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ΑΠΟΦΑΣΗ 227 /2020

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2012  «Νέα  αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.3.2020) αναφορικά με τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  της  ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του.
4. Την αριθμ.:143/9.4.2020 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου (ΑΔΑ: 654ΝΩΞΧ-2ΤΔ).
5. Την αριθμ.:Δ1α/ΓΠ.οικ.  32.008/23.5.2020 Κ.Υ.Α.  που αφορά την  «Επιβολή
του  μέτρου  της  προσωρινής  απαγόρευσης  λειτουργίας  επιμέρους  ιδιωτικών
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, που ισχύει στο σύνολο της
Επικράτειας,  για  το  χρονικό  διάστημα  από  25.5.2020  έως  και  31.5.2020,  προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 1987/τ.Β/23.5.2020) 

6. Την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επανέναρξη λειτουργίας των παρακάτω αθλητικών εγκαταστάσεων ως εξής:
Α. Του Δημοτικού Σταδίου Πρέβεζας “ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ” η χρήση του
οποίου θα είναι αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο
με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από τους παρακάτω και
με  τους  όρους  και  τους  περιορισμούς  που  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  της
παραπάνω υπουργικής απόφασης:
1.α)  από  αθλητές  νόμιμα  δηλουμένων  σωματείων,  και  αθλούμενους  ηλικίας
δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και 31.12.2007) 
1.β)  από  τους  εν  ενεργεία  διαιτητές  ομαδικών  αθλημάτων.
1.γ.  Από  όσους   είναι  υποψήφιοι  για  να  εισαχθούν  είτε  με  το  σύστημα  των
Πανελληνίων  Εξετάσεων  σε  σχολές  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (ΣΕΦΑΑ,
παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες
Εμπορικού  Ναυτικού),  είτε  κατόπιν  προκήρυξης  οποιουδήποτε  διαγωνισμού  των
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
2)  του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ)-  κλειστή αθλητική εγκατάσταση και
η χρήση του για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις,
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χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) αποκλειστικά και μόνον από αθλητές των νόμιμα
δηλουμένων σωματείων του Δήμου Πρέβεζας ,. ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω
(γεννημένους έως και 31.12.2007) 
Β.  Η  χρήση  των  χώρων  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  πρόσβασης  και
ασφαλούς  άσκησης  της  Υγειονομικής  Επιστημονικής  Επιτροπής  της  Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης
αθλητικής  ομοσπονδίας  ή  διοργανώτριας  αρχής  που  εγκρίνονται  από  την
Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α).
Γ.  Τα  αθλητικά  σωματεία   θα  κάνουν  χρήση  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων
(δημοτικού Σταδίου και  Δ.Α.Κ)  τις  ημέρες και  ώρες,  που έχουν αιτηθεί  και  έχουν
εγκριθεί  με  την  αριθ.  445/19  (ΑΔΑ:615ΨΩΞΧ-3Η0)  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Πρέβεζας  με  τίτλο :  “έγκριση παραχώρησης χρήσης αδειοδοτημένων
αθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Δήμου  Πρέβεζας  σε  φορείς,  για  τη  διεξαγωγή
αθλητικών  δραστηριοτήτων-καθορισμός  αντιτίμου  χρήσης”,  προσκομίζοντας  τα
σχετικά δικαιολογητικά για κάθε αθλητή ανά δραστηριότητα καθώς και καθημερινή
κατάσταση αθλητών ανά προπονητική ώρα  και με πιστή τήρηση των εξειδικευμένων
οδηγιών για τη διαδικασία διεξαγωγής της προπόνησης αγωνισμάτων στίβου που θα
τηρούνται  επιπροσθέτως  των  γενικών  οδηγιών  της  Υγειονομικής  Επιτροπής  της
Γ.Γ.Α
Δ.  Μεμονωμένοι  αθλητές  και  αθλούμενοι  μπορούν  να  αιτηθούν  τη  χρήση  των
παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων και μόνο για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες,
που  είναι  διαθέσιμες  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  δηλαδή  για  Δευτέρα,  Τρίτη  και
Πέμπτη από 19.00 έως 21.00 και Τετάρτη, Παρασκευή από 20.00 έως 21.00.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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