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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 16/18-08-2020
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.53/ 2020

Θέμα: 2ο
Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου Αλμωπού
Αριδαίας για επιχορήγηση αθλητικών δραστηριοτήτων

Σήμερα 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ συνήλθε το Διοικητικό
Συμβούλιο 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. Έδεσσας, στα γραφεία της επιχείρησης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.
986/14-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε 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.
Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (6) έξι μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Αδραμάνης Αθανάσιος
5. Μίχου Μαρία
6. Λούγκα Ευστρατία
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τζέκου Χριστίνα
2. Μαγγίρη Γεωργία
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

O σύλλογος ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, με την από 941/05.08.2020 αίτησή του όπως
πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας καλεί το Δημοτική επιχείρηση Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. να δεχτεί το αίτημα του συλλόγου για χορήγηση
ιματισμού της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, με ταυτόχρονη
προβολή της επιχείρησης επί αυτού. Ο σύλλογος μας γνωστοποίησε ότι από την νέα
χρονιά η ομάδα θα αγωνίζεται σε εθνική επαγγελματική κατηγορία και η επιχείρηση
θα μπορεί να αποκομίσει οφέλη από την πανελλήνια αυτή προβολή.
Η επιχείρηση στην προσπάθεια της να προάγει τον αθλητισμό και να ενισχύσει τον
κοινωνικό της χαρακτήρα καλείται να συνδράμει στην επιτυχία της ποδοσφαιρικής
ομάδας του ΑΛΜΩΠΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται σε εθνική
επαγγελματική κατηγορία. Η ενίσχυση αυτή θα έχει διττή σημασία καθώς ενισχύεται
το κοινωνικό προφίλ της επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και μια μεγάλη
διαφημιστική προβολή για την επιχείρηση. Με την αγορά και χορήγηση του
αθλητικού και ποδοσφαιρικού ιματισμού των αθλητών η επιχείρηση μπορεί να
προβάλλει την επωνυμία της, καθώς θα αναγράφεται ο διακριτικός της τίτλος
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ σε όλο τον ιματισμό που θα χρησιμοποιούν οι αθλητές είτε κατά
την διάρκεια αγώνων είτε κατά την διάρκεια προπονήσεων. Το ελληνικό κοινό που
παρακολουθεί αθλητικούς αγώνες είναι πολύ ευρύ και απευθύνεται σε διαφορετικές
ηλικιακές κατηγορίες. Επιπλέον, δεν έχει γίνει κάποια αντίστοιχη ενέργεια προβολής
στο παρελθόν και η επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα
προβολής για να προσελκύσει νέους, δυνητικούς επισκέπτες και να επιτύχει τους
καταστατικούς σκοπούς της που είναι η δημιουργία κέρδους.
Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την προμήθεια και χορήγηση
αθλητικού ιματισμού προς τον αθλητικό σύλλογο ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και
συγκεκριμένα για την ποδοσφαιρική ομάδα του που θα αγωνίζεται σε εθνική
επαγγελματική κατηγορία, καθώς θα έχει την δυνατότητα να προβάλλει την επωνυμία
της πανελλαδικώς αλλά και να συνδυάσει τις δραστηριότητές της με το αθλητικό
πνεύμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την 941/05.08.2020 αίτηση του
αθλητικού συλλόγου ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και την εισήγηση του Προέδρου έπειτα
και από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την αίτηση 941/05.08.2020 του αθλητικού συλλόγου ΑΛΜΩΠΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ για προμήθεια και χορήγηση του αθλητικού ιματισμού στον
σύλλογο για τους αθλητές που θα αγωνίζονται στην εθνική επαγγελματική
κατηγορία, με την αναγραφή της επωνυμίας ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ στον ιματισμό
των αθλητών. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται το κοινωνικό προφίλ της
επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και μια μεγάλη διαφημιστική
προβολή για την επιχείρηση με την δυνατότητα προσέλκυσης νέων,
δυνητικών επισκεπτών
2.

Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την ενημέρωση του αθλητικού συλλόγου
σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 53/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 18/08/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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