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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ “ΚΑΛΥΨΩ”
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 27/2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/2012 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΚΑΛΥΨΩ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΚΑΛΥΨΩ” Δήμου Αγιάς
στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ ΑΕ ως
Δικαιούχος στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007
– 2013 και για το διάστημα από 01/01/2012 έως 30/06/2012.
Σήμερα, την 3η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ.
στην έδρα της δημοτικής επιχείρησης στο Δημαρχείο, συνήλθε σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς,
ύστερα από την 78/30-07-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα
με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007
τεύχος Β΄), για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΚΑΛΥΨΩ” Δήμου Αγιάς στο
πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ ΑΕ ως Δικαιούχος
στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007 – 2013 και
για το διάστημα από 01/01/2012 έως 30/06/2012.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος

1.Γκουσγκούνη Αικατερίνη

2.Ουλής Θεόδωρος

2.Μπεϊνά Γεωργία

3.Αργυρούλης Ιωάννης

3.Μπερτζέμη Μαρία

4.Γιανναρός Ηλίας

4.Μυλωνάς Δημήτριος

5.Βατζιάς Αντίγονος

5.Σουλιώτης Θεόδωρος

6.Βαλάρης Βασίλειος
Αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο κα Κούκα Ελένη.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 44 με αρ. πρωτ. 29905/26-07-2012 του Υπουργείου
Εσωτερικών
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τη

χρηματοδότηση των δομών που εποπτεύονται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα
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προσφέρουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012,

το

Δ.Σ. της Καλυψώς καλείται σήμερα να αποφασίσει σχετικά με την συμμετοχή της
στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο
εκπρόσωπό της για την υποβολή της αιτήσεως δεσμεύοντας τον με μόνη την
υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Το Δ.Σ. αφού είδε την ανωτέρω εγκύκλιο και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την έγκριση της συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΑΛΥΨΩ Δήμου
Αγιάς στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ ΑΕ ως
Δικαιούχος στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 20072013 και για το διάστημα 01/01/2012 έως 30/06/2012.



Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της ΚΑΛΥΨΩΣ
Γκουντάρα Ν. Αντώνιο, όπως υποβάλλει την αίτηση δεσμεύοντας την
επιχείρηση με μόνη την υπογραφή του έναντι της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αντώνης Ν. Γκουντάρας

