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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

΄Έχοντας  υπόψιν την Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.  3060 ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στο αριθ.89/τ.Β/16-1-

2021 φεκ, με τίτλο " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστημα  από  τη

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα

6:00 . και ειδικότερα την περίπτωση 20 με τίτλο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (αγώνες, προπονήσεις) και θέμα

την αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιρούμενης

και  της  ακόλουθης  περίπτωσης  δηλαδή  της  λειτουργίας  ανοικτών  αθλητικών  εγκαταστάσεων

αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3)ατόμων συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και

χωρίς την παρουσία θεατών προς τον σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων.

Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις είναι : 

Α) ΓΗΠΕΔΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Επιτρέπεται η άθληση στα διπλά γήπεδα κοινού ως εξής : 

από ομάδες έως τριών (3) ατόμων , συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία

θεατών , προς το σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων. 

Β) ΓΗΠΕΔΑ ΑΜΠΑΛI ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ 

Επιτρέπεται  η  άθληση  αποκλειστικά  και  μόνο  σε  ομάδες  έως  τριών  (3)  ατόμων,

συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών .

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ “ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ”

Από ομάδες έως τριών (3) ατόμων , συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία

θεατών , προς το σκοπό άθλησης μέσω ατομικών αθλημάτων. 

 

 



Συστήνεται, όπου υπάρχει περιορισμός χωρητικότητας, ο χρόνος άσκησης να είναι έως μία (1) ώρα.

Όσοι  επιθυμούν να  κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας

Αθανασίας Τσουμελέκα - Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας – Γήπεδα Τένις & Γήπεδα Αμπαλί) τις

ημέρες και ώρες, που θα αιτηθούν , να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά : 

α) ιατρική βεβαίωση

β) συμπληρωμένο δελτίο καταγραφής αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού για την ασφαλή

επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα.

Θα τηρείται βιβλίο εισόδου-εξόδου καθημερινά.

Οι  αιτήσεις-δηλώσεις  υποβάλλονται  στο  Γραφείο  Αθλητισμού  ηλεκτρονικά  στο  e-mail

politismos@1485.syzefxis.gov.gr

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  καλείτε  στα  τηλέφωνα  26820-25325 (γραφείο

αθλητισμού) πρωινές ώρες από 9.00 έως 14.00.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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