ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στον Ψαθόπυργο, σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα
18.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου,
συνεκλήθη δυνάμει της από 26 Ιανουαρίου 2013 απόφασης του Δ.Σ. του ως
άνω Σωματείου τακτική γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου με θέμα
:«Αρχαιρεσίες Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Συλλόγoυ Ψαθοπύργου –
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής».
Παρέστησαν εκ των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, τα 66:
Ενόψει της επιτευχθείσας απαρτίας με δεδομένο ότι παρέστησαν από τα 98
ταμειακώς εντάξει μέλη τα 66, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό
ορίστηκαν ομοφώνως ως Πρόεδρος και διευθύνων την συζήτηση ο κος
Καραβίδας Δημήτριος και ως γραμματέας και τηρώντας τα πρακτικά η κα
Εξακουστή Χαλκιοπούλου.
Στην συνέχεια συζητήθηκε νομίμως το ορισθέν θέμα της ημερήσιας διάταξης
που ήταν θέση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής
Επιτροπής καθώς και ο ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή
των αρχαιρεσιών.
Το λόγο έλαβε ο κ. Πρόεδρος που αναφέρθηκε στο άρθρο 23 του
καταστατικού του Σωματείου και στην υποχρέωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών,
καθώς παρήλθε διετία από την προηγούμενη εκλογή.
Τα λοιπά μέλη της συνέλευσης συμφώνησαν με την υποχρέωση διεξαγωγής
αρχαιρεσιών.
Στην συνέχεια υποβλήθηκαν οι υποφηφιότητες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.,
οι οποίες ήταν οι εξής:

Αλεξανδροπούλου Ζωή του Παναγιώτη
Κολύβρας Ευάγγελος του Γεωργίου
Κοντάκος Δημήτριος του Πέτρου
Λάγιου Ευαγγελία του Κωνσταντίνου
Λάτσινος Νικόλαος του Αποστόλη
Λάτσινου Μαρία του Αποστόλη
Παπαγεωργίου Ειρήνη του Ευθυμίου
Παπαγεωργίου Φωτεινή του Αλεξίου
Σπυρούλια Όλγα του Παναγιώτη
Τομαράς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Τσάκας Νεκτάριος του Παναγιώτη
Χαλκιοπούλου Εξακουστή του Δημητρίου
Και κατόπιν οι υποψηφιότητες για τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή:
Ανθόπουλος Παναγιώτης του Ιωσαφάκ
Καραβίδας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Λάτσινου Αλεξάνδρα του Ανδρέα
Μπουλούμπαση Αθηνά του Παναγιώτη
Στη συνέχεια, τα μέλη της γενικής συνέλευσης εξέλεξαν εφορευτική
επιτροπή τις:
Ηλιάνα Παγώνη του Παναγιώτη
Παναγιώτα Σπυρούλια του Κωνσταντίνου
Χαλκιοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου
Κατόπιν των ανωτέρω η γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, έλαβε
ομόφωνα την κάτωθι απόφαση:
Αποφασίζεται την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 στο κλειστό γυμναστήριο του
δημοτικού σχολείου Ψαθοπύργου, η ανωτέρω εφορευτική επιτροπή να
διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής
Επιτροπής, όπως οι υποψηφιότητες αυτές υποβλήθηκαν σήμερα ενώπιον των
μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Ψαθόπυργος, 3/2/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καραβίδας Δημήτρης

Χαλκιοπούλου Εξακουστή
ΤΑ ΜΕΛΗ

