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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 8ης /2012

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 1ο ΗΔ περί: «Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων».

Αριθμός Απόφασης : 41/2012

Σήμερα τη 2η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 8.00 μ.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ συνήλθε σε συνεδρίαση στο 
γραφείο του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης, ύστερα την υπ` αρ. πρωτ. 
106/25-09-12 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:   

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 
 Ευάγγελος Δημαράκης
 Απόντες ήταν οι:
 Αντώνιος Μούγιος
 Παρασκευή Αντζινά
 Θεοδότη Καλή
 Αικατερίνη Νάκη
   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 και για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:

  
Μετά το αίτημα των τμημάτων μπάσκετ των Αθλητικών 

Σωματείων: Α.Ο. Ερμιόνης, Α.Ο. Κρανιδίου, Σπετσών 



Μπουμπουλίνας για διάθεση προς χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Ερμιόνης και των σωματείων ποδοσφαίρου: Αθλητικής Ένωσης 
Ερμιονίδας και Ο.Φ. Ηλιοκάστρου για τα γήπεδα ποδοσφαίρου 
Ερμιόνης και Ηλιοκάστρου προτείνω να  τα διαθέσουμε για τις 
ανάγκες των παραπάνω τμημάτων για την αγωνιστική περίοδο 2012 – 
2013 υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.   Οι δραστηριότητες των Σωματείων να είναι σύμφωνες με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Ν.Π. και συγκεκριμένα με  τα άρθρα 8- 
15 που τους αφορούν. 
2.   Το κάθε Σωματείο θα έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία 
των αθλητικών χώρων κατά τις ώρες και ημέρες που τους 
χρησιμοποιούν βάση του προγράμματος που θα καταρτίσουμε.

        3.  Το σωματείο «Μπουμπουλίνα» για όσο διάστημα χρησιμοποιεί 
το Κλειστό  Γυμναστήριο θα επιβαρύνονται με τα έξοδα φωτισμού - 
καθαριότητας.

   4. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης και Ηλιοκάστρου να  
παραχωρηθούν  στα σωματεία: Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας και 
Ο.Φ. Ηλιοκάστρου αντίστοιχα υπό προϋποθέσεις και πάντα 
σύμφωνα με τα άρθρα 8-15 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. 
χωρίς να έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση προς το Ν.Π.

Το Δ.Σ. ύστερα από σχετική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τα 
στοιχεία της εισηγητικής έκθεσης 

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να διαθέσει: 
1.  Το Κλειστό Γυμναστήριο στα σωματεία του δήμου μας: Α.Ο. 
Ερμιόνης, Α.Ο. Κρανιδίου για την αγωνιστική περίοδο 2011-12.

Στον Α.Ο. Μπουμπουλίνα να το χρησιμοποιεί ως έδρα του και να 
καταβάλλει το ποσό των 50,00 € για κάλυψη εξόδων 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ερμιόνης θα μπορεί να χρησιμοποιεί 
το κλειστό γυμναστήριο κατά την ώρα της γυμναστικής μόνο όταν 
είναι παρών και ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ο οποίος και θα είναι 
υπεύθυνος για την προστασία του χώρου και ειδικότερα του νέου 
παρκέ. 
2. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου Ερμιόνης και Ηλιοκάστρου στα σωματεία: 
Αθλητική Ένωση Ερμιονίδας, Ο.Φ. Ηλιοκάστρου, για την αγωνιστική 
περίοδο 2012-13.
    Όλοι οι παραπάνω χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν την 
υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π και ειδικότερα 



των άρθρων 8-15 και δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση προς το 
Ν.Π.

     Η   παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   41/2012.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

      O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Ευάγγελος Δημαράκης

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 

Ακριβές απόσπασμα

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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


