Πρακτικό 1ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 12η Ιανουαρίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Ταμίας

•

Μπιρμπίλη Νικολέτα, Μέλος

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Κουρεμένος Ηλίας, Μέλος

•

Στουραΐτης Δημήτρης, Μέλος

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προγραμματισμός για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
Συλλόγου
2. Βράβευση μαθητών του ΔΔ Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2007
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Προγραμματισμός για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου» μετά από εισήγηση του Προέδρου του
Δ.Σ. και αφού πάρθηκε υπόψη ο σχετικός προγραμματισμός που υπάρχει
στον Δήμο του Ρίου αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να γίνει την Κυριακή 27
Ιανουαρίου 2008 και ώρα 6μμ στο εστιατόριο ΝΑΥΤΙΛΟΣ, που οι ιδιοκτήτες
του παραχωρούν δωρεάν την χρήση της αίθουσας στο Σύλλογο. Το ΔΣ
αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την δωρεά αυτή των ιδιοκτητών του
εστιατορίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 1 του
2008 και διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 1/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να αποδεχθεί
δωρεά των ιδιοκτητών του εστιατορίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ για την χρήση της αίθουσας
του για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του που προγραμματίζεται για την
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 και ώρα 6μμ.».
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα «Βράβευση μαθητών του ΔΔ
Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2007». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Γραμματέας
του ΔΣ, πρότεινε την καθιέρωση στην ετήσια τελετή της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου την βράβευση των μαθητών του Δ.Δ.
Ψαθόπυργου που πέτυχαν της εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
της χώρας μας κατά την απελθούσα χρονιά. Μετά από έρευνα προέκυψε ότι
οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο αυτό και που προέρχονται από το Δ.Δ.
Ψαθόπυργου είναι :
•
•
•
•
•
•

Καραμπούλα Φωτεινή που πέρασε στο Βιολογική Σχολής του
Πανεπιστήμιου Πατρών
Μισύρη Ζωή που πέρασε στην Γεωλογική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Πατρών
Νούσιας Σωτήριος που πέρασε στην Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνείου Πατρών
Σακελλαροπούλου Ιωάννα που πέρασε στην Ιατρική της Αθήνας
Σταθόπουλος Ιωάννης στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών
Κοντογιάννης Αναστάσιος στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Πατρών

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η απονομή ειδικού αριστείου προόδου στους παραπάνω
μαθητές και αναμνηστικού δώρου. Επίσης αποφασίστηκε η καθιέρωση αυτής
της τελετής να γίνεται πάντοτε κατά την κοπή της πίτας του Συλλόγου.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 2 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 2/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να καθιερώσει
κατά την διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου την
βράβευση των μαθητών του Δ.Δ. Ψαθόπυργου που πέτυχαν της εισαγωγή τους
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας κατά την απελθούσα χρονιά και
την απονομή ειδικού αριστείου προόδου και αναμνηστικού δώρου. Για την
χρονιά του 2007 οι μαθητές του Δ.Δ. Ψαθοπύργου που πληρούν το κριτήριο
αυτό είναι :

•

Καραμπούλα Φωτεινή
Πανεπιστήμιου Πατρών

•

Μισύρη Ζωή που πέρασε στην Γεωλογική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Πατρών

•

Νούσιας Σωτήριος που πέρασε στην Σχολή Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών
και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνείου Πατρών

•

Σακελλαροπούλου Ιωάννα που πέρασε στην Ιατρική της Αθήνας

•

Σταθόπουλος Ιωάννης στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πατρών

•

Κοντογιάννης Αναστάσιος στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστήμιου
Πατρών

που

πέρασε

στο

Βιολογική

Σχολής

του

Στους μαθητές αυτούς θα αποδοθεί αναμνηστικό αριστείο προόδου και
αναμνηστικό δώρο.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη
Σπυρούλια Όλγα
Νταουσιάννης Αναστάσιος
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάτσινου Αλεξάνδρα
Μπιρμπίλη Νικολέτα
Κουρεμένος Ηλίας
Στουραΐτης Δημήτρης

