Πρακτικό 8ο/2007 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 20η Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Έφορος

•

Μπιρμπίλη Νικολέττα, Μέλος

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Κουρεμένος Ηλίας, Μέλος

Δεν παραβρέθηκε ενώ είχε κληθεί ο κ. Δημήτρης Στουραΐτης.
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα:
1. Προετοιμασία εκδήλωσης για την 5η Αυγούστου.
2. Κατασκευή ξύλινου κιγκλιδώματος προστατευτικού στην παιδική
χαρά του Ψαθοπύργου με την συνεργασία του Τ.Σ.
3. Απόφαση για την λογίστρια
4. ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα.
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας
διάταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως:
1. Την διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό του Σωτήρος
στο εκκλησάκι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος την 5η Αυγούστου με την
χρήση catering.
2. Αναφορικά με το 2ο θέμα κρίθηκε σκόπιμη η κατασκευή ξύλινου
κιγκλιδώματος για την περίφραξη της παιδικής χαράς του
Ψαθοπύργου. Για την κατασκευή αυτή που θα επιμεληθεί το ΤΣ

Ψαθοπύργου θα γίνει με την ευγενή χορηγία της ΤΙΤΑΝ ΑΕ. Προς
τούτο θα συνταχθεί επιστολή ευχαριστήριο και αποδοχής προς τον
ΤΙΤΑΝ λόγω της δωρεάς στον σύλλογο για την πληρωμή του ξύλινου
κιγκλιδώματος της παιδικής χαράς
3. Αναφορικά με το τρίτο θέμα αποφασίστηκε να προσληφθεί ως
λογίστριας η κυρία Αϊβαλιώτη Βάνα με το ποσό των 150€ για έναρξη
βιβλίων και ετήσια πληρωμή 100€.
4. .Τέλος αναφορικά
για την απόκτηση
αποφασίστηκε η
«αναβάθμιση της
Ψαθόπυργο» και
πρόβλημα.

με την ενημέρωση ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ
ΑΦΜ (998688124) στην Α ΔΥΟ Πατρών. Επίσης
σύνταξη επιστολών στον ΟΤΕ με θέμα την
ποιότητας του δικτύου τηλεπικοινωνιών στον
επιστολής στο δήμο για το κυκλοφοριακό

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη
Σπυρούλια Όλγα
Νταουσιάννης Αναστάσιος
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάτσινου Αλεξάνδρα
Μπιρμπίλη Νικολέτα
Κουρεμένος Ηλίας

