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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ
Αξηζκ. 17/2011
Αξηζ. πξωη. 34/27-6-11
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό 2/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ - ΦΤΥΗΚΟΤ
(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ)
ΘΔΜΑ 6Ο : «Λήυη απόθαζης για ηην αποδοτή τορηγιών καηά ηη
διάρκεια ηοσ προγράμμαηος ηφν αθλοπαιτνιδιών”

ήκεξα ζηηο 17/06/2011 θαη ώξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλωθεινύο
Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ ύζηεξα από ηελ 14-06-2011 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ..,
ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ
1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν έληεθα (11) κειώλ ήηαλ
παξόληα επηά (7) κέιε,
ΠΑΡΟΝΣΕ

ΑΠΟΝΣΕ

Ξπξηδάθεο Παληειήο

Υαξνθόπνο Παληειήο

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα

Κνληνιέωλ ηπιηαλόο

Γαιάλεο Γεκήηξηνο

Καξέιιαο Παλαγήο

Γνπλδνπιάθε Διέλε

Γάηνο Αιθηβηάδεο
Ρέγγνο Ηωάλλεο
Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο
Μεηά από αίηεζε ηες ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Ψ. ζε δηάθορες εηαηρίες γηα τορεγίες θαηά
ηε δηάρθεηα ηοσ προγράκκαηος ηφλ αζιοπαητληδηώλ έιαβε ζεηηθές
απαληήζεης από ηης
Α) εηαηρία 3 Δ τορεγεί 2000 ηκτ λερά, 2000ηκτ παηδηθούς τσκούς
Β) εηαηρία ΜΟΡΝΟ τορεγεί 2000 γηαοσρηάθηα ΦΑΓΔ, 1000 θροσαζάλ,
4000 παηδηθούς τσκούς.
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Δπίζες έιαβε θαη κία δφρεά ηειεόραζες 55’ από ηολ ηολ θ. Η.
Εαθραθοποσιο γηα ηελ απογεσκαηηλή απαζτόιεζε ηφλ παηδηώλ ηελ ώρα
ηοσ <VIDEO>, ο οποίος επηζσκεί λα παρακείλεη ε ηειεόραζε ζηο τώρο ηοσ
ΘΑΠΖ θαη κεηά ηο ηέιος ηοσ προγράκκαηος ηφλ αζιοπαητληδηώλ, γηα τρήζε
από ηα κέιε ηοσ ΘΑΠΖ θαη ηοσς επηζθέπηες.
.
Σο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Ψ. έτοληας ιάβεη σπόυε ηα
παραπάλφ, κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόθφνα
λα δετηεί ηης εσγεληθές τορεγίες θαη δφρεές από ηης εηαηρείες θαη ηολ θ. Η.
Εαθραθοποσιο .
Δπίζες αποθάζηζε πφς αλ θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ προγράκκαηος δοζούλ θη
άιιες τορεγίες ε δφρεές λα ηης αποδετηεί κε ηελ σποτρέφζε εθ κέροσς
ηες ΓΖ.Θ.Δ.ΦΗ.Ψ. λα ζηαιεί έλα εσταρηζηήρηο γράκκα ζε όιοσς θαη λα
θροληίζεη γηα ηης αλαγθαίες ελέργεηες δεκοζηόηεηας ηοσς κε όποηολ ηρόπο
δύλαηαη, π.τ. κπιοσδάθηα, έλησπο σιηθό, παλό θηι. Σέιος, δεηήζεθε
αλαπροζαρκογή ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ προγράκκαηος ηφλ
αζιοπαητληδηώλ ζύκθφλα κε ηης πηο πάλφ αποθάζεης ώζηε λα
ζσκπερηιεθζούλ δαπάλες δεκοζηόηεηας.

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 17/2011
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΓΑΝΗΖΛ- ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ .
ΓΑΛΑΝΖ Γ.
ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ Δ.
ΓΑΣΟ Α.
ΚΟΝΣΟΛΔΧΝ ΣΤΛΗΑΝΟ
ΚΑΡΔΛΛΑ ΠΑΝΑΓΖ
ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ.

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ.
ΞΤΡΗΓΑΚΖ Π.

