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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ.αποφ. 771 / 26-09-2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το πρακτικό της 24ης /2016 Τακτικής Συνεδρίασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη
Στο Πανόραµα σήµερα 26 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα που βρίσκεται
στο Πανόραµα (οδός Αποστόλου Σαµανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε
αριθ. Πρωτ. 32405/22-09-2016 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 59Ο της ηµερησίας διάταξης: « Τροποποιήσεις στον Κανονισμό λειτουργίας των αιθουσών
εκδηλώσεων και εκθέσεων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Α.Δ.Σ. 155/25-02-2015»

Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία γιατί σε σύνολο 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα 33
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
Ντίτσιος Ιωάννης
Γιαννούδη Ελένη
Μπαµπαράτσας Γεώργιος
Χατζηαντωνίου Νικόλαος
Τιτόπουλος Ηρακλής
Τσογκαρλίδης Παρασκευάς
Κεδίκογλου Γεώργιος
Ζώτου Νίκη
Μπουτσιβάρης Χρήστος
Ζελίδου Παναγιώτα
Σαουρίδου Σοφία
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Αντωνιάδης Ελευθέριος
Μαρκούδης ∆ηµήτριος
Λυρούδης Ηλίας
Κελεπούρης Χαράλαµπος
Φαρίνη Κυριακή
Παρισόπουλος Γεώργιος
Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη
Γιαγτζής Κωνσταντίνος
Παρασκευάς Ηλίας
Αντωνούδης Απόστολος
Χατζηστογιάννης Ιωάννης

Απόντες
Κωνσταντινίδου Ανατολή
Τσιρά Ιφιγένεια
Αποστολίδου Χαρίκλεια
Γκουραµάνη Μαρία
Πλωµαρίτης Ευστράτιος
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Νυφούδης Νικόλαος
Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν οι εξής
µετακινήσεις µελών του ∆.Σ.:
•

Ο ∆.Σ. Χατζηστογιάννης Ιωάννης αποχώρησε πριν
την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της
συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 787ΜΩ1Ο-ΠΡΓ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Γουγούσης Σπυρίδων
Αγγελινούδης Βάϊος
Καρίκας Νικόλαος
Γαβρής Κων/νος
Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας
Σαριδάκης Ιωάννης
Μόττας Νικόλαος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
Παραβρέθηκαν και οι : Ελένη Γκένου και Αναστασία Ζαχαρίδου υπάλληλοι του ∆ήµου για την τήρηση
των πρακτικών .
- Οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νοµίµως και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής Νικόλτσιος Αθανάσιος .
Για τα αναφερόµενα ακολούθησε συζήτηση και λήφθηκαν ισάριθµες αποφάσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/07-06-2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Πλην των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν έντεκα ( 11 ) θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης, για το κατεπείγον των οποίων, αποφάνθηκε κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο .
∆εν συµµετέχουν στην συζήτηση των εκτός ηµερησίας θεµάτων οι ∆Σ Μάαϊτα Τζαµάλ
Οδυσσέας,Σαριδάκης Ιωάννης και Μόττας Νικόλαος
Εισηγούµενος ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού & Αθλητισµού Σωκράτης ∆ωρής το 59ο Θέµα της
ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ∆.Σ. τα παρακάτω:
Μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος από την ψήφιση και εφαρμογή του Κανονισμού
λειτουργίας αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη διαπιστώθηκαν
κάποιες αδυναμίες καθώς και η ανάγκη τροποποιήσεων του.
Ως εκ τούτου προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές – προσθήκες στα υπάρχοντα άρθρα με σκοπό την
βελτίωση του κανονισμού και την εξάλειψη αδυναμιών του όπως παρακάτω:
Στις αίθουσες προς διάθεση του Κανονισμού

•

•

•
•

•

Δημοτική Ενότητα Πανοράματος,
Αφαιρείται ο χώρος νούμερο 3 (Βοηθητική αίθουσα του χώρου εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη») Ο
χώρος αυτός σύμφωνα με την κάτοψη του Ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου(1.21), αποτελεί
αποθηκευτικό χώρο για καθίσματα και τραπέζια και αφαιρείται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
αιθουσών και εκθέσεων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη που βρίσκεται σε ισχύ.
Αφαιρείται ο χώρος νούμερο 4. (Φουαγιέ Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος), διότι δεν μπορεί
πλέον να διατεθεί λόγω λειτουργίας κυλικείου οπότε δεν μπορεί ναι αποτελεί χώρο προς
διάθεση.
Τροποποίηση στο χώρο νούμερο 5. Από Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος
τροποποιείται σε Αμφιθέατρο ‘Σταύρος Κουγιουμτζής’ του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος
Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου: Όλες οι πόρτες εισόδου – εξόδου του αμφιθεάτρου,
διαθέτουν εσωτερικά κουρτίνες με μηχανισμό. Στην σκηνή υπάρχουν δύο αυλαίες διαιρημένες
50:50 οι οποίες ανοιγοκλείνουν με ηλεκτρικό μηχανισμό.
Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη
Προσθήκη: Θερινό Αμφιθέατρο στο Δάσος Φιλύρου
Χωρητικότητα 180 θέσεων με καθίσματα τύπου σκηνοθέτη που τοποθετούνται για κάθε
παράσταση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1ο Διάθεση – Χρήση:
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•

Προσθήκη στο τέλος του άρθρου: Σε περίπτωση διάθεσης χώρου για εκδήλωση, είναι δυνατόν ο
αιτών να χρησιμοποιήσει τον χώρο και για μία πρόβα, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία,
εφόσον έχει αιτηθεί σχετικά.

Άρθρο 6ο Οικονομικοί όροι
Προσθήκες:
• Ο χώρος για πρόβα θα διατίθεται δωρεάν
• Προσθήκη στην παρ. 2, μετά τη λέξη Αμφιθέατρο, την επωνυμία «Σταύρος Κουγιουμτζής».
• Προσθήκη στην Παρ. 4 και του ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
• Προσθήκη στην παρ. 5: Μετά τη φράση ‘ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ’ προσθήκη της
φράσης ‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ’
• Προσθήκη στην παρ. 5: Σε ότι αφορά τις πωλήσεις εκθεμάτων, βιβλίων κλπ, την αποκλειστική
ευθύνη, για την τήρηση των όσων προβλέπεται από τη νομοθεσία για την έκδοση
παραστατικών, έχει αποκλειστικά ο διοργανωτής.
• Σε περίπτωση αίτησης για διάθεση δημοτικού χώρου με σκοπό εθελοντική προσφορά,
εκπαιδευτικού ή συγγραφέα, για εκπαιδευτικά προγράμματα στα παιδιά δημοτών, η χρήσης
της αίθουσας θα διατίθεται δωρεάν, με την προϋπόθεση από πλευράς αιτούμενου, της
κατάθεσης σχετικού βιογραφικού σημειώματος καθώς και την πιστοποίηση εκπαιδευτικής
επάρκειας.

•
•

Αφαιρείται:
Στην παρ. 5 του ΦΟΥΑΓΙΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ λόγω λειτουργίας κυλικείο
στο χώρο.
Η Παρ. 6. (Βοηθητική αίθουσα χώρου εκδηλώσεων «Λίτσα Φωκίδη»). Ο χώρος αυτός με βάση
την κάτοψη του Ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου(1.21) αποτελεί αποθηκευτικό χώρο για
καθίσματα και τραπέζια και ως εκ τούτου δεν αποτελεί αίθουσα προς διάθεση – ενοικίαση και
αφαιρείτε από τον Κανονισμό Λειτουργίας αιθουσών και εκθέσεων του Δήμου Πυλαίας
Χορτιάτη που βρίσκετε σε ισχύ.

Άρθρο 7ο Τρόποι Πληρωµής
•

Προσθήκη : Η πληρωµή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους, α) Με καταβολή του συνολικού ποσού
στο Ταµείο του ∆ήµου, β) µε κατάθεση του ποσού από τραπεζικό λογαριασµό σε τραπεζικό
λογαριασµό του ∆ήµου.

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
Α) Να εγκρίνει τις παραπάνω αλλαγές – προσθήκες στον Κανονισµό Λειτουργίας των αιθουσών
εκδηλώσεων και εκθέσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Παρακαλούµε το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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 τις παραπάνω αλλαγές – προσθήκες στον Κανονισµό Λειτουργίας των
αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων του ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη.
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Λευκό ψηφίζουν οι ∆.Σ. Μαάιτα Τζαµάλ Οδυσσέας, Σαριδάκης Ιωάννης και Μόττας Νικόλαος.

Η απόφαση πήρε α.α.771 / 26-09-2016
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ

