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ΘΕΜΑ:   Πξαγκαηνπνίεζε θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ 2015 ζην " ΠΟΛΙΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ" ηνπ Δήκνπ καο. 
 

 Μεηά από ηελ πξόζθαηε δεκηνπξγία ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Πάξθνπ ηεο πόιεο 
καο θαη ζηα πιαίζηα γλσζηνπνίεζεο ηνπ ζην επξύ θνηλό, πξνηείλνπκε ηελ ζπλ- 
δηνξγάλσζε θαινθαηξηλώλ εθδειώζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο 
ρξήζεο ησλ ρώξσλ, κε ην studio live  σο εμήο:  
 Σελ παξαρώξεζε ηνπ αλνηρηνύ ζεάηξνπ "Μάνος Ξσδούς" (γήπεδν 
ράληκπνι) γηα ηνπο κήλεο Μάην- Ινύλην-Ινύιην πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ    
εθδειώζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνύ, εθδειώζεηο ησλ Πνιηηηζηηθώλ 
πιιόγσλ, θεζηηβάι κνπζηθώλ ζπγθξνηεκάησλ όπσο θαη ενξηαζηηθώλ 
εθδειώζεσλ γηα ηελ ενξηή ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ θ.ι.π. 
 Οη εθδειώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζα είλαη δσξεάλ γηα  ην 
θνηλό. 
 Επίζεο ν Οξγαληζκόο επηηξέπεη ζηνλ δηνξγαλσηή (STUDIO LIVE) ηελ 
πώιεζε αλακλεζηηθώλ εηδώλ όπσο ( κπινπδάθηα, cd΄s, θαπέια θ.ι.π.) θαζώο 
θαη ηελ πώιεζε λεξώλ, αλαςπθηηθώλ, ειαθξώο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ θαη 
παξαδνζηαθώλ ειιεληθώλ πνηώλ θ.ι.π ιόγσ ηεο πνιπήκεξεο θαη καθξόρξνλεο 
παξακνλήο ησλ πνιηηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ πάξθνπ. 
 Αθόκε ν δηνξγαλσηήο αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή αζθάιεηα, ηελ  
θαζαξηόηεηα θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα 
όπσο θαη ηελ πξνεηνηκαζία απηώλ γηα λα ππνδερηεί ην πιήζνο ησλ 
αλακελόκελσλ πνιηηώλ. Σέινο ν δηνξγαλσηήο ζα ππνζηεξίμεη επίζεο ζην 
πιαίζην ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, ερεηηθά είθνζη (20) εθδειώζεηο πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ εθηόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ ζε δηάζηεκα πνπ επηζπκεί ν 
νξγαληζκόο, άλεπ ακνηβήο, θαη δειώλεη ξεηά όηη ζα ηεξεί ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο 
δηεμαγσγήο εθδειώζεσλ όπσο απηέο αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία, ηελ έληαζε ηνπ 
ήρνπ, ην σξάξην θ.ιπ. 
 Ελ θαηαθιείδη ν νξγαληζκόο παξαρσξεί ηελ ρξήζε γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 
άλσ πεξηγξαθόκελσλ ρώξσλ ζηελ εηαηξεία studio Live ηεο ηειεπηαίαο θέξνπζαο 
απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 
αλσηέξσ εθδειώζεσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
κέηξσλ αζθαιείαο, ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκκεηερόλησλ, ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ θνηλήο εζπρίαο θαη πγηεηλήο  θαη όισλ ησλ ζπλαθώλ δηαηάμεσλ πνπ 
νξίδεη ε λνκνζεζία όπσο όια απηά ζα αλαγξάθνληαη θαη ζην ζπκθσλεηηθό πνπ 
ζα αθνινπζήζεη. 
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