«δημιουργία, ξανά!» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (Π.Ο.) Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΤΟΜΕΑΣ

Παλαιό Φάληρο, 01/07/2013
ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Προς: την Οικονομική Διεύθυνση «δημιουργία, ξανά!»
Κοιν.: ΓΔ κόμματος, Διεύθυνση ΠΟ, Πρόεδρο ελεγκτικής επιτροπής κ. Βάσια Κυρίτση,
Πρόεδρο Π.Ο. κ. Ηλία Κώνστα, Γραμματέα Π.Ο. κ. Γεώργιο Μήτρα
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα αναφορά, και σύμφωνα με το Άρθρο 11 του κανονισμού Λειτουργίας
Περιφερειακών Οργανώσεων, θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τις οικονομικές
δραστηριότητες της Περιφερειακής μας Οργάνωσης από την 23/02/2013 (ημερομηνία
σύγκλησης μας σε σώμα) μέχρι και σήμερα (01/07/2013):




Έσοδα από διάφορες πηγές: €20 (2 συνδρομές μελών)
o Θεοδωράτος Γεράσιμος (κουπόνι υπ’ αριθμ. 3169)
o Ιωσηφίδης Παναγιώτης (κουπόνι υπ’ αριθμ. 3170)
Έξοδα: €0

Σε ότι αφορά τα κουπόνια:
Είχαμε στην κατοχή μας τις ακόλουθες σειρές όπως παρελήφθησαν από τον κύριο Π.
Κοσμόπουλο στις 12/03/2013:
 €10: από 3169-3200
 €20: από 2028-2050
 €20: από 2078-2100
 Πωλήθηκαν 2 κουπόνια (των €10) συνολικής αξίας €20 για εγγραφές μελών
 Αποδόθηκαν στην Οικονομική Διεύθυνση € 0
 Εκκρεμούν προς απόδοση €20
Τα ανωτέρω αναφερθέντα κουπόνια επεστράφησαν στον κ. Κοσμόπουλο ενόψει της
κομματικής μας εκδήλωσης στο Νομισματικό Μουσείο, και ύστερα από επικοινωνία που
είχα μαζί του, με ενημέρωσε για τα ακόλουθα: «τα έχει ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Γιαννούλης
Γιαννουλόπουλος σπίτι του, όμως βρίσκεται στο εξωτερικό. Μόλις επιστρέψει θα πάω να τα
παραλάβω. Πληροφοριακά: δεν κόπηκε κανένα κουπόνι στην Κρήτη και στην Αθήνα έκοβε
ο Σ. Γαλανάκος από δικά του».
Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχω στην κατοχή μου κανένα κουπόνι.
Επιπλέον:
Βάσει του Άρθρου 11, παρ. 2 του κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακών Οργανώσεων τα
έσοδα των ΠΟ θα ανέρχονται κατ’ ελάχιστον στο 25% των εισπράξεων από τις
προκαθορισμένες πηγές.
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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το μητρώο του κόμματος (11/4/2013), η Π.Ο. Β΄
Αθήνας, Νότιος Τομέας αριθμεί 53 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, το οποίο αθροίζει σε
€530 εισπράξεις από συνδρομές και κατά συνέπεια η Π.Ο. μας δικαιούται €132,5 από το
ανωτέρω ποσό.
Κατά συνέπεια αιτούμαστε:

την παρακράτηση των €20 για άμεσα έξοδα της ΠΟ (προμήθεια σφραγίδας κλπ). Τα
σχετικά παραστατικά θα σταλούν στην Οικονομική Διεύθυνση.

την απόδοση στην Π.Ο. μας του υπολοίπου ποσού των €112,5 που δικαιούμαστε
από την Οικονομική Διεύθυνση σε χρόνο που η τελευταία θεωρεί κατάλληλο
δεδομένου της οικονομικής κατάστασης του κόμματος.

Με εκτίμηση,
Για την Π.Ο. Β’ ΑΘΗΝΑΣ – ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η ταμίας,
Γρυπάρη Χριστίνα
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