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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 9/06-06-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της Λουτρά Λουτρακίου
Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας
Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
Αριθ. Αποφ.49/ 2019

Θέμα: 5ο
Εξέταση αιτήματος Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ για
χορηγία για τη διοργάνωση του CHERRY CUP,
πρωταθλήματος χειροσφαίρισης.

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής
Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με
διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που
έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και
Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 06 Ιουνίου 2019, ημέρα της
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 748/03-06-2019 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του
καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη
Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου
Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δήμτσης Χρήστος του Τραϊανού
2. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
3. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 5ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:
Με την από 764/06-06-2019 αίτηση της, όπως πρωτοκολλήθηκε από την επιχείρηση
μας, ο αθλητικός σύλλογος Π.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ , μας έκανε γνωστό πως
επιθυμεί από εμάς να σταθούμε αρωγός και χορηγός στην προσπάθεια διοργάνωσης
της τελικής φάσης του ΟΡΕΝ Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπαίδων Β΄και ΜΙΝΙ
αγοριών με την επωνυμία CHERRY CUP. Mια διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν
περισσότερα από 600 παιδιά, καθώς και πολλοί γονείς ως συνοδοί. Το πρωτάθλημα
θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αριδαίας και της Έδεσσας από τις 25-30 Ιουνίου 2019.
Στο σχετικό έγγραφο αιτείται την κάλυψη διαφόρων οργανωτικών εξόδων, όπως :
Την κάλυψη α΄βοηθειών κατά την διάρκεια των αγώνων, την καθαριότητα των
γηπέδων, την παροχή εμφιαλωμένων νερών, τη λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικού
πίνακα, την απομάκρυνση των μπασκετών από τον χώρο, την μετακίνηση των
ομάδων από τα ξενοδοχεία προς τους αγωνιστικούς χώρους, την παροχή δωρεάν
εισόδου των συμμετεχόντων στην Λουτρόπολη, την λειτουργία κυλικείου του
γυμναστηρίου και την ηχητική-μικροφωνική κάλυψη.
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και με σκοπό την ανάδειξη των
αθλητικών στοιχείων της περιοχής, την προβολή της ευρύτερης περιοχής, της
ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς της, αλλά και την ανάπτυξη του αθλητικού
τουρισμού και απώτερο στόχο την επίτευξη

των καταστατικών

σκοπών της

«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και την δημιουργία κέρδους,
εισηγούμαι θετικά για τη διεξαγωγή :
1. της μετακίνησης των ομάδων από τα ξενοδοχεία προς τον αγωνιστικό χώρο
κατά το διάστημα 26-30 Ιουνίου 2019, υπεύθυνοι για την ασφαλή μεταφορά
των συμμετεχόντων θα είναι οι συνοδοί τους
2. της

παροχής

δωρεάν

εισόδου

στις

εξωτερικές

εγκαταστάσεις

της

Λουτρόπολης και συγκεκριμένα του ανοιχτού Υδροθεραπευτηρίου – πισίνας
μόνο στους συμμετέχοντες αθλητές των αγώνων για μια φορά και μόνο με την
συνοδεία γονέα, για το διάστημα 25-30 Ιουνίου 2019.

Ο πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την
εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη την αίτηση αθλητικού συλλόγου Π.Α.Σ.
ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΩΠΟΣ, όπως υποβλήθηκε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη χορηγία των εξόδων για την μεταφορά των ομάδων από τα
ξενοδοχεία προς τον αγωνιστικό χώρο για το διάστημα 26-30 Ιουνίου 2019, για τη
διοργάνωση της τελικής φάσης του ΟΡΕΝ Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παμπαίδων
Β΄ και ΜΙΝΙ αγοριών με την επωνυμία CHERRY CUP, όπως αναλύθηκε στο
εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Εγκρίνει τη δωρεάν είσοδο των αθλητών στις ανοιχτές εγκαταστάσεις για μια
φορά, όπως αναλύθηκε στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιχείρησης για τη διεκπεραίωση των
απαραίτητων ενεργειών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 49/2019
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν ως έπεται
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 06/06/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα Μέλη

