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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα: «Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας  2022». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.9107/27-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 320 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση του 

Τμήματος Πολιτισμού, του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως εξής:  

«…Με την με άρ. 78/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο «Κανονισμός 

λειτουργίας και παραχώρησης πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας». Στον εν λόγω Κανονισμό 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

• Στο Άρθρο 3 του αναφέρεται ότι «οι πολιτιστικοί χώροι του Δήμου Πρέβεζας 

παραχωρούνται σε φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, πνευματικά Ιδρύματα, επιστημονικούς 

φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, πολιτιστικές ομάδες, κομματικές και 

συνδικαλιστικές οργανώσεις», εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που απαιτούν οι 

κείμενες εθνικές και διεθνείς διατάξεις για τη λειτουργία τους. 

• Στο Άρθρο 11 προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση πολιτιστικών εγκαταστάσεων σε 

σχολεία του Δήμου Πρέβεζας, σε τοπικούς συλλόγους, τοπικά σωματεία, φορείς του Δημοσίου, 

Μ.Κ.Ο., συνδικαλιστικούς και κομματικούς φορείς, σε φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κάθε 

είδους εκδηλώσεις γίνονται δωρεάν για το κοινό και για φιλανθρωπικό σκοπό. Σε κάθε 
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περίπτωση και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων παραχώρησης, καθώς και των 

φορέων που εντάσσονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλεται δωρεάν ετήσιος περιορισμός έως και 2 

παραχωρήσεις ανά φορέα.  

• Επίσης, η δωρεάν παραχώρηση πέραν της ημέρας εκδήλωσης δεν μπορεί να 

περιλαμβάνει πάνω της μιας πρόβας. Αν ζητηθούν περισσότερες ημέρες για πρόβες θα πρέπει να 

καταβάλουν και το αντίστοιχο αντίτιμο.  

• Ακόμη, σε συλλόγους και φορείς που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα με τα μέλη τους 

(μηνιαία συνδρομή) δεν θα παραχωρείται δωρεάν κανένας πολιτιστικός χώρος και δεν διατίθεται 

ηχητική και φωτιστική κάλυψη στους χώρους των εκδηλώσεων τους (κλειστούς και ανοιχτούς 

χώρους ) 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την αριθ. ΑΔΣ 78/2021 «Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης πολιτιστικών χώρων Δήμου 

Πρέβεζας” 

2. Τις αιτήσεις των φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων για τη χρήση των  Πολιτιστικών 

χώρων  

3. Την ΚΥΑ που εκδίδει κάθε φορά το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της διασποράς του 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας. 

4. Τις διατάξεις του εδ. Ζ, παρ. 1 του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

«Νέα       Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών. 

5. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων», αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου ( εδ. ζ, παρ.1, του άρθρου 

72, του Ν. 3852/2010) είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις 

εισφορές κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής 

6. την εισήγηση της υπηρεσίας 

                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Τον καθορισμό των τελών χρήσης των παρακάτω Πολιτιστικών χώρων ως ακολούθως: 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΟΑΣΗ”  

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 300,00 ευρώ μία παράσταση και 

500,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 50,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

Β. Για Φορείς και Συλλόγους του  Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 150,00 ευρώ μία παράσταση και 

200,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις . Δύο πρόβες  δωρεάν και η επόμενη 

25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

του χώρου  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 100,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  
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• Οταν  η παράσταση – συναυλία θα ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  , η παραχώρηση 

θα γίνεται δωρεάν  

 

Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των θέσεων των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρεται  στην 

εκάστοτε ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 

 

2. ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ  

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 200,00 ευρώ  μία παράσταση και 

300,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 25,00 ευρώ , ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

Β. Για Φορείς και Συλλόγους του Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 100,00 ευρώ μία παράσταση και 

150,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις . Δύο πρόβες δωρεάν και η επόμενη 

25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) πρόβες ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα του χώρου. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 50,00 ευρώ, καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

• Οταν  η παράσταση – συναυλία θα ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ,η παραχώρηση 

θα γίνεται δωρεάν. 

 

Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρονται στην εκάστοτε  

ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας . 

 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” - (Πρώην Οικία Αθανασιάδη)  

• Για παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών (ζωγράφων ,αγιογράφων, γλυπτών, χειροτεχνών 

κλπ) εκτός Δήμου Πρέβεζας, μπορεί να παραχωρείται η αίθουσα του Ισογείου με τον 

υπαίθριο χώρο 100,00 ευρώ εβδομαδιαίως. 

• Για παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών (ζωγράφων ,αγιογράφων, γλυπτών, χειροτεχνών 

κλπ) του Δήμου Πρέβεζας ,μπορεί να παραχωρείται η αίθουσα του Ισογείου με τον 

υπαίθριο χώρο δωρεάν . 
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         4.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» 

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 300,00 ευρώ μία παράσταση και 

500,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 50,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

Β. Για Φορείς και Συλλόγους του  Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 150,00 ευρώ μία παράσταση και 

200,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Δύο πρόβες  δωρεάν και η επόμενη 25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 100,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου 

• Οταν  η παράσταση – συναυλία θα ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ,η παραχώρηση 

θα γίνεται δωρεάν. 

Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρονται στην εκάστοτε  

ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας . 

 

5. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 Ο χώρος θα παραχωρείται δωρεάν σε όλους τους Φορείς και Συλλόγους εκτός και εντός Δήμου.  

6. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Η παραχώρηση γίνεται με ειδικούς όρους)  

• Ο Υπαίθριος χώρος παραχωρείται δωρεάν σε όλους τους Φορείς και Συλλόγους εκτός και 

εντός Δήμου. 

• Το Αμφιθέατρο για παρουσιάσεις βιβλίων 50,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων 

της παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου). 

• Για τους Φορείς και Συλλόγους εντός του Δήμου θα παραχωρείται δωρεάν. 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 50,00 ευρώ   

• Για τους ντόπιους Φορείς και Συλλόγους θα διατίθενται δωρεάν  

 

8. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ 

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 50,00 ευρώ   

• Για τους ντόπιους Φορείς και Συλλόγους θα διατίθεται δωρεάν  

 

9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ Πρέβεζα, Οδός Ιωνίας 10  

    Ο υπαίθριος χώρος θα διατίθεται δωρεάν σε Φορείς και Συλλόγους εντός και εκτός Δήμου...».  

 

     Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  
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-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ) 

 
       Εκδίδει εισήγηση και την παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την  επιβολή τελών 

χρήσης των παρακάτω Πολιτιστικών χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το οικ. έτος 2022, ως 

εξής: 

1.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΟΑΣΗ”  

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 300,00 ευρώ μία παράσταση και 

500,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 50,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

Β. Για Φορείς και Συλλόγους του  Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 150,00 ευρώ μία παράσταση και 

200,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις . Δύο πρόβες  δωρεάν και η επόμενη 

25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 

του χώρου  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 100,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

• Οταν  η παράσταση – συναυλία θα ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  , η παραχώρηση 

θα γίνεται δωρεάν  

 

Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των θέσεων των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρεται  στην 

εκάστοτε ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. 

 

       2.ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ  

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 200,00 ευρώ  μία παράσταση και 

300,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 25,00 ευρώ , ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  
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Β. Για Φορείς και Συλλόγους του Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 100,00 ευρώ μία παράσταση και 

150,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις . Δύο πρόβες δωρεάν και η επόμενη 

25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) πρόβες ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα του χώρου. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 50,00 ευρώ, καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

• Οταν  η παράσταση – συναυλία θα ΕΊΝΑΙ ΔΩΡΕΆΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ  ,η παραχώρηση 

θα γίνεται δωρεάν. 

 

Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρονται στην εκάστοτε  

ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας . 

 

     3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ” - (Πρώην Οικία Αθανασιάδη)  

• Για παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών (ζωγράφων ,αγιογράφων, γλυπτών, χειροτεχνών 

κλπ) εκτός Δήμου Πρέβεζας, μπορεί να παραχωρείται η αίθουσα του Ισογείου με τον 

υπαίθριο χώρο 100,00 ευρώ εβδομαδιαίως. 

• Για παρουσιάσεις έργων καλλιτεχνών (ζωγράφων ,αγιογράφων, γλυπτών, χειροτεχνών 

κλπ) του Δήμου Πρέβεζας ,μπορεί να παραχωρείται η αίθουσα του Ισογείου με τον 

υπαίθριο χώρο δωρεάν . 

 

         4.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» 

Α. Για Φορείς και Συλλόγους εκτός Δήμου  

• ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 300,00 ευρώ μία παράσταση και 

500,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Μία πρόβα δωρεάν και η επόμενη 50,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για έως τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. 

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 150,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 5 βιβλίων της 

παρουσίασης (3 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου)  

Β. Για Φορείς και Συλλόγους του  Δήμου  

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 150,00 ευρώ μία παράσταση και 

200,00 ευρώ για δύο συνεχόμενες παραστάσεις  

• Δύο πρόβες  δωρεάν και η επόμενη 25,00 ευρώ. Ο χώρος θα διατίθεται για τρεις (3) 

πρόβες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χώρου  

• Για παρουσιάσεις βιβλίων 100,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων της 

παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου 

• Όταν  η παράσταση – συναυλία θα είναι δωρεάν για το κοινό  ,η παραχώρηση θα 

γίνεται δωρεάν. 
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Σε περίπτωση πανδημίας τα ποσά ενοικίασης θα προσδιορίζονται ανάλογα με το 

ποσοστό πληρότητας των πολιτιστικών χώρων που θα αναφέρονται στην εκάστοτε  

ΚΥΑ για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας . 

 

5. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

 Ο χώρος θα παραχωρείται δωρεάν σε όλους τους Φορείς και Συλλόγους εκτός και εντός Δήμου.  

6. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Η παραχώρηση γίνεται με ειδικούς όρους)  

• Ο Υπαίθριος χώρος παραχωρείται δωρεάν σε όλους τους Φορείς και Συλλόγους εκτός και 

εντός Δήμου. 

• Το Αμφιθέατρο για παρουσιάσεις βιβλίων 50,00 ευρώ καθώς επίσης και προσφορά 3 βιβλίων 

της παρουσίασης (1 για τον εμπλουτισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από 1 για τις Δ.Ε. 

Λούρου και Ζαλόγγου). 

• Για τους Φορείς και Συλλόγους εντός του Δήμου θα παραχωρείται δωρεάν. 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 50,00 ευρώ   

• Για τους ντόπιους Φορείς και Συλλόγους θα διατίθενται δωρεάν  

 

8. ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΡΟΥ 

• Ενοικίαση για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες 50,00 ευρώ   

• Για τους ντόπιους Φορείς και Συλλόγους θα διατίθεται δωρεάν  

 

9. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ Πρέβεζα, Οδός Ιωνίας 10  

    Ο υπαίθριος χώρος θα διατίθεται δωρεάν σε Φορείς και Συλλόγους εντός και εκτός Δήμου 
 

 

 

 
Ο Κύρλας μειοψήφησε. 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  374/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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