
ΕΝΗΛΙΚΕΣ

25,00€ μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

40,00€ μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση

5,00 ημερήσια συνδρομή

ΕΦΗΒΟΙ  13-18 ΕΤΩΝ:

15,00€ μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

25,00€ μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση

5,00€ ημερήσια χρήση

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΟΥΔΗ 3-5 ΕΤΩΝ 35,00€ μηνιαία συνδρομή

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ

Κολοκυνθούς:      15,00€ 

Γκράβας:                15,00€ 

Γουδή:                     20,00€ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ 13-18 ΕΤΩΝ

Κολοκυνθούς:      15,00€ 

Γκράβας:                15,00€ 

Γουδή:                     20,00€ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    

Κολοκυνθούς:      25,00€ 

Γκράβας:                25,00€ 

Γουδή:                     30,00€ 

ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ)

Κολοκυνθούς:      50,00€ μηνιαία συνδρομή

Γκράβας:                50,00€ μηνιαία συνδρομή

Γουδή:                     55,00€ μηνιαία συνδρομή

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΌΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 350,00€ πληρωμή και με πιστωτική κάρτα

ΕΝΗΛΙΚΕΣ

30,00€ μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

45,00€ μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση

5,00€ ημερήσια συνδρομή

ΕΦΗΒΟΙ  13-18 ΕΤΩΝ:

20,00€ μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

30,00€ μηνιαία συνδρομή για καθημερινή χρήση

5,00€ ημερήσια χρήση

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ ΓΟΥΔΗ 3-5 ΕΤΩΝ 40,00€ μηνιαία συνδρομή για 15 χρήσεις

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ  Ή ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΗΝΑ   

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Ή ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΥΝΑΙΩΝ   ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΜΗΝΑ  

Σε όλες τις δραστηριότητες του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θεσπίζεται εγγραφή 5,00€ για κάθε σαιζόν με σκοπό την ανάπτυξη ανταποδοτικών 

παροχών προς τα μέλη των εγκαταστάσεών μας.



ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 5-12 ΕΤΩΝ

Κολοκυνθούς:      20,00€ 

Γκράβας:                20,00€ 

Γουδή:                     25,00€ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ 13-18 ΕΤΩΝ

Κολοκυνθούς:      20,00€ 

Γκράβας:                20,00€ 

Γουδή:                     25,00€ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ    

Κολοκυνθούς:      30,00€ 

Γκράβας:                30,00€ 

Γουδή:                     35,00€ 

ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ)

Κολοκυνθούς:      60,00€ μηνιαία συνδρομή

Γκράβας:                60,00€ μηνιαία συνδρομή

Γουδή:                     65,00€ μηνιαία συνδρομή

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΌΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 400,00€ πληρωμή και με πιστωτική κάρτα ελεύθερη χρήση

ΓΚΡΑΒΑ

•70,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•130,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

•90,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•150,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΓΟΥΔΗ

•ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

200,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•350,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

•ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ

150,00€ μηνιαία συνδρομή για μία διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•200,00€ μηνιαία συνδρομή για μία διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές  (ώρες) την εβδομάδα

ΓΚΡΑΒΑ

•90,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•150,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε  φορές (ώρες ) την εβδομάδα

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

•110,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες )την εβδομάδα

•170,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΠΑΡΑΧΩΡΣΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ )

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ) 



ΓΟΥΔΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ

•250,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•400,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε  φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΙΝΑ

•170,00€ μηνιαία συνδρομή για μία διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•220,00€ μηνιαία συνδρομή για μία διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΓΚΡΑΒΑ -ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ

•150,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•180,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΓΟΥΔΗ

•180,00€ μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από μία έως τρείς φορές (ώρες) την εβδομάδα

•200,00 μηνιαία συνδρομή  για μια διαδρομή και από τέσσερις έως πέντε φορές (ώρες) την εβδομάδα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΓΡΑΦΗ ΟΚΤΩ ΕΩΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ 

•Μηνιαία συνδρομή: έκπτωση     5%

•Τρίμηνη συνδρομή: έκπτωση      10%

•Εξάμηνη συνδρομή : έκπτωση    15%

•Εννιάμηνη συνδρομή: έκπτωση 20%

Οι ανωτέρω συνδρομές θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 

ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ.

600,00€ συνδρομή για μία έως πέντε ώρες ημερησίως και πέραν των πέντε ωρών προσαύξηση 50.00€  ανά ώρα, μετά 

από υπογραφή σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
1000,00€ ημερήσια αποζημίωση

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΛΟΙΠΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, Κ.Λ.Π.)

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ (ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Κ.Λ.Π. ) 


