Πρακτικό 10ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 8η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 συνήλθε
σε έκτακτη 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 Δημήτριος Μέλος

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δωρεάς 5.000€ από τον εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ ΑΕ
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε
σχετικά το Δ.Σ. αναφορικά με την δωρεά ποσού 5000€ από την εταιρεία
ΤΙΤΑΝ ΑΕ για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της κατασκευής και
αναμόρφωσης της πλατείας του Ψαθοπύργου στην είσοδο του χωριού. Μετά
από σχετικό μας αίτημα προς τον εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ ΑΕ στο οποίο
παρουσιάστηκε η ανάγκη κατασκευής πλατείας και αναμόρφωσης της
εισόδου του Ψαθοπύργου, αίτημα που υποστηρίχθηκε σχετικά από το ΤΣ του
Ψαθόπυργου εγκρίθηκε η δωρεά του παραπάνω ποσού. Ευχαριστούμε τον
Διευθυντή του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ΑΕ Δρεπάνου για την άμεση ανταπόκρισή
του και βέβαια δεσμευόμαστε να τον καλέσουμε στα εγκαίνια μετά την
ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της
παραπάνω εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 21 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ.21/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποδέχεται δωρεά 5000€
εκ μέρους του ΤΙΤΑΝ ΑΕ για για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της
κατασκευής και αναμόρφωσης της πλατείας του Ψαθοπύργου στην είσοδο
του χωριού. Το ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον
Διευθυντή του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ ΑΕ Δρεπάνου για την άμεση ανταπόκρισή
του. Εξουσιοδοτεί τον ταμία του Συλλόγου κ. Νταουσιάνη Αναστάσιο να
εισπράξει το ποσό της δωρεάς».
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

