Πρακτικό 9ο/2007 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 19η Αυγούστου 2007 ημέρα Κυριακή 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, Ταμίας

•

Μπιρμπίλη Νικολέτα, Μέλος

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Κουρεμένος Ηλίας, Μέλος

•

Στουραΐτης Δημήτρης

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» ύψους 5810€.
2. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Ρίου ύψους 1400€.
3. Αναμόρφωση του Δ.Σ. του Συλλόγου για αντικατάσταση από
οικιοθελή παραίτηση του Ταμία κ. Στουραΐτη Δημήτρη.
4. Εξουσιοδότηση του Ταμία του Συλλόγου για ανάληψη χρημάτων από
τον λογαριασμό του Συλλόγου.
5. Κατασκευή πίνακα ανακοινώσεων.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία
«ΤΙΤΑΝ ΑΕ» ύψους 5810€» ο εισηγητής του σχετικού θέματος Ταμίας του
Συλλόγου, επιβεβαίωσε την κατάθεση στον λογαριασμό του Συλλόγου το ποσό
των 5810€ από την «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» στις 10/8/2007, που προκύπτει από την
ανάγκη κατασκευής ξύλινου κιγκλιδώματος στην παιδική χαρά του Δ.Δ.
Ψαθοπύργου. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.
προέκυψε ομόφωνα η αποδοχή της δωρεάς ποσού 5810€ και η σύνταξη

σχετικής ευχαριστήριας επιστολής προς τον φορέα Δωρεάς. Η απόφαση αυτή
του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 1 του 9ου πρακτικού του 2007.
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα «Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης από
το Δήμο Ρίου ύψους 1400€». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος
του Δ.Σ., επιβεβαίωσε την ειδοποίηση της οικονομικής υπηρεσίας για την
έκδοση εντάλματος πληρωμής ύψους 1400€ από το Δήμο προς το Σύλλογο
ως οικονομική ενίσχυση σε συνέχεια της επιστολής-αιτήματος του Συλλόγου.
Μετά από διαλογική συζήτηση των μελών προέκυψε ομόφωνα η αποδοχή
οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου ύψους 1400€ ως ταμειακή ενίσχυση
του Συλλόγου μας. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 2 του
9ου πρακτικού του 2007
Αναφορικά με το τρίτο θέμα «Αναμόρφωση του Δ.Σ. του Συλλόγου για
αντικατάσταση από οικιοθελή παραίτηση του Ταμία κ. Στουραΐτη Δημήτρη».
Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σε συνέχεια των υπ’
αριθμών 7 και 8 πρακτικών του Δ.Σ., και με βάση σχετική επιστολή του κ.
Στουραΐτη για αδυναμία λόγω προσωπικών-επαγγελματικών υποχρεώσεων
προτείνει αναμόρφωση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Μετά από διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών προέκυψε ομόφωνα αναμόρφωση του Δ.Σ. του Συλλόγου ως
ακολούθως:
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Ταμίας

•

Μπιρμπίλη Νικολέττα, Έφορος

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Κουρεμένος Ηλίας, Μέλος

•

Στουραΐτης Δημήτρης, Μέλος

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 3 του 9ου πρακτικού 07.
Αναφορικά με το τέταρτο θέμα «Εξουσιοδότηση του Ταμία του
Συλλόγου για ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του Συλλόγου» και
μετά από διαλογική συζήτηση, αφού τα μέλη του Δ.Σ. έλαβαν υπόψη τους το
υπ’ αριθμό 4 Πρακτικό του 2007 και την υπ’ αριθμό 3 απόφαση του 9ου
πρακτικού ομόφωνα αποφάσισαν τα εξής:
Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Ταμία του Συλλόγου κ. Νταουσιάννη
Αναστάσιο σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού για κατάθεση
ή/και ανάληψη χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του
Συλλόγου από την ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Όταν ο
ταμίας κωλύεται αναπληρώνεται από την κα. Ειρήνη Παπαγεωργίου
Ειδική Γραμματέα. Η ανάληψη θα γίνεται πάντοτε για την

χρηματοδότηση των ενεργειών του Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε
α/α 4 του 9ου πρακτικού του 2007.
Αναφορικά με το 5ο θέμα «Κατασκευή πίνακα ανακοινώσεων» . Μετά
από διαλογική συζήτηση προέκυψε η ανάγκη κατασκευής πίνακα
ανακοινώσεων και η τοποθέτηση του σε κεντρικό σημείο για την
δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Αυτή η απόφαση πήρε
α/α 5 του 9ου πρακτικού του 2007.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ 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
Στουραΐτης Δημήτρης

