Πρακτικό 12ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 26η Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Σαββάτο 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. Αποδοχή δωρεάς ύψους 950 ευρώ από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ για την αγορά
τριών παγκακίων στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εισόδου του
Ψαθόπυργου

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Αποδοχή δωρεάς ύψους 950 ευρώ από
την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ για
την αγορά τριών παγκακίων στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εισόδου του
Ψαθόπυργου» ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Ταμίας ενημερώνουν το ΔΣ για από 10
Σεπτεμβρίου 2009 επιστολή της ως άνω εταιρείας με την οποία

γνωστοποιείται η αποδοχή σχετικής επιστολής μας με το αίτημα υποστήριξης
του Συλλόγου στην ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης της εισόδου στον
Ψαθόπυργο. Η επιστολή αναφέρει ότι γίνεται αποδεκτό το αίτημά μας για
δωρεά από την ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ποσού 950 ευρώ για την αγορά τριών
παγκακίων. Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η αποδοχή της δωρεάς αυτής
από την επιχείρηση
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 28 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 28/2009
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποδέχεται δωρεά ποσού 950
ευρώ από την ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ για την
υποβοήθηση του έργου του συλλόγου που αφορά την ολοκήρωση των έργων
διμαόρφωσης της εισόδου στον Ψαθόπυργο με την αγορά τριών παγκακίων.
Επίσης το ΔΣ του Συλλόγου εχαριστεί την διοίκηση του εργοστασίου αυτού για
την πολύτιμη υποστήριξή του στο έργο μας αυτό.».
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

