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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.17/11-10-17 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

 

Απιθμόρ απόθαζηρ   362/2017  

 

Πεπίλητη: 

 

            Σποποποίηζη ή μη, ηηρ με απ. 496/2015 Απόθαζηρ Δ.. πεπί καθοπιζμού 

ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ ζε παπασυπούμενοςρ σώποςρ πολιηιζμού Δήμος Η.Π. Νάοςζαρ 

            ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 11ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2017 

εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 18:30, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.23548/6-10-2017 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 28 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

                        

                             ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

                    Δημοηικοί ύμβοςλοι                                 Δημοηικοί ύμβοςλοι 

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο          1. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                                               

2. Παζρνχια Υξπζνχια                                 2. έπθαο Γεκήηξηνο 

3. Γάγγαο ηέιιηνο                                         3. Οξδνπιίδεο Θσκάο (Μάθεο)                       

4. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα                                  4. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα)                                                    

5. Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο                          5. Γηαλλλνχιεο Ησάλλεο                                           

6. Μπίιεο Πξνθφπηνο   

7. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

8. Βαιζακίδεο ηαχξνο      

9. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο                                   

10. Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο                                

11. Μαιάθε-Γειεηδάθε Αζελά                         

12. Απνζηφινπ Απφζηνινο     

13. Σάθε-Σδέπνπ Διπίδα                                      νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ     

14. Αξακπαηδή ηεξγηαλλή                                   αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ                                                                                                                                            

15. Μάληζηνο Γεκήηξηνο  

16. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)        

17. Σνξνξή Μαξία                                                                           

18. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο   

19. Αδακίδεο Παχινο                                                                                                                  

20. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο 

21. Σζαγθαιίδνπ-Σζερειίδνπ Παξζέλα 

22. Γθαξλέηαο Ησάλλεο                                                                                                                                                                                                                        

23. Βαδφιαο Δκκαλνπήι                                                                    

24. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο                                    

25. Ρίδνο Γεκήηξηνο           

26. Γεκεζθήο Γεκήηξηνο                                                

27. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο  

28. Λαθελάλνο Αγγειάθεο  
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                       ΠΑΡΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν    

                 1. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                      Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΩΝ 

                 2. Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                   Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΩΡΗΟΤ 

                 3. ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                               Σ.Κ. ΥΑΡΗΔΑ 

                                          

                       ΑΠΟΝΣΕ:  Ππόεδποι Δημοηικών / Σοπικών Κοινοηήηυν 

                1. Καιπαμίδνπ νθία                                          Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

                2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                  Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗΟΤ 

                3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                    Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΩΡΗΟΤ 

                4. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                 Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΩΡΗΟΤ 

                5. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                   Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

                6. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                      Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΟΤ 

                7. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                       Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ 

                8. Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                   Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΩΝ      

    9. Βίιηζα σηεξία                                              Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

  10. Πξφτνο Υξήζηνο                                              Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

              11. Αικαηδήο Υξήζηνο                                         Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 

                     

      Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Οιπκπία Αδακίδνπ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

      Οη θ.θ. Σνξνξή θαη Σξηαληαθχιινπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο 

απνρψξεζαλ θαη δελ επαλήιζαλ εθ λένπ.   

      Ο θ. Σδνπβάξαο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ 3
νπ  

, 17
νπ

 , 18
νπ

 , 19
νπ

 , 

20
νπ

,  ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

      Ζ θ. Παζρνχια θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ήηαλ εθηφο ηεο αίζνπζαο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

      Ο θ. Αδακίδεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Οη θ.θ. Απνζηφινπ θαη Παληδαξηδίδεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 9
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζαλ θαη δελ πξνζήιζαλ εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

      Ο θ. Βαδφιαο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 16
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο θ. Μάληζηνο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ 33
νπ

 ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε θαη δελ πξνζήιζε εθ λένπ έσο ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο 

       

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

      Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 17
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηνλ  

Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ΄αξ. 

229/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ιήθζεθε θαηφπηλ ηεο ππ΄ 

αξηζκ.πξση. 23578/6-10-2017 εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ Νάνπζαο. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 496/2015 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Νάνπζαο, πεξί θαζνξηζκνχ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζε 

παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ζ. Π. Νάνπζαο κε ηηο παξαθάησ αιιαγέο: 

Α) Σξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ αληαιιαγκάησλ ρξήζεο ρψξσλ 

πνιηηηζκνχ ιφγσ ζπζζψξεπζεο αλείζπξαθησλ αληαιιαγκάησλ ρξήζεο γηα ηα έηε 2016 θαη 

κέρξη ηηο 30/9/2017, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρψξσλ πξνο 

εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπο, σο εμήο:  
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       Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα εμνθιεί ην αληάιιαγκα ρξήζεο πξηλ ηελ παξακνλή ηεο 

εθδήισζεο. Δθφζνλ πξνζθνκηζζεί ε απφδεημε απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. 

Νάνπζαο, θαηφπηλ δίδεηαη ε εληνιή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο. 

ε πεξίπησζε παξαρψξεζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο άλσ ηεο κίαο (1) εβδνκάδνο, νη θνξείο 

νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο  κέρξη ηξεηο (3) 

εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο εθδήισζεο θαη ην ππφινηπν 50% εληφο κίαο (1) εβδνκάδνο απφ ην 

πέξαο ηεο εθδήισζεο.  

ηνπο θνξείο πνπ παξαρσξνχληαη νη σο άλσ δελ δίδνληαη θιεηδηά ησλ ρψξσλ θαη ε 

εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη κε επζχλε ππαιιήισλ ηνπ Γ.Π.Σ. 

Αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηπρφλ νθεηιέηε γίλεηαη δεθηφ κφλν κεηά ηελ εμφθιεζε ηεο 

νθεηιήο. ε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο πνπ αθνξά πξνεγνχκελε 

εθδήισζε, δελ παξαρσξείηαη εθ λένπ ν ρψξνο πνιηηηζκνχ. 

Όια ηα εηζπξαρζέληα πνζά ζα πηζηψλνληαη ζηνλ Κ.Α. 06.00.0129, ν νπνίνο αθνξά 

αληάιιαγκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 

Β) Πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θφζηνπο αληαιιαγκάησλ ρξήζεο νη παξαθάησ ρψξνη 

πνιηηηζκνχ: Αίζνπζα Πεξηνδηθψλ Δθζέζεσλ Πνιπρψξνπ Πνιηηηζκνχ «Υξήζηνο Λαλαξάο» 

κε θφζηνο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο 50,00 € ηελ εβδνκάδα (ΔΡΗΑ),  θαη νη Αίζνπζεο 1 & 2 (1
νο

 

φξνθνο) ηνπ Πνιπρψξνπ Πνιηηηζκνχ «Υξήζηνο Λαλαξάο» (ΔΡΗΑ) κε θφζηνο αληαιιάγκαηνο 

ρξήζεο 10,00€/εκέξα 35,00€/εβδνκάδα θαη 100,00€/κήλα κε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζπιιφγνπο ή νκάδεο πνιηηψλ. 

Γ) Αθαηξνχληαη ηα θπιηθεία ζηνπο ρψξνπο «ΔΡΗΑ» & «Βέηιαλο» θαη ν εθζεζηαθφο 

ρψξνο θηεξίνπ Σνπξπάιε (πξψελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε) ιφγσ παξαρψξεζήο ηνπο ζε ηδηψηεο 

κε κίζζσζε» 

 

     Ο Αληηδήκαξρνο αλέθεξε ζην ζψκα φηη ε ηξνπνπνίεζε θπξίσο γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

βνεζεζνχλ νη ζχιινγνη, ψζηε λα θαηαβάιινπλ αξρηθά ην 50% ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη έπεηηα 

απφ ηα έζνδα ησλ εηζηηεξίσλ λα θαηαβάιινπλ ην ππφινηπν πνζφ. Κάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη φπσο ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.   

 

     Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ ζην ζψκα πξνο ςήθηζε. 

      Καηά ηελ ςεθνθνξία  

ΝΑΗ ςήθηζαλ έληεθα (11) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, Γάγγαο, 

Καξαλάηζηνο, Βαιζακίδεο, Σάθε-Σδέπνπ,  Λαδαξίδνπ, Γατηαλίδεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, 

Μάληζηνο, Αξακπαηδή  

ΟΥΗ ςήθηζαλ νθηψ (8) δεκνηηθνί ζχκβνπινη νη θ.θ. Καξακπαηδφο, Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, 

Γθαξλέηαο, Ρίδνο, Γεκεζθήο, Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο. 

Οη θ.θ. Καξακπαηδφο, Βαζηιείνπ, Σζαγθαιίδνπ, Γθαξλέηαο, δήισζαλ φηη είραλ θαηαςεθίζεη 

ηελ ππ΄αξ.496/2015 Α.Γ., θαηαςεθίδνπλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. Δπίζεο γηα ηελ 

παξαρψξεζε ηεο ΔΡΗΑ δελ κπνξεί ζε ζπιιφγνπο πνπ καδεχνπλ ηα ρξήκαηα επξψ-επξψ λα 

παξαρσξνχληαη ρψξνη κε 150€ ηελ εκέξα θαη ζε άιινπο θνξείο λα δίλνληαη νιφθιεξε ηελ 

εβδνκάδα 100€. 

Σφζν νη θ.θ. Ρίδνο, Γεκεζθήο, φζν θαη νη θ.θ.  Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο, δήισζαλ φηη 

ήηαλ απφ ηελ αξρή αξλεηηθνί ζηελ παξαρψξεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ζηνπο ζπιιφγνπο, 

κε αληάιιαγκα.  

ΠΑΡΩΝ δήισζε έλαο (1) δεκνηηθφο ζχκβνπινο ν θ. Μπίιεο. 
Οη θ.θ. Παζρνχια, Σδνπβάξαο, Σνξνξή, Απνζηφινπ, Παληδαξηδίδεο, Αδακίδεο, Βαδφιαο, 
Σξηαληαθχιινπ, δελ παξεπξίζθνληαλ ζηελ αίζνπζα ηεο ζπλεδξίαζεο θαηά ηε ζπδήηεζε θαη 
ιήςε ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 192 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006, ηελ ππ΄αξ.496/2015 Α.Γ., ην 
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ππ΄αξ.πξση.2928/21-4-2016 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, 

Σκ. Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Ν.Ζκαζίαο γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο 496/2015 Α.Γ., ηελ 

ππ΄αξ.229/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηελ ππ΄ αξηζκ.πξση. 23578/6-10-2017 

εηζήγεζε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο Γήκνπ 

Νάνπζαο  

 

   
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ 

 

          Εγκπίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξ. 496/2015  Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γήκνπ Ζξσηθήο Πφιεσο Νάνπζαο, πεξί θαζνξηζκνχ αληαιιάγκαηνο ρξήζεο ζε 

παξαρσξνχκελνπο ρψξνπο πνιηηηζκνχ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο, σο εμήο:   

 

          Α) Σξνπνπνηείηαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ αληαιιαγκάησλ ρξήζεο  

          Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα εμνθιεί ην αληάιιαγκα ρξήζεο πξηλ ηελ παξακνλή ηεο 

εθδήισζεο. Δθφζνλ πξνζθνκηζζεί ε απφδεημε απφ ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. 

Νάνπζαο, θαηφπηλ δίδεηαη ε εληνιή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηνπο 

αξκφδηνπο ππαιιήινπο. 

ε πεπίπηυζη παπασώπηζηρ σπονικήρ διάπκειαρ άνυ ηηρ μίαρ (1) εβδομάδορ, οι θοπείρ 

οθείλοςν να καηαβάλοςν ηο 50% ηος ζςνολικού ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ  μέσπι ηπειρ (3) 

ημέπερ από ηην έναπξη ηηρ εκδήλυζηρ και ηο ςπόλοιπο 50% ενηόρ μίαρ (1) εβδομάδορ 

από ηο πέπαρ ηηρ εκδήλυζηρ.  

ηνπο θνξείο πνπ παξαρσξνχληαη νη σο άλσ δελ δίδνληαη θιεηδηά ησλ ρψξσλ θαη ε 

εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη κε επζχλε ππαιιήισλ ηνπ Γ.Π.Σ. 

Αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηπρφλ νθεηιέηε γίλεηαη δεθηφ κφλν κεηά ηελ εμφθιεζε ηεο 

νθεηιήο. ε πεπίπηυζη μη εξόθληζηρ ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ πος αθοπά πποηγούμενη 

εκδήλυζη, δεν παπασυπείηαι εκ νέος ο σώπορ πολιηιζμού. 

Όια ηα εηζπξαρζέληα πνζά ζα πηζηψλνληαη ζηνλ Κ.Α. 06.00.0129, ν νπνίνο αθνξά 

αληάιιαγκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Β) Πξνζηίζεληαη ζηνλ πίλαθα θφζηνπο αληαιιαγκάησλ ρξήζεο νη παξαθάησ ρψξνη 

πνιηηηζκνχ: Αίζνπζα Πεξηνδηθψλ Δθζέζεσλ Πνιπρψξνπ Πνιηηηζκνχ «Υξήζηνο Λαλαξάο» 

κε θφζηνο αληαιιάγκαηνο ρξήζεο 50,00 € ηελ εβδνκάδα (ΔΡΗΑ),  θαη νη Αίζνπζεο 1 & 2 (1
νο

 

φξνθνο) ηνπ Πνιπρψξνπ Πνιηηηζκνχ «Υξήζηνο Λαλαξάο» (ΔΡΗΑ) κε θφζηνο αληαιιάγκαηνο 

ρξήζεο 10,00€/εκέξα 35,00€/εβδνκάδα θαη 100,00€/κήλα κε δπλαηφηεηα ρξήζεο απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζπιιφγνπο ή νκάδεο πνιηηψλ. 

 

Γ) Αθαηξνχληαη ηα θπιηθεία ζηνπο ρψξνπο «ΔΡΗΑ» & «Βέηιαλο» θαη ν εθζεζηαθφο 

ρψξνο θηεξίνπ Σνπξπάιε (πξψελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε) ιφγσ παξαρψξεζήο ηνπο ζε ηδηψηεο 

κε κίζζσζε» 

 

Ύζηεπα από ηην ανυηέπυ ηποποποίηζη η ςπ΄απ.496/2015 Α.Δ.. έσει υρ εξήρ:  

 

Καζνξίδεη ην αληάιιαγκα ρξήζεο ησλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Ζξσηθήο 

Πφιεσο Νάνπζαο σο εμήο:  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΟΣΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ  

Α) Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, ζπλειεύζεηο, νκηιίεο, 

παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα θ.α 

120,00€/εκέξα ζε Γεκόηεο ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

200,00€/εκέξα ζε Γεκόηεο εθηόο Γήκνπ. Ζ.Π. Νάνπζαο 
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Πξόβα 20,00€/εκέξα 

 

Β)Παθέην παξαζηάζεωλ γηα εθδειώζεηο εβδνκαδηαίαο 

δηάξθεηαο   

250,00€/εβδνκάδα ζε Γεκόηεο  ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

500,00€/εβδνκάδα ζε Γεκόηεο εθηόο Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

 

ην παξαπάλω παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξόβεο 

ΘΔΡΗΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΘΔΑΣΡΟ 

Α) Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, ζπλειεύζεηο, νκηιίεο, 

παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα θ.α 

90,00€/εκέξα ζε Γεκόηεο  ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

130,00€/εκέξα ζε Γεκόηεο εθηόο Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

Πξόβα 20,00€/εκέξα 

 

Β)Παθέην παξαζηάζεωλ γηα εθδειώζεηο εβδνκαδηαίαο 

δηάξθεηαο   

250,00€/εβδνκάδα ζε Γεκόηεο  ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

500,00€/εβδνκάδα ζε Γεκόηεο εθηόο Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο 

 

ην παξαπάλω παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξόβεο 

ΑΗΘΟΤΑ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 

ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ «ΔΡΗΑ» 

Α) πλειεύζεηο, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα θ.α.  

150,00€/εκέξα 

 

Β) Παθέην παξαζηάζεωλ γηα εθδειώζεηο εβδνκαδηαίαο 

δηάξθεηαο  100,00€/εβδνκάδα  

 

ην παξαπάλω παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξόβεο 

ΑΗΘΟΤΑ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ 

ΣΟΤ ΠΟΛΤΥΩΡΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ «ΒΔΣΛΑΝ» 

Α) πλειεύζεηο, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα θ.α.  

70,00€/εκέξα 

 

Β) Δθδειώζεηο,  παξνπζηάζεηο κε ρξήζε όινπ ηνπ ηζόγεηνπ 

ρώξνπ (αίζνπζα/αίζξην θνπαγέ/art shop)  170,00€/εκέξα 

 

Γ) Παθέην παξαζηάζεωλ γηα εθδειώζεηο εβδνκαδηαίαο 

δηάξθεηαο 90,00€/εβδνκάδα  

 

ην παξαπάλω παθέην ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξόβεο 

ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΑΤΛΗΩΝ  

 «ΔΣΗΑ ΜΟΤΩΝ» 

πλειεύζεηο, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα 50,00€/εκέξα 

Πξόβεο 10,00€ 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΥΟΛΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ  

πλειεύζεηο, νκηιίεο, παξνπζηάζεηο, ζπλέδξηα 

70,00€/εκέξα 

ΔΚΘΔΗΑΚΟ ΥΩΡΟ 

«ΝΑΪΑ»  

50,00€/εβδνκάδα 

ΑΙΘΟΤΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΩΝ 

ΔΚΘΔΔΩΝ ΣΟΤ 

ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ «ΔΡΙΑ» 

50,00€/εβδομάδα 

ΠΟΛΤΥΩΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

«ΒΔΣΛΑΝ» ΑΗΘΟΤΑ 1,2,3 

10,00€/εκέξα 35,00€/εβδνκάδα  100,00€/κήλα 

Με δπλαηόηεηα ρξήζεο από δηαθνξεηηθνύο ζπιιόγνπο ε 

νκάδεο πνιηηώλ 
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ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ «ΔΡΙΑ» 

ΑΙΘΟΤΑ 1,2 (1
ορ

 

ΟΡΟΦΟ) 

10,00€/ημέπα, 35,00€/εβδομάδα, 100,00€/μήνα 

Με δςναηόηηηα σπήζηρ από διαθοπεηικούρ ζςλλόγοςρ η 

ομάδερ πολιηών 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

Μαθξνρξόληεο παξαρωξήζεηο. 

 

Καζνξίδεηαη ωο αληάιιαγκα ρξήζεο ε αμία θαηαλάιωζεο 

ξεύκαηνο θαη ε αλαινγία ζην θόζηνο θαζαξηόηεηαο κεηά από 

ζρεηηθό επηκεξηζηηθό πίλαθα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο. 

 

 

1. Σπόπορ  Καηαβολήρ ανηαλλάγμαηορ  σπήζηρ  

Ο ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα εμνθιεί ην αληάιιαγκα ρξήζεο πξηλ ηελ παξακνλή ηεο 

εθδήιωζεο. Δθόζνλ πξνζθνκηζζεί ε απόδεημε από ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

Ζ.Π. Νάνπζαο, θαηόπηλ δίδεηαη ε εληνιή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ από 

ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο. 

ε πεπίπηωζη παπασώπηζηρ σπονικήρ διάπκειαρ άνω ηηρ μίαρ (1) εβδομάδορ, οι 

θοπείρ οθείλοςν να καηαβάλοςν ηο 50% ηος ζςνολικού ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ  

μέσπι ηπειρ (3) ημέπερ από ηην έναπξη ηηρ εκδήλωζηρ και ηο ςπόλοιπο 50% ενηόρ 

μίαρ (1) εβδομάδορ από ηο πέπαρ ηηρ εκδήλωζηρ.  

ηνπο θνξείο πνπ παξαρωξνύληαη νη ωο άλω δελ δίδνληαη θιεηδηά ηωλ ρώξωλ θαη ε 

εμππεξέηεζή ηνπο γίλεηαη κε επζύλε ππαιιήιωλ ηνπ Γ.Π.Σ. 

Αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη από ηπρόλ νθεηιέηε γίλεηαη δεθηό κόλν κεηά ηελ εμόθιεζε ηεο 

νθεηιήο. ε πεπίπηωζη μη εξόθληζηρ ανηαλλάγμαηορ σπήζηρ πος αθοπά 

πποηγούμενη εκδήλωζη, δεν παπασωπείηαι εκ νέος ο σώπορ πολιηιζμού. 

Όια ηα εηζπξαρζέληα πνζά ζα πηζηώλνληαη ζηνλ Κ.Α. 06.00.0129, ν νπνίνο αθνξά 

αληάιιαγκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

2. Γωξεάλ παξαρωξήζεηο 

Πξνβιέπεηαη ε δωξεάλ παξαρώξεζε ζε όια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, επεηεηαθώλ ενξηώλ θαη παξνπζηάζεηο 

δξάζεωλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο πνπ δελ έρνπλ εηζηηήξην εηζόδνπ.  

Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ηίζεληαη ππό ηελ αηγίδα ή κε ηελ ζπλδηνξγάλωζε  ηνπ 

Γήκνπ ηεο Ζ.Π. Νάνπζαο 

Με απόθαζε ηεο εθινγηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζπληζηάηαη θαηά ηηο βνπιεπηηθέο, ηηο 

εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζώπωλ ζην Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, όπωο θαη ηηο 

δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, λα παξαρωξνύληαη νη παξαπάλω ρώξνη δωξεάλ 

ζηνπο ζπλδπαζκνύο ηωλ πνιηηηθώλ θνκκάηωλ θαη δεκνηηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ 

παξαηάμεωλ γηα ηελ νξγάλωζε πνιηηηθώλ εθδειώζεωλ όπωο πξνβιέπεη θάζε θόξα ε 

ζρεηηθή  εγθύθιηνο. 

Μία δωξεάλ  παξαρώξεζε ρξήζεο αλά έηνο, ζε θάζε πνιηηηζηηθό ζύιινγν θαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδήιωζεο ρωξίο εηζηηήξην, γηα ζθνπνύο εζωηεξηθώλ εθδειώζεωλ 

(π.ρ. αξραηξεζίεο, γεληθή ζπλέιεπζε, θνπή βαζηιόπηηηαο, θ.ι.π.), 

 

3. Τπνρξεώζεηο ηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο,  

Ο Γήκνο ππνρξενύηαη ζηελ πξνζθνξά ηωλ παξαθάηω ππεξεζηώλ : 

Δλόο ππαιιήινπ πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εθδήιωζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

Θέξκαλζεο & θιηκαηηζκνύ ηωλ αηζνπζώλ. 

Καζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ ηνπ ρώξνπ. 

Υξήζε ηωλ δηαζέζηκωλ ζπζηεκάηωλ θωηηζκνύ θαη ήρνπ. 
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Δθόζνλ απαηηεζεί επηπιένλ ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθδήιωζεο 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ηδηώηεο ηερληθόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηωλ ερεηηθώλ, 

θωηηζηηθώλ ζπζηεκάηωλ θιπ.  

Ζ δαπάλε ηνπ αλωηέξνπ ηερληθνύ ζα βαξύλεη ηνλ ρξήζηε.  

 

4. Κωιύκαηα Γηάζεζεο  

Όηαλ ν Γήκνο Ζ.Π. Νάνπζαο  ρξεηάδεηαη ηηο ωο άλω εγθαηαζηάζεηο ηνπ  γηα δηθέο ηνπ 

εθδειώζεηο . 

Όηαλ έρνπλ δηαηεζεί ζε άιινλ πνπ ην δήηεζε λωξίηεξα.  

Όηαλ ην αληηθείκελν ηεο εθδήιωζεο είλαη αληίζεην κε ην θνηλό αίζζεκα ή κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηαξαρέο.  

Όηαλ ππάξρεη ήδε πξνγξακκαηηζκέλε άιιε εθδήιωζε ηελ ίδηα ήκεξα  ζε ρώξν ηνπ 

Γήκνπ. 

Όηαλ ν αηηώλ έρεη παξαβεί ζην παξειζόλ όξνπο ηνπ παξόληνο 

Όηαλ από βιάβε ηωλ εγθαηαζηάζεωλ θξηζεί όηη δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ην 

ζθνπό ηνπο.  

 

5. Γηάθνξεο Γηαηάμεηο 

Εεηήκαηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό ζα επηιύνληαη κε 

απνθάζεηο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ Γήκνπ Ζ.Π. Νάνπζαο. 

 

6. ε θάζε πεξίπηωζε θαη γηα θάζε παξαρώξεζε ε εθκίζζωζε εθαξκόδεηαη ν ηζρύωλ 

Καλνληζκόο παξαρώξεζεο ρώξωλ ν νπνίνο δελ επεξεάδεηαη από ηελ παξνύζα. 

 

7. Κάζε πξνεγνύκελε απόθαζε πνπ ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά, θαηαξγείηαη» 

 

       ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Μπίιεο, Καξακπαηδφο, Βαζηιείνπ, 

Σζαγθαιίδνπ, Γθαξλέηαο, Ρίδνο, Γεκεζθήο, Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο 

 

 

Ακποηελεύηια διάηαξη 

 

        Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2017.    

    Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  362/2017. 

......................................................................................................................…… 

Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                    ΣΑ  ΜΕΛΗ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..  

 

 

 ΘΩΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΤΛΟ        

ΑΔΑ: 6Ε9ΙΩΚ0-Ι9Δ
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