Ποακςικό 8ξ / 2011 Σακςικήπ σμεδοίαρηπ
Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθόπσογξσ

ςξμ Χαθόπσογξ και ρςξ Δημξςικό Καςάρςημα ςηπ Σ. Κ. Χαθόπσογξσ
Δ.Δ. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ρήμεοα ςημ 24η επςεμβοίξσ 2011 ημέοα άββαςξ και
ώοα 18:15 ρσμήλθε ύρςεοα από ποόρκληρη ςξσ ποξέδοξσ ςξσ Πξλιςιρςικξύ
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. Απξδξυή ςηπ παοαίςηρηπ για ποξρχπικξύπ λόγξσπ ςξσ μέλξσπ ςξσ
Δ κ. Αμαρςάριξσ Νςαξσριάμη.
2. Διξογάμχρη εθελξμςικήπ αιμξδξρίαπ με ςξμ ύλλξγξ Δθελξμςώμ
Αιμξδξςώμ «ξ Αιμξδόςηπ» ςηπ Αυαίαπ ςημ Κσοιακή 16 Οκςχβοίξσ 2011
και ώοα 10:30 έχπ 13:00.
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Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Απξδξυή ςηπ παοαίςηρηπ για
ποξρχπικξύπ λόγξσπ ςξσ μέλξσπ ςξσ Δ κ. Αμαρςάριξσ Νςαξσριάμη», ξ
ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ κ. Καοαβίδαπ Δημήςοιξπ, έλαβε ςξμ λόγξ και είπε όςι ξ
κ. Νςαξσριάμηπ Αμαρςάριξπ σπέβαλε ρςξ Δ αίςημα παοαίςηρήπ και
αμςικαςάρςαρήπ ςξσ για ποξρχπικξύπ λόγξσπ. Δήλχρε πάμςχπ όςι θα είμαι
ρςημ διάθερη ςξσ σλλόγξσ για ςιπ δοαρςηοιόςηςέπ ςξσ και κσοίχπ για ςημ
διξογάμχρη ςηπ εςήριαπ εκδήλχρηπ Psathathlon. O ειρηγηςήπ ςόμιρε όςι με
βάρη ςξ καςαρςαςικό και ειδικόςεοα ςξ άοθοξ 12 ςξσ Καςαρςαςικξύ «κατά τημ
ψηφοφορία εκλέγομται και πέμτε (5) αμαπληρωµατικά µέλη προς
αμτικατάσταση τωμ τυχόμ αποχωρούμτωμ κατά τημ διάρκεια της θητείας τωμ
τακτικώμ µελώμ». Δπξμέμχπ ρύμτχμα με ςα απξςελέρμαςα ςχμ εκλξγώμ πξσ
διεμεογήθηκαμ ςξ 2011 ξ κ. Παμαγιώςηπ Αμθόπξσλξπ καςαλαμβάμει ςημ θέρη
ςξσ παοαιςηθέμςξπ κ. Νςαξσριάμη Αμαρςαρίξσ. Σξ Δ ςξσ σλλόγξσ
αιρθάμεςαι ςημ αμάγκη μα εσυαοιρςήρει ςξ απελθόμςα μέλξπ ςξσ για ςημ
πξλύυοξμη και πξλύςιμη ποξρτξοά ςξσ.
[Διρηγηςήπ Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ]
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 14/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΥΑΗ σπ' αοιθ. 14 / 2011

Σο Δ.. του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου έκαμε δεκτή τη
παραίτηση του μέλους του Δ κ. Αμαστασίου Νταουσίαμη για προσωπικούς
του λόγους. ύμφωμα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τημ θέση του
παραιτηθέμτος καταλαμβάμει ο κ. Παμαγιώτης Αμθόπουλος. Με τημ
αμτικατάσταση αυτή το Δ έχει τημ ακόλουθη σύμθεση.
1. Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ, ποόεδοξπ
2. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
4. Κωμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ, ειδικόπ γοαμμαςέαπ
5. Υωςειμή Παπαγεωογίξσ, ςαμίαπ
6. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
7. Βαγγέλη Κξλύβοα, μέλξπ
8. Νεκςάοιξ Σράκα, μέλξπ
9. Παμαγιώςηπ Αμθόπξσλξπ, μέλξπ"
10.
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ
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Αματξοικά με ςξ δεύςεοξ [2] θέμα «Διοργάμωση εθελομτικής αιμοδοσίας με
τομ Σύλλογο Εθελομτώμ Αιμοδοτώμ «ο Αιμοδότης» της Αχαίας τημ Κυριακή 9
Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10:30 έως 13:00», ξ ειρηγηςήπ ςξσ θέμαςξπ κ.
Καοαβίδαπ Δημήςοιξπ, έλαβε ςξμ λόγξ και είπε όςι ξ ύλλξγξπ Δθελξμςώμ
Αιμξδξςώμ Ν. Αυαίαπ «Ο ΑΙΜΟΔΟΣΗ» και ςξ Κέμςοξ Αιμξδξρίαπ ςξσ Γεμικξύ
Κοαςικξύ Νξρξκξμείξσ «Ο ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΔΑ» ρε ρσμεογαρία με ςξ Σξπικό
σμβξύλιξ ςξσ Δημξςικξύ Διαμεοίρμαςξπ Χαθόπσογξσ, ςξμ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΧΑΘΟΠΤΡΓΟΤ και ςξμ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΙΣΔΦΝΩΝ ΑΛΙΔΩΝ
ΧΑΘΟΠΤΡΓΟΤ, ποξςιθεμςαι μα διξογαμώρξσμ εθελξμςική αιμξδξρία ςημ Κσοιακή
16/10/2011 και από ώοα 10:30 έωπ 13:00 ρςξ Δημξςικό Ιαςοείξ Χαθόπσογξσ
(Δημξςικό Κςίοιξ Χαθόπσογξσ, ποώημ Κξιμξςικό Γοατείξ).
[Διρηγηςήπ Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ]
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 15/2011 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΥΑΗ σπ' αοιθ. 15 / 2011
Σο Δ.. του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε μα διοργαμώσει
εθελομτική αιμοδοσία μαζί με ύλλογο Εθελομτώμ Αιμοδοτώμ Αχαίας «Ο
ΑΙΜΟΔΟΣΗ» το Κέμτρο Αιμοδοσίας του Γεμικού Κρατικού Νοσοκομείου «Ο
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ» και σε συμεργασία με το Σοπικό υμβούλιο του Δημοτικού
Διαμερίσματος Ψαθόπυργου, και τομ ΤΛΛΟΓΟ ΕΡΑΙΣΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ. Η δραστηριότητα αυτή είχε προβλεφθεί στομ προγραμματισμό
δράσης για το 2011»
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣ Η

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
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Μαοία Λάςριμξσ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ
Σράκαπ Νεκςάοιξπ
Παμαγιώςηπ Αμθόπξσλξπ
Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
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