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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Εκ του πρακτικοφ τησ υπ`  αριθμόν 1ησ /2016 

υνεδρίαςησ του Διοικητικοφ υμβουλίου 
Σου Δημοτικοφ Αθλητικοφ Κζντρου Ερμιόνησ 

ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ 
 

Θζμα: 6ο ΗΔ περί: «Αίτηςησ του Α.Ο. ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ  για την 
παραχώρηςη του Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου Ερμιόνησ».  

Αριθμόσ Απόφαςησ : 6/2016 

 
ιμερα τθ 16θ του μθνόσ Φεβρουαρίου  του ζτουσ 2016 θμζρα Σρίτθ και 

ϊρα 19.00  το Διοικθτικό υμβοφλιο του Δθμοτικοφ Ακλθτικοφ Κζντρου 
ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ ςτο γραφείο του 
Ακλθτικοφ Κζντρου Ερμιόνθσ, φςτερα τθν υπ` αρ. πρωτ. 13/08-02-2016 
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ που επιδόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ του Διοικ. 
υμβουλίου. 
     Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ο κ. Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε   
ςφνολο (9) τακτικϊν μελϊν παρόντεσ ιταν οι  πζντε ( 5 ). 

Παρόντεσ ιταν οι: 
     O Πρόεδροσ: Ιωάννθσ Κρθτςωτάκθσ     

          Ο Αντιπρόεδροσ: Μπουρίκασ Γεϊργιοσ 
          Σα μζλη:  

Μπάηοσ Παναγιϊτθσ 
Δθμαράκθσ Ευάγγελοσ  
τρίγκου Φωςτίνθ Άννα 
Απόντεσ ιταν οι: 
Αϊβαλιϊτθσ Βαςίλειοσ  
Μιτςου Κυριακι 
Μπαλαμπάνθσ Χριςτοσ 
πετςιϊτθ Φραντηζςκα 

τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Καςνζςτθ    
Διαμαντοφλα για τθ τιρθςθ των πρακτικϊν. 

 Ο κ. Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ και για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ο οποίοσ είπε τα 
εξισ: 

Ο Α.Ο. ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ  με τθν υπ` αρικμό πρωτ.: 7/15-01-2016 
αίτθςι του μασ ηθτάει τθν παραχϊρθςθ του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ερμιόνθσ τα 
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αββατοκφριακα για τθν προπόνθςθ των ακλθτϊν-τριϊν του νεοϊδρυκζντοσ 
ςυλλόγου. Θεωρϊ ότι τζτοιεσ προςπάκειεσ είναι αξιζπαινεσ και πρζπει να 
τυγχάνουν τθσ άμεςθσ ςτιριξισ μασ. Προτείνω τθν παροφςα ςτιγμι να κάνουμε το 
καλφτερο δυνατόν και να δϊςουμε τθν Κυριακι τρεισ ϊρεσ προπόνθςθσ ςτα 
τμιματα του ςυλλόγου, αφοφ το άββατο υπάρχουν αγωνιςτικζσ υποχρεϊςεισ των 
ομάδων μπάςκετ ΑΟΕ και ΑΟΚ. 

Σο Δ.. φςτερα από ςχετικι ςυηιτθςθ, αφοφ ζλαβε υπόψθ του τα ςτοιχεία τθσ 
ειςθγθτικισ ζκκεςθσ και τθν αναγκαιότθτα τθσ   
 

 Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Σθν παραχϊρθςθ του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Ερμιόνθσ ςτον Α.Ο. 
ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ κάκε Κυριακι 5.00 – 8.00 μ.μ. για τισ προπονιςεισ τθσ 
ομάδασ μζχρι τισ 30 Μαΐου 2016.  

Ο ςφλλογοσ κα ζχει τθν  πλιρθ ευκφνθ για τθν  προςταςία και κακαριότθτα 
του χϊρου κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ παραχϊρθςισ του. Επίςθσ υποχρεοφται να 
καταβάλει εφάπαξ το ποςό των 100,00 € για τθν κάλυψθ μζρουσ των λειτουργικϊν 
δαπανϊν του γυμναςτθρίου. 
 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 06/2016 
 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπωσ 
παρακάτω: 
     O Πρόεδροσ: Ιωάννθσ Κρθτςωτάκθσ     

          Ο Αντιπρόεδροσ: Μπουρίκασ Γεϊργιοσ 
          Σα μζλη:  

Μπάηοσ Παναγιϊτθσ 
Δθμαράκθσ Ευάγγελοσ  
τρίγκου Φωςτίνθ Άννα 
 

Ακριβζσ απόςπαςμα 
 

Ο Πρόεδροσ του Δ..  
του Δημοτικοφ Αθλητικοφ Κζντρου Ερμιόνησ 

ΓΕΩΡΓΙΟ & ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΡΝΑΚΗ 
 
 

ΚΡΗΣΩΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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