Πρακτικό 10ο/2007 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου 2007 ημέρα Σάββατο 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

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Ταμίας

•

Μπιρμπίλη Νικολέττα, Έφορος

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

Δεν παραβρέθηκε ενώ είχαν κληθεί οι κ.κ. Δημήτρης Στουραΐτης και
Kουρεμένος Ηλίας.
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα:
1. Ορισμός ημερομηνίας για τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.
2. Παρουσίαση Προσφοράς για την κατασκευή της Ιστοσελίδας.
3. Συζήτηση για τη δημιουργία τμήματος χορού.
Επακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας
διάταξης και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως:
1. Αναοφορικά με το πρώτο θέμα και με σκοπό τον καλύτερο
προγραμματισμό των συνεδριάσεων του Δ.Σ. αποφασίστηκε ότι η
μηνιαία συνεδρίαση του ΔΣ να γίνεται. κάθε πρώτο Σάββατο του
μήνα, στις 17:00 στο κτίριο του Δ.Δ. Ψαθοπύργου
2. Εγκρίνεται η προσφορά και το περιεχόμενο της υπο κατασκευής
ιστοσελίδας σύμφωνα με την προσφορά των αναδόχων κ.κ.
Δημητρίου Καραδήμα και Πέτρου Χονδρού που είναι συνημμένη στο
παρόν πρακτικό. Αποφασίζετε ότι το όνομα της ιστοσελίδας θα είναι
www.psathopirgos.gr ..

3. Αποφασίζετε να δημιουργηθεί τμήμα χορού στον Σύλλογο και άμεσα
να προετοιμασθεί και να αναρτηθεί ανακοίνωση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για να δηλώσουν συμμετοχή τα μέλη του συλλόγου
για τα μαθήματα χορού. Εκτιμάται ότι το κόστος λειτουργίας του
τμήματος αυτού για το πρώτο έτος λειτουργίας του θα καλυφθεί από
το ταμείο του Συλλόγου έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται κανένα μέλος
του Συλλόγου.
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 Νικολέττα

