Πρακτικό 2ο/2011 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 8η Μαρτίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 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. Υποβληθείσες υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα ««Τποβληθείσες υποψηφιότητες για τις
αρχαιρεσίες του υλλόγου» ο Προέδρος του Δ.Σ. είπε στο ΔΣ ότι μέχρι την 3η
Μαρτίου 2011, ημερομηνία που είχε τεθεί ως προθεσμία για να υποβληθούν
υποψηφιότητες για τα όργανα του Πολιτιστικού Συλλόγου έτσι ώστε σύμφωνα
με το καταστατικό να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 13 Μαρτίου 2011,
είχαν υποβληθεί μόνο δύο υποψηφιότητες. Επομένως δεν ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην πρτοεινόμενη ημερομηνία. Κατόπιν τούτο
ο Πρόεδρος προτείνει προς το ΔΣ την αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας
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των αρχαιρεσιών και την πραγματοποίησή τους την Κυριακή 3 Απριλίου
2011. Κατόπιν τούτου υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με
το καταστατικό μέχρι την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011.
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται την ανάρτηση της
παρακάτω ανακοίνωσης για την δημοσιοποίηση των αρχαιρεσιών :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ
Σο Δ του υλλόγου αφοφ ζλαβε υπόψη του το καταςτατικό του ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 19, 23 και 24 καθϊσ και την απόφαςη τησ
Γενικήσ υνζλευςησ του υλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου
2011 αποφάςιςε την διενζργεια αρχαιρεςιϊν για την ανάδειξη νζων μελϊν για το
Διοικητικό υμβοφλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2011 – 2013.
Οι αρχαιρεςίεσ θα διενεργηθοφν την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 από τησ 10πμ ζωσ και τησ
2μμ ςε αίθουςα του Δημοτικοφ Σχολείου Ψαθοπφργου.
Σο Δ του υλλόγου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μζλοσ του όπωσ υποβάλλει εγγράφωσ,
ςφμφωνα με το ςυνημμζνο ζντυπο, την υποψηφιότητά του ςτο εξουςιοδοτημζνο προσ
τοφτο μζλοσ του Δ κα Ειρήνη Παπαγεωργίου, ή ηλεκτρονικά ςτην επίςημη ιςτοςελίδα
του ςυλλόγου www.psathopirgos.gr μζχρι την Πζμπτη 24 Μαρτίου και ϊρα 2μμ.
Μετά την παρζλευςη τησ προθεςμίασ αυτήσ η υποβληθείςα αίτηςη ςφμφωνα με το
καταςτατικό δεν γίνεται δεκτή.
Σζλοσ παρακαλοφνται μζλη του ςυλλόγου που δεν θα υποβάλλουν δήλωςη
υποψηφιότητασ για μζλοσ του Δ ή τησ Ελεγκτικήσ Επιτροπήσ, να δηλϊςουν
υποψηφιότητα για την εκλογή τριμελοφσ εφορευτικήσ επιτροπήσ.
Για το Δ του υλλόγου
Ο Πρόεδροσ
Δημήτρησ Καραβίδασ
Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την αποδοχή της
εισήγησης και ομόφωνα κάνει αποδεκτή τις νέες ημερομηνίες διενέργειας των
αρχαιρεσιών του συλλόγου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 6 του 2011 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
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ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 6/2011
«Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αφού έλαβε υπόψη του το
καταστατικό του ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ και ιδιαίτερα τα
άρθρα 12, 19, 23 και 24 καθώς και την απόφαση της Γενικής υνέλευσης του
υλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Υεβρουαρίου 2011 αποφάσισε
την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το Διοικητικό
υμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2011 – 2013 την
Κυριακή 3 Απριλίου 2011 από της 10πμ έως και της 2μμ σε αίθουσα
του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου
Σο Δ του υλλόγου εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ Ειρήνη Παπαγεωργίου να
παραλαμβάνει τις έγγραφες σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι την Πέμπτη
24 Μαρτίου και ώρα 2μμ»

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
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