Πρακτικό 9ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα τη 23η Αυγούστου 2014 ημέρα Σάββατο και
ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου

Ψαθοπύργου,

Εξακουστής

Χαλκιοπούλου,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, Πρόεδρος



Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ειδικός γραμματέας



Νικόλαο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριος Τσάκας, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος του
Συλλόγου, ο Δημήτρης Κοντάκος γ. γραμματέας, ο Κώστας Τομαράς ταμίας
του Συλλόγου, και η Ειρήνη Παπαγεωργίου μέλος του Συλλόγου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως
κατωτέρω ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία
έθεσε τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Πρόταση διοργάνωσης beach party στο Cayo Café στην Παραλία
Ψαθοπύργου. [Εισηγητής Νικόλαος Λάτσινος]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης beach party
στο Cayo Café στην Παραλία Ψαθοπύργου.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε
τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω καλοκαιρινής περιόδου πολλοί
συντοπίτες μας εκδήλωσαν την επιθυμία διοργάνωσης beach party. Το μόνο
κατάλληλο μέρος για την εκδήλωση κρίνεται το Cayo beach bar café, στην
Παραλία Ψαθοπύργου. Ωστόσο, δεδομένου του γεγονότος πως ο Σύλλογος
έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο εκδηλώσεις, θα εκμισθώσει την διοργάνωση

του πάρτυ στο καφέ μπαρ, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού. Προτείνεται η
δαπάνη των 400 ευρώ.[Εισηγητής Λάτσινος Νικόλαος].
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 37/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω ανάθεση διοργάνωσης και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:30 στα γραφεία
του Τοπικού Συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα τον απολογισμό
εράνου υπέρ αποκατάστασης υγείας νεαρού συντοπίτη μας.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος
Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Παπαγεωργίου Φωτεινή

