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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της με Αριθμ. 30 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διοίκησης
της 27/09/2018 και ώρα 09:00

Παρόντες:

Απόντες:

Θέμα:

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ζωή Λαρεντζάκη

Πρόεδρος

Ανδρέας Ραλλάτος

Γραμματέας

Σωτήρης Ζαχαρόπουλος

Εφορος

Ιωάννης Γκιόκας

Ταμίας

Μυρτώ-Γαβριέλα Εξακουστού

Μέλος

Νεκτάριος Λελούδας

Αντιπρόεδρος

Μελίνα Γιαννακοπούλου

Μέλος

1.2: Έκτακτα καιρικά φαινόμενα-προσωρινό κλείσιμο της εγκατάστασης.

Ο Έφορος ζήτησε το λόγο, προκειμένου πριν την εξέταση των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης και ενόψει:
- των εκτάκτων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα
- του ότι στα εκδοθέντα δελτία καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
(ΕΜΥ) , γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι υπάρχουσες καιρικές συνθήκες θα διατηρηθούν
και αύριο Παρασκευή 28/8/18 και θα επιδεινωθούν
-του σκοπού που υπηρετεί το αθλητικό κέντρο ΕΑΚΝ Α/Κ, ήτοι μαζικός, σχολικός,
εργασιακός, σωματειακός και εθνικός αθλητισμός, βάσει του οποίου η
προσέλευση στις
αθλητικές εγκαταστάσεις και εν γένει στο χώρο είναι μεγάλη
-της φύσης του περιβάλλοντος χώρου, που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ψηλών
δέντρων, όπου παρότι η παρούσα ΕΔ έχει ήδη λάβει κάθε προληπτικό μέτρο κλαδέματος και
κοπής των επικίνδυνων δέντρων σε συνεργασία με το αρμόδιο δασαρχείο, ο κίνδυνος πιθανού
ατυχήματος και τραυματισμού από πτώση δέντρων ή σπάσιμο κλαδιών δεν εξαλείφεται
πλήρως λόγω της έντασης των ανέμων
-του ότι σήμερα, κατόπιν αυτοψίας των τεχνικών της Υπηρεσίας ήδη διαπιστώθηκε
σε πολλά σημεία της εγκατάστασης σπάσιμο/πτώση κλαδιών ,
εισηγείται, για την ασφάλεια των αθλουμένων και εν γένει χρηστών του ΕΑΚΝ Α/Κ,
το αθλητικό κέντρο να παραμείνει κλειστό μέχρι το πέρας των καιρικών φαινομένων, ώστε να
επανέλθει σε ασφαλή και ομαλή λειτουργία.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην εποπτεύουσα Αρχή, στους εργαζομένους, στους
διαμένοντες στους ξενώνες του αθλητικού κέντρου και στην κεντρική πύλη προκειμένου να
ενημερώνει σχετικώς τους εισερχομένους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Επιτροπή Διοίκησης αποδεχόμενη το σκεπτικό του Εφόρου, λαμβάνει ομοφώνως
την απόφαση όπως επικυρώσει δια της παρούσης την εισήγησή του σήμερα ώστε να
κοινοποιηθεί άμεσα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ζωή Λαρεντζάκη

Ανδρέας Ραλλάτος

Ο Έφορος

Σωτήρης Ζαχαρόπουλος

Ο Ταμίας

Ιωάννης Γκιόκας

Το Μέλος

Μυρτώ-Γαβριέλα Εξακουστού
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