ΣΕΓΑΣ Ηπείρου: Απαραίτητες οι βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας
Συντάχθηκε απο τον/την vdella
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2011 22:35 -

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδιασμού για τη βελτίωση των αθλητικών
εγκαταστάσεων της Ηπείρου από τους κατά τόπους Δήμους, που προωθεί ο ΣΕΓΑΣ Ηπείρου
έγινε μία ακόμα συνάντηση, αυτή τη φορά την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στο δημαρχείο του
Δήμου Ηγουμενίτσας.

Στη συνάντηση μετείχαν από την πλευρά του Δήμου ο Δήμαρχος Γεώργιος Κάτσινος, ο
Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για θέματα αθλητισμού Ιωάννης Γόγολος, ο πρόεδρος του
νομικού προσώπου Γεώργιος Κωλέτας και το μέλος της αθλητικής επιτροπής του νομικού
προσώπου Σπυρίδων Κούρτης.

Από την πλευρά του ΣΕΓΑΣ Ηπείρου, μετείχαν ο πρόεδρος Κώστας Μάμαλης, ο Γ.Γ Κώστας
Παπαγιάννης και ο τεχνικός σύμβουλος Βασίλης Πλάτωνας, καθώς και εκπρόσωποι του
σωματείου Ηρακλή Φιλιατών Βασίλειος Γιόγιακας, Πένη Κολοκούρη, Κώστας Παπαγιάννης,
Γκόλφω Γιαννάκου, Ζώης Μπέσης μέλος και οι προπονητές Στράτος Καπρινιώτης και
Δημήτρης Θωμάζος).

Στη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε από όλους η απόλυτη αναγκαιότητα για την υλοποίηση των
βελτιώσεων που προβλέπονται στον σχεδιασμό για το δημοτικό στάδιο της Ηγουμενίτσας.

Ο Δήμαρχος, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ήταν ενήμεροι των βελτιώσεων που
προτείνονται από τον σχεδιασμό, που είχε κοινοποιηθεί στους δήμους στις αρχές του
καλοκαιριού και τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους.
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Συζητήθηκαν εκτενώς το θέμα της κλειστής αίθουσας, καθώς του χώρου ρίψεων που η
υλοποίηση τους θα δώσει άλλη διάσταση στο Δημοτικό Στάδιο Ηγουμενίτσας.

Δόθηκε εντολή να καταγραφούν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν στην
κλειστή αίθουσα που βρίσκεται κάτω από την εξέδρα του σταδίου, έτσι ώστε να ξεκινήσουν
άμεσα οι εργασίες της σταδιακής διαμόρφωσης της.

Επίσης, αναφέρθηκε συγκεκριμένος χώρος ο οποίος μπορεί εύκολα να διαμορφωθεί ώστε
να εξυπηρετεί τα αγωνίσματα των ρίψεων, θα εξεταστεί όμως και η εξεύρεση χώρου που να
είναι πιο κοντά στο Στάδιο έτσι ώστε να είναι από όλες τις απόψεις λειτουργικότερος.

Επίσης τονίστηκε, από όλους τους συμμετέχοντες, ότι αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός
σ’ όλη την Ήπειρο θα δώσει μεγάλη ώθηση στον κλασικό αθλητισμό, θα βοηθήσει στην
ανάπτυξη του καθώς και στην ανάπτυξη της Ηπείρου γενικότερα.
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