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ΘΕΜΑ: Παραχώρηση  δημοτικού χώρου στην περιοχή  δίπλα στα γήπεδα Μπιτς Βόλεϋ
και απέναντι από το Δημοτικό πάρκινγκ στην Κυανή Ακτή  του   Δήμου Πρέβεζας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  384/2018 
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 αίτηση με αριθ. Πρ .13016/20-6-2018    του Πολιτιστικού Συλλόγου “Φίλων
Πέρασμα στο Δημοτικό Τραγούδι .
5.Την υπ΄ αριθ.   46/2018  Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας. 
5. Την αριθ.  207/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης 
δημοτικών χώρων, Δήμου Πρέβεζας , για την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων »  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την δωρεάν διάθεση  δημοτικού χώρου στην περιοχή  δίπλα στα γήπεδα Μπιτς 
Βόλεϋ και απέναντι από το Δημοτικό πάρκινγκ στην Κυανή Ακτή   για την πραγματοποίηση 
εκδήλωσης  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  “Φίλων Πέρασμα στη Δημοτικό Τραγούδι “ 
2. Ο ανωτέρω χώρος  παραχωρείται για το Παρασκευή 29  Ιουνίου 2018 
3. Ο διοργανωτής μετά της λήξη της  ανωτέρω εκδήλωσης υποχρεούται στον καθαρισμό της
πλατείας.
4. Ο διοργανωτής υποχρεούται να παραδώσει τον ανωτέρω χώρο στον καθορισμένο χρόνο.
5. Σε περίπτωση που υπάρξουν φθορές και ζημιές κατά την διάρκεια της χρήσης του χώρου για
την  πραγματοποίηση  των  ανωτέρω εκδηλώσεων,  ο  υπεύθυνος  οργανωτής  της  εκδήλωσης,
υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή τους, ειδάλλως ο Δήμος Πρέβεζας, θα απαιτήσει με
κάθε νόμιμο μέσο από τον οργανωτή,  το ποσό που απαιτείται  για την αποκατάσταση των
ζημιών.
6.Ο  Δήμος  Πρέβεζας  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη   από  πράξεις  η  παραλείψεις  της
αντισυμβαλλόμενης πλευράς και των υπ’ αυτών προστεθέντων κατά την  προετοιμασία και
κατά  την   πραγματοποίηση   της  εκδήλωσης  που  πιθανόν  να  επηρεάσουν   αρνητικά  το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ή ακόμα και τρίτους.

                                                                                     Ο 
                                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                                                                                  Χρήστος Ε. Μπαΐλης

Πρέβεζα  26-6-2018

Αριθ.πρωτ.  13420
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