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ΑΠΟΦΑΣΗ      46/2021  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017 τεύχος Α’) και ιδιαιτέρως

του άρθρου 5

2. Την  από  3755/09-02-2021 έγγραφο-  βεβαίωση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου

Πρέβεζας περί της πλήρωσης όλων των προυποθέσεων αδειοδότησης της Αθλητικής

Εγκατάστασης .

3. Την 513/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας περί κατηγοριοποίησης

των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Πρέβεζας  και  την  ένταξη  των  γηπέδων

τέννις που βρίσκονται στον χώρο του  Δημοτικού Κολυμβητηρίου  στην κατηγορία Β2

“Υπαίθριες εγκαταστάσεις από 500 έως 5.000θεατές,όπου διεξάγοωνται αγώνες εθνικών

κατηγοριών”

4. Το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις είναι δυνατή η χορήγηση

Άδειας Λειτουργίας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Χορηγείται   Άδειας  Λειτουργίας   αθλητικής  εγκατάστασης  του  Δημοτικού  Σταδίου

ΣΙΝΩΠΗΣ ( Κωνσταντίνος Νεστορίδης)  .

2.Η άδεια ισχύει για τρία (3) έτη 

3.Ο  υπεύθυνος  φορέας  για  την  λειτουργία  της  κάθε  Αθλητικής  Εγκατάστασης  και  τα

Σωματεία υποχρεούνται :
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Να  φροντίσει  να  οριστεί  και  να  εφαρμοστεί  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  καθαριότητας  του

οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και να φροντίσει για την εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με

την σωστή χρήση του ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού , τη χορήγηση πρώτων βοηθειών και

το σωματείο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πλήρωση του ιατρείου και την

αναπλήρωση  των  βασικών  μέσων  και  υλικών  άμεσης  βοήθειας  ,  όπως  επίσεις  ο

ιατροφαρμακευτικός  εξοπλησμός  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ανεξάρτητο  χώρο  που  θα

στεγάζει το ιατρείο και θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμος .

4.Να  πραγματοποιεί  τακτικά  ενημέρωση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  για

πραγματογνωμοσύνη βλαβών εγκαταστάσεων .

5.Ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης να υποβληθεί

δήλωση  ότι  δεν  έχουν  μεταβληθεί  οι  συνθήκες  και  πως  η  ομάδα  που  αγωνίζεται  στην

εγκατάσταση δεν έχει ανέλθει σε ανώτερη κατηγορία.

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για ενημέρωση και ανάλογη

εφαρμογή .

Η Άδεια Λειτουργίας δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσει από την υποχρέωση  έκδοσης τυχόν

αδειών ή εγγρίσεων από άλλους φορείς που τυχόν απαιτούνται ή θα απαιτηθούν και μπορεί

να ακακληθεί οποτεδήποτε και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την χορήγησή της

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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