Πρακτικό 7ο / 2011 Τακτικής Συμεδρίασης
Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

ςξμ Χαθόπσογξ και ρςξ Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθόπσογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 25η Ιουμίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα
18:15 ρσμήλθε ύρςεοα από ποόρκληρη ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Δκπξλιςιρςικξύ
σλλόγξσ Χαθόπσογξσ, Δημήςοη Καοαβίδα, ςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ, ςξ
ξπξίξ απαοςίρςηκε από ςξσπ:
1. Δημήςοιξ Καοαβίδα, ποόεδοξπ
2. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
4. Κχμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ, ειδικόπ γοαμμαςέαπ
5. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ, ςαμίαπ
6. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
7. Βαγγέλη Κξλύβοα, μέλξπ
8. Νεκςάοιξ Σράκα, μέλξπ
9. Αμαρςάριξ Νςαξσριάμη, 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. Διξογάμχρη ςξσ Psathathlon 4.
2. Δχοεά ποξπ ςξμ Δλλημικό Δοσθοό ςασοό ώμα αμαοειςώμ
Διαρχρςώμ και Νασαγξρχρςώμ Πάςοαπ.

Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Διξογάμωρη ςξσ Psathathlon 4», ξ
ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ κ. Νςαξσριάμηπ Αμαρςάριξπ, έλαβε ςξμ λόγξ και είπε
όςι ήδη έυξσμ αουίρει και έουξμςαι αιςήμαςα από εμδιατεοόμεμξσπ για ςξμ
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υοόμξ διξογάμχρηπ ςξσ Psathathlon 4. Σόμιρε όςι η καθιέοχρη ςηπ
εκδήλχρηπ αμαδεικμύει ςημ δσμαμική ςξσ ρσλλόγξσ μαπ και επίρηπ όςι ςξ
μεγάλξ εμδιατέοξμ επιβεβαιώμει ςημ μξμαδικόςηςά ςηπ. Για ςξ 2011
ποξςείμεςαι μα ξογαμχθεί η εκδήλχρη υχοίπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ μα
επιβαοσμθξύμ από κόρςξπ ρσμμεςξυήπ και παοάλληλα μα σπάονει η
δσμαςόςηςα ελεύθεοηπ ρσμμεςξυήπ (και όυι με βάρη λίρςα ρσμμεςξυήπ). Θα
γίμει κάθε δσμαςή ποξρπάθεια μα πεοιξοιρςεί ςξ κόρςξπ διξογάμχρηπ ρε
ρσμδσαρμό με ςξ διαθέριμξ πξρό για ςημ διξογάμχρή ςξσ (ρύμτχμα με ςξμ
εγκεκοιμέμξ ποξγοαμμαςιρμό ςξσ 2011) και ςξ γεγξμόπ όςι δεμ ποξβλέπεςαι
καμία ξικξμξμική εμίρυσρη από ςξμ Δήμξ ή άλλξ τξοέα. Ποξςείμεςαι χπ
ημεοξμημία διξογάμχρηπ ςξσ η Κσοιακή 7 Ασγξύρςξσ 2011.
Για ςημ τεςιμή εκδήλχρη ποξςείμεςαι μα ξογαμχθξύμ ςοειπ ρειοέπ αγώμχμ με
ςιπ ακόλξσθεπ ώοεπ έμαονηπ :


Δμηλίκχμ 09:30 500μ κξλύμβηρη + 3000 ςοένιμξ



Δτήβχμ (ηλικίεπ 13 έχπ 17 εςώμ) 10:45 200μ κξλύμπι – 1000μ ςοένιμξ



Παίδχμ (έχπ 12 εςώμ) 11:30 100μ κξλύμπι – 500μ ςοένιμξ
[Διρηγηςήπ Αμαρςάριξπ Νςαξσριάμηπ]

Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λόγχ ειρήγηρη.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 13/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 13 / 2011

Τξ Δ.Σ. ςξσ Πξλιςιρςικξύ Σσλλόγξσ Ψαθόπσογξσ απξτάριρε μα
διξογαμώρει ςημ Κσοιακή 7 Ασγξύρςξσ 2011 και από ώοα 9πμ-1μμ ςξμ
εςήριξ αγώμα διάθλξσ Psathathlon 4.To κόρςξπ διξογάμωρηπ ςηπ
εκδήλωρηπ ασςήπ δεμ θα ποέπει μα νεπεοάρει ςξ αμςίρςξιυξ ποξβλεπόμεμξ
πξρό ρςξμ ποξγοαμμαςιρμό ςξσ έςξσπ 2011. Υπεύθσμξπ ςηπ διξογάμωρηπ
ξοίζεςαι ςξ μέλξπ ςξσ ΔΣ κ. Αμαρςάριξπ Νςαξσριάμηπ.Η δοαρςηοιόςηςα
ασςή είυε ποξβλετθεί ρςξ εςήριξ ποόγοαμμα δοάρηπ ςξσ Σσλλόγξσ και
σπήουε ρςξμ εςήριξ ποξγοαμμαςιρμό για ςξ 2011"
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Αματξοικά με ςξ ποώςξ [2] θέμα «Δωοεά ποξπ ςξμ Ελλημικό Εοσθοό
Σςασοό Σώμα Σαμαοειςώμ Διαρωρςώμ και Νασαγξρωρςώμ Πάςοαπ» ξ Ποόεδοξπ
ςξσ ΔΣ ποόςειμε ρε έμδεινη ςιμήπ ποξπ ςξ ρημαμςικό έογξ πξσ σλξπξιείςαι ρςξμ
Ελλημικό Εοσθοό Σςασοό και παοάλληλα ρςημ πξλύςιμη σπξρςήοινή ςξσ ποξπ ςιπ
δοαρςηοιόςηςεπ ςξσ Σσλλόγξσ μαπ και ιδιαίςεοα ρςξ Παμηγύοι και ρςιπ εςήριεπ
διξογαμώρειπ ςξσ Psathathlon μα γίμει μια δωοεά πξρξύ 100 εσοώ και μα
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καςαςεθεί ρςξμ ειδικό ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ςξσ ξογαμιρμξύ. [Διρηγηςήπ
Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ φητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ .
Ομότχμα απξταρίρςηκε μα γίμει η δχοεά ασςή από ςξ ςαμείξ ςξσ σλλόγξσ.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 14/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 14 / 2011

Τξ Δ.Σ. ςξσ Πξλιςιρςικξύ Σσλλόγξσ Ψαθξπύογξσ απξτάριρε μα
ποξρτέοει ςξ πξρό ςωμ 100 εσοώ ποξπ ςξμ Ελλημικό Εοσθοό Σςασοό ρε
έμδεινη αμαγμώοιρηπ ςηπ πξλύςιμηπ ποξρτξοάπ ςξσ και ςηπ σπξρςήοινηπ
ςωμ εκδηλώρεωμ ςξσ ρσλλόγξσ μαπ. Η δωοεά ασςή μα καλστθεί από ςξ
ςαμείξ ςξσ ρσλλόγξσ και ενξσριξδξςείςαι ξ Ποόεδοξπ ςξσ ΔΣ μα καςαθέρει
ςξ πξρό ασςό ρςξμ ειδικό λξγ/ρμξ ποξρκξμίζξμςαπ ρςξ ΔΣ ςα ρυεςικά
απξδεικςικά και παοάλληλα μα σπξβάλλει δημόρια επιρςξλή εσυαοιρςήοια
για ςημ πξλύςιμη ποξρτξοά ςξσ.
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

Όλγα πσοξύλια
Παπαγεχογίξσ Υχςειμή
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
Κχμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ
Μαοία Λάςριμξσ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ
Σράκαπ Νεκςάοιξπ
Αμαρςάριξπ Νςαξσριάμηπ

Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
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Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
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