Χρήση των Δημοτικών αθλητικών
υποδομών λόγω Κορωνοϊού
Σε συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται από τον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου ως προς την εξάπλωση του Κορωνοϊού και μετά από κοινή
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου με
τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους της Πόλης
αποφασίσθηκαν και εξειδικεύτηκαν μέτρα ως προς την χρήση των
Δημοτικών αθλητικών υποδομών.
Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν :
Η αναστολή όλων των προγραμμάτων, όλων των ακαδημιών,
όλων των αθλημάτων, όλων των συλλόγων και σωματείων και
όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδικών και
εφηβικών τιμημάτων.
Όσον αφορά το Κλειστό Γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν
επιτρέπεται η χρήση μόνο για αγώνες και προπονήσεις από
τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες, μπάσκετ και βόλεϊ
των : ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, ΑΟΠΦ & ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Όσον αφορά το Ρέστειο Κολυμβητήριο επιτρέπεται η χρήση
όσον αφορά το πόλο μόνο από την ανδρική ομάδα του ΑΟΠΦ
και όσον αφορά την κολύμβηση μόνο από τους αθλητές της
κατηγορίας OPEN των συλλόγων : ΑΟΠΦ, ΠΕΡΑ και ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
Όσον αφορά τον στίβο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου
επιτρέπεται η χρήση μόνο για προπόνηση από τους αθλητές
των αγωνιστικών τμημάτων: ΑΟΠΦ και ΒΕΛΟΣ
Όσον αφορά το γήπεδο Σωτήρης Αγγελόπουλος επιτρέπεται η
χρήση μόνο για αγώνες και προπόνηση από τις αντρικές
ποδοσφαιρικές ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση η χρήση των συγκεκριμένων υποδομών θα
πραγματοποιείται με την αυστηρή εφαρμογή των περιορισμών
που έχουν τεθεί από την σχετική κοινή υπουργική απόφαση
για διεξαγωγή των αγώνων χωρίς θεατές.
Τα γήπεδα τένις θα παραμείνουν ανοικτά.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ζήτησε από
τους εκπροσώπους των συλλόγων και των σωματείων αυστηρή τήρηση
των μέτρων πρόληψης και υγιεινής από όλους τους εμπλεκόμενους
και συνεχή ενημέρωση των αθλητών, προπονητών και παραγόντων με
στόχο την προφύλαξη της δημόσιας υγείας ενώ υπεύθυνος για την
τήρηση όλων των σχετικών ορίσθηκε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού
Αθλητικού Κέντρου, Δημοτικός Σύμβουλος και γιατρός Μιχάλης
Κουμεντάκος ο οποίος με τους υπαλλήλους και φύλακες των
αθλητικών υποδομών θα επιβλέπει την αυστηρή τήρηση των
προβλεπομένων οδηγιών.
Τα παραπάνω θα επικαιροποιούνται ανάλογα των οδηγιών που θα
εκδίδονται από τις Δημόσιες Αρχές.

