
 

ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                                            

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ  
 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Δκ ηοσ πρακηικού ηης σπ΄αριθμ. 9ης/2016 

σνεδρίαζης ηης Κοινωθελούς Δπιτείρηζης 

Αθληηιζμού & Περιβάλλονηος 

Γήμοσ Δρμιονίδας 

 

ΘΔΜΑ  6
ν
 : «Απνδεκίσζε ρξεζηώλ ππεξεζηώλ αζιεηηζκνύ ζηα πξνγξάκκαηα 

άζιεζεο γηα όινπο 2016-2017 θαη ζε  εθδειώζεηο αζιεηηζκνύ». 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 41/2016 
 

                    

Σην Κξαλίδη ζήκεξα ηελ  31
η
  Οκηωβρίοσ 2016, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 

08:00μ.μ. ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ 

θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Δξκηνλίδαο ζπλήιζε ζηε 9η   δεκόζηα ζπλεδξίαζε  

ζην Γεκνηηθό Γξαθείν Κξαληδίνπ θαηόπηλ ηεο κε αξηζκό πξση. 214/27-10-2016  

έγγξαθεο  πξόζθιεζεο  ηνπ  πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ. Σηεξγίνπ Γεώξγηνο, πνπ 

επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη 

απαξηία εθόζνλ ζε ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ παξόληεο νη έμη (6): 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ : 

1. Πρόεδρος: Σηεξγίνπ Γεώξγηνο 

2. Τακτικό Μέλος: Χάλνο Ειεπζέξηνο  

3. Τακτικό Μέλος : Επζηξαηίνπ Ιωάλλεο 

4. Τακτικό Μέλος: Γνπδνύαζεο Επάγγεινο  

5. Τακτικό Μέλος: Βαξζνπνύινπ  Σεξέηε  Ειίλα 

6. Αναπληρωματικό Μέλος:Παπαδεκεηξίνπ 

Μάλνο     

ΑΠΟΝΣΕ : 

1. Αντιπρόεδρος: Κνηζνβνύ Μαξία 

2. Τακτικό Μέλος: Δεκαξάθεο 

Επάγγεινο 

3. Τακτικό Μέλος: Νάθνο Δακηαλόο 

4. Τακτικό Μέλος: Καιιηάλνπ 

Παξαζθεπή 

5. Τακτικό Μέλος: Δεκεηξίνπ Μάξηνο 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΕ86ΩΡΡ-965



 

Παξνύζα ήηαλ ε ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ & 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο θα Λέθθα Βαζηιηθή  σο γξακκαηέαο γηα 

ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ . 

 

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6ν  Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

 

Α. Δθόζνλ ε δξαζηεξηόηεηα ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ, είλαη  δπλαηή, κε απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απηήο, ε 

είζπξαμε εύινγεο απνδεκίσζεο από ηνπο απνδέθηεο απηώλ γηα θάιπςε κέξνπο 

ηνπ θόζηνπο ησλ πξνζθεξόκελσλ  ππεξεζηώλ. Η ζρεηηθή απόθαζε ππόθεηηαη 

ζηελ πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ 

ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ  ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. (παξ 3 

Άξζξν 259 Ν. 3463/06) 

Β. Πξνηείλσ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνζνύ 10€ αλά ρξήζηε, όπσο θαη ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ζα θαηαβάινπλ νη 

απνδέθηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο γηα όινπο 2016-

2017 θαη γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε αζιεηηζκνύ πνπ 

δηνξγαλώλεη ε Δπηρείξεζε 5€.  

Τν Γ.Σ. αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ  πξόεδξνπ  θαη έιαβε ππόςε ηνπ  ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο . 

Αποθαζίζει Ομόθωνα: 

 

Α. Τελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο πνζνύ 10€ αλά ρξήζηε, όπσο θαη ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ζα θαηαβάινπλ νη 

απνδέθηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα άζιεζεο γηα όινπο 2016-

2017 θαη γηα ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε εθδήισζε αζιεηηζκνύ πνπ 

δηνξγαλώλεη ε Δπηρείξεζε 5€.  

 

Β. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο  Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Δξκηνλίδαο  γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο απόθαζεο ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο γηα 

ηελ επηβαιιόκελε έγθξηζή ηνπ. 

 

Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 41/2016 

 

ΑΔΑ: ΩΕ86ΩΡΡ-965



 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο 

παξαθάησ: 

 Πξόεδξνο: Σηεξγίνπ Γεώξγηνο 

Τα κέιε  :Δπζηξαηίνπ Ισάλλεο,  Χάλνο Διεπζέξηνο , Βαξζνπνύινπ –Σεξέηε 

Διίλα, Παπαδεκεηξίνπ Μάλνο, Γνπδνύαζεο Δπάγγεινο. 

 

 

Ακριβές Απόζπαζμα 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Κνηλσθεινύο  Δπηρείξεζεο 

Αζιεηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο 

 

 

 

ΣΔΡΓΙΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΕ86ΩΡΡ-965


		2016-11-02T14:05:10+0200
	Athens




