
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ  

ΑΙΘΟΥΣΑΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

 
Ά ξ ζ ξ ν   1  

 

ΚΟΠΟ 

Ο παξώλ  Καλνληζκόο, ζπληάζζεηαη  γηα λα θαζνξίζεη ην πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

αίζνπζαο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πέξαλ ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν πθίζηαηαη,  

ώζηε λα επηηεπρζεί ε εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε εθδειώζεσλ πνιηηηζηηθνύ, πλεπκαηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ θαη  θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   2   

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΘΟΤΑ – ΠΑΡΟΥΔ 

Ζ αίζνπζα βξίζθεηαη ζηνλ όξνθν ηνπ Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ θαη έρεη εκβαδό 200 η.κ. πεξίπνπ. 

Γηαζέηεη: 

- 40 θαζίζκαηα κε έδξαλν θαη κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

- 44 θαζίζκαηα ειεύζεξα 

- 20 θαζίζκαηα πηπζζόκελα 

- Υπεξπςσκέλν Πξνεδξείν 11 ζέζεσλ κε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

- Τξαπέδη ζπλεδξηάζεσλ 10 έσο 12 ζέζεσλ, νβάι ζρήκαηνο, ζπλαξκνινγνύκελν (4 ηκήκαηα)  

- Βήκα νκηιεηή  

- Πξνβνιέα (projector) θαη αλαδηπινύκελε επηθάλεηα πξνβνιήο 

- Θέξκαλζε 

- Κιηκαηηζκό 

-Αλειθπζηήξα (αλ απαηηεζεί γηα ΑΜΔΑ) 

- Internet 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   3   

 

Δ ΠΟΙΟΤ ΠΑΡΑΥΩΡΔΙΣΑΙ 

- Σε θπζηθά ή Ννκηθά Πξόζσπα, θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, Γεκόζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ, Πλεπκαηηθά Ηδξύκαηα, Δπηζηεκνληθνύο Φνξείο, Οξγαληζκνύο, 

Δπηκειεηήξηα, Σσκαηεία, Σπιιόγνπο . 

Όινη νη παξαπάλω, ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο πξνβιεπόκελνπο από ηε λνκνζεζία όξνπο θαη 

πξνϋπνζέζεηο , γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο (θαηαζηαηηθό, ηδξπηηθή πξάμε θ.ιπ.)  

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   4   

 

ΔΙΓΗ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΦΙΛΟΞΔΝΗΘΟΤΝ 

Οη εθδειώζεηο πνπ κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ, πξέπεη λα είλαη πνιηηηζηηθνύ, πλεπκαηηθνύ, 

εθπαηδεπηηθνύ θαη  θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ, λα ραξαθηεξίδνληαη από πνηόηεηα θαη ζνβαξόηεηα, 



 

λα κε πξνζβάινπλ ην θύξνο ηνπ Γήκνπ θαη -σο πξνο ην κέγεζόο ηνπο- λα απεπζύλνληαη ζε θνηλό 

αλάινγν ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο αίζνπζαο. 

πγθεθξηκέλα θηινμελνύληαη: 

Γηαιέμεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο, ζεκηλάξηα, εθδειώζεηο ηέρλεο θαη πνιηηηζκνύ, 

ηειεηέο βξαβεύζεωλ θαη γεληθόηεξα εθδειώζεηο ζπλαθνύο κε ηα παξαπάλω πεξηερνκέλνπ. 

 

Γελ θηινμελνύληαη: 

- παηδηθέο γηνξηέο 

- θνπέο Βαζηιόπηηηαο 

- θνκκαηηθέο εθδειώζεηο  

- γεληθέο ζπλειεύζεηο – εθινγέο Σπιιόγσλ θαη Σσκαηείσλ (πιελ Σπιιόγνπ Υπαιιήισλ 

Γήκσλ Ν. Καζηνξηάο) 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   5   

 

ΚΑΝΟΝΔ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

1.-Τπνβνιή Αίηεζεο 

Ζ Αίηεζε ζα θαηαηίζεηαη  θαη ζα πξσηνθνιιείηαη  ηνπιάρηζηνλ 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ηεο εθδήισζεο θαη ζα αλαθέξεη: 

α. Τα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο (πξνζώπνπ ή θνξέα). 

β. Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

γ. Ζκεξνκελία, ώξα θαη δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη’ εθηίκεζε. 

δ. Αλαιπηηθά θαη κε αθξίβεηα ην ζέκα ηεο εθδήισζεο. 

ε. Καη’ εθηίκεζε ν αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ. 

 

Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο δελ δεκηνπξγεί δέζκεπζε ζην Γήκν Καζηνξηάο γηα ηε δηάζεζε ηεο 

αίζνπζαο, ε νπνία ζα γίλεηαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αίηεζεο. 

 

Η ππνβνιή αίηεζεο από ελδηαθεξόκελν γηα ρξήζε ηεο αίζνπζαο, ζπληζηά απηόκαηα ηελ 

απνδνρή ηνπ ζπλόινπ ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο Καλνληζκνύ. 

 

ε πεξίπηωζε δύν ή πεξηζζνηέξωλ ελδηαθεξνκέλωλ γηα ηελ ίδηα εκεξνκελία ρξήζεο ηεο 

αίζνπζαο, ζα πξνεγείηαη ε αίηεζε κε ηνλ πξνγελέζηεξν αξηζκό πξωηνθόιινπ, ρωξίο όκωο λα 

απνθιείεηαη ε αμηνιόγεζε ηωλ αηηήζεωλ, ωο πξνο ην εύξνο θαη ηε δπλακηθή ηεο εθδήιωζεο 

θαη ην κέγεζνο ηνπ θνηλνύ πνπ απεπζύλεηαη. 

 

2. Τπνρξεώζεηο ρξεζηώλ 

α. Ζ ρξήζε ηεο αίζνπζαο ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηελ αμία θαη ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν 

πθίζηαηαη.  

β. Οη ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ  γηα ηελ θαζαξηόηεηα, ηελ επθνζκία θαη ηελ 

επηαμία, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, όζν θαη θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ. 

γ. Ο ρώξνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε πλεύκα νηθνλνκίαο, εηδηθά ζηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 



 

δ. Όηαλ ε αίζνπζα παξαρσξείηαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ε ρξήζε ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηξόπν ηέηνην πνπ δελ ζα εκπνδίδεηαη ή ζα παξαθσιύεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ. 

ε. Όηαλ ε αίζνπζα παξαρσξείηαη θαηά ηα Σαββαηνθύξηαθα ή ζε αξγίεο, ζα γίλεηαη ρξήζε κόλν ηνπ 

ρώξνπ εηζόδνπ θαη ππνδνρήο ηνπ Γεκνηηθνύ κεγάξνπ θαη ησλ δύν δηαδξόκσλ πνπ νδεγνύλ ζηελ 

αίζνπζα θαη ζηηο ηνπαιέηεο, αληίζηνηρα. 

 

εκεηώλεηαη, όηη ε αίζνπζα ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε αηηνύληνο-ρξήζηε, κηζή ώξα πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο θάζε εθδήισζεο, εθηόο αλ απαηηείηαη δηαθνξεηηθά, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηνλ 

ππεύζπλν ηεο αίζνπζαο. 

 

 

Ά ξ ζ ξ ν   6  

 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ  

Η αίζνπζα δελ παξαρωξείηαη όηαλ: 

α. Τν αληηθείκελν ηεο εθδήισζεο είλαη αληίζεην κε ην θνηλό αίζζεκα ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ηαξαρέο. 

β. Ο αηηώλ έρεη παξαβεί ζην παξειζόλ όξνπο ηνπ παξόληα θαλνληζκνύ. 

γ. Υπάξρνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειώζεηο – δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο νη νπνίεο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, πξνεγνύληαη όισλ ησλ άιισλ. 

δ. Καηά ηα Σαββαηνθύξηαθα ή ζε ζπλερόκελεο αξγίεο (ηξηήκεξα θιπ), ε αίζνπζα ζα παξαρσξείηαη 

κόλν κία εκέξα, θαη’ επηινγή ηνπ αηηνύληνο, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ζπλερηδόκελε εθδήισζε ηνπ 

ηδίνπ θνξέα (π.ρ. δηεκεξίδεο). Σηελ πεξίπησζε απηή, ν θνξέαο-ρξήζηεο ηεο αίζνπζαο έρεη ηελ 

επζύλε ηεο θαζαξηόηεηαο ηεο αίζνπζαο γηα ηελ επόκελε εκέξα. 

 

Απαγνξεύεηαη: 

α. Ζ ρξήζε ηεο αίζνπζαο γηα ιόγνπο δηαθνξεηηθνύο από εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε 

β. Ζ κεηαβνιή ηεο δηαξξύζκηζεο ηεο αίζνπζαο θαη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ 

κε ηελ αηζζεηηθή ηεο . 

γ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο αίζνπζαο. 

δ. Ζ ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο αίζνπζαο  ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ, 

αξκνδίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε. Ζ ηνπνζέηεζε απηνθόιιεησλ αθηζώλ θαη ε αλάξηεζε ή ζηεξέσζε αληηθεηκέλσλ κε θαξθηά. 

ζη. Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ. 

δ. Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

ε. Ζ θαηαλάισζε θαγεηνύ θαη πνηνύ θαη ε παξάζεζε δεμηώζεσλ κε κπνπθέ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

νξγαλώλνληαη εθηόο ηεο αίζνπζαο, ζηνλ ρώξν εηζόδνπ θαη ππνδνρήο ηνπ Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ. 

ζ. Φξήζε ησλ ππνινίπσλ ρώξσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Μεγάξνπ, πιελ ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη ε 

πεξηθνξά ζηνπο δηαδξόκνπο  πνπ νδεγνύλ ζηα γξαθεία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ά ξ ζ ξ ν   7   

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΑΙΘΟΤΑ 

Ο Γήκνο Καζηνξηάο δηαζέηεη αξκόδην ππάιιειν (ππεύζπλνο αίζνπζαο) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δηνξγαλσηώλ ηεο εθδήισζεο, ν νπνίνο νθείιεη λα παξαβξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο εθδήισζεο θαζ’ 



 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο, έρεη ηελ ηερληθή επηκέιεηα γηα  ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο αίζνπζαο θαη 

γεληθόηεξα ζπκβάιεη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθδήισζεο. 

Δπηπξόζζεηα επνπηεύεη ηελ όιε δηαδηθαζία θαη απεπζύλεη ζπζηάζεηο ζε πεξηπηώζεηο κε ηήξεζεο 

ηνπ Καλνληζκνύ από ην ζύλνιν ησλ παξεπξηζθνκέλσλ ζηελ αίζνπζα. 

 

  

Ά ξ ζ ξ ν   8   

 

ΔΤΘΤΝΔ 

Ο αηηώλ ηε ρξήζε ηεο αίζνπζαο θαη δηνξγαλσηήο ηεο εθδήισζεο, είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ 

Γήκνπ γηα θάζε είδνπο βιάβε ή θζνξά πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ αίζνπζα θαη ζην ζύλνιν ηνπ 

εμνπιηζκνύ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ ζηαδίσλ ηεο 

πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ηνπ θνηλνύ.  

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο έγθξηζεο ησλ παξαρσξήζεσλ ηεο 

αίζνπζαο  θαζώο θαη ην δηθαίσκα αλάθιεζεο παξαρώξεζεο, αλά πάζα ζηηγκή, αλ απηό απαηηείηαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ο παξώλ Καλνληζκόο ππόθεηηαη ζε έγθξηζε από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην  θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ 

επνκέλε ηεο έγθξηζήο ηνπ. 

 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί αηηηνινγεκέλα ηνλ Καλνληζκό κε 

γλώκνλα πάληα ηελ πιεξέζηεξε ιεηηνπξγία ηεο αίζνπζαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


