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Α. Χρήση αίθουσας ΤΕΕ - Θράκης

Α.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τμήμα Θράκης διατίθεται κατά
κύριο λόγο σε κλαδικούς συλλόγους διπλωματούχων μηχανικών, σε συνδέσμουςσυλλόγους εργοληπτών δημοσίων/ιδιωτικών έργων, σε ενώσεις μηχανικών δημοσίων
υπαλλήλων, σε ιδιώτες μηχανικούς/μέλη του. Κατά δεύτερο λόγο, η αίθουσα του
Τ.Ε.Ε. - Θράκης, δύναται να διατεθεί σε συλλόγους, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φυσικά πρόσωπα, πνευματικά ιδρύματα,
επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια, πολιτιστικές ομάδες. Η Δ.Ε. του ΤΕΕ - Θράκης
διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την παραχώρηση της αίθουσάς του, για
σκοπούς, που έρχονται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του ΤΕΕ - Θράκης. Τέλος το
ΤΕΕ - Θράκης μπορεί να διαθέτει την αίθουσά του και σε φορείς κερδοσκοπικού
χαρακτήρα αν η προς διοργάνωση εκδήλωση συνάδει με τη λειτουργία του Τεχνικού
Επιμελητηρίου ή αν το κρίνει η Δ.Ε.
Α.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υποβολή αίτησης εγγράφως (είτε εντύπως είτε διαδικτυακά) ή προφορικώς,
(τουλάχιστον 5 μέρες πριν την προγραμματισμένη χρήση της αίθουσας) στη
γραμματεία του ΤΕΕ - Θράκης. Ακολουθεί η καταρχήν θετική ή αρνητική
γνωμοδότηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. - Θράκης. Αν ο
Πρόεδρος θεωρήσει ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση τότε συζητείται στη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ - Θράκης.
Α.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποδέχονται στο σύνολό τους τον παρόντα κανονισμό
διάθεσης της αίθουσας του Τ.Ε.Ε. - Θράκης και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, με
την οποία θα αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών, σε
περίπτωση φθορών. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το άτομο το οποίο θα
είναι υπεύθυνο και θα συνεργάζεται με το προσωπικό του Τ.Ε.Ε. - Θράκης για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας δίνει το
δικαίωμα στο Τ.Ε.Ε. - Θράκης να μη διαθέτει την αίθουσα στο μέλλον στους
συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κλπ.
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Α.4. ΤΙΜΗΜΑ

Το τίμημα ενοικίασης της αίθουσας αφορά την κάλυψη μέρους των απαραίτητων
λειτουργικών εξόδων. Το ποσό καταβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης. Το Τ.Ε.Ε. - Θράκης για την είσπραξη αυτού του ποσού εκδίδει
Γραμμάτιο Είσπραξης. Το κοστολόγιο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Φορέας

Χρήση (ανά
ημέρα)

Αίθουσας

1

Διάφοροι
Ιδιώτες - επιχειρήσεις
Σύλλογοι- Ομάδεςμε αντικείμενο
Σωματεία μη συναφές με την παροχή
Κλαδικοί Σύλλογοι διπλ.
κερδοσκοπικού υπηρεσιών σε μέλη του
μηχανικών, σύλλογοι μηχανικώνχαρακτήρα,
ΤΕΕ
μελών Τ.Ε.Ε. - Θράκης, παρατάξεις Επιμελητήρια,
Τ.Ε.Ε. - Θράκης, σύλλογοι
ΜΚΟ κτλ.
εργοληπτών δημοσίων/ιδιωτικών
έργων, ΕΜΔΥΔΑΣ, σύλλογοι ΑΜΕΑ,
Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμοι Περιφέρεια)
ΔΩΡΕΑΝ

50 €

Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς / Επιχειρήσεις,
συμπράξεις διακρατικών
ή/και εγχώριων
εταίρων/φορέων
χρηματοδοτούμενων από
ευρωπαϊκά προγράμματα
(επιλέξιμη δαπάνη)

100 €

Α.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Ο παρόν κανονισμός εγκρίθηκε από την Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. - Θράκης. στην 6η
συνεδρίαση της 2ης Απριλίου 2018 και τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαΐου του
2018. Το Τ.Ε.Ε. - Θράκης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί τον
κανονισμό στην κατεύθυνση πάντα της εξασφάλισης της σωστής και εύρυθμης
λειτουργίας του τμήματος και της καλύτερης εξυπηρέτησης τόσο των συναδέλφων
μηχανικών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Οι όποιες αλλαγές εγκρίνονται πάντα από
τη Δ.Ε. του τμήματος και γίνονται άμεσα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Α.6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Τ.Ε.Ε. – Θράκης. Η
διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ είναι εφικτή μόνο έξω από την
αίθουσα των εκδηλώσεων, στον προθάλαμο εκτός της αιθούσης ή στον ισόγειο χώρο.
Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του
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Τα παραπάνω ποσά είναι ανά ημέρα. Για χρήση της αίθουσας πέραν της μίας ημέρας χρεώνεται η κάθε
επιπλέον ημέρα μειωμένη κατά ποσοστό 20%. Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας που
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης της αίθουσας όπως φαίνεται παραπάνω, περιλαμβάνει
βιντεοπροβολέα, πανί προβολής, σύστημα συνεδρίασης με 4 μικρόφωνα συνέδρων, ενισχυτή, μείκτη και
δυνατότητα χρήσης τηλεδιάσκεψης (μέσω Skype, Viber και web camera).

150 €
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χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Κακή χρήση του χώρου συνεπάγεται πλήρη και
άμεση αποκατάσταση των πιθανών υλικών ζημιών, όπως και απώλεια της
δυνατότητας ενοικίασης της αίθουσας στο μέλλον. Επίσης σε περίπτωση κλοπής
εξοπλισμού/αντικειμένων από το χώρο του Τ.Ε.Ε. – Θράκης, κατά τη διάρκεια των
εκδηλώσεων βαρύνει το διοργανωτή, ο οποίος και οφείλει άμεσα να αποζημιώσει για
αυτές το Τ.Ε.Ε. - Θράκης.
Απαγορεύονται:
α. Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων
με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο
β. Η υπεκμίσθωση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε
τρίτους.
Α.7. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα επιλύονται με
απόφαση της Δ.Ε. Οι χρήστες της αίθουσας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε
ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους
στους χώρους που τους παραχωρούνται.
Το Τ.Ε.Ε. - Θράκης αναλαμβάνει απλώς τη διάθεση του χώρου: όλες οι άλλες
λεπτομέρειες π.χ. εξασφάλιση και μεταφορά αναγκαίου εξοπλισμού, πρόσθετων
καθισμάτων, φωτισμού, ήχου κ.λπ. βαρύνουν το διοργανωτή.
Το Τ.Ε.Ε. - Θράκης διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την αίτηση παραχώρησης
της αίθουσας και αν ακόμη πληρούνται οι απαραίτητοι όροι.
Ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των
περιουσιακών στοιχείων του Τ.Ε.Ε. – Θράκης που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο
ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοικούσα Επιτροπή είναι δυνατόν με ειδική
τεκμηρίωση να τροποποιήσει την τιμολογιακή πολιτική.

Β. Κανονισμός συνδιοργάνωσης ημερίδων
Οι παρακάτω περιπτώσεις πάντοτε θα είναι αποφάσεις της ΔΕ του Τ.Ε.Ε. - Θράκης.
Β.1. Συνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΔΔ
Γίνεται εφόσον το αντικείμενο αποφασιστεί σχετικά από τη Διοικούσα Επιτροπή του
Τ.Ε.Ε. – Θράκης.
Β.2. Συνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΙΔ
Εάν το αντικείμενο του ΝΠΙΔ σχετίζεται με την γενικότερη πολιτική του ΤΕΕ ως
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τεχνικού συμβούλου της πολιτείας. Η κάλυψη των δαπανών γίνεται ανάλογα με την
περίπτωση με απόφαση της ΔΕ του Τ.Ε.Ε. – Θράκης

