Με αφορμή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς του ομίλου σας ενημερώνουμε
για τα παρακάτω θέματα:
1. Νέο ωράριο γηπέδων για τα μέλη από 1η Σεπτεμβρίου 2019




Τα ωράρια χρήσης των γηπέδων για τα μέλη από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά
τις απογευματινές ώρες θα είναι στα γήπεδα 1 έως 4 από 20:00 και έπειτα ,
εκτός από ένα γήπεδο τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη το οποίο θα διατίθεται στα
μέλη από τις 21:00 και έπειτα.
Για τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες , ανεξάρτητα από χειμερινό ή θερινό
ωράριο, αποφασίστηκε να ισχύσουν τα εξής :
Από 1/12 έως και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου το ωράριο για τις
απογευματινές ώρες θα είναι από 16:00 έως 21:00 ενώ όλο τον υπόλοιπο χρόνο
θα είναι από 17:00 έως 22:00
Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ από 1/3/2020 .

2. Γενική συνέλευση- πρόσκληση
Όσον αφορά στη συνέλευση για το νέο Δ.Σ. του ομίλου αποφάσισε να γίνει την
περίοδο του Μαρτίου 2020 μαζί με την τροποποίηση των άρθρων του
καταστατικού πού θα προτείνει το Δ.Σ. αλλά και τα μέλη.
Η απολογιστική συνέλευση για την περίοδο 2019 θα γίνει στις 12/01/2020.
Θα αποσταλεί πρόσκληση.
3. Ενημέρωση για την απόδοση της συνεργασίας με την εταιρεία FAIS GROUP
ύστερα από ένα χρόνο περίπου.
Το Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι μετά τη νέα συνεργασία με τη FAIS GROUP από
τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν με τους εκπτωτικούς κωδικούς των μελών ο
όμιλος πήρε σε εκπτώσεις προϊόντα Wilson (παραγγέλθηκαν μπάλες
προπονητικές ) αξίας 891€ σε λιανικές τιμές πώλησης. Επίσης η συμφωνία
ανανεώθηκε και για την εκπαιδευτική χρονιά 2019-2020 με εξαίρεση την τιμή
για το πλέξιμο ρακετών και των η οποία παρέμεινε στα 6 ευρώ αλλά δεν θα
υπολογίζεται στις εκπτώσεις δώρων του ομίλου.
4. Αλλαγή φωτισμού των χωμάτινων γηπέδων και green set.
Το Δ.Σ. αποφάσισε τις παρακάτω αλλαγές στο φωτισμό των γηπέδων
>Χωμάτινα γήπεδα 1 έως 4 αλλαγή όλων των λαμπών των προβολέων που ήδη
υπάρχουν. Νέα εστίαση νέα φωτομέτρηση και παράδοση του νέου φωτισμού
μέχρι τέλος χρόνου.
>Χωμάτινο 5, Green set 6 και 7 τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED
που μας προσκόμισε ο δήμος μετά τις προσπάθειες ενάμιση χρόνο του Δ.Σ.
Εγκατάσταση, νέα εστίαση, νέα μελέτη, νέα φωτομέτρηση.

Το κόστος για τις παραπάνω εγκαταστάσεις θα τις αναλάβει εξ
ολοκλήρου ο όμιλος από τα ταμειακά διαθέσιμα του. Προσπάθεια του Δ.Σ. είναι
όλος ο φωτισμός και των 7 γηπέδων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του
2020.

