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ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της 4ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στην Πανόραµα σήµερα 25 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση ∆ηµοτικό Κατάστηµα
που βρίσκεται στο Πανόραµα (Σαµανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
µε αριθ. Πρωτ. 5815/20-02-15 που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του ∆ήµου
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέµα:
ΘΕΜΑ 65ο της ηµερησίας διάταξης: Έγκριση κανονισµού λειτουργίας των αιθουσών
εκδηλώσεων και εκθέσεων του ∆ήµου Πυλαίας Χορτιάτη.
Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα 36 δηλ.:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος ∆.Σ.
Καρτάλης Ιωάννης
∆ωρής Σωκράτης
Γιαννούδη Ελένη
Τιτόπουλος Ηρακλής
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Κεδίκογλου Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Τσιρά Ιφιγένεια
Σαουρίδου Σοφία
Ντίτσιος Ιωάννης
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Ζελίδου Παναγιώτα
Αντωνιάδης Ελευθέριος
Μαρκούδης ∆ηµήτριος
Φαρίνη Κυριακή
Παρασκευάς Ηλίας
Αποστολίδου Χαρίκλεια
Χατζηστογιάννης Ιωάννης
Σακαλή-Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Αγγελινούδης Βάιος
Καρίκας Νικόλαος
Σακκά ∆έσποινα

Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Μπαµπαράτσας Γεώργιος
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Αντωνούδης Απόστολος
Γκουραµάνη Μαρία
Γουγούσης Σπυρίδων

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν οι εξής
µετακινήσεις:
Ο ∆.Σ. Νυφούδης Νικόλαος αποχώρησε αµέσως µετά την
έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Αντιδήµαρχος Παρασκευάς Τσογκαρλίδης προσήλθε στη
συζήτηση του 40ου θέµατος.
Η ∆.Σ. Φαρίνη Κυριακή προσήλθε στη συζήτηση του 47ου
θέµατος.
Η ∆.Σ. Τσιρά Ιφιγένεια αποχώρησε µετά τη συζήτηση του
70ου θέµατος.
Ο ∆.Σ. Αγγελινούδης Βάιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση
του 76ου θέµατος.
Η ∆.Σ. Αποστολίδου Χαρίκλεια αποχώρησε µετά τη
συζήτηση του 73ου θέµατος.
Ο ∆.Σ. Μπουλοµύτης Νικόλαος αποχώρησε µετά τη
συζήτηση 65ου θέµατος.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Λυρούδης Ηλίας
Κελεπούρης Χαράλαµπος
Παρισόπουλος Γεώργιος
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Πλωµαρίτης Ευστράτιος
Γιαγτζής Κωνσταντίνος
Γαβρής Κων/νος
Μάαϊτα Τζαµάλ Οδυσσέας
Σαριδάκης Ιωάννης
Νυφούδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος
Καϊτεζίδης. Παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι: Γκένου Ελένη και Ζαχαρίδου Αναστασία για την
τήρηση των πρακτικών.
-Κλήθηκαν νοµίµως και οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο
κ.Μενεξές Γεώργιος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Χορτιάτη και ο Γραµµατικόπουλος
Νικόλαος Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πανοράµατος.
- Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε επτά (7) θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο .
Μετά τη συζήτηση των εκτός ηµερησίας θεµάτων ακολούθησαν µε τη σειρά τα θέµατα
ηµερήσιας διάταξης.
Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης .
Εισηγούµενη η Αντιδήµαρχος Πολιτισµού Αθλητισµού & Νεολαίας κα Κωνσταντινίδου
Ανατολή το 65ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω:
Με την απόφαση του ∆.Σ. αρ.331/2011 εγκρίθηκε το καταστατικό διάθεσης
αιθουσών συναυλιών και αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Πυλαίας Χορτιάτη.
Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις αρ. 113/2012 και 849/2014.
Στη συνέχεια προστέθηκαν νέες αίθουσες εκδηλώσεων οι οποίες πρέπει να
λειτουργήσουν κατ’ εφαρµογή ενός κανονισµού λειτουργίας. Για την εύρυθµη
λειτουργία του τµήµατος πολιτισµού προτείνεται η σύνταξη ενός ενιαίου
Κανονισµού Λειτουργίας ο οποίος θα καλύπτει όλες τις αίθουσες του ∆ήµου µας. Η
κατάρτιση του ενιαίου κανονισµού θα καταστήσει ευκολότερη και την ενηµέρωση
των ενδιαφερόµενων να κάνουν χρήση των αιθουσών του ∆ήµου µας.
Προτείνεται:
Α) η µερική ανάκληση της απόφασης 331/2011 µόνο ως προς το τµήµα της που
αφορά τον «Κανονισµό λειτουργίας των αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων»
ενώ θα εξακολουθεί να ισχύει το τµήµα της που αφορά τον «Κανονισµό διάθεσης
αθλητικών εγκαταστάσεων».
Β) η ανάκληση της απόφασης αρ. 113/2012, µε την οποία τροποποιήθηκε η
προηγούµενη απόφαση.
Γ)η µερική ανάκληση της απόφασης 849/2014, θα συνεχίσει να ισχύει ως προς τον
κανονισµό διάθεσης των παραδοσιακών στολών του ∆ήµου και
∆)την έγκριση του Κανονισµού λειτουργίας των αιθουσών πολιτισµού του ∆ήµου
µας ο οποίος καταρτίστηκε ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
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•
•
•
•

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η ρύθµιση όλων των παραµέτρων, έτσι
ώστε να γίνεται σωστή διάθεση και διαχείριση των αιθουσών από πλευράς ∆ήµου,
να προβλέπονται όλες οι οικονοµικές και διαχειριστικές σχέσεις και ρυθµίσεις που
να ικανοποιούν
Τη βελτίωση των παροχών
Τη ρύθµιση των οικονοµικών σχέσεων
Την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Την αποφυγή διενέξεων
Οι αίθουσες εκδηλώσεων του ∆ήµου θα φιλοξενούν συνέδρια, σεµινάρια, ηµερίδες,
διαλέξεις, µουσικές και θεατρικές παραστάσεις, εικαστικά γεγονότα και γενικά
λειτουργίες που έχουν σκοπό την προαγωγή του πολιτισµού, της κοινωνίας και την
πνευµατική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών.

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
∆ηµοτική Ενότητα Πανοράµατος
1.Αίθουσα «Λίτσα Φωκίδη»
Χωρητικότητα 300 θέσεων
Μικροφωνική εγκατάσταση
Πιάνο µε ουρά
2. Αίθουσα Τέχνης - Πινακοθήκη
Χωρητικότητα 80 θέσεων
3.Βοηθητική αίθουσα του χώρου εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη»
4.Φουαγέ Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος
5. Αµφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράµατος
Χωρητικότητα 218 θέσεων και 4 θέσεων για ΑΜΕΑ
Οθόνη προβολής διαστάσεων 6,00x4,40m µε ηλεκτροκίνητο (ενσύρµατο
και ασύρµατο) µηχανισµό τυλίγµατος
2 εικονολήπτες (κάµερες) έγχρωµες full HD οροφής τηλεχειριζόµενες,
δικτυακές µε δυνατότητα µετάδοσης εικόνας σε πραγµατικό χρόνο µέσω
διαδικτύου
Προβολικό σύστηµα τεχνολογίας DLP µε ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα εντός
της ψευδοροφής
Πλήρης ηχητική εγκατάσταση µε ηχεία δεξιά, αριστερά, κεντρικά,
περιφερειακά, υπογούφερ και τους αντίστοιχους τελικούς ενισχυτές καθώς
και επεξεργαστή ήχου surround συµβατό µε πρότυπα DOLBY και DTS
κατάλληλη τόσο για συναυλίες όσο και για κινηµατογραφικές προβολές
Ψηφιακό συνεδριακό σύστηµα µε 1 µικρόφωνο προέδρου, 4 µικρόφωνα
συνέδρων, 46 µικρόφωνα χειρός συνέδρων και 6 ασύρµατα µικρόφωνα
κοινού
Εγκατάσταση θεατρικού φωτισµού µε 23 θεατρικούς προβολείς συνολικής
ισχύος 19.200W και ψηφιακούς ρυθµιστές έντασης φωτισµού (dimmers)
Θάλαµος προβολών µε διάφορες πηγές ήχου και εικόνας (CD, DVD, BluRay) και κονσόλες ήχου και φωτισµού
Ασύρµατο δίκτυο (Wi-Fi HotSpot) σε όλη την αίθουσα
Χώρος σκηνής ο οποίος χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο για συνέδρια,
οµιλίες, προβολές κλπ, ενώ το δεύτερο συµπληρωµατικά για θεατρικές
παραστάσεις και µουσικές εκδηλώσεις. Πίσω από το χώρο της σκηνής έχουν
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προβλεφθεί δύο µεγάλες πόρτες οι οποίες θα χρησιµοποιούνται για την
φορτοεκφόρτωση σκηνικών.
Πόρτες εισόδου εξόδου: Μία πλευρική ως κύρια, και δύο στο επίπεδο του
ορόφου, όλες πυράντοχες.

∆ηµοτική Ενότητα Πυλαίας
1.Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πυλαίας
Χωρητικότητα 150 θέσεων
Μικροφωνική εγκατάσταση
Ηλεκτρικό πιάνο
2.Φουαγέ Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου Πυλαίας

∆ηµοτική Ενότητα Χορτιάτη
1. Κοινοτική Αίθουσα Ασβεστοχωρίου
Χωρητικότητα 140 θέσεων και 2 θέσεις για ΑΜΕΑ.
Ηχητική Εγκατάσταση.
(ψηφιακός επεξεργαστής διαχείρισης ήχου, ηχεία, ενισχυτής, µικρόφωνα,
CD-recorder)
Εγκατάσταση προβολών και παρουσιάσεων.
(Προβολικό σύστηµα, οθόνη προβολής, Μικροφωνική εγκατάσταση, blueray dvd player)
Συνεδριακό σύστηµα.
Σύστηµα ελέγχου οπτικοακουστικών – οθόνη αφής.
Φωτισµός σκηνής.
Υπερυψωµένη σκηνή 45 τ.µ2
2. Αίθουσα «Ιωάννης Μανωλεδάκης» στο Χορτιάτη
Χωρητικότητα 150 θέσεων
Μικροφωνική εγκατάσταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Οι χώροι διατίθενται µετά από αίτηση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον
κανονισµό λειτουργίας που ακολουθεί.

Άρθρο 1ο
∆ιάθεση-Χρήση

Οι αίθουσες παραχωρούνται µε βάση τον παρόντα κανονισµό και τη διαθεσιµότητα
τους, στις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του ∆ήµου σε
σωµατεία, σχολεία, ∆ηµόσιες επιχειρήσεις ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆, εταιρίες,
επιστηµονικούς φορείς, επιµελητήρια, σωµατεία, συλλόγους, πολιτιστικές οµάδες
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν ευρύτερο κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή
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πολιτιστικό χαρακτήρα και σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Όλα τα ανωτέρω
πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι
κείµενες εθνικές και διεθνείς διατάξεις για τη λειτουργία τους.
Οι αίθουσες θα διατίθενται δωρεάν όταν ο ∆ήµος είναι συνδιοργανωτής της
εκδήλωσης.
Επίσης, θα διατίθενται δωρεάν σε νόµιµα συσταθέντα κόµµατα και δηµοτικές
παρατάξεις.
Στη διάθεση των αιθουσών συµπεριλαµβάνονται καθαριότητα, πριν και µετά την
εκδήλωση, ψύξη θέρµανση και φωτισµός. Ο χειρισµός και ο έλεγχος των
οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων θα γίνεται από επαγγελµατία που θα έχει
αναδειχθεί από διαγωνισµό του δήµου για το σκοπό αυτό. Στις περιπτώσεις που η
αίθουσα διατίθεται σε άλλους φορείς η τεχνική κάλυψη θα τους επιβαρύνει και θα
γίνεται από τον ίδιο επαγγελµατία, µε την ίδια χρέωση (µε σκοπό την ασφαλή
χρήση του σχετικού εξοπλισµού).

Άρθρο 2ο
∆ιαδικασία διάθεσης

•
•
•
•
•
•

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εµπρόθεσµα πριν τη
διενέργεια της εκδήλωσης και να αναφέρουν το σκοπό, τη διάρκεια και την
ηµεροµηνία της εκδήλωσης. Όροι διάθεσης:
Υποβολή ενυπόγραφου εντύπου Αίτησης για χρήση του χώρου.
Βεβαίωση µη ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών. (Αίτηµα που υποβάλλεται από
τυχόν οφειλέτη γίνεται δεκτό µόνο µετά την εξόφληση της οφειλής).
Το αίτηµα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος.
Αίτηµα που περιέχει όρους ή περιορισµούς δεν γίνεται δεκτό.
Η απόρριψη του αιτήµατος για οποιοδήποτε λόγο δεν δηµιουργεί αξίωση κατά του
∆ήµου.
Για τη διάθεση αίθουσας υποβάλλεται γραπτή αίτηση στην οποία βεβαιώνεται
(εγγράφως) η καταβολή της αποζηµίωσης στον επαγγελµατία χειριστή των
οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων που θα έχει αναδειχθεί από διαγωνισµό του
δήµου για το σκοπό αυτό και κατατίθεται στο γραφείο ∆ηµάρχου. Το αίτηµα
εγκρίνεται από τον/την Αντιδήµαρχο Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας.

Άρθρο 3ο
Κωλύµατα διάθεσης

•

•
•
•

Περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί να υπάρξουν κωλύµατα στη διάθεση των
αιθουσών:
Όταν ο ∆ήµος χρειάζεται τις αίθουσες για δική του χρήση. Οι χώροι
παραχωρούνται κατά προτεραιότητα στις υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα και
επιχειρήσεις του ∆ήµου.
Όταν έχει ήδη διατεθεί σε άλλον.
Όταν το αντικείµενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο µε τη φιλοσοφία του ∆ήµου ή
µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα.
Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντα κανονισµού.

Άρθρο 4ο

ΑΔΑ: 7Ω1ΙΩ1Ο-Ο2Ψ

Υπογραφή Σύµβασης

•
•

∆ιαδικασία υπογραφής της σύµβασης, προθεσµίες και περιορισµοί:
Μετά την έγκριση του αιτήµατος ο ενδιαφερόµενος καλείται να υπογράψει τη
σχετική σύµβαση.
Αν δεν υπογραφεί η σύµβαση γίνεται ακύρωση του αιτήµατος.
Άρθρο 5ο
Ανάκληση Αιτήµατος – Ματαίωση
Ο ∆ήµος σε περίπτωση αντισυµβατικής ανάκλησης ή µαταίωσης του αιτήµατος
διατηρεί ακέραια τα δικαιώµατα του για αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής
του ζηµίας.
Άρθρο 6ο

Οικονοµικοί όροι
Το τίµηµα ενοικίασης της αίθουσας διαµορφώνεται ανάλογα µε την αίθουσα, το
είδος του φορέα, το είδος και την ηµέρα της εκδήλωσης. Για τα ∆ηµόσια Σχολεία
και µόνο για σχολικές εορτές (επετειακού χαρακτήρα) και εκπαιδευτικά
προγράµµατα, τα Πολιτιστικά Κέντρα του ∆ήµου, τα ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ του ∆ήµου,
τους Συλλόγους που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου µας,
τις ∆ηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που πραγµατοποιούν εκδηλώσεις µε
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, οι αίθουσες θα διατίθενται δωρεάν.

1.ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Από ∆ευτέρα έως
και Παρασκευή
Σάββατο –
Κυριακή- Αργίες

Σύλλογοι, φορείς
µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα

Εταιρείες, φυσικά
πρόσωπα,
ιδιωτικούς φορείς

50€ /ηµέρα

100€/ηµέρα

Φορείς
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα(µε
εισιτήριο)
200€/ηµέρα

100€/ηµέρα

150€/ηµέρα

300€/ηµέρα

2. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Σύλλογοι, φορείς
Εταιρείες, φυσικά
Φορείς
µη κερδοσκοπικού
πρόσωπα,
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
ιδιωτικούς φορείς
χαρακτήρα(µε
εισιτήριο)
Από ∆ευτέρα έως
100€ /ηµέρα
150€/ηµέρα
400€/ηµέρα
και Παρασκευή
Σάββατο –
150€/ηµέρα
200€/ηµέρα
500€/ηµέρα
Κυριακή- Αργίες
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3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙ∆Η
Σύλλογοι, φορείς

Εταιρείες, φυσικά

Φορείς

µη κερδοσκοπικού

πρόσωπα,

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

ιδιωτικούς φορείς

χαρακτήρα(µε
εισιτήριο)

Από ∆ευτέρα έως

100€ /ηµέρα

150€/ηµέρα

300€/ηµέρα

150€/ηµέρα

200€/ηµέρα

400€/ηµέρα

και Παρασκευή
Σάββατο –
Κυριακή- Αργίες

4. ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΘΕΡΙΝΟ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ,
ΑΙΘΟΥΣΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ» ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Σύλλογοι, φορείς

Εταιρείες, φυσικά

Φορείς

µη κερδοσκοπικού

πρόσωπα,

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα

ιδιωτικούς φορείς

χαρακτήρα(µε
εισιτήριο)

Από ∆ευτέρα έως

50€ /ηµέρα

100€/ηµέρα

300€/ηµέρα

100€/ηµέρα

150€/ηµέρα

350€/ηµέρα

και Παρασκευή
Σάββατο –
Κυριακή- Αργίες

5. ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,
ΦΟΥΑΓΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ,
ΦΟΥΑΓΕ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ
50€ ανά µέρα για τις τρεις πρώτες ηµέρες και 30€ για τις υπόλοιπες
6. ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ «ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙ∆Η»
Μηνιαία µίσθωση 150€, Εβδοµαδιαία µίσθωση 50€, Ηµερήσια µίσθωση από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή 25€, Ηµερήσια µίσθωση Σάββατο ή Κυριακή
35€ και για κάθε επιπλέον ηµέρα 10€ (εάν πρόκειται για διήµερη ή
τριήµερη ενοικίαση λιγότερη της εβδοµάδας)

Άρθρο 7ο
Τρόπος πληρωµής
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•

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης καταβάλλεται το σύνολο του τιµήµατος
ενοικίασης.

Άρθρο 8ο
Παράδοση και παραλαβή Χώρων και εξοπλισµού
1. Γίνεται µε την υπογραφή πρωτοκόλλου, µετά την οποία ο ενδιαφερόµενος
αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη της αίθουσας και του
εξοπλισµού που παραλαµβάνει (µε καταγραφή) και ευθύνεται στο ακέραιο για
κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
2. Ευθύς µετά τη λήξη της εκδήλωσης ή του συνεδρίου, οι χώροι και τα υλικά
παραδίδονται στο ∆ήµο πάλι µε πρωτόκολλο, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν
απώλειες ή φθορές καθώς και η αποτίµησή τους.
3. Τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής υπογράφονται από τον επαγγελµατία
στον οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισµός και ο έλεγχος των οπτικοακουστικών
εγκαταστάσεων και από υπάλληλο του ∆ήµου ο οποίος θα οριστεί.

Άρθρο 9ο

Περιορισµοί- Απαγορεύσεις-Ευθύνες

•
1.
2.
3.
4.
5.
•
•

•

•

•

Στο άρθρο αυτό περιγράφονται απαγορεύσεις και ευθύνες που προκύπτουν από
την παραχώρηση των αιθουσών:
Απαγορεύεται:
Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί
Η µεταβολή της διαρρύθµισης των χώρων
Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση
Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειµένων
µε καρφιά οπουδήποτε στο χώρο.
Η υπεκµίσθωση των διατιθέµενων χώρων ή η δωρεάν διάθεσή τους
Οι χρήστες των αιθουσών είναι υποχρεωµένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζηµιά που
προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης
Ο ∆ήµος δεν φέρει ευθύνη για ελαττώµατα ή έλλειψης των χώρων που παραχωρεί
προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους
χώρους πραγµατοποίησης της εκδήλωσης
Οι χρήστες της αίθουσας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχηµα που
ενδεχοµένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τους στους χώρους
που τους παραχωρούνται.
Η διοργάνωση δεξιώσεων µε µπουφέ είναι εφικτή µόνο έξω από τις αίθουσες των
εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια της παραχώρησης και σε συνεργασία µε τις
οδηγίες της αντίστοιχης Αντιδηµαρχίας
Απαγορεύεται η χρήση των λογότυπων και εν γένει εµβληµάτων του ∆ήµου
Πυλαίας Χορτιάτη στις καταχωρήσεις και δηµόσιες ανακοινώσεις των αιτούντων
την παραχώρηση του χώρου και επιτρέπεται µόνο η αναφορά του χώρου και των
στοιχείων διεύθυνσης. Μόνο στις εκδηλώσεις που µε ειδική απόφαση του
Αντιδηµάρχου Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νεολαίας τίθενται υπό την αιγίδα του
∆ήµου, τίθεται το λογότυπο του ∆ήµου µε την επισήµανση ή «υπό την αιγίδα του
∆ήµου Πυλαίας Χορτιάτη» ή «υπό την αιγίδα της Αντιδηµαρχίας Πολιτισµού,
Αθλητισµού και Νεολαίας» ανάλογα µε τη µορφή της εκδήλωσης.
Άρθρο 10ο

ΑΔΑ: 7Ω1ΙΩ1Ο-Ο2Ψ

Τελικές διατάξεις
•

Ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να τροποποιεί ή να συµπληρώνει τον κανονισµό,
ενηµερώνοντας τους ενδιαφερόµενους. Οι µεταβολές – τροποποιήσεις καθίστανται
δεσµευτικές από τη λήψη της απόφασης και εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

•

Από την υπογραφή της σύµβασης τεκµαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του
κανονισµού από τον ενδιαφερόµενο, που είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει πιστά
τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε αυτόν καθώς και τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του ∆ήµου.

•

Θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον κανονισµό και τη σύµβαση επιλύονται από
το ∆Σ του ∆ήµου.

•

Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισµού συνεπάγεται ανάκληση της
διάθεσης των χώρων.
Για τις διαφορές µεταξύ ∆ήµου και κάθε τρίτου αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
∆ικαστήρια Θεσσαλονίκης
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψιν:

•

•
•
•

•

Τις αποφάσεις αρ. 331/2011, 113/2012 και 849/2014.
Την ανωτέρω εισήγηση
Το άρθρο 65 «Αρµοδιότητες ∆ηµοτικού Συµβουλίου» παρ. 3΄ του Ν.
3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Την απόφαση 81/2015 της οικονοµικής επιτροπής

Καλείται να αποφασίσει:
Α)τη µερική ανάκληση της απόφασης 331/2011 µόνο ως προς το τµήµα της που
αφορά τον «Κανονισµό λειτουργίας των αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων»
ενώ θα εξακολουθεί να ισχύει το τµήµα της που αφορά τον «Κανονισµό διάθεσης
αθλητικών εγκαταστάσεων».
Β)την ανάκληση της απόφασης αρ. 113/2012,
Γ)τη µερική ανάκληση της απόφασης 849/2014, θα συνεχίσει να ισχύει ως προς
τον κανονισµό διάθεσης των παραδοσιακών στολών του ∆ήµου και
∆)την έγκριση του Κανονισµού λειτουργίας των αιθουσών πολιτισµού του ∆ήµου
µας.

Παρακαλούµε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ την σχετική µε το θέµα εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία εξ ολοκλήρου
περιλαµβάνεται στο εισηγητικό τµήµα της παρούσης.
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα στην εισήγηση
αναφέρονται αναλυτικά το ∆.Σ. εγκρίνει:
Α)τη µερική ανάκληση της απόφασης 331/2011 µόνο ως προς το τµήµα της που
αφορά τον «Κανονισµό λειτουργίας των αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων» ενώ
θα εξακολουθεί να ισχύει το τµήµα της που αφορά τον «Κανονισµό διάθεσης
αθλητικών εγκαταστάσεων».
Β)την ανάκληση της απόφασης αρ. 113/2012,

ΑΔΑ: 7Ω1ΙΩ1Ο-Ο2Ψ

Γ)τη µερική ανάκληση της απόφασης 849/2014, θα συνεχίσει να ισχύει ως προς τον
κανονισµό διάθεσης των παραδοσιακών στολών του ∆ήµου και
∆)την απόφαση 81/2015 της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία αναφέρεται στην
έγκριση του Κανονισµού λειτουργίας των αιθουσών πολιτισµού του ∆ήµου µας .
Η απόφαση πήρε α.α. 155/25-02-15.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

