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ΘΕΜΑ: Προσωρινή παραχώρηση του Δημοτικού Κηποθεάτρου ''Γιάννης Ρίτσος'' του 
Δήμου  Πρέβεζας για διοργάνωση Θεατρικής Παράστασης  .

Α Π Ο Φ Α Σ Η      388 /2020
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 αίτηση με αριθ. Πρωτ.   11284/24-06-2020 της εταιρείας “ΒΙΚΤΩΡ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
& ΣΙΑ . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την διάθεση του Δημοτικού Κηποθεάτρου ''Γιάννης Ρίτσος'' του Δήμου 
Πρέβεζας , στον κ.  Βίκτωρ Κουλουμπή  για την πραγματοποίηση Παιδικής Θεατρικής 
Παράστασης' “Θησέας και Μινώταυρος ”   τη Τετάρτη 05-08-2020 και ώρα 08:00μ.μ. έως 
24.00μ.μ, σε εφαρμογή της ΑΠ:  ΥΠΠΟΑ ( ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ, ΘΕΑΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)
2. Ο διοργανωτής της συναυλίας θα καταβάλει στο Δήμο Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθ.
207/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, το ποσό των 300,00€ ( στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται η καθαριότητα του χώρου).
3. Ο διοργανωτής οφείλει να προκαταβάλει εξ ολοκλήρου το συμφωνηθέν ποσόν από την
ενυπόγραφη αποδοχή των  όρων παραχώρησης  (1)  Μία εβδομάδα πριν  την  εκδήλωση,
(ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ :448/540408-86) ΙΒΑΝ: GR4401104480000044854040886 (ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ) Δικαιούχος Δήμος Πρέβεζας.
4. Ο διοργανωτής υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο στον καθορισμένο χρόνο.
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
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
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  Χώρου  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  θα  διατίθεται  για  την
συντήρηση και την καθαριότητά του.

Πρέβεζα : 5-8-2020
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7. Σε περίπτωση προηγούμενων οφειλών προς το Δήμο Πρέβεζας δεν θα παραχωρούνται οι
χώροι  του Δήμου για  οποιαδήποτε  εκδήλωση και  η  Υπηρεσία  δίναται  να  ελέγξει  εάν  ο
ενδιαφερόμενος ειναι δημοτικά ενήμερος.
8. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ως εκπρόσωπος του Δήμου Πρέβεζας και ο κ.Βίκτωρ Κουλουμπή
θα υπογράψουν το Συμφωνητικό Παραχώρησης του ανωτέρω πολιτιστικού χώρου.
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                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
                                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                       
                                                                         Γεωργάκος Νικόλαος 
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