
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 14/2/2022
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αρ. Πρωτ.: 2514
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρμόδιος Υπάλληλος:Κοψάρη Δήμητρα 
Τηλέφωνο 2682025325
Fax :         2682025325
E-mail:   kopsari @1485.syzefxis.gov.gr  

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», κατάλληλης
αίθουσας του Δημαρχείου στο Κανάλι Πρέβεζας, για τη διδασκαλία μουσικής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2022ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις  διατάξεις  του άρθρου 58 του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του B.Δ.16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/15.01.1966) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων”.

3. To ΦΕΚ 502/Β΄/16.09.1987 με το οποίο συστήθηκε στο Δήμο νομικό πρόσωπο
με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας», και το  ΦΕΚ 971/Β΄/25.05.2011
σχετικό  με  την  κατάργηση  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  Σπύρος
Δήμας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πρέβεζας (ΦΕΚ 739/Β΄/14.03.2012) & την τροποποίηση
(ΦΕΚ 2938/Β΄/29.08.2017) όπως ισχύει.

5. Την υπ’αριθμ.96/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΜΙΠΩΞΧ-ΤΗ3)
«Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας» όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’αριθμ.291/2020 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ω5Ε6ΩΞΧ-Φ4Π).

6. Την εισήγηση του Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας»,
σύμφωνα με την οποία στο Κανάλι Πρεβέζης υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία
αναζητούν δάσκαλο πιάνου, αλλά δεν δύναται να μεταβούν στην Πρέβεζα για να
εγγραφούν στο ωδείο. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά αυτά αλλά και
στους  γονείς  τους,  το  Δημοτικό  Ωδείο  Πρέβεζας  προτίθεται  να  αναλάβει  τη
διδασκαλία μουσικής με καθηγητές του, στο πιάνο , στα θεωρητικά και σε όποιο
αλλό όργανο  υπάρξει ενδιαφέρον από τους μαθητές της γύρω περιοχής ,ώστε η
φοίτησή τους να είναι επίσημη, ελεγχόμενη και να διέπεται από το εγκεκριμένο
πρόγραμμα σπουδών. Σε περίπτωση που οι μαθητές αυξηθούν ή ζητήσουν και
κάποιο άλλο όργανο, το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας θα ανταποκριθεί στα πλαίσια
των δυνατοτήτων του,  προκειμένου να  εξυπηρετηθούν και  εκείνοι  οι  δημότες
που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παραχωρούμε  μία  (1)  αίθουσα  στο  κτίριο  του  Δημαρχείου  στην  Τοπική  Ενότητα
Καναλίου Πρεβέζης, για χρήση από το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας». Η
αίθουσα θα πληροί τις προϋποθέσεις για διδασκαλία, θα έχει αυτόνομη είσοδο ώστε να
μην υπάρχει πρόσβαση στο υπόλοιπο κτίριο και στην οποία θα μεταφερθούν, για τις
ανάγκες της διδασκαλίας, ένα πιάνο, καρέκλες, θρανία και ένας πίνακας.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος

ΑΔΑ: 9Ψ2ΣΩΞΧ-ΤΜΒ
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