Πρακτικό 4ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 5η Απριλίου 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου..
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Δημήτρης Καραβίδας

•

Ειρήνη Παπαγεωργίου

•

Ελευθερία Κόρρα

•

Αλεξάνδρα Λάτσινου

•

Αντωνία Μίχαλου

•

Βαγγέλης Κολύβρας

•

Δημήτρης Χριστοδουλάκης

•

Θανάσης Κολύβρας

•

Κώστας Τομαράς

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης 360 ευρώ για τα
τοποθέτηθηκαν στις στάσεις του Ψαθόπυργου

παγκάκια

που

2. Έγκριση Δαπάνης 190 ευρώ για τον καθαρισμό και την
ανακαίνηση του ηρώου στην Πλατεία Ψαθόπυργου

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Έγκριση δαπάνης 360 ευρώ για τα
παγκάκια που τοποθέτηθηκαν στις στάσεις του Ψαθόπυργου» ο Πρόεδρος του
Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι από το προηγούμενο ΔΣ είχε συζητηθεί

εκτενώς το θέμα της κατασκευής καθισμάτων στις τρεις στάσεις του
υπεραστικού ΚΤΕΛ που υπάρχουν στο Ψαθόπυργο. Η κατασκευή αυτή είναι
ένα αίτημα πολλών μελών του Συλλόγου που κάνουν χρήση τους και που
κατά την ώρα αναμονής του λεωφορείου δεν υπάρχει κάθισμα για την
ξεκούραση κυρίως των ηλικιωμένων κατοίκων του Ψαθόπυργου. Έγινε η
κατασκευή αυτή και η δαπάνη των 360 ευρώ βαρύνει αποκλειστικά το ταμείο
του Συλλόγου.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η έγκριση δαπάνης 360€ που βαρύνει αποκλειστικά τον
ταμείο του Συλλόγου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 8/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση του
δαπάνης 360€ για την κατασκευή σε τρεις στάσεις του υπεραστικού ΚΤΕΛ στον
Ψαθόπυργο καθισμάτων. Η δαπάνη αυτή βαρύνει πλήρως το ταμείο του
Συλλόγου και καλύπτεται από τους πόρους του Συλλόγου»

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Έγκριση δαπάνης 190 ευρώ για τον
καθαρισμό και την ανακαίνηση του ηρώου στην Πλατεία Ψαθόπυργου» ο
Πρόεδρος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι υπήρξε σχετικό αίτημα πολλών
μελών του Συλλόγου για τον καθαρισμό και την ανακαίνηση του ηρώου στην
πλατεία του Ψαθόπυργου. Ρωτήθηκε και ο Πρόεδρος του ΤΣ που επιβεβαίωσε
την ανάγκη αυτή. Εξουσιοδοτήθηκε επίσης ο ίδιος, από μέρους του Προέδρου
του Συλλόγου, να αναζητήσει κατάλληλο τεχνίτη και να προχωρήσει στην
άμεση αποκατάστασή του. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε πλήρως και το
κόστος της ανήλθε σε 190€. Η σχετική δαπάνη πρέπει να βαρύνει
αποκλειστικά το ταμείο του Συλλόγου αφού έγινε μετά από σχετική
πρωτοβουλία μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η έγκριση δαπάνης 190€ που βαρύνει αποκλειστικά τον
ταμείο του Συλλόγου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 9 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 9/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση του
δαπάνης 190€ για τον καθαρισμό και την ανακαίνηση του ηρώου στην Πλατεία
Ψαθόπυργου. Η δαπάνη αυτή βαρύνει πλήρως το ταμείο του Συλλόγου και
καλύπτεται από τους πόρους του Συλλόγου»

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
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Αλεξάνδρα Λάτσινου
Αντωνία Μίχαλου
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ευάγγελος Κολύβρας
Αθανάσιος Κολύβρας
Κώστας Τομαράς

