.β. Υπάρχει ήδη εγκεκριμένο αίτημα  
 1.γ. Δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό 
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2.  Όταν η εκδήλωση προσβάλει το κοινό αίσθημα, εναντιώνεται των σκοπών της Διεύθυνσης  Πολιτισμού ή 
δύναται να προκαλέσει ταραχές/αντιδράσεις σύμφωνα με την κρίση της. 

3. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος  
4. Αιτήματα από τυχόν οφειλέτες δεν γίνονται δεκτά 
5. Αιτήματα για εκδηλώσεις με πολιτικό περιεχόμενο ή και που περιλαμβάνουν  παρουσιάσεις 

κομματικών/πολιτικών θέσεων. 
 

 
Β) ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

1. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη», χωρητικότητας 1750 θέσεων 
2. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Βόλου, χωρητικότητας 1300 θέσεων 
3. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας χωρητικότητας 212 θέσεων 
4. Κινηματοθέατρο Αχίλλειον 
4.1. Αίθουσα Νίκου Κολοβού, χωρητικότητας 220 θέσεων 
4.2. Αίθουσα Ά ορόφου, χωρητικότητας 148 θέσεων 
4.3. Φουαγιέ 150m² 
5. Μεταξουργείο 
5.1. Αίθουσα προβολών – εκδηλώσεων, χωρητικότητας 148 θέσεων 
6. Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο 
6.1. Αίθουσα ισογείου - ημιώροφου 122m² - 70m² 
6.2. Αίθουσα 2ου ορόφου 127m² 
7. Δημοτικό Ωδείο Βόλου 
7.1. Αίθουσα Συναυλιών «‘Ερση Σαράτση», χωρητικότητας 100 θέσεων  
8. Δημοτική Σχολή Χορού 
8.1. Αίθουσα Α1 90m² (ισογείου με παρκέ και με πιάνο)  
8.2. Αίθουσα Α2 90m² (ισογείου με παρκέ) 
8.3. Αίθουσα Β1 90m² (ορόφου με παρκέ)  
8.4. Αίθουσα Β2 90m² (ορόφου με λαμινέιτ)  
9. Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Π.Κ.Ν.Ι.) 
9.1.1. Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας, χωρητικότητας 322 θέσεων 
9.1.2. Αίθουσα Διαλέξεων, χωρητικότητας 100 θέσεων 
9.1.3. Φουαγιέ 358m²  
9.1.4. Αίθουσα Υ1-υπογείου, 28,35 m² 
9.1.5. Αίθουσα Υ2-υπογείου, 26,76 m² 
9.1.6. Αίθουσα Υ3-υπογείου, 37,40 m²   
9.1.7. Αίθουσα Κεντρική-υπογείου, 90,25 m² 
9.1.8. Αίθουσα Χορού-υπογείου, 172 m²   
9.1.9. Αίθουσα Ι2- ισογείου, 15,50 m² 
9.1.10. Αίθουσα πρώην γραμματείας, ά ορόφου, 30 m²  
9.1.11. Αίθουσα Α2 ά ορόφου, 17,70 m² 
9.1.12. Αίθουσα Α4 ά ορόφου, 15,50 m² 
9.1.13. Αίθουσα Α5 ά ορόφου, 15 m² 
9.1.14. Αίθουσα Α6 ά ορόφου, 11,55 m² 
10. Κτίριο Αδαμόπουλου 
10.1. Αίθουσα Υποκριτικής 120m² 
10.2. Αίθουσα Χορού 120m² 

 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη» 
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 
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1. 700€ πλέον ΦΠΑ για συναυλίες, μουσικές παραστάσεις  
2. 500€ πλέον ΦΠΑ για θεατρικές και χορευτικές παραγωγές από ιδιωτικούς θιάσους και καλλιτεχνικά σχήματα  
3.  400€ πλέον ΦΠΑ για ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και παιδικές παραστάσεις 
4.  300€ πλέον ΦΠΑ για εκδηλώσεις φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινωφελούς σκοπού, ή σχολές 
χορού, συλλόγους και σωματεία της πόλης που πραγματοποιούν τις καθιερωμένες τους εκδηλώσεις.  
 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 
200€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
2. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας Βόλου 
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα.  
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 
1. 600€ πλέον ΦΠΑ για συναυλίες, μουσικές παραστάσεις  
2. 450€ πλέον ΦΠΑ για θεατρικές και χορευτικές παραγωγές από ιδιωτικούς θιάσους και καλλιτεχνικά σχήματα  
3. 350€ πλέον ΦΠΑ για ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και παιδικά 
4. 250€ πλέον ΦΠΑ για εκδηλώσεις φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σχολές χορού, σύλλογοι και σωματεία 
της πόλης που πραγματοποιούν τις καθιερωμένες τους εκδηλώσεις. 
 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 
200€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
3. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις- κινηματογραφήσεις 
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 150€ πλέον ΦΠΑ 250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 200€ πλέον ΦΠΑ 300€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 250€ πλέον ΦΠΑ 350€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο M.O. των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις καθιερωμένες τους 
δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή τους,  η συμβολή στα λειτουργικά 
έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Ανά ημέρα πρόβας: 80€ πλέον ΦΠΑ 
 
 
4. Κινηματοθέατρο Αχίλλειον 
 
4.1.Αίθουσα Νίκου Κολοβού  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις - κινηματογραφήσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή 
πολιτισμικού χαρακτήρα. 
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α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 100€ πλέον ΦΠΑ 180€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 150€ πλέον ΦΠΑ 230€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 200€ πλέον ΦΠΑ 280€ πλέον ΦΠΑ 

Υπολογίζεται ο Μ.Ο των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις καθιερωμένες τους 
δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή τους,  η συμβολή στα λειτουργικά 
έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές πέραν των δύο ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το 
φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 220€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 120€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ 

 
ε) Ανά ημέρα πρόβας: 50€ πλέον ΦΠΑ 
 
 
4.2. Αίθουσα Ά ορόφου 
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις - κινηματογραφήσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 80€ πλέον ΦΠΑ 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 120€ πλέον ΦΠΑ 180€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 180€ πλέον ΦΠΑ 230€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο Μ.Ο των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις καθιερωμένες τους 
δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή τους,  η συμβολή στα λειτουργικά 
έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  120€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  80€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το φορέα 
οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 180€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ 
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4.3. Φουαγιέ 
Διατίθεται για καλλιτεχνικές εκθέσεις ερασιτεχνών δημιουργών ή φιλανθρωπικά μπαζάρ και όταν δεν παρακωλύει 
το συνολικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αχιλλείου. 
Συμβολή στα λειτουργικά έξοδα: 50€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
5. Μεταξουργείο 
5.1. Αίθουσα προβολών – εκδηλώσεων 
Διατίθεται μόνο για κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, ενημερωτικού, 
καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το φορέα 
οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   80€ πλέον ΦΠΑ 

 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
6. Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο 
Διατίθεται μόνο για εικαστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που να συνάδουν με το σκοπό 
της λειτουργίας του χώρου. 
 
6.1. Αίθουσα ισογείου – ημιώροφου:  

1 Ολόκληρη ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
3 6 – 10 ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 
4 11 – 22 ημέρες 300€ πλέον ΦΠΑ 
5 21 – 30 ημέρες 500€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
6.2. Αίθουσα 2ου ορόφου:  

1 Ολόκληρη ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 100€ πλέον ΦΠΑ 
4 6 – 10 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
5 11 – 22 ημέρες 250€ πλέον ΦΠΑ 
6 21 – 30 ημέρες 400€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
7. Δημοτικό Ωδείο Βόλου 
7.1. Αίθουσα Συναυλιών «Έρση Σαράτση» 
Διατίθεται μόνο για συναυλίες, ηχογραφήσεις-κινηματογραφήσεις, σεμινάρια-ημερίδες και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις που να συνάδουν με το σκοπό της λειτουργίας του χώρου και όταν δεν παρακωλύουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα του Ωδείου. 
 
Α) Με αντίτιμο εισόδου για εκδηλώσεις που προκύπτει για το φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική 
συμμετοχή: 

1 Ολόκληρη ημέρα 160€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  80€   πλέον ΦΠΑ 

 
Β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 80€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 50€ πλέον ΦΠΑ 
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8. Δημοτική Σχολή Χορού 
Διατίθεται μόνο για τη διενέργεια εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού σεμιναρίου ή για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που να 
συνάδουν με το σκοπό λειτουργίας του χώρου. 
 
Για τις αίθουσες Α1, Α2, Β1, Β2 συμβολή στα  λειτουργικά έξοδα ανά αίθουσα: 

1 Ολόκληρη ημέρα 120€  πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  60€  πλέον ΦΠΑ 
3 Για 2 συνεχόμενες ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
9. Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Π.Κ.Ν.Ι) 
 
9.1.Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις- κινηματογραφήσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή 
πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 150€ πλέον ΦΠΑ 250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 200€ πλέον ΦΠΑ 300€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 250€ πλέον ΦΠΑ 350€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο Μ.Ο. των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις καθιερωμένες τους 
δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή τους, η συμβολή στα λειτουργικά 
έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το φορέα 
οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 200€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
ε) Ανά ημέρα πρόβας: 50€ πλέον ΦΠΑ 
 
9.2. Αίθουσα Διαλέξεων 
Διατίθεται μόνο για ηχογραφήσεις-κινηματογραφήσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου:  

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ 
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9.3. Φουαγιέ 
Διατίθεται μόνο για καλλιτεχνικές ή εικαστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις επιστημονικού, εκπαιδευτικού ή 
καλλιτεχνικού χαρακτήρα που συνάδουν με το σκοπό της λειτουργίας του χώρου και δεν παρακωλύουν το συνολικό 
πρόγραμμα του Π.Κ.Ν.Ι. 
 

1 Ολόκληρη ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
3 6 – 10 ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 
4 11 – 22 ημέρες 250€ πλέον ΦΠΑ 
5 21 – 30 ημέρες 300€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
9.4 – 9.14 Αίθουσες υπογείου, ισογείου & ά ορόφου 
Διατίθενται μόνο για δράσεις εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού σκοπού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
συλλόγους, σωματεία της πόλης και οργανωμένες ομάδες πολιτών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς: 
δημιουργικές  δραστηριότητες, δράσεις αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου, πολιτιστικές δραστηριότητες, 
καλλιτεχνικά μαθήματα  για κάθε ηλικιακή ομάδα και ομαδικές  δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό 
και τη δημιουργικότητα.  
Οι δράσεις δεν θα πρέπει να υλοποιούνται ήδη ή να είναι πανομοιότυπες από τα τμήματα της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού. 
 

Αίθουσες Λειτουργικό κόστος Παραχώρηση  
έως 3 μήνες 

Παραχώρηση πάνω από 3 
μήνες 

Για δράσεις 
χωρίς έσοδα 

Μηνιαίο  
λειτουργικό 
κόστος κατά αναλογία των ημερών 
χρήσης εφόσον η αίθουσα 
παραχωρείται σε περισσότερους 
από έναν φορέα   
 x μήνες διάθεσης  
πλέον ΦΠΑ 
 

  
2 δόσεις 

Μία δόση κάθε τρίμηνο 

Για δράσεις με 
έσοδα 

Μηνιαίο  
λειτουργικό 
κόστος κατά αναλογία των ημερών 
χρήσης εφόσον η αίθουσα 
παραχωρείται σε περισσότερους 
από έναν φορέα   
 x μήνες διάθεσης  
+ 50€ πλέον ΦΠΑ 

 
2 δόσεις 

Μία δόση κάθε τρίμηνο 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

9.4 Αίθουσα Υ1-υπογείου 50€/μήνα  
9.5 Αίθουσα Υ2-υπογείου  45€/μήνα  
9.6 Αίθουσα Υ3-υπογείου 60€/μήνα  
9.7 Αίθουσα Κεντρική-υπογείου 155€/μήνα  
9.8 Αίθουσα Χορού-υπογείου 190€/μήνα  
9.9 Αίθουσα Ι2- ισογείου 30€/μήνα  
9.10 Αίθουσα πρώην γραμματείας, ά ορόφου 50€/μήνα  
9.11 Αίθουσα Α2 ά ορόφου 30€/μήνα  
9.12 Αίθουσα Α4 ά ορόφου 30€/μήνα  
9.13 Αίθουσα Α5 ά ορόφου 25€ /μήνα  
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9.14 Αίθουσα Α6 ά ορόφου 20€ /μήνα  
 
 
10. Κτίριο Αδαμόπουλου 
Διατίθεται μόνο για δράσεις καλλιτεχνικού ή εκπαιδευτικού σκοπού από τοπικές ερασιτεχνικές ομάδες θεάτρου ή 
ομάδες χορού και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
10.1. Αίθουσα Υποκριτικής: 40€ πλέον ΦΠΑ/μήνα 
10.2. Αίθουσα Χορού: 40€ πλέον ΦΠΑ/μήνα 
 
Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Για εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές παραγωγές- προτάσεις που φιλοξενούνται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού υψηλού πολιτισμικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου που προάγουν το πνευματικό 
επίπεδο της πόλης ή έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα με ποιότητα και σοβαρότητα και με όριο έξι (6) συνεργασίες 
ετησίως (εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό εκδηλώσεων) και αφορά φορείς με αντίτιμο εισόδου, η 
συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται στο 70% της αρχικής τιμής του εκάστοτε χώρου.  
 
Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
Δωρεάν παραχώρηση ισχύει: 
1. Σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. 
2.Σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή 
προάγει τα τοπικά συμφέροντα και δεν προκύπτει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον φορέα - διοργανωτή και 
ούτε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ανά φορέα και κατ’ έτος. 
3.Σε κρατικούς φορείς για εκδηλώσεις αμιγώς ενημερωτικού χαρακτήρα που προασπίζουν το γενικό (δημόσιο) 
συμφέρον και δεν προκύπτει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον φορέα -  διοργανωτή. 
4. Σε αιτήματα για εκδηλώσεις δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων καθώς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας, 
Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όταν δεν προκύπτει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον 
φορέα - διοργανωτή. 
5. Σε προτάσεις – συνεργασίες, που δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για τον συνεργαζόμενο φορέα και που 
διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού. 
 
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού. 
 
 
Η παρούσα απόφαση είναι κανονιστική και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Οργανισμού. 
 
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο. 
 
 
Η Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού    Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  

του Τμήματος Εκδηλώσεων  
Χρύσα Δραντάκη     της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
  

Ευαγγελία Κατούνια 
 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη την με αριθμ 15211/ΔΠ1539/29.9.2020 εισήγηση της Δ/νσης  Πολιτισμού μετά από διαλογική 
συζήτηση (αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει:  
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  
 
1. Σε ποιους διατίθενται 
Σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις,  ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, 
Εκπαιδευτικά και Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς, Επιμελητήρια, 
Σωματεία, Συλλόγους, Πολιτιστικές Ομάδες, ΜΚΟ για εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου και 
πολιτικά κόμματα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αμιγώς πολιτισμικού χαρακτήρα.  
2. Πώς διατίθενται 
1. Με την υποβολή εντύπου «Αίτησης» τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία 

διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
2. Η υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα έγκρισή της. 
3. Το αίτημα εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού.  
4. Μετά την έγκριση ο αιτών καλείται να υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποτελεί 

δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του 
εκάστοτε χώρου και να καταβάλει το αντίτιμο παραχώρησης που ορίζεται σύμφωνα με την 
τιμολόγηση, το αργότερο δύο ημέρες πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση 
η έγκριση παραχώρησης ακυρώνεται. 

5. Η απόρριψη του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί αξίωση κατά της Διεύθυνσης  
Πολιτισμού ή του Οργανισμού. 

6. Η ανάκληση - ματαίωση της παραχώρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αίτηση του νόμιμου 
εκπροσώπου. Εάν το αίτημα κατατεθεί πριν την καταβολή του αντιτίμου τότε η ακύρωση δεν 
επιβαρύνει οικονομικά τον νόμιμο εκπρόσωπο. Εάν κατατεθεί μετά την καταβολή του αντιτίμου, 
επιστρέφεται το 70%.\ 

7. Αν η ανάκληση - ματαίωση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, 
ζητήματα δημόσιας υγείας κ.τ.λ) τότε επιστρέφεται το σύνολο του καταβληθέντος ποσού. 
 

3. Κωλύματα Διάθεσης 
1.  Οι εκάστοτε χώροι δεν είναι διαθέσιμοι για συγκεκριμένες ημερομηνίες όταν: 

 1.α. Η Διεύθυνση Πολιτισμού προγραμματίζει δικές της εκδηλώσεις. 
 1.β. Υπάρχει ήδη εγκεκριμένο αίτημα  
 1.γ. Δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό 

2. Όταν η εκδήλωση προσβάλει το κοινό αίσθημα, εναντιώνεται των σκοπών της Διεύθυνσης  
Πολιτισμού ή δύναται να προκαλέσει ταραχές/αντιδράσεις σύμφωνα με την κρίση της. 

3. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος  
4. Αιτήματα από τυχόν οφειλέτες δεν γίνονται δεκτά 
5. Αιτήματα για εκδηλώσεις με πολιτικό περιεχόμενο ή και που περιλαμβάνουν  παρουσιάσεις 

κομματικών/πολιτικών θέσεων. 
 
Β) ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 
 

1. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη», χωρητικότητας 1750 θέσεων 
2. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας Βόλου, χωρητικότητας 1300 θέσεων 
3. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας χωρητικότητας 212 θέσεων 
4. Κινηματοθέατρο Αχίλλειον 

a. Αίθουσα Νίκου Κολοβού, χωρητικότητας 220 θέσεων 
b. Αίθουσα Ά ορόφου, χωρητικότητας 148 θέσεων 

ΑΔΑ: 6ΥΤΒΟΚ6Υ-6ΞΦ



 11

c. Φουαγιέ 150m² 
5. Μεταξουργείο 

a. Αίθουσα προβολών – εκδηλώσεων, χωρητικότητας 148 θέσεων 
6. Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο 

a. Αίθουσα ισογείου - ημιώροφου 122m² - 70m² 
b. Αίθουσα 2ου ορόφου 127m² 

7. Δημοτικό Ωδείο Βόλου 
a. Αίθουσα Συναυλιών «‘Ερση Σαράτση», χωρητικότητας 100 θέσεων  

8. Δημοτική Σχολή Χορού 
a. Αίθουσα Α1 90m² (ισογείου με παρκέ και με πιάνο)  
b. Αίθουσα Α2 90m² (ισογείου με παρκέ) 
c. Αίθουσα Β1 90m² (ορόφου με παρκέ)  
d. Αίθουσα Β2 90m² (ορόφου με λαμινέιτ)  

9. Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Π.Κ.Ν.Ι.) 
a. Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας, χωρητικότητας 322 θέσεων 
b. Αίθουσα Διαλέξεων, χωρητικότητας 100 θέσεων 
c. Φουαγιέ 358m²  
d. Αίθουσα Υ1-υπογείου, 28,35 m² 
e. Αίθουσα Υ2-υπογείου, 26,76 m² 
f. Αίθουσα Υ3-υπογείου, 37,40 m²   
g. Αίθουσα Κεντρική-υπογείου, 90,25 m² 
h. Αίθουσα Χορού-υπογείου, 172 m²   
i. Αίθουσα Ι2- ισογείου, 15,50 m² 
j. Αίθουσα πρώην γραμματείας, ά ορόφου, 30 m²  
k. Αίθουσα Α2 ά ορόφου, 17,70 m² 
l. Αίθουσα Α4 ά ορόφου, 15,50 m² 
m. Αίθουσα Α5 ά ορόφου, 15 m² 
n. Αίθουσα Α6 ά ορόφου, 11,55 m² 

10. Κτίριο Αδαμόπουλου 
a. Αίθουσα Υποκριτικής 120m² 
b. Αίθουσα Χορού 120m² 

 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ  
 
1. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Βόλου «Μελίνα Μερκούρη» 
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις 
επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 
1. 700€ πλέον ΦΠΑ για συναυλίες, μουσικές παραστάσεις  
2. 500€ πλέον ΦΠΑ για θεατρικές και χορευτικές παραγωγές από ιδιωτικούς θιάσους και καλλιτεχνικά 
σχήματα  
3.  400€ πλέον ΦΠΑ για ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και παιδικές παραστάσεις 
4.  300€ πλέον ΦΠΑ για εκδηλώσεις φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή κοινωφελούς σκοπού, ή 
σχολές χορού, συλλόγους και σωματεία της πόλης που πραγματοποιούν τις καθιερωμένες τους 
εκδηλώσεις.  
 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 
200€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
2. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας Βόλου 
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Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες και εκδηλώσεις 
επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα.  
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 
1. 600€ πλέον ΦΠΑ για συναυλίες, μουσικές παραστάσεις  
2. 450€ πλέον ΦΠΑ για θεατρικές και χορευτικές παραγωγές από ιδιωτικούς θιάσους και καλλιτεχνικά 
σχήματα  
3. 350€ πλέον ΦΠΑ για ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και παιδικά 
4. 250€ πλέον ΦΠΑ για εκδηλώσεις φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σχολές χορού, σύλλογοι 
και σωματεία της πόλης που πραγματοποιούν τις καθιερωμένες τους εκδηλώσεις. 
 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 
200€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
3. Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις- 
κινηματογραφήσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 150€ πλέον ΦΠΑ 250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 200€ πλέον ΦΠΑ 300€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 250€ πλέον ΦΠΑ 350€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο M.O. των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις 
καθιερωμένες τους δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή 
τους,  η συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Ανά ημέρα πρόβας: 80€ πλέον ΦΠΑ 
 
4. Κινηματοθέατρο Αχίλλειον 
 
4.1.Αίθουσα Νίκου Κολοβού  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις - 
κινηματογραφήσεις, κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 100€ πλέον ΦΠΑ 180€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 150€ πλέον ΦΠΑ 230€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 200€ πλέον ΦΠΑ 280€ πλέον ΦΠΑ 

Υπολογίζεται ο Μ.Ο των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
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β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις 
καθιερωμένες τους δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή 
τους,  η συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές πέραν των δύο ή άλλες εκδηλώσεις που 
προκύπτει για το φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες 
κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 220€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 120€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ 

 
ε) Ανά ημέρα πρόβας: 50€ πλέον ΦΠΑ 
 
4.2. Αίθουσα Ά ορόφου 
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις - 
κινηματογραφήσεις, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις επιστημονικού, ενημερωτικού, 
καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 80€ πλέον ΦΠΑ 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 120€ πλέον ΦΠΑ 180€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 180€ πλέον ΦΠΑ 230€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο Μ.Ο των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις 
καθιερωμένες τους δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή 
τους,  η συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  120€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  80€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το 
φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 180€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ 

 
4.3. Φουαγιέ 
Διατίθεται για καλλιτεχνικές εκθέσεις ερασιτεχνών δημιουργών ή φιλανθρωπικά μπαζάρ και όταν δεν 
παρακωλύει το συνολικό πρόγραμμα εκδηλώσεων του Αχιλλείου. 
Συμβολή στα λειτουργικά έξοδα: 50€ ημερησίως πλέον ΦΠΑ 
 
5. Μεταξουργείο 
5.1. Αίθουσα προβολών – εκδηλώσεων 
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Διατίθεται μόνο για κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το 
φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   80€ πλέον ΦΠΑ 

 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
6. Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο 
Διατίθεται μόνο για εικαστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που να συνάδουν 
με το σκοπό της λειτουργίας του χώρου. 
 
6.1. Αίθουσα ισογείου – ημιώροφου:  

1 Ολόκληρη ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
3 6 – 10 ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 
4 11 – 22 ημέρες 300€ πλέον ΦΠΑ 
5 21 – 30 ημέρες 500€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
6.2. Αίθουσα 2ου ορόφου:  

1 Ολόκληρη ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 100€ πλέον ΦΠΑ 
4 6 – 10 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
5 11 – 22 ημέρες 250€ πλέον ΦΠΑ 
6 21 – 30 ημέρες 400€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
7. Δημοτικό Ωδείο Βόλου 
7.1. Αίθουσα Συναυλιών «Έρση Σαράτση» 
Διατίθεται μόνο για συναυλίες, ηχογραφήσεις-κινηματογραφήσεις, σεμινάρια-ημερίδες και 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που να συνάδουν με το σκοπό της λειτουργίας του χώρου και όταν δεν 
παρακωλύουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ωδείου. 
 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για εκδηλώσεις που προκύπτει για το φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει 
οικονομική συμμετοχή: 

1 Ολόκληρη ημέρα 160€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  80€   πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 80€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 50€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
8. Δημοτική Σχολή Χορού 
Διατίθεται μόνο για τη διενέργεια εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού σεμιναρίου ή για καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις που να συνάδουν με το σκοπό λειτουργίας του χώρου. 
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Για τις αίθουσες Α1, Α2, Β1, Β2 συμβολή στα  λειτουργικά έξοδα ανά αίθουσα: 

1 Ολόκληρη ημέρα 120€  πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  60€  πλέον ΦΠΑ 
3 Για 2 συνεχόμενες ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 

 
9. Πολιτιστικό Κέντρο Ν.Ιωνίας (Π.Κ.Ν.Ι) 
 
9.1.Δημοτικό Θέατρο Ν.Ιωνίας  
Διατίθεται μόνο για θεατρικές, χορευτικές, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, ηχογραφήσεις- 
κινηματογραφήσεις, κινηματογραφικές προβολές, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις επιστημονικού, 
ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
 
α) Με αντίτιμο εισόδου: 

 αντίτιμο εισόδου μονή παράσταση διπλή παράσταση 
1 Έως 8€ 150€ πλέον ΦΠΑ 250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Έως 12€ 200€ πλέον ΦΠΑ 300€ πλέον ΦΠΑ 
3 12€ και άνω 250€ πλέον ΦΠΑ 350€ πλέον ΦΠΑ 

 
Υπολογίζεται ο Μ.Ο. των εισιτήριων σε περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές τιμές. 
 
β) Με αντίτιμο εισόδου και αφορά φορείς που αποδεικνύεται βάσει καταστατικού ότι είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή λοιπούς φορείς κοινωφελούς σκοπού της πόλης που παρουσιάζουν τις 
καθιερωμένες τους δραστηριότητες ή διοργανώνουν καλλιτεχνική εκδήλωση με στόχο την ενίσχυσή 
τους, η συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται ως εξής: 

1 Ολόκληρη ημέρα  250€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 

 
γ) Με αντίτιμο εισόδου για κινηματογραφικές προβολές ή άλλες εκδηλώσεις που προκύπτει για το 
φορέα οικονομικό όφελος ή υπάρχει οικονομική συμμετοχή (π.χ. σεμινάρια, ημερίδες κ.τ.λ): 

1 Ολόκληρη ημέρα 200€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
δ) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
ε) Ανά ημέρα πρόβας: 50€ πλέον ΦΠΑ 
 
9.2. Αίθουσα Διαλέξεων 
Διατίθεται μόνο για ηχογραφήσεις-κινηματογραφήσεις, συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις 
επιστημονικού, ενημερωτικού, καλλιτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα. 
α) Με αντίτιμο εισόδου:  

1 Ολόκληρη ημέρα 150€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 

 
β) Χωρίς αντίτιμο εισόδου: 

1 Ολόκληρη ημέρα 100€ πλέον ΦΠΑ 
2 Μισή ημέρα  50€ πλέον ΦΠΑ 
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9.3. Φουαγιέ 
Διατίθεται μόνο για καλλιτεχνικές ή εικαστικές εκθέσεις και εκδηλώσεις επιστημονικού, εκπαιδευτικού 
ή καλλιτεχνικού χαρακτήρα που συνάδουν με το σκοπό της λειτουργίας του χώρου και δεν 
παρακωλύουν το συνολικό πρόγραμμα του Π.Κ.Ν.Ι. 
 

1 Ολόκληρη ημέρα   50€ πλέον ΦΠΑ  
2 Έως 5 ημέρες 150€ πλέον ΦΠΑ 
3 6 – 10 ημέρες 200€ πλέον ΦΠΑ 
4 11 – 22 ημέρες 250€ πλέον ΦΠΑ 
5 21 – 30 ημέρες 300€ πλέον ΦΠΑ 

 
 
9.4 – 9.14 Αίθουσες υπογείου, ισογείου & ά ορόφου 
Διατίθενται μόνο για δράσεις εκπαιδευτικού ή καλλιτεχνικού σκοπού από φορείς μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, συλλόγους, σωματεία της πόλης και οργανωμένες ομάδες πολιτών που αφορούν στους 
ακόλουθους τομείς: δημιουργικές  δραστηριότητες, δράσεις αξιοποίησης του ελευθέρου χρόνου, 
πολιτιστικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά μαθήματα  για κάθε ηλικιακή ομάδα και ομαδικές  
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό και τη δημιουργικότητα.  
Οι δράσεις δεν θα πρέπει να υλοποιούνται ήδη ή να είναι πανομοιότυπες από τα τμήματα της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού. 
 

Αίθουσες Λειτουργικό κόστος Παραχώρηση έως 3 
μήνες 

Παραχώρηση πάνω από 
3 μήνες 

Για δράσεις 
χωρίς έσοδα 

Μηνιαίο  
λειτουργικό 
κόστος κατά αναλογία 
των ημερών χρήσης 
εφόσον η αίθουσα 
παραχωρείται σε 
περισσότερους από 
έναν φορέα   
 x μήνες διάθεσης  
πλέον ΦΠΑ 
 

  
2 δόσεις 

Μία δόση κάθε τρίμηνο 

Για δράσεις με 
έσοδα 

Μηνιαίο  
λειτουργικό 
κόστος κατά αναλογία 
των ημερών χρήσης 
εφόσον η αίθουσα 
παραχωρείται σε 
περισσότερους από 
έναν φορέα   
 x μήνες διάθεσης  
+ 50€ πλέον ΦΠΑ 

 
2 δόσεις 

Μία δόση κάθε τρίμηνο 

 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

9.4 Αίθουσα Υ1-υπογείου 50€/μήνα  
9.5 Αίθουσα Υ2-υπογείου  45€/μήνα  
9.6 Αίθουσα Υ3-υπογείου 60€/μήνα  
9.7 Αίθουσα Κεντρική-υπογείου 155€/μήνα  
9.8 Αίθουσα Χορού-υπογείου 190€/μήνα  
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9.9 Αίθουσα Ι2- ισογείου 30€/μήνα  
9.10 Αίθουσα πρώην γραμματείας, ά ορόφου 50€/μήνα  
9.11 Αίθουσα Α2 ά ορόφου 30€/μήνα  
9.12 Αίθουσα Α4 ά ορόφου 30€/μήνα  
9.13 Αίθουσα Α5 ά ορόφου 25€ /μήνα  
9.14 Αίθουσα Α6 ά ορόφου 20€ /μήνα  

 
10. Κτίριο Αδαμόπουλου 
Διατίθεται μόνο για δράσεις καλλιτεχνικού ή εκπαιδευτικού σκοπού από τοπικές ερασιτεχνικές ομάδες 
θεάτρου ή ομάδες χορού και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
10.1. Αίθουσα Υποκριτικής: 40€ πλέον ΦΠΑ/μήνα 
10.2. Αίθουσα Χορού: 40€ πλέον ΦΠΑ/μήνα 
 
Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Για εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές παραγωγές- προτάσεις που φιλοξενούνται υπό την αιγίδα της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού υψηλού πολιτισμικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιεχομένου που 
προάγουν το πνευματικό επίπεδο της πόλης ή έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα με ποιότητα και 
σοβαρότητα και με όριο έξι (6) συνεργασίες ετησίως (εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό 
εκδηλώσεων) και αφορά φορείς με αντίτιμο εισόδου, η συμβολή στα λειτουργικά έξοδα ορίζεται στο 
70% της αρχικής τιμής του εκάστοτε χώρου.  
 
Ε. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
Δωρεάν παραχώρηση ισχύει: 
1. Σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας 
ανάγκης. 
2.Σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα και δεν προκύπτει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για 
τον φορέα - διοργανωτή και ούτε μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ημέρες ανά φορέα και κατ’ έτος. 
3.Σε κρατικούς φορείς για εκδηλώσεις αμιγώς ενημερωτικού χαρακτήρα που προασπίζουν το γενικό 
(δημόσιο) συμφέρον και δεν προκύπτει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος για τον φορέα -  διοργανωτή. 
4. Σε αιτήματα για εκδηλώσεις δημόσιων σχολείων όλων των βαθμίδων καθώς και της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όταν δεν προκύπτει οποιοδήποτε 
οικονομικό όφελος για τον φορέα - διοργανωτή. 
5. Σε προτάσεις – συνεργασίες, που δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για τον συνεργαζόμενο φορέα 
και που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Πολιτισμού. 
 
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, επιλύονται με απόφαση του Δ.Σ. του 
Οργανισμού κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Πολιτισμού. 
 
Η παρούσα απόφαση είναι κανονιστική και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Οργανισμού. 
Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον Πρόεδρο 
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 242/2020    
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ        ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Βόλος  30/9/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ  
 

        ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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