
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 1/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

  

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι δύο (22) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 1/15.1.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπούλιος Ιωάννης 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Τσινάς Αργύριος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Ξάκης Ιωάννης 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20   

7 Ματέας Γεώργιος 21   

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Σιδέρης Νικόλαος    

14 Κανταράς Αναστάσιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Λιόντας  Γεώργιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Δημητριάδης Χρήστος 

8 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. 

Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη Φωτεινή, ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. 

Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 15ο  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 

Θεάτρου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης : 21  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εισηγούμενος το 15ο 

θέμα, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος τόνισε: «Το Δημοτικό 

Θέατρο Πολυγύρου λειτουργεί ως χώρος καλλιτεχνικής δημιουργίας και ελεύθερης διακίνησης 

και ανταλλαγής ιδεών και αισθητικών αντιλήψεων, οι οποίες προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες 

του πολιτισμού, την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης και την πνευματική 

καλλιέργεια των δημοτών, και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

 Σκοπός της λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου είναι η συμβολή του 

Δήμου Πολυγύρου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην απρόσκοπτη και ελεύθερη 

επικοινωνία των πολιτών με την καλλιτεχνική δημιουργία και τον πολιτισμό. Για το σκοπό 

αυτό φιλοξενεί την επαγγελματική και ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία, μουσικά και 

χορωδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις από όλους τους χώρους 

της τέχνης και του πολιτισμού. Φιλοξενεί επίσης διοργανώσεις που προάγουν τα γράμματα, τις 

τέχνες και την επιστήμη, όπως ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις με καλλιτέχνες και 

ανθρώπους του πνεύματος κ.λπ.  

Ο Δήμος Πολυγύρου συνεργάζεται, επίσης, με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα 

όλων των βαθμίδων, για την προαγωγή της θεατρικής παιδείας και την υποστήριξη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας της νεολαίας. Για τον λόγο αυτό καλείται το δημοτικό συμβούλιο 

να εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του, προκειμένου να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος χρήσης 

του και να εξασφαλίζεται η συντήρηση, η διατήρηση και η αξιοποίηση του θεάτρου 

Το δημοτικό συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, που 

απαρτίζεται από τα παρακάτω άρθρα: 
 

Άρθρο 1 – Περιγραφή του Δημοτικού Πολυγύρου 

1. Το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου βρίσκεται επί της οδού Πολυτεχνείου, στη βόρεια είσοδο 

της πόλης. 

2. Είναι χωρητικότητας τετρακοσίων (400) θέσεων (250 θέσεις πλατεία και 150 στον εξώστη 

στον οποίο απαγορεύεται η παρουσία ανηλίκου χωρίς συνοδό). 

Διαθέτει: 

Α) Σκηνή 75 τμ. με ξύλινο πάτωμα, καλυμμένο με ταπέτο 

Β) Καμαρίνια με τουαλέτες 

Γ) Τουαλέτες κοινού 

Δ) Παροχή ρεύματος, τάσης 3Χ50A 

Ε) Επαρκή θεατρικό φωτισμό, ηχητική εγκατάσταση, προτζέκτορα και πανιά προβολών, 

σύστημα μετάφρασης και σύστημα spin camera. 

ΣΤ) Υπόγειο με σκηνή για πρόβες στις διαστάσεις της κανονικής σκηνής. 

  

Άρθρο 2 – Λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου 

1. Η λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου καθορίζεται από την Aντιδημαρχία 

Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου. 

ΑΔΑ: ΩΑΤΦΩΞΜ-Ν70



 

2. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού είναι αρμόδια για την κατάρτιση του προγράμματος των 

θεατρικών παραστάσεων και των λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στο 

Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου.  

3. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου, μεριμνά για τη συντήρηση των χώρων του Δημοτικού Θεάτρου, την προμήθεια, τη 

λειτουργία και τη συντήρηση κάθε είδους εξοπλισμού του, την καθαριότητα, τη φύλαξη και 

μεριμνά για τη συστηματική τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του.   

5. Το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου λειτουργεί όλο το χρόνο. 

 

Άρθρο 3 – Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου 

1. Το Δημοτικό Πολυγύρου χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, 

μουσικών παραστάσεων, χορευτικών παραστάσεων, προβολές ταινιών και λοιπών 

καλλιτεχνικών και πολιτιστικών γεγονότων, διαλέξεις, συναντήσεις κ.ά. 

2. Το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου παραχωρείται δωρεάν για εκδηλώσεις που συνάδουν με 

τον σκοπό της λειτουργίας του, όπως περιγράφονται στην Εισαγωγή, στους φορείς του 

Κράτους και της Αυτοδιοίκησης 

Α’ και Β΄ βαθμού, στους φορείς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στις κοινωνικές και 

συνδικαλιστικές [1]   οργανώσεις, στους συλλόγους, στις πολιτιστικές ομάδες και τις νόμιμα 

λειτουργούσες κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών, με έδρα στο Δήμο Πολυγύρου. Με 

απόφαση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου μπορεί επίσης να 

παραχωρείται δωρεάν και σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι δεν εδρεύουν 

στον Πολύγυρο, για την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

3. Οι φορείς της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου αναλαμβάνουν την καθαριότητα του 

Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσής τους, με καταβολή 100 

€ σε συνεργείο καθαρισμού, απόλυτης εμπιστοσύνης, που θα υποδείξει η Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού. 

4. Η χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου από τους φορείς της παραγράφου (2) του 

παρόντος άρθρου δεν πρέπει να παρακωλύει το πρόγραμμα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

του Δήμου εκτός από την περίπτωση εξαιρετικών γεγονότων με γενικευμένη κοινωνική 

σημασία, η οποία αξιολογείται από τον Αντιδήμαρχο ή τον Δήμαρχο.  

5. Η παραχώρηση του Δημοτικού Πολυγύρου στους φορείς της παραγράφου (2) του παρόντος 

άρθρου γίνεται εγγράφως, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος, το οποίο πρέπει να 

κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου, πριν από την οργάνωση των εκδηλώσεών τους. Στο 

αίτημα για την παραχώρηση της χρήσης του Θεάτρου πρέπει να σημειώνονται με σαφήνεια το 

είδος και το πρόγραμμα της εκδήλωσης, η οποία πρόκειται να οργανωθεί, καθώς και η χρονική 

της διάρκεια.  

6. Η κατάθεση της αίτησης δε σημαίνει ταυτόχρονη αποδοχή και έγκρισή της.  

7. Η έγκριση της αίτησης δίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την κατάθεσή της.  

8. Τηρείται σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία της αίτησης ή και τη 

σπουδαιότητα της εκδήλωσης σε περίπτωση σύμπτωσης εκδηλώσεων. 

9. Χρήση του Δημοτικού Θεάτρου από τους φορείς της παραγράφου (2) του παρόντος άρθρου 

δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγγραφη απάντηση του Δήμου στο υποβαλλόμενο αίτημα και την 

υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φιλοξενουμένου φορέα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 

1599/1986, ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό και πως ο 

φορέας είναι καθ’ όλον υπεύθυνος για την τεχνική αποκατάσταση ή την οικονομική 

αποζημίωση κάθε τυχόν φθοράς, η οποία θα έχει σημειωθεί στις εγκαταστάσεις και τους 

χώρους του Δημοτικού Θεάτρου κατά τη διεξαγωγή της φιλοξενουμένης εκδήλωσης 

και με υπαιτιότητα του φιλοξενουμένου. Παράλειψη υπογραφής της εν λόγω Υπεύθυνης 

Δήλωσης συνιστά λόγο για την ακύρωση της παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου. 

10. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου, θα πρέπει να 

γνωρίζουν εγγράφως στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, τον εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα είναι 
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υπεύθυνος να μεριμνά για τη συμμόρφωση του φιλοξενουμένου φορέα με την τήρηση των 

κανόνων του παρόντος Κανονισμού.  

11. Ειδικότερα, κατά την περίπτωση επίσκεψης στο Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου μαθητών 

των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, οι Διευθύνσεις των 

σχολικών μονάδων ή οι διοικήσεις των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων θα πρέπει να 

γνωρίζουν εγγράφως στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου τα στοιχεία των 

συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι να μεριμνούν για τη συμμόρφωση των 

μαθητών τους προς τον παρόντα Κανονισμό, την επιτήρηση των μαθητών και την ευπρεπή 

συμπεριφορά τους, και θα είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της ασφάλειας των μαθητών. 

 

Άρθρο 4 – Ειδικές ρυθμίσεις προστασίας του Δημοτικού Θεάτρου 

1. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου είναι υπεύθυνοι 

ώστε ο αριθμός των προσώπων, τα οποία παρακολουθούν τις εκδηλώσεις τους, να μην 

υπερβαίνει την πληρότητα της αίθουσας, δηλαδή τα τετρακόσια (400) άτομα. Σε περίπτωση 

παράβασης αυτού του κανόνα ασφαλείας, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η οποία είναι υπεύθυνη 

για τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου, μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα για την τήρησή 

του. 

2. Οι φορείς, οι οποίοι κάνουν χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου είναι υπεύθυνοι για 

την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας. 

3. Η κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών κ.λπ. και κάθε είδους φαγητού δεν επιτρέπεται στο 

Δημοτικό Θέατρο κατά τη διάρκεια κάθε είδους εκδηλώσεων. Επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν 

παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης και αποκλειστικά στο φουαγιέ και στο χώρο 

του κυλικείου στο υπόγειο. Οι αρμόδιοι  για τη λειτουργία και τη φύλαξη του Δημοτικού 

Θεάτρου μπορούν να αξιώσουν ακόμη και την αποβολή από το χώρο προσώπων, τα οποία δεν 

αποδέχονται συστάσεις συμμόρφωσης προς τη ρύθμιση αυτή.  

4. Απαγορεύεται ρητώς η με κάθε μέσο διάτρηση και χρωματισμός της σκηνής του Δημοτικού 

Θεάτρου Πολυγύρου για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και κάθε άλλης εκδήλωσης. 

Οι συνεργαζόμενοι θίασοι και κάθε άλλος φιλοξενούμενος φορέας οφείλουν για το σκοπό αυτό 

να διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό για την τοποθέτηση των σκηνικών τους. Στους 

παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ίσο προς το κόστος αποκατάστασης της ζημίας και όχι κάτω 

από 500 €. 

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πανό και κάθε είδους διαφημίσεων στο χώρο του Δημοτικού 

Θεάτρου Πολυγύρου χωρίς την έγκριση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, η οποία σε τέτοια 

περίπτωση μπορεί να τα αφαιρέσει και να επιβάλει πρόστιμο 500€. 

6. Η χρήση της παροχής ρεύματος που διαθέτει το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου από τους 

φορείς πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή ηχολήπτη ή φωτιστή.  

7. Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων, υποχρεούνται οι φορείς που θα εμφανίζονται 

στο Θέατρο, να φροντίζουν για την απομάκρυνση των σκηνικών-αντικειμένων τους από το 

χώρο του Θεάτρου το ίδιο βράδυ και σε κάθε περίπτωση πριν την επόμενη εκδήλωση. Η 

ευθύνη για τη φύλαξη των σκηνικών- αντικειμένων για όσο χρόνο παραμένουν στο Θέατρο 

βαρύνει το διοργανωτή της εκδήλωσης.  

8. Κατά τη λήξη της εκδήλωσης οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν το χώρο 

απροφάσιστα και χωρίς άλλη ενόχληση, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση, από οποιοδήποτε 

λόγο, και αποδεχόμενοι άνευ άλλου την αποκατάσταση κάθε τυχόν βλάβης ή φθοράς του. 

9. Ο χώρος θα χρησιμοποιείται από τους φορείς αποκλειστικά και μόνο για την εκδήλωση η 

οποία αναφέρεται στην αίτηση παραχώρησης που έχουν υποβάλει στο Δήμο, απαγορευμένης 

οποιασδήποτε μεταβολής της χρήσης του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 

10. Απαγορεύεται η παραχώρηση της χρήσης του χώρου ολικά ή μερικά και με οποιαδήποτε 

μορφή ή αιτία χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου. 
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11. Ο Δήμος Πολυγύρου και οι απασχολούμενοι υπάλληλοί του ουδεμία ευθύνη φέρουν για 

τυχόν ατύχημα που ήθελε προκληθεί στους χρήστες ή εν γένει συμμετέχοντες (θεατές, 

επισκέπτες, εργαζόμενους, καλλιτέχνες κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης, 

συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου προετοιμασίας. 

12. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να μην αποθηκεύουν, τοποθετούν ή διατηρούν μέσα στο 

χώρο εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες και γενικά οφείλουν να κάνουν χρήση αυτού με επιμέλεια 

συνετού και καλόπιστου χρήστη. 

13. Οι φορείς φέρουν την ευθύνη για κάθε φθορά ή ζημιά, που θα προκληθεί στο χώρο από 

τους ίδιους, τους νόμιμους εκπροσώπους τους, το προσωπικό τους ή οποιονδήποτε τρίτο που 

ενεργεί για λογαριασμό τους. Ακόμα υποχρεούνται να διατηρούν το χώρο καθαρό κατά τρόπο 

που δε θίγει την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των εργαζομένων του 

Δήμου και των πολιτών που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. 

14. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων στο χώρο του Θεάτρου. 

 

Άρθρο 5 – Ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου 

1. Ο Δήμος Πολυγύρου μπορεί να εκμισθώνει το Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου με απ’ ευθείας 

συμφωνία, τους όρους της οποίας καθορίζει το ίδιο, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων που 

συνάδουν με τον σκοπό της λειτουργίας του, όπως περιγράφονται στην Εισαγωγή.  

2. Το κόστος ενοικίασης του Δημοτικού Θεάτρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν 

εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 3, για εκδηλώσεις που 

είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€) 

ημερησίως. 

3. Το κόστος ενοικίασης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για εκδηλώσεις που προβλέπουν 

αντίτιμο εισόδου, διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του αντιτίμου, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στον πίνακα και προκαταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου: 

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 

[3] 

  1-10 € 200 €  

11-15 € 300 €  

16-20 € 400 €  

21-30 € 500 €  

Το κόστος ενοικίασης για την πραγματοποίηση πρόβας ανέρχεται στα 150 € ημερησίως. 

Επιπρόσθετα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος. 

4. Για την ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου συνάπτεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο 

υπογράφεται από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φυσικού η 

νομικού προσώπου που το νοικιάζει. Οι υποχρεώσεις Δήμου Πολυγύρου συνίστανται στην 

εξασφάλιση της χρήσης των εγκαταστάσεων, την καθαριότητα και την εν γένει εύρυθμη 

λειτουργία του Θεάτρου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος Κανονισμού από 

τον συμβαλλόμενο φορέα συνιστά κύρια προϋπόθεση για την αποδοχή κάθε πρότασης  

ενοικίασης του χώρου. 

5. Η πληρωμή του ενοικίου πραγματοποιείται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

εκδήλωση στο Λογιστήριο Δήμου Πολυγύρου.  

6. Η ανάκληση-ματαίωση της εκδήλωσης, με δυνατότητα επιστροφής του προκαταβληθέντος 

ποσού, μπορεί να πραγματοποιηθεί με έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φυσικού 

η νομικού προσώπου που το νοικιάζει, έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της εκδήλωσης. 

7. Η ενοικίαση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου δεν πρέπει να παρακωλύει το πρόγραμμα 

των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Πολυγύρου. 

 

Άρθρο 6 – Τελικές διατάξεις 

ΑΔΑ: ΩΑΤΦΩΞΜ-Ν70
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1. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον 

Κανονισμό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους 

ενδιαφερόμενους. 

2. Από την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων παραχώρησης τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή 

του Κανονισμού από τον χρήστη, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις 

που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και τις υποδείξεις του Δήμου Πολυγύρου.  

3. Η παραχώρηση ή εκμίσθωση του Δημοτικού Θεάτρου Πολυγύρου ανήκει στη διακριτική 

ευχέρεια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να μην 

παραχωρεί ή εκμισθώνει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα: α) όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης 

είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές ή β) όταν ο αιτών έχει 

παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος Κανονισμού. 

4. Θέματα που δε ρυθμίζονται από τον Κανονισμό επιλύονται από την Αντιδημαρχία  

Πολιτισμού. 

5. Παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση της 

διάθεσης του χώρου. 

 

 

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 21/2016 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 27 -1-2016 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΑΤΦΩΞΜ-Ν70
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