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ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Από ην Πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/07-06-2021  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ  Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ κε  δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικωπίαο Α.Δ» 

 

Αξηζ. Απνθ.19/ 2021 Θέκα: 3
ν
  

Δμέηαζε αηηήκαηνο Αεξνιέζρεο Έδεζζαο γηα ρνξεγία γηα 

ηε δηνξγάλσζε ησλ δηεζλώλ αεξαζιεηηθώλ αγώλσλ «FAI 

cat2» αιεμίπησηνπ πιαγηάο.  

 

ήκεξα 07 Ηνπλίνπ 2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 20:00 κ.κ ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην ηεο Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Μνλνκεηνρηθήο Γεκνηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθώλ Αθηλήησλ Λνπηξώλ Λνπηξαθίνπ, κε δηαθξηηηθό ηίηιν  

«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.», πνπ έρεη έδξα ζηα 

Λνπηξά ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο,  κε αξ.ΜΑΔ 69112/57/β09/16 θαη Α.Φ.Μ. 090090279 

ηεο Γ.Ο.Τ. Έδεζζαο, κέζω ηειεδηάζθεψεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Π.Ν.Π 55/Α΄/11-3-2020, όπσο ηζρύεη θαη κε ηελ 426 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, ύζηεξα 

θαη από ηελ κε αξηζ. πξση. 288/03-06-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

πνπ ζηάιζεθε  ζηνλ θαζέλα  ύκβνπιν,  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξίαο όπσο ηζρύεη ζήκεξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

ζην παξαπάλσ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ηελ παξνύζα δηαδηθαζία αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ ζπκκεηείραλ (6) έμη κέιε δειαδή : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 
1.  Μπάηζεο Υξήζηνο 

2.  Ληνύγαο Γεκήηξηνο 

3.  Ούηζθαο Πέηξνο 

4.  Αδξακάλεο Αζαλάζηνο 

5. Μίρνπ Μαξία 

6. Λνύγθα Δπζηξαηία 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

2. Οξκάλε Πεηξνύια (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

3. Καξαπαλαγησηίδνπ Ηζατα (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) 

 

 



Ο Πξόεδξνο ηνπ  Γ. ηεο  εηαηξίαο ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε λόκηκεο απαξηίαο 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηελ εηζήγεζή ηνπ  γηα  ην 3
ν
 ζέκα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ: 

 

Με ηελ από 252/25-05-2021 αίηεζε, όπσο πξσηνθνιιήζεθε από ηελ επηρείξεζε καο, 

ν αζιεηηθόο ζύιινγνο Αεξνιέζρεο Έδεζζαο, καο έθαλε γλσζηό πσο επηζπκεί από 

εκάο λα ζηαζνύκε αξσγόο θαη ρνξεγόο ζηελ πξνζπάζεηα δηνξγάλσζεο ησλ δηεζλώλ 

αεξαζιεηηθώλ αγώλσλ «FAI cat2g» αιεμίπησηνπ πιαγηάο, πνπ ζα δηνξγαλσζνύλ ζην 

Όξνο Βόξξαο ζηνπο Πξνκάρνπο Αικσπίαο από 23-27/06/2021. ηελ δηνξγάλσζε ζα 

ζπκκεηέρνπλ αζιεηέο από όιν ηνλ θόζκν. Ο ζύιινγνο δεηά ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε κε ηελ θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ επάζισλ ησλ αζιεηώλ θαη ησλ 

αλακλεζηηθώλ κπινπδώλ πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν ζήκα ησλ 

Λνπηξώλ ζα πξνβάιιεηαη ηόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ όζν θαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ζειίδα ησλ αγώλσλ θαη ην ινγόηππν ζα ππάξρεη ζηηο αλακλεζηηθέο 

κπινύδεο πνπ ζα δνζνύλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ησλ 

αζιεηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο, ηελ πξνβνιή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο θπζηθήο νκνξθηάο ηεο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνύ 

ηνπξηζκνύ θαη κε απώηεξν ζηόρν ηελ επίηεπμε  ησλ θαηαζηαηηθώλ  ζθνπώλ ηεο 

«Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Γήκνπ Αικσπίαο Α.Δ.» θαη ηελ δεκηνπξγία θέξδνπο, 

εηζεγνύκαη ζεηηθά γηα ηε ππνζηήξημε ηνπ αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ Αεξνιέζρε Έδεζζαο 

ζρεηηθά κε ηελ δηνξγάλσζε ησλ αγώλσλ «FAI cat2g», κέζσ ηεο θάιπςεο ηνπ 

θόζηνπο πνπ αθνξά ηα έπαζια θαη ηα αλακλεζηηθά κπινπδάθηα ησλ ζπκκεηερόλησλ  

 

Ο πξόεδξνο  θάιεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε ηελ αίηεζε αζιεηηθνύ ζπιιόγνπ 

Αεξνιέζρε Έδεζζαο, όπσο ππνβιήζεθε 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηε ρνξεγία πξνο ηνλ αζιεηηθό ζύιινγν Αεξνιέζρε Έδεζζαο γηα ηελ 

θάιπςε ηνπ θόζηνπο ησλ επάζισλ θαη ησλ αλακλεζηηθώλ κπινπδώλ πνπ ζα δνζνύλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ αεξαζιεηηθώλ αγώλσλ «FAI cat2» θαη ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 

23-27/06 ζηνπο Πξνκάρνπο Αικσπίαο, όπσο αλαιύζεθε ζην εηζαγσγηθό κέξνο ηεο 

παξνύζαο απόθαζεο. 

 

Β. Φεθίδεη πίζησζε ΚΑΔ 02.10.6621.02 πξνκήζεηα γηα κπινύδεο 1054,00 € θαη 

ΚΑΔ  Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ 

πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ 00.6433.01 712,80 επξώ  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δαπαλώλ.  

. 



 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηώλ. 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζ. 19/2021 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..                                            Σα Μέιε 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Λνπηξά  07/06/2021 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΜΠΑΣΖ ΥΡΖΣΟ 

 

 


