Πρακτικό 5ο / 2011 Τακτικής Συμεδρίασης
Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

ςξμ Χαθόπσογξ και ρςξ Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθξπύογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 22η Μαίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα
18:15 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. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
3. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ, ςαμίαπ
4. Βαγγέλη Κξλύβοα, μέλξπ
5. Σόλια Φοήρςξ, μέλξπ
Απξσρίαζαμ δικαιξλξγημέμα ξι
6. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
7. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
8. Κχμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ, ειδικόπ γοαμμαςέαπ
9. Αμαρςάριξπ Νςαξσριάμηπ, 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. Τπξβξλή παοαίςηρηπ εκ μέοξσπ ςξσ Φοήρςξσ Σόλια, μέλξσπ ςξσ Δ.
. ςξσ Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθξπύογξσ. [Διρηγηςήπ Σόλιαπ
Φοήρςξπ]
2. Αμςικαςάρςαρη ςξσ παοαιςηθέμςξπ μέλξσπ από ςξ ποώςξ
αμαπληοχμαςικό μέλξπ ςξσ Δ.. [Διρηγηςήπ Δημήςοηπ Καοαβίδαπ]
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Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Υποβολή παραίτησης εκ μέρους του
Χρήστου Τόλια, μέλους του Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου.» ξ
ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ είπε ποξπ ςξ Δ.. « Λόγχ μη ύπαονηπ υοόμξσ μα
αμςαπενέλθχ ρχρςά ρςα καθήκξμςά μξσ χπ μέλξπ ςξσ Δ. . ςξσ Πξλιςιρςικξύ
σλλόγξσ Χαθξπύογξσ, ζηςώ ςημ απαλλαγή από ςα καθήκξμςά μξσ και χπ εκ
ςξύςξσ σπξβάλλχ ςημ παοαίςηρή μξσ ».
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η παοαίςηρη ςξσ Φοήρςξσ Σόλια από
μέλξπ ςξσ Δ..
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 10/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 10 / 2011

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκαμε δεκτή τημ
παραίτηση του Χρήστου Τόλια από μέλος του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Αματξοικά με ςξ δεύςεοξ [2] θέμα «Αμτικατάσταση του παραιτηθέμτος
μέλους από το πρώτο αμαπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. » ξ ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ
είπε ποξπ ςξ Δ.. « Καςόπιμ απξδξυήπ ςηπ παοαίςηρηπ ςξσ Φοήρςξσ Σόλια από
μέλξπ ςξσ Δ.. ςξσ Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθξπύογξσ, ποξςείμεςαι χπ μέξ
μέλξπ ςξσ Δ.. ςξμ ποώςξ εκλεγέμςα αμαπληοχμαςικό Νεκςάοιξ Σράκα ςξσ
Παμαγιώςη, ρύμτχμα με ςξ καςαρςαςικό.
Καςόπιμ διαλξγικήπ ρσζήςηρηπ ςξ Δ.. ξμότχμα απξτάριρε ςημ
αμςικαςάρςαρη ςξσ απεουόμεμξσ μέλξσπ κ. Φοήρςξσ Σόλια, από ςξμ ποώςξ
εκλεγέμ αμαπληοχμαςικό μέλξπ, κ. Νεκςάοιξ Σράκα ςξσ Παμαγιώςη.

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 11 / 2011

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκαμε τημ
αμτικατάσταση του απερχόμεμου μέλους , από τομ κ. Νεκτάριο Τσάκα.
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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 ςξ άββαςξ 28 Μαίξσ 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 .
Μη σπάουξμςξπ άλλξσ θέμαςξπ λύθηκε η ρσμεδοίαρη και για ασςό ρσμςάυθηκε
ςξ παοόμ ποακςικό και σπξγοάτεςαι χπ ακξλξύθχπ:
Ο Ποόεδοξπ
Σξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ

Καοαβίδαπ Δημήςοηπ

Σα Μέλη
Ακξλξσθξύμ σπξγοατέπ

Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
Παπαγεχογίξσ Υχςειμή
Σόλιαπ Φοήρςξπ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ

Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
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