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ΘΕΜΑ: Παραχώρηση  Δημοτικού  Κηποθέατρου  «ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΙΤΣΟΣ»  του   Δήμου
Πρέβεζας για διοργάνωση Μουσικής Παράστασης - Συναυλίας.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη του:
1. Το άρθρο 185 του Ν. 3463/2006. 
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι στοιχ. στ    του Ν. 3463/2006
3. Τον Ν. 3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Την αριθ. 207/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας
5. Την αριθμ.  1438/17-01-2017 αίτηση της «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ » .  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την διάθεση του Δημοτικού Κηποθέατρου «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» του  Δήμου
Πρέβεζας , στην  «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ » νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. 
Μακριδάκη Χρήστο , για την πραγματοποίηση Μουσικής Παράστασης -Συναυλίας 
2.  Το   Δημοτικό  Κηποθέατρο  «ΓΙΑΝΝΗΣ  ΡΙΤΣΟΣ παραχωρείται  την  Πέμπτη  10
Αυγούστου 2017 και ώρα 08.00 π.μ.  έως   24:00 μ.μ. για την πραγματοποίηση της  Μουσικής
Παράστασης - Συναυλίας. 
3.  Ο διοργανωτής της Μουσικής Παράστασης - Συναυλίας κ. Μακριδάκης Χρήστος  θα 
καταβάλλει στο Δήμο Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθ. 207/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πρέβεζας, το ποσό των 300,00 € (το ποσό περιλαμβάνει το κόστος ενοικίασης 
της αίθουσας, το κόστος των ηχητικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεών της, το κόστος 
καθαριότητας, το κόστος απασχόλησης υπαλλήλων).  
4. Ο διοργανωτής οφείλει να προκαταβάλει εξ ολόκληρου το συμφωνηθέν ποσόν από την 
ενυπόγραφη αποδοχή των ορών παραχώρησης  πριν την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 
με την έκδοση προσωρινής απόδειξης είσπραξης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Πρέβεζας  η οποία αντικαθιστάται με το πέρας της εκδήλωσης από το εκ του νόμου 
προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό είσπραξης από την ίδια υπηρεσία  (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
:448/540408-86)  ΙΒΑΝ: GR4401104480000044854040886  (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)  
Δικαιούχος Δήμος Πρέβεζας
5. Σε περίπτωση που υπάρξουν φθορές και ζημιές κατά την διάρκεια της χρήσης του χώρου
που οφείλονται στον διοργανωτή της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος εκπρόσωπος του διοργανωτή,
υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή τους, ειδάλλως ο Δήμος Πρέβεζας, θα απαιτήσει με

Πρέβεζα:17/07/2017

Αριθ.πρωτ.:20921 

ΑΔΑ: 7ΝΝΤΩΞΧ-ΖΦΜ



κάθε νόμιμο μέσο από τον οργανωτή, το ποσό που απαιτείται για την αποκατάσταση των
ζημιών. 
6.  Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με απόφαση ή υπαιτιότητα της
θεατρικής επιχείρησης δεν αναζητείται η επιστροφή του προκαταβληθέντος τέλους χρήσης
του  χώρου,  που  παραμένει  στη  διάθεση  του  Δήμου  ως  αποζημίωση   για  την
προγραμματισμένη  δέσμευση   του  Πολιτιστικού  Κέντρου  Δήμου  Πρέβεζας  και   θα
διατίθεται  για την συντήρηση και την καθαριότητά του.
7.  Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας  ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  ο  κ.  Μακριδάκης
Χρήστος  εκπρόσωπος της «ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-  ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ  »  θα  υπογράψουν   το  Συμφωνητικό
Παραχώρησης του ανωτέρω πολιτιστικού χώρου.

  
 
                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

      
                                                                                                           Χρήστος Ε. Μπαΐλης
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