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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. ΑΔΣ 230/2012 (Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών  Εγκαταστάσεων (ΑΡΘΡΟ 4ο-
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΧΩΡΩΝ– ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ – ΑΓΩΝΩΝ )
6. Την αριθ. 505/2017  Α.Δ.Σ. ( Καθορισμός Τέλους Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων για το
έτος 2018 του Δήμου Πρέβεζας )
7. Την υπ΄ αριθμό  10963/29-05-2018 , 10961/29-05-2018 αίτηση του ΕΡΜΗ.  Πρέβεζας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την διάθεση των Γηπέδων «BEACH VOLLEY   » στον ΕΡΜΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ,νόμιμα

εκπροσωπούμενο από τον κ.  Σακκά Σπυρίδων   ,για τα τμήματα εκμάθησης και τα αγωνιστικά

τμήματα BEACH VOLLEY του ΕΡΜΗ  Πρέβεζας

Τα  Γήπεδα  «BEACH VOLLEY   » παραχωρούνται  με τους εξής όρους : 

1. Σας διαθέτουμε τα Γήπεδα  «BEACH VOLLEY   »  κάθε Δευτέρα και Πέμπτη   για

εκμάθηση του Αθλήματος «BEACH VOLLEY   »  από 18:00 έως 20:00 , δύο ώρες (2) .

Πρέβεζα:    09/07/2018

Αριθ.πρωτ.: 14420

mailto:xoreftiko@gmail.com
ΑΔΑ: 73ΧΖΩΞΧ-Ε70



Το Τέλος Χρήσης των Γηπέδων  στο ποσό των 3,00 € ανά ώρα , σύμφωνα με την αρίθμου 505/2017

απόφαση του Δ.Σ Πρέβεζας ( Καθορισμός Δημοτικού Τέλους χρήσης 

2. Οι εργαζόμενοι στους Συλλόγους πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που

να αποδεικνύουν :το πτυχίο τους (Γυμναστής) - την ειδικότητά τους  ( ειδικότητα ) , τη σχέση με τον

Σύλλογο , σύμβαση με το Σύλλογο ( Προαιρετικά )   

3. Οι  υπάλληλοι  του  χώρου  είναι  στην  διάθεσή  σας  στο  καθορισμένο  ωράριο  της

Υπηρεσίας και στα καθήκοντά τους .

4. Σε περίπτωση που υπάρξουν φθορές  και  ζημιές  κατά την διάρκεια  της  χρήσης του

χώρου  που  οφείλονται  στο  Αθλητικό  Σωματείο  ,  ο  υπεύθυνος  εκπρόσωπος  του  διοργανωτή,

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.

5. Κατά το χρόνο παραχώρησης - χρήσης των Γηπέδων  «BEACH VOLLEY   »    που

προαναφέρθηκε την ευθύνη της ασφάλειας  , την καθαριότητα καθώς και της αποκατάστασης τυχών

ζημιών θα έχουν ο Σύλλογος  

6. Η Ιατρική Φροντίδα παρέχετε αποκλειστικά από τον Σύλλογο 

7. Ο  Δήμαρχος  Πρέβεζας   ως  εκπρόσωπος  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  o νόμιμος

Εκπρόσωπος του Συλλόγου κ. Σακκάς Σπυρίδων  , θα υπογράψουν  το Συμφωνητικό Διάθεσης  του

ανωτέρω Αθλητικό  χώρου.

 
                                                                                                                            Ο 
                                                                                                        ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

      
                                                                                                           Χρήστος Ε. Μπαΐλης

. 
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