Πρακτικό 1ο/2007 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 24η Μαρτίου 2007 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθε,
ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε σε σταυρούς
προτίμησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου, το Διοικητικό
Συμβούλιο που προέκυψε από της αρχαιρεσίες της 18-3-2007 με κύριο
θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το 12o άρθρο του Καταστατικού, την
εκλογή των μελών του ΔΣ για τις θέσεις Πρόεδρου, Αντιπρόεδρου, Γεν.
Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Ταμία, Έφορο του Συλλόγου.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Στουραϊτης Δημήτρης, Ταμίας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Μπιρμπίλη Νικολέτα, Μέλος

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Ταμίας

Δεν παραβρέθηκε, ενώ είχε κληθεί, ο κ. Κουρεμένος Ηλίας λόγω
προσωπικού κωλύματος. Απέστειλε όμως επιστολή με fax που γνωστοποίησε
τις προθέσεις του στην προεδρεύουσα της συνεδρίασης κα Σπυρούλια Όλγα.
Η επιστολή επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Κόρρας Σωτήριος, ως πρόεδρος
της Εφορευτικής Επιτροπής που διενήργησε τις εκλογές ανάδειξης των μελών
του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Ο κ. Κόρρας έκανε στην αρχή μια
ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εκλογών και παρέδωσε στην
προεδρεύουσα της Συνεδρίασης υπογεγραμμένο, σε τρία πρωτότυπα
αντίγραφα, το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής με τα αποτελέσματα των
εκλογών. Στην συνέχεια αποχώρησε από την συνεδρίαση.
Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της
συνεδρίασης σύμφωνα με την ως άνω ημερήσια διάταξη. Στην αρχή η κα

Σπυρούλια Όλγα διάβασε το ισχύον καταστατικό του συλλόγου και ειδικότερα
τα σχετικά με την διαδικασία άρθρα. Αφού ενημερώθηκαν όλα τα εκλεγμένα
μέλη του ΔΣ για τις διαδικασίες ανάδειξης τους στις ως άνω θέσεις
αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνεται πρώτα η ανάδειξη υποψηφίων για κάθε
θέση και μετά ψηφοφορία από τα μέλη του ΔΣ για κάθε υποψηφιότητα.
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου του ΔΣ του Δ.Σ.
Για την θέση του προέδρου εκδήλωσαν την υποψηφιότητά τους τα μέλη κ.κ.
Καραβίδας Δημ. και Νταουσιάννης Αναστ. Μετά από ψηφοφορία και με
ψήφους πέντε – τέσσερις εκλέγεται πρόεδρος ο κ. Καραβίδας Δημήτρης.
Για την θέση του Αντιπροέδρου. Για την θέση του Αντιπροέδρου
εκδήλωσαν την υποψηφιότητά τους τα μέλη κα. Σπυρούλια Όλγα και κα.
Λάτσινου Αλεξ. Μετά από ψηφοφορία και με ψήφους πέντε – τέσσερις
εκλέγεται Αντιπρόεδρος η κα. Σπυρούλια Όλγα.
Για την θέση του Γενικού Γραμματέα. Για την θέση του Γενικού
Γραμματέα εκδήλωσε την υποψηφιότητά του το μέλος κα. Κόρρα Ελευθερία.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Γενικός Γραμματέας η κα.
Κόρρα Ελευθερία.
Για την θέση του Ειδικού Γραμματέα. Για την θέση του Ειδικού
Γραμματέα εκδήλωσε την υποψηφιότητά του το μέλος κα. Παπαγεωργίου
Ειρήνη. Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Ειδικός Γραμματέας η
κα. Παπαγεωργίου Ειρήνη.
Για την θέση του Ταμία. Για την θέση του Ταμία εκδήλωσε την
υποψηφιότητά του το μέλος κ. Στουραίτης Δημήτρης. Μετά από ψηφοφορία
ομόφωνα εκλέγεται Ταμίας ο κ. Στουραίτης Δημήτρης.
Για την θέση του Έφορου. Για την θέση του Έφορου εκδήλωσε την
κ. Νταουσιάννης Αναστάσιος. Μετά από
υποψηφιότητά του το μέλος
ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγετε Έφορος ο κ. Νταουσιάννης Αναστάσιος.
Μετά τις διαδικασίες για τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου τον
λόγο πήρε ο νεοεκλεγέν πρόεδρος και συζητήθηκαν θέματα άμεσης
οργάνωσης και δραστηριοποίησης του Συλλόγου μετά την πολύχρονη
λειτουργική απραξία του με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως προετοιμασία για
την επικαιροποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, οργάνωση εκδηλώσεων
ενόψει του εορτασμού της Αγίας Τριάδος κ.α.
Από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ το Σάββατο 31-03-2007 και ώρα 17:00 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Ψαθοπύργου με βασικά του θέματα την προετοιμασία

επικαιροποίησης του Καταστατικού του Συλλόγου, άμεσος βραχυπρόθεσμος
προγραμματισμός ενεργειών και προγραμματισμός δράσης
και
προϋπολογισμός δράσης μέχρι το τέλος του 2007.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτρης Καραβίδας

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Σπυρούλια Όλγα
Κόρρα Ελευθερία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Στουραϊτης Δημήτρης
Λάτσινου Αλεξάνδρα
Μπιρμπίλη Νικολέτα
Νταουσιάννης Αναστάσιος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του Συλλόγου
Ελευθερία Κόρρα

