
     Α. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΡΗΗ 

 

1. Οη αηηήζεηο γηα ηελ ρξήζε ηνπ Σεκέλνπο ζα γίλνληαη δεθηέο κόλν κέζα ζην 

ίδην εκεξνινγηαθό έηνο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε παξαρώξεζε θαη ζα 

θαηαηίζεληαη απηνπξνζώπωο. 

Εηδηθόηεξα:  

Αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο γηα κηζζώζεηο ηνπο κήλεο  Ιαλνπάξην & Φεβξνπάξην 

από 02.01 έωο 28.02 ελώ αηηήζεηο γηα παξαρωξήζεηο πνπ αθνξνύλ όινπο ηνπο 

επόκελνπο κήλεο ζα γίλνληαη δεθηέο  από 15.2 έωο 31.12 ηνπ έηνπο κίζζωζεο.   

2. Γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο ην δηάζηεκα ρξήζεο ζα είλαη κέρξη 7 εκέξεο 

3. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζπκεί παξάηαζε ηεο εθδήισζήο ηνπ, πέξαλ ησλ 7 

εκεξώλ, θαη ππάξρεη δηαζέζηκε εκεξνκελία ζην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ, ζα 

επηβαξύλεηαη κε ην εκεξήζην αληάιιαγκα πξνζαπμεκέλν θαηά  30% γηα θάζε 

επηπιένλ εκέξα.    

4. Γηα λα  εμαζθαιηζηεί ε θξάηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζα πξέπεη λα 

πξνθαηαβιεζεί ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ρξήζε κίαο εκέξαο, ζαλ 

εγγύεζε, καδί κε ηελ αίηεζε. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηεο θξάηεζεο ην πνζό 

απηό δελ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν, αιιά ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ 

Ληκεληθνύ Τακείνπ.  

5. Τν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην ζύλνιν ησλ εκεξώλ ρξήζεο ηνπ ρώξνπ  δέθα πέληε 

(15) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ζα πξέπεη  λα έρεη θαηαβιεζεί 

νιόθιεξν ην αληάιιαγκα ρξήζεο επηβαξπκέλν κε ην λόκηκν ραξηόζεκν. 

6. Οη εθζέηεο πξέπεη, κε πνηλή απνβνιήο ηνπο από ην ρώξν: (α) λα δείρλνπλ   ηνλ 

αλάινγν ζεβαζκό  ζην κλεκεηαθό ραξαθηήξα ηνπ ρώξνπ, (β) λα θξνληίδνπλ γηα 

ηελ πξνζηαζία  από θζνξά ζηνπο ηνίρνπο  θαη ηνλ εμνπιηζκό ηνπ θηηξίνπ ηνπ  

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, (γ) λα θξνληίδνπλ γηα ηελ  

θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο. Σρεηηθόο έιεγρνο ζα 

γίλεηαη από ηελ ππεξεζία καο θαηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο  θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί θαθή ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηνπο 

εθζέηεο ζα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν πνηληθέο θαη αζηηθέο 

θπξώζεηο . 

7. Οη εθζέηεο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ θαηά ηηο εκέξεο πνπ 

ηνπο έρεη παξαρσξεζεί. 

8. Η θύιαμε θαη αζθάιεηα ησλ εθζεκάησλ θαη ηνπ ρώξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαρώξεζεο ζα είλαη κε κέξηκλα επζύλε θαη έμνδα απνθιεηζηηθά ησλ εθζεηώλ  

9. Μεηαμύ δύν ζπλερόκελσλ εθζέζεσλ ζα κεζνιαβεί κηα ειεύζεξε εκέξα, άλεπ 

αληαιιάγκαηνο, θαηά ηελ νπνία ν πξνεγνύκελνο εθζέηεο ζα απνθαζειώζεη θαη 

απνκαθξύλεη ηα έξγα ηνπ, θαη ν επόκελνο ζα αλαξηεί ηα δηθά ηνπ. 

10. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εθζέηεο αθπξώζεη ηελ έθζεζή ηνπ, ζα πξέπεη 

ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία λα 

ελεκεξώλεη ηελ ππεξεζία καο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληξέρεη ιόγνο αλώηεξεο 

βίαο γηα ηνλ εθζέηε θαη ε Υπεξεζία καο κεηά από απηό δελ θαηαθέξεη λα 

αμηνπνηήζεη ηνλ ρώξν, ζα εμεηάδεηαη αλ ζα ρξεώλεηαη κε όιν ην πνζό ηνπ 

αληαιιάγκαηνο πνπ αλαινγεί ζηελ εθδήισζή ηνπ. 

11. Γηα λα δνζεί ε άδεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από θάπνηνλ ελδηαθεξόκελν ηδηώηε ν 

ρώξνο, πξέπεη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ππεύζπλε δήισζε όηη (α) δελ 

ζπλδέεηαη νύηε απηόο νύηε κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε νξγαλσκέλε επηρείξεζε 



ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ, θαη (β) ηα εθζέκαηα είλαη απνθιεηζηηθά έξγα δηθήο ηνπ 

θαηαζθεπήο θαη (γ) αλάιεςε επζύλεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ από θζνξέο 

θαη δ) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο ηεο έθζεζεο. 

12.  Τν (γ) θαη ην (δ) δειώλεηαη από όινπο αλεμαηξέησο ηνπο εθζέηεο.  

13. Σε πεξίπησζε πνπ εθηίζεληαη αληίγξαθα έξγσλ, κε δηθή ηνπ επζύλε, ν  εθζέηεο 

ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξώλεη ην θνηλό γηα ηελ γλεζηόηεηά ηνπο ζηνλ 

θαηάινγν κε ηα έξγα πνπ ζα ππάξρεη ζε εκθαλέο ζεκείν κέζα ζηνλ εθζεζηαθό 

ρώξν. 

 
Β. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΙΓΙΩΣΔ /  

Ηκεξήζηα ρξέωζε ρωξίο ραξηόζεκν  

Μεγάιε (λόηηα) αίζνπζα          Μηθξή(Βόξεηα) αίζνπζα 

 

Ιαλνπάξηνο -  

Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 

 

70€                                                    30€ 

Απξίιηνο – Μάηνο  110€                                                  40€ 

Ινύληνο 130€                                                  60€ 

Ινύιηνο – Αύγνπζηνο- 

Σεκπηέκβξηνο 

170€                                                  70€ 

Οθηώβξηνο 110€                                                  40€ 

Ννέκβξηνο – Δεθέκβξηνο 70€                                                    30€ 

 

Γ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ  ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ  

Ηκεξήζηα ρξέωζε ρωξίο ραξηόζεκν  

Μεγάιε (λόηηα) αίζνπζα          Μηθξή(Βόξεηα) αίζνπζα 

 

 

Ιαλνπάξηνο -  

Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 

 

40€                                                  15€ 

Απξίιηνο – Μάηνο  60€                                                 25€ 

Ινύληνο 90€                                                 30€ 

Ινύιηνο – Αύγνπζηνο- 

Σεκπηέκβξηνο 

120€                                               40€ 

Οθηώβξηνο 60€                                                 25€ 

Ννέκβξηνο – Δεθέκβξηνο 40€                                                 15€ 

 

 


