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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 4ης /2013

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 3ο ΗΔ περί: «Αποδοχή δωρεάς».
 

Αριθμός Απόφασης : 22/2013

Σήμερα την 20η  του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
& ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του 
Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` αρ. πρωτ. 40/16-05-2013 
πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Διοικ. 
Συμβουλίου.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 
σε   σύνολο (9) τακτικών μελών παρόντες ήταν οι  πέντε ( 5 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη: 
           Μπαλαμπάνης Χρήστος

Ευάγγελος Δημαράκης
Μέλλου Γεωργία

Απόντες ήταν οι:
Παρασκευή Αντζινά
Βασίλειος Αϊβαλιώτης
Κωνσταντίνος Λαζάρου
Δημαράκη Νεκταρία

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Κασνέστη    
Διαμαντούλα για τη τήρηση των πρακτικών. 

      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης για τα παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. 
Πρόεδρος είπε τα εξής:



      Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε στο λόγο στον Αντιπρόεδρο, ο οποίος 
για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στη συνάντηση που είχα ως Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ερμιόνης με τον κ. Κιρκενίδη Γεώργιο, συνεργάτη του επιχειρηματία κ. 
Τραυλού, μου εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει ο κ. Τραυλός 
Νικόλαος για την Ερμιόνη και την επιθυμία που έχει για προσφορά σε 
θέματα παιδείας και αθλητισμού. Έτσι για τα θέματα αθλητισμού του 
πρότεινα μεταξύ άλλων να αναλάβει τα έξοδα προμήθειας και 
τοποθέτησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και φωτισμού 
(σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου) στα υπό κατασκευή γήπεδα 
τένις στη θέση Ποδάρι Ερμιόνης. Η ανταπόκριση του κ. Τραυλού ήταν 
άμεση στο αίτημα μου και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώνω, ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον κ. 
Κιρκενίδη, ο κ Τραυλός Νικόλαος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην 
προαναφερόμενη δωρεά. 

Προτείνω λοιπόν να αποδεχτούμε τη δωρεά του επιχειρηματία κ. 
Τραυλού και να του εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για αυτή 
του την κίνηση.

  Καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .
Το  Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την  εισήγηση του κ. Προέδρου
                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Αποδέχεται τη δωρεά του επιχειρηματία κ. Τραυλού Νικολάου για την 
προμήθεια και τοποθέτηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
φωτισμού (σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου)  στα υπό 
κατασκευή γήπεδα τένις στη θέση Ποδάρι Ερμιόνης.

2. Το Δ.Σ. να εκφράσει με επιστολή στον δωρητή τις θερμές ευχαριστίες 
του για αυτή του τη δωρεά. Η παραπάνω να δημοσιευτεί   και στον 
τοπικό τύπο.

     Η   παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   22/2013

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

      O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Μπαλαμπάνης Χρήστος

Ευάγγελος Δημαράκης
Μέλλου Γεωργία

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


