Πρακτικό 5ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 24η Απριλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30
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. Διαδικασία ανάληψης χρημάτων από τον Λογαριασμό του
Πολιτιστικού Συλλόγου στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα,
υποκατάστημα Ρίου, σύμφωνα με το καταστατικό.
2. Έγκριση περιεχομένου επιστολής προς τον Υφυπουργό
Συγκοινωνιών κ. Μπεκίρη για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο του
Νομού Αχαίας.

3. Εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής της εισόδου στον
Ψαθόπυργο (αφορά εργασίες καλλωπισμού, δενδροφύτευσης και
φωτισμού).
4. Προγραμματισμός για το Psathathlon 2009
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Διαδικασία ανάληψης χρημάτων από
τον Λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου στην Συνεταιριστική Τράπεζα
Αχαίας, υποκατάστημα Ρίου, σύμφωνα με το καταστατικό» ο Πρόεδρος του
Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ αναφορικά με την προβλεπόμενη από το
καταστατικό διαδικασία ανάληψης χρημάτων από τον Τραπεζικό Λογαριασμό
του Συλλόγου που τηρείται στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα σύμφωνα με
το άρθρο 17 «Καθήκοντα Ταμείου». Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο απαιτείται
ειδικό έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Προέδρου του ΔΣ, του Γενικού
Γραμματέα και του Ταμία για την ανάληψη χρημάτων.
Με βάση την απαίτηση αυτή προτείνεται η υποβολή του ακόλουθου εγγράφου
–εντολής ανάληψης από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθόπυργου
Δήμος Ρίου Αχαίας 26504
Τηλέφωνο: 2610931541
Fax: 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail: info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Ευάγγελος Κολύβρας
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ------------------Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού
του Συλλόγου μας εξουσιοδοτείται ο Ταμίας κ. Ευάγγελος Κολύβρας όπως
προχωρήσει
σε
ανάληψη
ποσού
………………………………………………………………………………………………..
(…………………………… ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του
Συλλόγου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΡΑ

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΥΒΡΑΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η έγκριση εγγράφου εντολής ανάληψης από την Αχαϊκή
Συνεταιριστική Τράπεζα..
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 10 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 10/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση του
ακόλουθου εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τηρούμενο λογαριασμό του
Συλλόγου στην Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα
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ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ------------ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ------------------Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού του
Συλλόγου μας εξουσιοδοτείται ο Ταμίας κ. Ευάγγελος Κολύβρας όπως
προχωρήσει
σε
ανάληψη
ποσού
………………………………………………………………………………………………..
(…………………………… ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του
Συλλόγου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΡΑ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΥΒΡΑΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής της
εισόδου στον Ψαθόπυργο (αφορά εργασίες καλλωπισμού, δενδροφύτευσης και
φωτισμού)» ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι πρέπει εντός του
Μαΐου 2009 να ολοκληρωθούν οι εργασίες καλλωπισμού, φωτισμού και
δενδροφύτευσης της εισόδου του Ψαθόπυργου έτσι ώστε η περιοχή αυτή να
είναι έτοιμη να αποδωθεί προς χρήση πριν την έναρξη του καλοκαιριού του
2009.
Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα του Συλλόγου και
να αναζητηθούν εκ των υστέρων είτε μέλη που θα ενισχύσουν οικονομικά την
προσπάθεια αυτή είτε να αναζητηθούν πόροι από το Δήμο ή και από ιδιωτικές

επιχειρήσεις της περιοχής. Πάντως επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος και
θα πρέπει να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες αυτές θα πρέπει η σχετική
δαπάνη να καλυφθεί από τους πόρους του Συλλόγου.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 12 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 12/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση της
χρημαοτόδοτησης του έργου ολοκλήρωσης της εισόδου του Ψαθόπυργου που
περιλαμβάνει εργασίες καλλωπισμού, ηλεκτροφωτισμού και δενδροφύτευσης
από τους πόρους του Συλλόγου με χρόνο ολοκλήρωσης εντός του Μαΐου του
2009. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος μαζί με το μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριο
Χριστοδουλάκη και τον Ταμία του Συλλόγου να παρακολουθούν την πορεία του
έργου, να ενημερώσουν σε επόμενο ΔΣ για το κόστος των ενεργειών αυτών και
τον τρόπο κάλυψης τους. Ορίζεται χρόνος ολοκλήρωσης του έργου αυτού το
τέλος Ιουνίου 2009.»

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Προγραμματισμός για το
Psathathlon 2009» η έφορος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ για την
ειλημμένη υποχρέωση υλοποίησης του Psathatlon 2009, σύμφωνα με
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και προτείνει
ημερομηνία διεξαγωγής του τη 2α Αυγούστου 2009. Επίσης προτείνει ως
οργανωτική επιτροπή τα μέλη του Συλλόγου :
1. Αντωνία Μίχαλου έφορος του ΔΣ
2. Αθανάσιος Κολύβρας μέλος του ΔΣ
3. Αναστάσιος Νταουσιάνης μέλος του Συλλόγου
4. Ηλίας Κουρεμένος μέλος του Συλλόγου
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 13/2009

«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την διοργάνωση
του Psathathlon 2009 την 2α Αυγούστου 2009 και ορίζει ως οργανωτική
επιτροπή τα ακόλουθα μέλη του Συλλόγου :
1. Αντωνία Μίχαλου έφορος του ΔΣ
2. Αθανάσιος Κολύβρας μέλος του ΔΣ
3. Αναστάσιος Νταουσιάνης μέλος του Συλλόγου
4. Ηλίας Κουρεμένος μέλος 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

