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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Εκ του πρακτικού της υπ`  αριθμόν 5ης /2011

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

Θέμα: 1ο ΗΔ περί: «Αποδοχή δωρεάς τοποθέτησης παρκέ στο κλειστό 
γυμναστήριο,  από την κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη». 

Αριθμός Απόφασης : 9/2011

Σήμερα την 14η  του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα 
Παρασκευή 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. 45/10-10-11 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  οχτώ ( 8 ).

Παρόντες ήταν οι:
     O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος

           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Αντώνιος Μούγιος

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 
 Ευάγγελος Δημαράκης
 Παρασκευή Aντζινά
 Θεοδότη Καλή
Απόντες ήταν:
Το μέλος: Αικατερίνη Νάκη

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

      «Σε απάντηση της 6-9-2011 επιστολής που είχα αποστείλει ως 
πρόεδρος του Νομικού Προσώπου στην κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, 
με την 30-9-2011 επιστολή της, μας ενημερώνει τα εξής:



Αγαπητέ κύριε Κρητσωτάκη,

Σε απάντηση της επιστολής σας και του αιτήματός σας για την 
αντικατάσταση του δαπέδου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης 
με παρκέ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο σύζυγος μου κι εγώ 
αποδεχόμαστε να αναλάβουμε τη κάλυψη του κόστους της εργασίας 
αυτής, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά που μας στείλατε των 60 € 
/τ.μ. συν το ΦΠΑ.
Οι συνεργάτες μου θα επικοινωνήσουν μαζί σας για τις λεπτομέρειες.
Ελπίζουμε ότι με την συμβολή μας αυτή θα αναβαθμιστεί ακόμα 
περισσότερο το Κέντρο και θα προσφέρει έναν χώρο στην νεολαία μας με 
τις απαραίτητες προδιαγραφές για μεγάλες αθλητικές οργανώσεις στην 
περιοχή μας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη»

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. πρόεδρος ο οποίος επισήμανε τα οφέλη 
που θα έχει αυτή η μεγάλη προσφορά της κ. Μαριάννας Β. 
Βαρδινογιάννη σ` όλους που χρησιμοποιούν καθημερινά το Κλειστό 
Γυμναστήριο και πρότεινε να κάνουμε αποδεχτεί την άνω δωρεά και να 
την ευχαριστήσουμε δημοσίως για την πράξη της αυτή.

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

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται τη δωρεά της κ. Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη να 
καλύψει το κόστος του έργου: «Αντικατάσταση του δαπέδου του 
Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης με παρκέ».
2. Να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή στη δωρήτρια. 
3. Να δημοσιευτεί η σχετική αλληλογραφία με το θέμα.
 

     Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 9/11

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως 
παρακάτω:

      O Πρόεδρος: Παναγιώτης Μπάζος
           Ο Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κρητσωτάκης    
           Τα μέλη:   
            Αντώνιος Μούγιος

 Βασίλειος Αϊβαλιώτης
 Κωνσταντίνος Λαζάρου 
 Ευάγγελος Δημαράκης
 Παρασκευή Αντζινά
 Θεοδότη Καλή

Ακριβές απόσπασμα



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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΠΑΖΟΣ


