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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Αριθμ. 15/2021

ΘΕΜΑ:   Τροποποίηση  απόφασης  Δημάρχου  σχετική  με  την  λειτουργία  δομών,

προγραμμάτων  και  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Πρέβεζας  για  την  αποφυγή  και  τον

περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού covid-19. 

    

 Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  του   άρθρου  τεσσαρακοστού  τέταρτου  της  από  1.5.2020  Πράξης

Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Περαιτέρω  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2

του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 

3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  πρώτου  της  από  25.2.2020  Πράξης  Νομοθετικού

Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αποφυγής  και  περιορισμού  της  διάδοσης

κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

4. Τις  διατάξεις  της  παρ.  4  του  άρθρου εικοστού τρίτου της  από 14.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  της  ανάγκης

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με

το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνο-ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 

6. Την  αριθμ.:610/9.11.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  την  αναστολή

λειτουργίας δομών, προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας για την

αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού covid-19
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3. Την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας και την λήψη μέτρων για τον περιορισμό

και τη διασπορά του Κορωνοϊού.

4. Το γεγονός ότι  τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας προσαρμόζονται

σύμφωνα με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της Χώρας.

Αποφασίζουμε 

Την  τροποποίησης  της  αριθμ.:610/9.11.2020  απόφαση  του  Δημάρχου  σχετική  με  την

αναστολή  λειτουργίας δομών, προγραμμάτων και εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας για

την  αποφυγή  και  τον  περιορισμό  της  διάδοσης  του  Κορωνοϊού  covid-19  και  ποιο

συγκεκριμένα  ως προς τη  λειτουργία  των ανοιχτών αθλητικών χώρων η  λειτουργία  των

οποίων θα  προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Η

ενημέρωση  θα γίνεται με σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου  της Δ/νσης Κοινωνικής

Προστασίας Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Τμήμα Αθλητισμού.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

Νικόλαος Γεωργάκος

Κοινοποίηση: 
1. Αντιδημάρχους Δήμου Πρέβεζας
2. Πρόεδρο και μέλη Δημοτικών Συμβουλίου Πρέβεζας  
3. Προέδρους Νομικών Προσώπων
4. Προέδρους και Μέλη Κοινοτήτων
5. Ειδικούς/Επιστημονικούς Συμβούλους και Συνεργάτες Δημάρχου
6. Δ/νσεις Δήμου
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