Πρακτικό 9ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 9η Aυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του
Πολιτιστικού

Συλλόγου

Ψαθοπύργου,

Εξακουστή

Χαλκιοπούλου,

το

Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, πρόεδρος



Δημήτριος Κοντάκος, γενικός γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κωσταντίνος Τομαράς, ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος και η
Ευαγγελία Λάγιου μέλος του Συλλόγου. Κατόπιν προσήλθε ο πρόεδρος της
κοινότητας Ψαθοπύργου ώστε να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. για την
υποστήριξη του Συλλόγου σε θέματα της κοινότητας σχετικά με τον
καλλωπισμό και την λειτουργικότητα διάφορων χώρων.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω
ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα
ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

1. Πρόταση αποδοχής δωρεάς ποσού 700 ευρώ από την Μονάδα
Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την κάλυψη δαπάνης 180 τεμαχίων
από μπλούζες για τον 6ο αγώνα διάθλου κολύμβησης και
δρόμου αντοχής, ΨΑΘΑΘΛΟΝ που θα διοργανωθεί την Κυριακή
4 Αυγούστου στο Λιμάνι του Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
2. Πρόταση χορηγίας 2000 προς την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για ανάγκες
υποστήριξης της κοινότητας Ψαθοπύργου και πιο συγκεκριμένα
για την διαμόρφωση του χώρου της περιοχής της Μαύρης Λίμνης
του Οικισμού Ροδινής της Κοινότητας Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση αποδοχής δωρεάς ποσού 700
ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την κάλυψη δαπάνης 180
τεμαχίων από μπλούζες για τον 6ο αγώνα διάθλου κολύμβησης και δρόμου
αντοχής, ΨΑΘΑΘΛΟΝ που διοργανώθηκε την Κυριακή 4 Αυγούστου στο Λιμάνι
του Ψαθοπύργου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι την 23/7/2013 με αριθμό πρωτοκόλλου 17, έγινε αίτηση
χορηγίας προς την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. συνολικού ποσού 700 ευρώ για την κάλυψη
180 τεμαχίων από μπλούζες, που θα δωρίζονταν στους αθλητές μετά το πέρας
της δραστηριότητας, με το λογότυπο της ΤΙΤΑΝ και του Συλλόγου μας. Η
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αποδέχθηκε την συγκεκριμένη δαπάνη με το από 24/07/2013
και αριθμό πρωτοκόλλου 279 έγγραφό της. Ευχαριστούμε την Μονάδα
Δρεπάνου για την πολύτιμη στήριξή της στις ανάγκες μας και αισιοδοξούμε
να συνεχίζει να μας υποστηρίζει. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση
της παραπάνω εισήγησης και του εγγράφου εντολής ανάληψης από τον
τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού επτακοσίων ευρώ και (
700 ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 50/ 2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 50 / 2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αποφάσισε την
έγκριση του ακόλουθου εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τραπεζικό
λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.
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www.psathopirgos.gr
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ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού επτακοσίων ευρώ ( 700
ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση χορηγίας 2000 προς την
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για ανάγκες υποστήριξης της κοινότητας Ψαθοπύργου και πιο
συγκεκριμένα για την διαμόρφωση του χώρου της περιοχής της Μαύρης Λίμνης
του Οικισμού Ροδινής της Κοινότητας Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε συνέχεια της ακρόασης των
προβλημάτων της κοινότητας, κρίνεται απαραίτητη η συνεισφορά του
Συλλόγου σε κοινοτικές ανάγκες, όπως ορίζεται βέβαια και στο άρθρο 2 του
καταστατικού μας. Δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας του Συλλόγου,
προτείνεται να γίνει αίτηση χορηγίας από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Μονάδα Δρεπάνου,
ώστε να εξωραϊστεί η περιοχή Μαύρη Λίμνη του Οικισμού Ροδινής της Τ.Κ.
Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Με πλειοψηφία αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω επιχορήγηση.
Ο κ. Τομαράς Κωνσταντίνος διεφώνησε.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 51/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 51/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την αίτηση για χορηγία και διαμόρφωση του χώρου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στα γραφεία
του τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση της
ημερήσιας εκδρομής.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

