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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 12/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 192/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο ρώξσλ ηνπ
πξώελ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο
Παιαηηηζίσλ, ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ.
ήκεξα 13 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε
δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 9-7-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11-3-2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ν.Λαδόπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γεκεξηδίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23) Π.Παπιίδεο, 24) Μ. νπκειίδεο,
25) Γ.Γνπιηίδεο, 26) Γ.Μηραειίδεο, 27)Υ.Κειεζίδεο, 28)
Ν.Αγγέινπ, 29) Β.ηεθαλόπνπινο, 30) Α.Μαξθνύιεο, 31)
Κ.Σξνρόπνπινο, 32) .ηνπγηάλλνο, 33)Κ.Θενδσξίδεο, 34)
Π.Μνπρηάξε, 35) Α.πκεσλίδνπ, 36) Γ.Ράιιε, 37)
Γ.Μειηόπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
.Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο, Η.Βνξγηαηδίδεο,
Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο, Η.ηδεξόπνπινο,
Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π.
Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζε ν θ. .ηνπγηάλλνο θαη απνρώξεζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 180/2020 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Β.Λπθνζηξάηεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 181/2020 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλόπνπινο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 185/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Η.Σζαλαμίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 188/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. .ηνπγηάλλνο
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 1-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο
Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Tν ππ΄αξηζκ. 24 νηθόπεδν, ζην Ο.Σ. 5 ηνπ ζπλνηθηζκνύ Παιαηηηζίσλ παξαρσξήζεθε ζηνλ
Γήκν Βέξνηαο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 11033/1033/18.30.1976 απόθαζε Ννκάξρε Ζκαζίαο. Με ηελ
ππ΄αξηζκ. 223/93 νηθνδνκηθή άδεηα ηεο ηόηε Ννκαξρίαο Ζκαζίαο, ζην νηθόπεδν αλεγέξζεθε ην
δηώξνθν θηίξην (ηζόγεην θαη α΄ όξνθνο) ηνπ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο.
Σν 24 νηθόπεδν, ζην ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ έρεη ΚΑΔΚ 160410514004 θαη αλήθεη ζηελ
θπξηόηεηα ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Ο ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ Ννκνύ Ζκαζίαο (πξώελ Οηθνινγηθόο-ΔμσξατζηηθόοΠνιηηηζηηθόο ύιινγνο Πνληίσλ Παιαηηηζίσλ Ζκαζίαο), είλαη έλα σκαηείν πνπ ηδξύζεθε κε ην,
κε εκεξνκελία 10.06.2008, Καηαζηαηηθό ηνπ θαη ιεηηνπξγεί κε έδξα ηα Παιαηίηζηα ηεο
Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βεξγίλαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ πιιόγνπ, ην νπνίν δεκνζηεύζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.
298/ΔΜ/08 απόθαζε δεκνζίεπζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο θαη κεηά ηελ
ηειεζηδηθία απηήο κεηαγξάθηεθε ζην βηβιίν σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο κε αύμνληα
αξηζκό 2, ν ελ ιόγσ ύιινγνο έρεη θνηλσθειή ραξαθηήξα θαη είλαη κε θεξδνζθνπηθόο. Αλάκεζα
ζηνπο ζεκειηώδεηο ζθνπνύο ηνπ πιιόγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηζηηθήο,
θνηλσληθήο ζέζεο ησλ αλζξώπσλ πνπ είλαη πόληηνη ή θίινη απηώλ θαη θαηνηθνύλ ζηα Παιαηίηζηα
Ζκαζίαο ή θαηάγνληαη από ην ρσξηό απηό, ε ππεξάζπηζε θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απηώλ, ε πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ, ησλ ζξεζθεπηηθώλ κλεκείσλ, ε
δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο, ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε δηαθύιαμε απηώλ, θ.ι.π.
Με ην ππ΄αξηζκ. 1272/20.05.2020 ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο,
πηζηνπνηείηαη όηη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 20/9-10-2014 δηάηαμε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Βέξνηαο (ε νπνία
θαηαρσξήζεθε κε ηνλ αξηζκό 14/7-4-2015 ζηα βηβιία σκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο)
εγθξίζεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηνπ ελ ιόγσ πιιόγνπ, ε νπνία αθνξά ζηελ αιιαγή
ηεο επσλπκίαο ηνπ. ύκθσλα κε απηήλ ν ύιινγνο δελ νλνκάδεηαη πηα «ΟηθνινγηθόοΔμσξατζηηθόο-Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Πνληίσλ Παιαηηηζίσλ Ννκνύ Ζκαζίαο», αιιά
«ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΣΗΣΗΩΣΩΝ».
Σν ίδην ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ηνπ Πξσηνδηθείνπ αλαθέξεη όηη κέρξη θαη ηελ 20.05.2020 δελ
έρεη θαηαρσξεζεί ζηα παξαπάλσ βηβιία άιιε ηξνπνπνίεζε ή ιύζε ηνπ σκαηείνπ απηνύ.
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 112/2013 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο,
παξαρσξήζεθαλ ζηνλ ηόηε «Οηθνινγηθό-Δμσξατζηηθό-Πνιηηηζηηθό ύιινγν Πνληίσλ
Παιαηηηζίσλ Ζκαζίαο», δσξεάλ, γηα ρξήζε νη δύν αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δεμηά πιεπξά
ηνπ θιηκαηνζηαζίνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ πξώελ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο
Παιαηηηζίσλ. Ζ παξαρώξεζε έγηλε γηα ρξνληθό δηάζηεκα 2 (δύν) εηώλ.
Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 275/2015 απόθαζε ηνπ ηδίνπ νξγάλνπ, εγθξίζεθε εθ λένπ, γηα πέληε
ρξόληα, ε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζε α)ησλ δύν ίδησλ αηζνπζώλ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ θαη β)
ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ νξόθνπ (από θνηλνύ κε ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ), γηα
λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ύιινγν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο ηνπ βηβιηνζήθεο.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 7243/13.04.2020 αίηεζή ηνπ, ν ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ δεηάεη ηελ
αλαλέσζε, γηα πέληε ρξόληα, ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο γηα ρξήζε, ησλ ηξηώλ αηζνπζώλ ηνπ
πξώηνπ νξόθνπ ηνπ πξώελ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ, κε ηνπο
ίδηνπο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξαρώξεζε πνπ έγηλε κε ηελ 275/2015 απόθαζε ηνπ Γεκ.
πκβνπιίνπ.
Με ην ππ΄αξηζκ. 9681/26.05.2020 έγγξαθό ηνπ, ν Ννκηθόο ηνπ Γήκνπ γλσκνδνηεί κεηαμύ
άιισλ, όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην είλαη ην αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ πνπ ζα θξίλεη επί ηεο
νπζίαο εάλ ν ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ αζθεί απνθιεηζηηθά θνηλσθειή δξαζηεξηόηεηα ή πξνάγεη
ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα. Δπηζεκαίλεη, δε, όηη «ην θξηηήξην θάπνηνπ ζθνπνύ σο θνηλσθεινύο πξέπεη
λα αλαδεηεζεί όρη κόλν ζην όηη αθελόο δελ είλαη θεξδνζθνπηθόο αιιά θαη ζην όηη αθεηέξνπ ηείλεη
ζηελ επηδίσμε εμππεξέηεζεο όρη νξηζκέλνπ πξνζώπνπ ή νξηζκέλνπ θύθινπ πξνζώπσλ αιιά ηνπ
θνηλνύ γεληθά, ζηελ εμππεξέηεζε γεληθόηεξεο αλάγθεο».
Με ηελ ππ΄αξηζκ. 01/2020 απόθαζή ηνπ ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ
δηαηππώλεη γλώκε, όηη ζπλαηλεί γηα ηελ δσξεάλ παξαρώξεζε γηα ρξήζε, γηα πέληε ρξόληα:
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α) Σσλ δύν αηζνπζώλ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ δεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ησλ Παιαηηηζίσλ
αλεβαίλνληαο ζηελ δεμηά πιεπξά θαη
β) ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ ηδίνπ νξόθνπ από θνηλνύ κε ηελ Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ, ζηνλ
ύιινγν Παιαηηηζησηώλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πνπ απηέο είραλ παξαρσξεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ.
275/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν.3463/06 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ, επηηξέπεηαη, κε απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε ρξήζε
αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξόζσπα, πνπ αζθνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν δξαζηεξηόηεηα ε νπνία
είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, κε πξνηεηλόκελνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο ηνπο:
1)Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο:
Α)Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 11033/1033/18.03.1976 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Ζκαζίαο, ην ππ΄
αξηζκ. 24 νηθόπεδν ηνπ Ο.Σ. 5 ηνπ νηθηζκνύ ησλ Παιαηηηζίσλ ηνπ Ν.Ζκαζίαο παξαρσξήζεθε
δσξεάλ ζηελ ηόηε Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ. ην νηθόπεδν απηό βξίζθεηαη ζήκεξα έλα θηίξην κε
ηζόγεην θαη πξώην όξνθν. ε αίζνπζα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ιεηηνπξγεί θαη ην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βεξγίλαο.
Με ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ……………… εηώλ:
1)νη δύν αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δεμηά πιεπξά, αλεβαίλνληαο ζηνλ όξνθν, ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ παξαρσξνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ ελ ιόγσ
ύιινγν θαη
2)ε ηξίηε αίζνπζα ηνπ ηδίνπ νξόθνπ, παξαρσξείηαη ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ γηα από
θνηλνύ ρξήζε κε ηελ Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ.
Β)Ζ παξνύζα ύκβαζε Πξνζσξηλήο δσξεάλ Παξαρώξεζεο γηα ρξήζε, ζπλάπηεηαη ζε
εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ……/……….2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα σο
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’».
2)Παξαρώξεζε-πεξηγξαθή ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ
Με ηελ παξνύζα ύκβαζε ν Γήκνο Βέξνηαο παξαρσξεί ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ
Ζκαζίαο:
Α) ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ρξήζεο δύν αηζνπζώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
δεμηά πιεπξά (ζε πνξεία αλόδνπ) ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ θαη
Β)ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ρξήζεο, από θνηλνύ κε ηε Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ, ηεο ηξίηεο
αίζνπζαο ηνπ ηδίνπ νξόθνπ.
Ο ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ, αθνύ επηζθέθζεθε ηνπο παξαρσξνύκελνπο κε ηελ παξνύζα
ρώξνπο θαη ηνπο βξήθε θαηάιιεινπο γηα ρξήζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ.
………/…..2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, απνδέρεηαη ηελ ελ ιόγσ
παξαρώξεζε θαη ππνγξάθεη ηελ παξνύζα ύκβαζε.
3)Γηθαίσκα ρξήζεο θη εθκεηάιιεπζεο
Οη ελ ιόγσ αίζνπζεο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ησλ Παιαηηηζίσλ
παξαρσξνύληαη, δσξεάλ, γηα ……………….. ρξόληα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ ύιινγν,
γηα λα θαιπθζνύλ γεληθά αλάγθεο ηνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη ή/θαη απνξξένπλ από ην Καηαζηαηηθό
ηνπ (γξαθείν-ρώξνο ζηέγαζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ πιιόγνπ, αξρείν, ζηνιέο, ιεηηνπξγία Βηβιηνζήθεο
θ.ι.π.).
ε θάζε πεξίπησζε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξαρώξεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα
…………. ρξόληα.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ αηζνπζώλ ηνπ θηηξίνπ γηα άιιν ζθνπό πιελ ηνπ
παξαπάλσ ζπκθσλεκέλνπ, εθηόο θαη εάλ ζπλαηλέζεη ζε απηό ν Γήκνο Βέξνηαο εγγξάθσο κε
λεώηεξε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ζ ππνκίζζσζε, ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ νιηθά ή κεξηθά ζε άιινλ, κε
αληάιιαγκα ή ρσξίο θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε απαγνξεύνληαη ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
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Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο δσξεάλ παξαρώξεζεο ησλ ηξηώλ αηζνπζώλ ζηνλ
ύιινγν, ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ρξήζε ησλ αηζνπζώλ π.ρ. ηνπαιέηεο, θνπδίλα θ.ι.π.
Ζ ρξήζε άιισλ ρώξσλ ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ν αύιεηνο ρώξνο ηνπ θηηξίνπ), ζα
γίλεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο πξνο θαη ζπκθσλίαο κε ην ηκήκα Αμηνπνίεζεο ηεο Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
4)Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο αξρίδεη ζηηο …………2020, εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο.
Ζ παξαρώξεζε εγθξίλεηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ………… (…………) εηώλ.
Ο Γήκνο Βέξνηαο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη, εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα, ηελ
παξαρώξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη ηεο παξνύζαο ηα δε απνηειέζκαηα ηεο
θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα κε ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο.
Απνθιείεηαη ε ζησπεξή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο
ρσξίο έγγξαθν ηύπν.
5)Αληάιιαγκα παξαρώξεζεο
Καλέλα αληάιιαγκα δελ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ ελ ιόγσ παξαρώξεζε.
6)Φζνξά/Βιάβε/πληήξεζε παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ:
 ν ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ δύν
παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ πξώελ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο
Παιαηηηζίσλ, άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε, δεκηνπξγείηαη δε δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
 Αθόκε ν ύιινγνο επζύλεηαη από θνηλνύ κε ηνπο ρξήζηεο, ηόζν ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ
α΄ νξόθνπ ηνπ δεκνηηθνύ θηηξίνπ, όζν θαη ησλ ινηπώλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ, γηα θάζε δεκία πνπ ζα
πξνθιεζεί ζηελ αίζνπζα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ ν ύιινγνο
ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ησλ αηζνπζώλ (ηνπαιέηεο, θνπδίλα, δηάδξνκνη)
θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο απηήο ή ηεο ηπρόλ λόκηκεο παξάηαζήο ηεο, αθόκα θαη γη
απηέο ηηο δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ζπλήζε ρξήζε ησλ ρώξσλ, επζπλόκελνο ζε
απνθαηάζηαζή ηνπο.
 Κάζε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεοεπηζθεπήο ησλ παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ (π.ρ. ηειώλ θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π.)
ζα βαξύλνπλ ηνλ Γήκν Βέξνηαο.
7)Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα
 ε όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ν ύιινγνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ θαζώο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ απηόο ρξεζηκνπνηεί.
 Δπίζεο, ν ύιινγνο ππνρξενύηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαρσξεζέληεο (θαη
θνηλόρξεζηνπο) ρώξνπο κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ
αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ άιισλ
ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ησλ πεξηνίθσλ ηνπ αθηλήηνπ, όπσο θαη λα κελ ξππαίλεη ηνλ
πεξηβάιινληα θνηλόρξεζην ρώξν κε ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ (όπσο νγθώδε ή άιια
αληηθείκελα ή απνξξίκκαηα, εύθιεθηεο ύιεο, θ.ιπ.).
 ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ύιινγνο ζειήζεη λα
πξνβεί ζηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (πξνζζήθε-δηακόξθσζε) ζηηο αίζνπζεο (π.ρ.
ηνπνζέηεζε-ή αιιαγή- ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο θ.ι.π.), απηό ζα γίλεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο
ελεκέξσζεο θαη ιήςε ζρεηηθήο αδείαο ηνπ πιιόγνπ πξνο ην Γξαθείν Αμηνπνίεζεο ηεο
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Κάζε κε θηλεηή θαηαζθεπή πνπ ζα πινπνηείηαη από ηνλ ύιινγν, θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη άδεηαο από ηνλ Γήκν, ζηνπο παξαρσξνύκελνπο θαη
ρξεζηκνπνηνύκελνπο ρώξνπο, ζα παξακέλεη, κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, πξνο όθεινο
ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ θαη νπδέλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο δελ ζα πξνβιεζεί από ηνλ ύιινγν.
Όινη νη όξνη ηνπ παξόληνο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε έζησ θαη ελόο από
απηνύο δεκηνπξγεί δηθαίσκα θαηαγγειίαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
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8)Αλσηέξα Βία
Α)Οη δύν ζπκβαιιόκελνη δελ ζα επζύλνληαη αλαθνξηθά κε αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ
ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα, εθόζνλ θαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία απηή νθείιεηαη
ζε γεγνλόο ή πεξίζηαζε πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, σο γεγνλόηα
ζπληζηώληα αλσηέξα βία ζα ζεσξνύληαη θαηαζηάζεηο πέξαλ από ηνλ εύινγν έιεγρν ησλ κεξώλ,
όπσο ζπλήζε θαηξηθά θαηλόκελα, ζενκελίεο, ζεηζκνί, πόιεκνο, ερζξνπξαμίεο, ηξνκνθξαηηθέο ή
γεληθεπκέλεο ζπξξάμεηο θαη βίαηεο ή θαθόβνπιεο ελέξγεηεο, εμέγεξζε, βνκβαξδηζκνί, ππξθαγηά,
έθξεμε, δηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θάζε άιιε παξεκθεξήο ή ηζνδύλακε
θαηάζηαζε, ε νπνία δελ είλαη εύινγα δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα,
απηνδύλακα ή κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ.
Β)Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα εηδνπνηνύλ ηνλ αληηζπκβαιιόκελό ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν άκεζα κε ηε ιήςε γλώζεο πεξί ηεο επέιεπζεο γεγνλόηνο ή
πεξίζηαζεο αλσηέξαο βίαο θαη ζα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν θαη ζα ζπλεξγάδνληαη ζε όζε έθηαζε
απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ γεγνλόηνο ή ηεο πεξίζηαζεο απηήο θαη ηνλ πεξηνξηζκό θαη’
έθηαζε, δηάξθεηα θαη απνηέιεζκα.
9)Λύζε ύκβαζεο
Ζ παξνύζα ύκβαζε ιύεηαη ηελ ……………..20…... Κακία πεξεηαίξσ παξάηαζε ηεο
παξνύζαο δελ είλαη δπλαηή, παξά κόλν κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο.
10)Σξνπνπνηήζεηο
Ζ παξνύζα ύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κόλν κε λεόηεξε έγγξαθε πκθσλία, πνπ
ζα ππνγξάθεηαη πξνζεθόλησο από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ακθόηεξσλ ησλ κεξώλ.
11)Δηδνπνηήζεηο
Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ή θνηλνπνίεζε ησλ κεξώλ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηελ παξνύζα ή
πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξηθά κε απηήλ, ζα ζεσξείηαη όηη έγηλε έγθπξα εθόζνλ θέξεη έγγξαθν ηύπν
θαη απνζηέιιεηαη, θνηλνπνηείηαη ή παξαδίδεηαη πξνο ηα κέξε, ζηηο αθόινπζεο αληίζηνηρα
δηεπζύλζεηο θαη πξνο ηνπο αληίζηνηρα νξηδόκελνπο απνδέθηεο:
Πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο:
Πξνο ην:
Α) Γήκνο Βέξνηαο
Β) ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ
Τπ‘ όςε Γεκάξρνπ
Τπόςελ θαο Πξνέδξνπ
Μεηξνπόιεσο 46
Σ.Κ. 59100, Παιαηίηζηα,
Σ.Κ. 59100, Βέξνηα
Γεκνηηθή Δλόηεηα Βεξγίλαο
Σει. :23313-………….
Γήκνο Βέξνηαο, Ζκαζία
Σει.:23310-……….
θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, θξίλνληαο όηη, ν ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ Ννκνύ
Ζκαζίαο αζθεί απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ δξαζηεξηόηεηα ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα
ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη αλαγξάθνληαο απηό ζηελ αληίζηνηρε απόθαζε:
Α) λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο γηα ρξήζε:
1) ησλ δύν αηζνπζώλ ηνπ θηηξίνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ησλ Παιαηηηζίσλ, πνπ
βξίζθνληαη ζηελ δεμηά πιεπξά ησλ ζθαινπαηηώλ αλεβαίλνληαο ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ θηηξίνπ θαη
2) ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ ηδίνπ θηηξίνπ, από θνηλνύ κε ηελ
Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ,
ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ Ννκνύ Ζκαζίαο, (γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιιόγνπ, π.ρ.
ζηέγαζή ηνπ, δεκηνπξγία βηβιηνζήθεο, ηκαηηνζήθε θ.ι.π.), γηα πέληε έηε, κε ηνπο όξνπο πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ θαη ηνπο όξνπο ηεο 275/15 απόθαζεο ηνπ Γ..
Β) ζε πεξίπησζε ζεηηθήο απόθαζεο γηα ηελ παξαρώξεζε, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν
Βέξνηαο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ πκθσλεηηθνύ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Ζ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο θαηαρσξήζεθε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην νπνίν εθδόζεθε ε ππ’ αξηζ. 191/2020 απόθαζε Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
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1.- Σν από 1-7-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ
Σζαρνπξίδε.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 112/2013 θαη 275/2015 απνθάζεηο ηνπ Γ..
3.- Σελ κε αξ. πξση. 66/12-4-2020 αίηεζε ηεο Μ.Παξραξίδνπ, πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ
Παιαηηηζησηώλ
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020 απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ
5.- Σν κε αξ. πξση. 9681/26-5-2020 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθώλ πκβνύισλ
6.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Α) Δγθξίλεη ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο: 1) δύν αηζνπζώλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε
δεμηά πιεπξά ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη 2) ηεο ηξίηεο αίζνπζαο, ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηεί από
θνηλνύ κε ην ζπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ, ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ πξώελ
Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ, ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ ζπιιόγνπ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηνπ θαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ,
κε ηνπο θάησζη όξνπο:
Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο:
Α) Με ηελ ππ΄ αξηζκ. 11033/1033/18.03.1976 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Ζκαζίαο, ην ππ΄
αξηζκ. 24 νηθόπεδν ηνπ Ο.Σ. 5 ηνπ νηθηζκνύ ησλ Παιαηηηζίσλ ηνπ Ν.Ζκαζίαο παξαρσξήζεθε
δσξεάλ ζηελ ηόηε Κνηλόηεηα Παιαηηηζίσλ. ην νηθόπεδν απηό βξίζθεηαη ζήκεξα έλα θηίξην κε
ηζόγεην θαη πξώην όξνθν. ε αίζνπζα ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ιεηηνπξγεί θαη ην Γεκνηηθό
Καηάζηεκα/πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Βεξγίλαο.
Με ηελ παξνύζα ύκβαζε θαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ……………… εηώλ:
1) νη δύν αίζνπζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δεμηά πιεπξά, αλεβαίλνληαο ζηνλ όξνθν, ηνπ
θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ παξαρσξνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ ελ ιόγσ
ύιινγν θαη
2) ε ηξίηε αίζνπζα ηνπ ηδίνπ νξόθνπ, παξαρσξείηαη ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ γηα από
θνηλνύ ρξήζε κε ην πκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ.
Β) Ζ παξνύζα ύκβαζε Πξνζσξηλήο δσξεάλ Παξαρώξεζεο γηα ρξήζε, ζπλάπηεηαη ζε
εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. ……/……….2020 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο πξνζαξηάηαη ζηελ παξνύζα σο
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’».
2) Παξαρώξεζε-πεξηγξαθή ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ
Με ηελ παξνύζα ύκβαζε ν Γήκνο Βέξνηαο παξαρσξεί ζηνλ ύιινγν Παιαηηηζησηώλ
Ζκαζίαο:
Α) ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ρξήζεο δύν αηζνπζώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
δεμηά πιεπξά (ζε πνξεία αλόδνπ) ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ πξώελ Κνηλνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο ηεο Κνηλόηεηαο Παιαηηηζίσλ θαη
Β) ην δηθαίσκα ηεο δσξεάλ ρξήζεο, από θνηλνύ κε ην ζπκβνύιην ηεο Κνηλόηεηαο
Παιαηηηζίσλ, ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ ηδίνπ νξόθνπ.
Ο ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ, αθνύ επηζθέθζεθε ηνπο παξαρσξνύκελνπο κε ηελ παξνύζα
ρώξνπο θαη ηνπο βξήθε θαηάιιεινπο γηα ρξήζε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ.
………/…..2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, απνδέρεηαη ηελ ελ ιόγσ
παξαρώξεζε θαη ππνγξάθεη ηελ παξνύζα ύκβαζε.
3) Γηθαίσκα ρξήζεο θη εθκεηάιιεπζεο
Οη ελ ιόγσ αίζνπζεο ηνπ πξώηνπ νξόθνπ ηνπ πξώελ Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο ησλ
Παιαηηηζίσλ παξαρσξνύληαη, δσξεάλ, γηα πέληε ρξόληα, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνλ
ύιινγν, γηα λα θαιπθζνύλ γεληθά αλάγθεο ηνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη ή/θαη απνξξένπλ από ην
Καηαζηαηηθό ηνπ (γξαθείν-ρώξνο ζηέγαζεο ηνπ πιηθνύ ηνπ πιιόγνπ, αξρείν, ζηνιέο, ιεηηνπξγία
Βηβιηνζήθεο θ.ι.π.).
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ε θάζε πεξίπησζε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξαρώξεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα
…………. ρξόληα.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ησλ ελ ιόγσ αηζνπζώλ ηνπ θηηξίνπ γηα άιιν ζθνπό πιελ ηνπ
παξαπάλσ ζπκθσλεκέλνπ, εθηόο θαη εάλ ζπλαηλέζεη ζε απηό ν Γήκνο Βέξνηαο εγγξάθσο κε
λεώηεξε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ζ ππνκίζζσζε, ε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ νιηθά ή κεξηθά ζε άιινλ, κε
αληάιιαγκα ή ρσξίο θαη ε ζησπεξή αλακίζζσζε απαγνξεύνληαη ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνύζαο δσξεάλ παξαρώξεζεο ησλ ηξηώλ αηζνπζώλ ζηνλ
ύιινγν, ν ηειεπηαίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη
ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ρξήζε ησλ αηζνπζώλ π.ρ. ηνπαιέηεο, θνπδίλα θ.ι.π.
Ζ ρξήζε άιισλ ρώξσλ ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. ν αύιεηνο ρώξνο ηνπ θηηξίνπ), ζα
γίλεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο πξνο θαη ζπκθσλίαο κε ην ηκήκα Αμηνπνίεζεο ηεο Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
4) Γηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο αξρίδεη ζηηο …………2020, εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο.
Ζ παξαρώξεζε εγθξίλεηαη γηα ρξνληθή δηάξθεηα ………… (…………) εηώλ.
Ο Γήκνο Βέξνηαο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη, εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα, ηελ
παξαρώξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνύλ νη όξνη ηεο παξνύζαο ηα δε απνηειέζκαηα ηεο
θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα κε ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο.
Απνθιείεηαη ε ζησπεξή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο δσξεάλ παξαρώξεζεο ηεο ρξήζεο
ρσξίο έγγξαθν ηύπν.
5)Αληάιιαγκα παξαρώξεζεο
Καλέλα αληάιιαγκα δελ ζπκθσλήζεθε γηα ηελ ελ ιόγσ παξαρώξεζε.
6) Φζνξά/Βιάβε/πληήξεζε παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ:
 ν ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη θαιή ρξήζε ησλ δύν
παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ πξώελ θνηλνηηθνύ θαηαζηήκαηνο
Παιαηηηζίσλ, άιισο επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε, δεκηνπξγείηαη δε δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο
ζύκβαζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
 Αθόκε ν ύιινγνο επζύλεηαη από θνηλνύ κε ηνπο ρξήζηεο, ηόζν ηεο ηξίηεο αίζνπζαο ηνπ
α΄ νξόθνπ ηνπ δεκνηηθνύ θηηξίνπ, όζν θαη ησλ ινηπώλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ, γηα θάζε δεκία πνπ ζα
πξνθιεζεί ζηελ αίζνπζα θαη ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ πνπ ν ύιινγνο
ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ησλ αηζνπζώλ (ηνπαιέηεο, θνπδίλα, δηάδξνκνη)
θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ύκβαζεο απηήο ή ηεο ηπρόλ λόκηκεο παξάηαζήο ηεο, αθόκα θαη γη
απηέο ηηο δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ζπλήζε ρξήζε ησλ ρώξσλ, επζπλόκελνο ζε
απνθαηάζηαζή ηνπο.
 Κάζε δαπάλε πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηα έμνδα ζπληήξεζεοεπηζθεπήο ησλ παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ (π.ρ. ηειώλ θσηηζκνύ, ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο θ.ι.π.)
ζα βαξύλνπλ ηνλ Γήκν Βέξνηαο.
7) Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα
 ε όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ν ύιινγνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ παξαρσξνύκελσλ αηζνπζώλ θαζώο θαη ησλ θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ πνπ απηόο ρξεζηκνπνηεί.
 Δπίζεο, ν ύιινγνο ππνρξενύηαη ζην λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαρσξεζέληεο (θαη
θνηλόρξεζηνπο) ρώξνπο κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ
αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ δήκνπ Βέξνηαο θαη ησλ ρξεζηώλ ησλ άιισλ
ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ησλ πεξηνίθσλ ηνπ αθηλήηνπ, όπσο θαη λα κελ ξππαίλεη ηνλ
πεξηβάιινληα θνηλόρξεζην ρώξν κε ηελ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ (όπσο νγθώδε ή άιια
αληηθείκελα ή απνξξίκκαηα, εύθιεθηεο ύιεο, θ.ιπ.).
 ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ύιινγνο ζειήζεη λα
πξνβεί ζηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (πξνζζήθε-δηακόξθσζε) ζηηο αίζνπζεο (π.ρ.
ηνπνζέηεζε-ή αιιαγή- ελεκεξσηηθήο πηλαθίδαο θ.ι.π.), απηό ζα γίλεηαη θαηόπηλ έγγξαθεο
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ελεκέξσζεο θαη ιήςε ζρεηηθήο αδείαο ηνπ πιιόγνπ πξνο ην Γξαθείν Αμηνπνίεζεο ηεο
Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Κάζε κε θηλεηή θαηαζθεπή πνπ ζα πινπνηείηαη από ηνλ ύιινγν, θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο ελεκέξσζεο θαη άδεηαο από ηνλ Γήκν, ζηνπο παξαρσξνύκελνπο θαη
ρξεζηκνπνηνύκελνπο ρώξνπο, ζα παξακέλεη, κεηά ηελ ιήμε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, πξνο όθεινο
ησλ ελ ιόγσ ρώξσλ θαη νπδέλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο δελ ζα πξνβιεζεί από ηνλ ύιινγν.
Όινη νη όξνη ηνπ παξόληνο ζεσξνύληαη νπζηώδεηο θαη ε παξάβαζε έζησ θαη ελόο από
απηνύο δεκηνπξγεί δηθαίσκα θαηαγγειίαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
8)Αλσηέξα Βία
Α) Οη δύν ζπκβαιιόκελνη δελ ζα επζύλνληαη αλαθνξηθά κε αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεώλ
ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα, εθόζνλ θαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία απηή νθείιεηαη
ζε γεγνλόο ή πεξίζηαζε πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο, σο γεγνλόηα
ζπληζηώληα αλσηέξα βία ζα ζεσξνύληαη θαηαζηάζεηο πέξαλ από ηνλ εύινγν έιεγρν ησλ κεξώλ,
όπσο ζπλήζε θαηξηθά θαηλόκελα, ζενκελίεο, ζεηζκνί, πόιεκνο, ερζξνπξαμίεο, ηξνκνθξαηηθέο ή
γεληθεπκέλεο ζπξξάμεηο θαη βίαηεο ή θαθόβνπιεο ελέξγεηεο, εμέγεξζε, βνκβαξδηζκνί, ππξθαγηά,
έθξεμε, δηαθνπή παξνρήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θάζε άιιε παξεκθεξήο ή ηζνδύλακε
θαηάζηαζε, ε νπνία δελ είλαη εύινγα δπλαηόλ λα πξνβιεθζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί άκεζα,
απηνδύλακα ή κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ.
Β) Σα ζπκβαιιόκελα κέξε ζα εηδνπνηνύλ ηνλ αληηζπκβαιιόκελό ηνπο ρσξίο θαζπζηέξεζε
θαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν άκεζα κε ηε ιήςε γλώζεο πεξί ηεο επέιεπζεο γεγνλόηνο ή
πεξίζηαζεο αλσηέξαο βίαο θαη ζα ιακβάλνπλ θάζε κέηξν θαη ζα ζπλεξγάδνληαη ζε όζε έθηαζε
απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ γεγνλόηνο ή ηεο πεξίζηαζεο απηήο θαη ηνλ πεξηνξηζκό θαη’
έθηαζε, δηάξθεηα θαη απνηέιεζκα.
9) Λύζε ύκβαζεο
Ζ παξνύζα ύκβαζε ιύεηαη ηελ ……………..20…... Κακία πεξεηαίξσ παξάηαζε ηεο
παξνύζαο δελ είλαη δπλαηή, παξά κόλν κε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο.
10) Σξνπνπνηήζεηο
Ζ παξνύζα ύκβαζε δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κόλν κε λεόηεξε έγγξαθε πκθσλία, πνπ
ζα ππνγξάθεηαη πξνζεθόλησο από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο ακθόηεξσλ ησλ κεξώλ.
11) Δηδνπνηήζεηο
Οπνηαδήπνηε επηθνηλσλία ή θνηλνπνίεζε ησλ κεξώλ πξνβιέπεηαη κε βάζε ηελ παξνύζα ή
πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξηθά κε απηήλ, ζα ζεσξείηαη όηη έγηλε έγθπξα εθόζνλ θέξεη έγγξαθν ηύπν
θαη απνζηέιιεηαη, θνηλνπνηείηαη ή παξαδίδεηαη πξνο ηα κέξε, ζηηο αθόινπζεο αληίζηνηρα
δηεπζύλζεηο θαη πξνο ηνπο αληίζηνηρα νξηδόκελνπο απνδέθηεο:
Πξνο ηνλ Γήκν Βέξνηαο:
Πξνο ηνλ:
Α) Γήκνο Βέξνηαο
Β) ύιινγνο Παιαηηηζησηώλ
Τπ‘ όςε Γεκάξρνπ
Τπόςελ θαο Πξνέδξνπ
Μεηξνπόιεσο 46
Σ.Κ. 59100, Παιαηίηζηα,
Σ.Κ. 59100, Βέξνηα
Γεκνηηθή Δλόηεηα Βεξγίλαο
Σει. :23313-50560/578
Γήκνο Βέξνηαο, Ζκαζία
Σει.:23310-92840 θαη 6972-223228
(αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ε πεξίπησζε πνπ εθιείςνπλ νη ιόγνη ηεο παξαρώξεζεο ε παξνύζα απόθαζε
αλαθαιείηαη.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ παξαρώξεζεο.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 192 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Γ.
Υ.
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Γ.
Γ.
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Ν.
Β.
Α.
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.
Κ.
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Α.
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Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης
Γ.

Σζηινγηάλλεο

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 20-7-2020
Ο Γήμαρτος
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