Πρακτικό 4ο / 2011 Σακτικής υμεδρίασης
Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθοπύργου

ςξμ Χαθόπσογξ και ρςξ Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθξπύογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 7η Μαίου 2011 ημέρα άββατο και ώρα
18:00 ρσμήλθε ύρςεοα από ποόρκληρη ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Δκπξλιςιρςικξύ
σλλόγξσ Χαθξπύογξσ, Δημήςοη Καοαβίδα, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ, ςξ
ξπξίξ απαοςίρςηκε από ςξσπ:
1. Δημήςοιξ Καοαβίδα, ποόεδοξπ
2. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
4. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ, ςαμίαπ
5. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
6. Αμαρςάριξ Νςαξσριάμμη, μέλξπ
7. Βαγγέλη Κξλύβοα, μέλξπ
Απξσρίαζαμ δικαιξλξγημέμα ξι
8. Κχμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ, ειδικόπ γοαμμαςέαπ
9. Φοήρςξπ Σόλιαπ, μέλξπ
Ατξύ διαπιρςώθηκε η μόμιμη απαοςία, ξ ποξεδοεύχμ ςηπ ρσμεδοίαρηπ
κήοσνε ςημ έμαονη ςχμ εογαριώμ ςηπ, ρύμτχμα με ςημ χπ άμχ ημεοήρια
διάςανη. ςημ αουή ςξμ λόγξ πήοε ξ ποόεδοξπ, ξ ξπξίξπ έθερε ςα ζηςήμαςα
ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, χπ ενηπ:
1. Καθαοιρμόπ ςχμ κξιμόυοηρςχμ υώοχμ ςξσ υχοιξύ και
ρσγκεκοιμέμα, ςξμ υώοξ ςηπ πλαςείαπ και ςηπ μηρίδαπ πξσ
εσοίρκεςαι έμποξρθεμ ασςήπ. [Διρηγηςήπ Δημήςοηπ Καοαβίδαπ]
2. Παοάδξρη ςξσ ςαμείξσ ςξσ ρσλλόγξσ απξ ςξμ απεουόμεμξ ςαμία ςξσ
Δ.. κ.Βαγγέλη Κξλύβοα και ςημ παοαλαβή ασςξύ από ςημ μέα ςαμία
ςξσ Δ.. , κ. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ.[Διρηγηςήπ Βαγγέληπ
Κξλύβοαπ]
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3. Παοξυή Δνξσριξδόςηρηπ ρςημ Σαμία ςξσ σλλόγξσ κα Υχςειμή
Παπαγεχογίξσ για ςημ αμάληφη υοημάςχμ από ςημ Αυαική
σμεςαιοιρςική Σοάπεζα ρύμτχμα με ςξ Καςαρςαςικό ςξσ σλλόγξσ.
Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Καθαρισμός τωμ κοιμόχρηστωμ
χώρωμ του χωριού και συγκεκριμέμα, τομ χώρο της πλατείας και της μησίδας
που ευρίσκεται έμπροσθεμ αυτής» ξ ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ είπε ποξπ ςξ Δ «Ο
καθαοιρμόπ και ξ ενχοαψρμόπ εμ γέμει ςχμ κξιμόυοηρςχμ υώοχμ εσοίρκεςαι
εμςόπ ςχμ ρκξπώμ ςξσ ρσλλόγξσ μαπ. Οι εογαρίεπ πξσ ποέπει μα γίμξσμ είμαι
ξι ακόλξσθεπ: καθαοιρμόπ ςηπ πλαςείαπ από ςα ασςξτσή υόοςα και ςα
ρκξσπίδια, αρβέρςχμα ςηπ πλαςείαπ και ςηπ μηρίδαπ πξσ εσοίρκεςαι κάςχ από
ασςή. Η εογαρία ασςή εκςιμάςαι πχπ μαζί με ςα σλικά (αρβέρςη, μήμα για ςξ
υξοςξκξπςικό) θα αμέλθει ρςξ πξρό ςχμ 150,00 εσοώ. Πεοαιςέοχ, η εογαρία
ασςή ποέπει μα αμαςεθεί ρε άςξμξ από ςξμ Χαθόπσογξ πξσ μα γμχοίζει και
μα διαθέςει ςα καςάλληλα εογαλεία (υλξξκξπςικό κλπ)».
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε όςι εμόφει ςξσ Πάρυα και με δεδξμέμξ όςι ξ
Χαθόπσογξπ απξςελεί πόλξ έλνηπ πξλλώμ επιρκεπςώμ είμαι επιςακςική η
λήφη μέςοχμ για ςημ παοαπάμχ αμάγκη. Η δαπάμη κοίθηκε εύλξγη και δίκαιη
και ενξσριξδξςήθηκε ςξ μέλξπ ςξσ Δ. Κ. Κξλύβοαπ Βαγγέληπ μα μεοιμμήρει
για μα υοηριμξπξιηθεί ςξ καςάλληλξ ποξπ ςξύςξ άςξμξ ρύμτχμα με ςα
παοαπάμχ κοιςήοια ςηπ ειρήγηρηπ.
Καςόπιμ ςχμ χπ άμχ εγκοίμεςαι δαπάμη ύφξσπ 150,00 € με ρκξπό ςξμ
ενχοαιρμό κξιμόυοηρςχμ υώοχμ Χαθξπύογξσ εμ όφει ςηπ παρυαλιμήπ
πεοιόδξσ.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 7/2011 και διαςσπώμεςαι χπ
ακξλξύθχπ :
ΑΠΟΥΑΗ υπ' αριθ. 7 / 2011
Τξ Δ.Σ. ςξσ Πξλιςιρςικξύ Σσλλόγξσ Ψαθξπύογξσ απξτάριρε ςημ
έγκοιρη ςηπ δαπάμηπ ύφξσπ 150,00 € με ρκξπό ςξμ ενχοαιρμό
κξιμόυοηρςχμ υώοχμ Ψαθξπύογξσ εμ όφει ςηπ παρυαλιμήπ πεοιόδξσ.
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Η ΣΑΜΙΑ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΔΙΝΗ
Αματξοικά με ςξ δεύςεοξ [2] θέμα «Παράδοση του ταμείου του συλλόγου απο τομ
απερχόμεμο ταμία του Δ.Σ. κ.Βαγγέλη Κολύβρα και τημ παραλαβή αυτού από τημ
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μέα ταμία του Δ.Σ. , κ. Φωτειμή Παπαγεωργίου» ξ ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ είπε
ποξπ ςξ Δ «Ο ρύλλξγξπ διαθέςει ςα ακξλξύθχπ πξρά:
1. 2.026,00 εσοώ ρε ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ρςημ Αυαψκή Σοάπεζα
2. 190,00 εσοώ μεςοηςά
Σξ Δ ατξύ επαλήθεσρε ςα παοαπάμχ απξδέυθηκε ςημ παοάδξρη ςξσ
ςαμίξσ από ςξ μέλξπ ςξσ Δ κ. Βαγγέλη Κξλύβοα ρςξμ μέξ ςαμία ςξσ σλλόγξσ κα
Υχςειμή Παπαγεχογίξσ πξσ έγιμε ρύμτχμα με ςξ Καςαρςαςικό.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 8/2011 και διαςσπώμεςαι χπ
ακξλξύθχπ :
ΑΠΟΥΑΗ υπ' αριθ. 8 / 2011
Τξ Δ.Σ. ςξσ Πξλιςιρςικξύ Σσλλόγξσ Ψαθξπύογξσ απξδέυεςαι ςημ
παοάδξρη και παοαλαβή ςξσ ςαμείξσ ςξσ Σσλλόγξσ από ςξμ απεουόμεμξ
ςαμία κ. Βαγγέλη Κξλύβοα ρςημ μέα ςαμία ςξσ Σσλλόγξσ κα Φχςειμή
Παπαγεχογίξσ και επαλήθεσρε ςξ σπόλξιπξ ςχμ διαθερίμχμ ςξσ Σσλλόγξσ
πξσ αμαλύξμςαι ρε : 2.026,00 εσοώ ρε ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ρςημ Αυαψκή
Τοάπεζα190,00 εσοώ μεςοηςά
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Η ΣΑΜΙΑ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΔΙΝΗ
Αματξοικά με ςξ ςοίςξ [3] θέμα «Παράδοση του ταμείου του συλλόγου απο τομ
απερχόμεμο ταμία του Δ.Σ. κ.Βαγγέλη Κολύβρα και τημ παραλαβή αυτού από τημ
μέα ταμία του Δ.Σ. , κ. Φωτειμή Παπαγεωργίου» ξ ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ είπε
ποξπ ςξ Δ «υεςικά με ςημ διαδικαρία αμάληφηπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 17
‹‹Καθήκξμςα Σαμείξσ›. ύμτχμα με ςξ ρυεςικό άοθοξ απαιςείςαι ειδικό έγγοατξ
πξσ τέοει ςημ σπξγοατή ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Δ.., ςξσ Γεμικξύ Γοαμμαςέα και ςξσ
Σαμία, για ςημ αμάληφη υοημάςχμ.
Με βάρη ςημ απαίςηρη ασςή, ποξςείμεςαι η σπξβξλή ςξσ ακόλξσθξσ
εγγοάτξσ – εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ.
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Υαλήοξσ 66 Παοαλία Χαθξπύογξσ
Σ.Κ. Χαθξπύογξσ Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ΣΚ. 26504
Σηλέτχμξ : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληοξτξοίεπ : Παπαγεχογίξσ Υχςειμή

ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΟΛΗ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με ςημ παοξύρα μαπ εμςξλή και ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 17 ςξσ
Καςαρςαςικξύ ςξσ σλλόγξσ μαπ, ενξσριξδξςείςαι η Σαμίαπ μαπ Παπαγεχογίξσ
Υχςειμή,

όπχπ

ποξυχοήρει

ρε

αμάληφη

πξρξύ

………………………………………………………………………………………………………………………………
(………………………………. εσοώ) για υοημαςξδόςηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ
σλλόγξσ.
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ
Η ΣΑΜΙΑ

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΔΙΝΗ
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Μεςά από διαλξγική ρσζήςηρη απξταρίρςηκε ξμότχμα η έγκοιρη ςηπ
παοαπάμχ ειρήγηρηπ και ςξσ εγγοάτξσ εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό
λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ ρςημ Αυαψκή σμεςαιοιρςική Σοάπεζα.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 9/ 2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :
ΑΠΟΥΑΗ υπ' αριθ. 9 / 2011
Σξ Δ.. ςξσ Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθξπύογξσ απξτάριρε ςημ
έγκοιρη ςξσ ακόλξσθξσ εγγοάτξσ εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό
λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ ρςημ Αυαψκή σμεςαιοιρςική Σοάπεζα.

Υαλήοξσ 66 Παοαλία Χαθξπύογξσ
Σ.Κ. Χαθξπύογξσ Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ΣΚ. 26504
Σηλέτχμξ : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληοξτξοίεπ : Παπαγεχογίξσ Υχςειμή

ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΟΛΗ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με ςημ παοξύρα μαπ εμςξλή και ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 17 ςξσ
Καςαρςαςικξύ ςξσ σλλόγξσ μαπ, ενξσριξδξςείςαι η Σαμίαπ μαπ Παπαγεχογίξσ
Υχςειμή,

όπχπ

ποξυχοήρει

ρε

αμάληφη

πξρξύ

………………………………………………………………………………………………………………………………
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(………………………………. εσοώ) για υοημαςξδόςηρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ
σλλόγξσ.
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ
Η ΣΑΜΙΑ

ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΔΙΝΗ

Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Η ΣΑΜΙΑ
ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΥΩΣΔΙΝΗ
Καςόπιμ ρσζηςήθηκε ςξ θέμα ςηπ διξογάμχρηπ από ςξμ ύλλξγξ εμόφει ςξσ
εξοςαρμξύ ςηπ Αγίαπ Σοιάδαπ καθώπ και η αμάθερη ςχμ επιμέοξσπ αομξδιξςήςχμ
ρςα μέλη ςξσ Δ..
Ύρςεοα από διαλξγική ρσζήςηρη απξταρίρςηκε μα ποαγμαςξπξιηθεί ςξ
επόμεμξ Δ ςημ Κσοιακή 22 Μαΐξσ 2011 και ώοα 18:15 ρςα γοατεία ςξσ ςξπικξύ
ρσμβξσλίξσ Χαθξπύογξσ, με βαρικό θέμα ςημ εμςαςικξπξίηρη ςχμ οσθμώμ για
ςημ άοςια διεναγχγή ςξσ εξοςαρμξύ ςηπ Αγίαπ Σοιάδαπ .
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Μη σπάουξμςξπ άλλξσ θέμαςξπ λύθηκε η ρσμεδοίαρη και για ασςό ρσμςάυθηκε
ςξ παοόμ ποακςικό και σπξγοάτεςαι χπ ακξλξύθχπ:
Ο Ποόεδοξπ
Σξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ

Σα Μέλη
Ακξλξσθξύμ σπξγοατέπ

Καοαβίδαπ Δημήςοηπ

πσοξύλια Όλγα
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
Παπαγεχογίξσ Υχςειμή
Λάςριμξσ Μαοία
Νςαξσριάμμηπ Αμαρςάριξπ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ

Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
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