Πρακτικό 6ο/2010 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

το Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 26η Ιουνίου 2010 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό υμβούλιο του υλλόγου..
την συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
Δημήτρης Καραβίδας
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Ελευθερία Κόρρα
Αλεξάνδρα Λάτσινου
Αντωνία Μίχαλου
Βαγγέλης Κολύβρας
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Θανάσης Κολύβρας
Κώστας Σομαράς
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή δωρεάς ποσού 1200 ευρώ από τον Δήμο Ρίου για την
ενίσχυση των δραστηριοτήτων του υλλόγου
2. Εξουσιοδότηση του Σαμία του υλλόγου για είσπραξη από το
Δήμο Ρίου ποσού 1200 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση του
υλλόγου μας

Αναφορικά με το πρώτο [1) θέμα «Αποδοχή δωρεάς ποσού 1200 ευρώ
από τον Δήμο Ρίου για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του υλλόγου» ο
Πρόεδρος του υλλόγου ενημερώνει το Δ ότι ο Δήμος Ρίου και το Δημοτικό

υμβούλιό του ενέκριναν σχετική επιστολή μας για ενίσχυση των
δραστηριοτήτων του συλλόγου μας και ειδικότερα για την διοργάνωση του
Πανηγυριού της Αγίας Σριάδας. Έτσι εγκρίθηκε η χρηματική ενίσχυση μας
με ποσό 1200 ευρώ που προτείνεται να γίνει αποδεκτό.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 16 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 16/2010
««Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την αποδοχή
δωρεάς ποσού χιλίων διακοσίων (1200) ευρώ από τον Δήμο Ρίου για
χρηματοδότηση των δρατηριοτήτων του.»

Αναφορικά με το δεύτερο [2) θέμα «Εξουσιοδότηση του Σαμία του
υλλόγου για είσπραξη από το Δήμο Ρίου ποσού 1200 ευρώ για την
οικονομική ενίσχυση του υλλόγου μας» ο Πρόεδρος του υλλόγου
ενημερώνει το Δ ότι απαιτείται η εξουσιοδότηση του Σαμία του υλλόγου
μας για να εισπράξει από τον Δήμο του Ρίου το ποσό των 1200 ευρώ που
αφορά την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας. Με την απόφαση
16/2010 του Δ του υλλόγου έγινε η αποδοχή της δωρεάς αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 17 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 17/2010
«Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την παροχή
εξουσιοδότησης στον Σαμεία του υλλόγυ Ευάγγελο Κολύβρα για την είσπραξη
από τον Δήμο του Ρίου ποσού 1200 ευρώ»

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 Σομαράς

