Πρακτικό 6ο / 2011 Τακτικής Συμεδρίασης
Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

ςξμ Χαθόπσογξ και ρςξ Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθξπύογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 28η Μαίου 2011 ημέρα Σάββατο 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. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
4. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ, ςαμίαπ
5. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
6. Βαγγέλη Κξλύβοα, μέλξπ
7. Νεκςάοιξ Σράκα, μέλξπ
Απξσρίαζαμ δικαιξλξγημέμα ξι
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. Απξδξυή δχοεάπ εογξρςαρίξσ ΣΙΣΑΝ ΑΔ , ύφξσπ 300 εσοώ.
2. Διξογάμχρη δοαρςηοιόςηςαπ με θέμα «Καθαοιρμόπ ςχμ Ακςώμ», ρςιπ
παοαλίεπ ςξσ Χαθξπύογξσ και ςηπ Ρξδιμήπ, για ςξμ εξοςαρμό ςηπ
Παγκόρμιαπ Ημέοαπ Πεοιβάλλξμςξπ και ποξςειμόμεμη δαπάμη ύφξσπ
200 εσοώ.
ελίδα 1 από ελίδες 3

Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Αποδοχή δωρεάς εργοστασίου ΣΙΣΑΝ
ΑΕ , ύψους 300 ευρώ», η ειρηγήςοια ςξσ θέμαςξπ, έλαβε ςξμ λόγξ και
αμέπςσνε ςα ακόλξσθα: όςι ςημ 20/05/2011 ερςάλη από ςξμ ρύλλξγό μαπ ποξπ
ςξμ διεσθσμςή εογξρςαρίξσ ΣΙΣΑΝ Α.Δ. , αίςημα για ξικξμξμική εμίρυσρη εμ
όφει ςηπ διξογάμχρηπ ςξσ παμηγσοιξύ ςηπ Αγιάπ Σοιάδαπ. ςημ ρσμέυεια με
ςημ με αοιθμό ποχςξκόλλξσ 282 / 25-05/2011, η ΣΙΣΑΝ Α.Δ. , απξδέυθηκε ςημ
ποόρκληρή μαπ και χπ εμίρυσρη δέυεςαι μα μαπ καςαβάλλει πξρό ύφξσπ 300
εσοώ. [Διρηγήςοια Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λόγχ ποξρτξοά – δχοεά.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 12/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 12 / 2011

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκαμε δεκτή τημ
προσφορά – δωρεά της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ποσού 300 ευρώ.
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Αματξοικά με ςξ δεύςεοξ [2] θέμα «Διοργάμωση δραστηριότητας με θέμα
«Καθαρισμός τωμ Ακτώμ», στις παραλίες του Ψαθοπύργου και της Ροδιμής, για
τομ εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλομτος», η ειρηγήςοια έλαβε ςξμ
λόγξ και αμέπςσνε ςα ακόλξσθα: όςι ςημ Κσοιακή 5 Ιξσμίξσ 2011, ξλόκληοη η
στήλιξπ γιξοςάζει ςημ Ημέοα ςξσ Πεοιβάλλξμςξπ. Η ποξρςαρία ςξσ
Πεοιβάλλξμςξπ είμαι ζχςικήπ ρημαρίαπ για ξλόκληοξ ςξμ πλαμήςη και μέρα από
ασςή ςημ ποξρπάθεια, δίμεςαι ρε όλξσπ μαπ η εσκαιοία αμαβάθμιρηπ ςηπ
πξιόςηςαπ ςηπ ζχήπ μαπ και η εμίρυσρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ρσμείδηρηπ ςχμ
καςξίκχμ ςξσ υχοιξύ μαπ. Για ςημ διξογάμχρη ςηπ εκδήλχρηπ ασςήπ ,
ποξςάθηκε η διαμξμή για 40 μπλξύζεπ και καπέλα ,πξσ θα τέοξσμ ςξ λξγόςσπξ
ςξσ Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθξπύογξσ και ςξ θέμα ςηπ δοάρηπ μαπ, ύφξσπ 150
εσοώ, επιπλέξμ δε πξρό 50 εσοώ για γάμςια μίαπ υοήρηπ, ξμποέλαπ για ςξ stand,
και υσμώμ, για ςημ διξογάμχρη και ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρε ασςή.
[Διρηγήςοια Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε μα γίμει ετικςή η εμ λόγχ διξογάμχρη.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 13/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :
ελίδα 2 από ελίδες 3

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 13 / 2011

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκαμε δεκτή τημ
πραγματοποίηση της εμ λόγω δραστηριότητας για τημ Κυριακή 5 Ιουμίου
2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλομτος και εμέκριμε το ποσό τωμ 200
ευρώ, για τις δαπάμες της εκδήλωσης.
Καςόπιμ ρσζηςήθηκε ςξ θέμα ςηπ διξογάμχρηπ από ςξμ ύλλξγξ εμόφει ςξσ
εξοςαρμξύ ςηπ Αγίαπ Σοιάδαπ, η αμάθερη ςχμ επιμέοξσπ αομξδιξςήςχμ ρςα μέλη
ςξσ Δ..
Ύρςεοα από διαλξγική ρσζήςηρη απξταρίρςηκε μα ποαγμαςξπξιηθεί ςξ
επόμεμξ Δ ςξ άββαςξ 11 Ιξσμίξσ 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
πσοξύλια Όλγα
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
Παπαγεχογίξσ Υχςειμή
Λάςριμξσ Μαοία
Σράκαπ Νεκςάοιξπ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ

Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή

ελίδα 3 από ελίδες 3

