Πρακτικό 2ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00
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. Έγκριση του περιεχομένου του νέου καταστατικού του Συλλόγου.
2. Προγραμματισμός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μελών του Συλλόγου
3. Αποδοχή δωρεάς της επιχείρησης DIRECT-STUDIES Γεώργιος
Μελισσαρόπουλος για παροχή έκπτωσης 10% στα μέλη του
Συλλόγου στις υπηρεσίες που προσφέρει. Επίσης αποδοχή δωρεάς
της ίδιας σχολής ύψους 250€ για την φοίτηση ενός μαθητή που
πέτυχε την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το έτος
2007.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Έγκριση του περιεχομένου του νέου
καταστατικού του Συλλόγου» o Πρόεδρος του Δ.Σ. με σχετική του εισήγηση
επισημαίνει ότι για να γίνει η αλλαγή καταστατικού απαιτούνται :

1. Μια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που να εξουσιοδοτεί το ΔΣ για
την τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στην
τελευταία Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και
2. Μια απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου που να εγκρίνει τις αλλαγές του
καταστατικού όπως αυτές έγιναν από την επεξεργασία του μέλους του
Δ.Σ. κ. Κουρεμένου Ηλία.
Το Δ.Σ. είχε αναθέσει στο μέλος του Δ.Σ. κ. Κουρεμένο Ηλία την επεξεργασία
του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου μας καθώς και την ενσωμάτωση
μέσα σ’ αυτό αλλαγών που αφενός συζητήθηκαν σε παλαιότερες συνεδρίες του
ΔΣ αφετέρου έχουν ήδη προδιαγραφεί κατά την εισήγησή του Προέδρου του
ΔΣ στην τελευταία Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Ο κ.
Κουρεμένος μετά από επεξεργασία του κειμένου του καταστατικού του
συλλόγου μας ενσωμάτωσε αλλαγές και προτάσεις που υπάρχουν στο
συνημμένο στο παρόν πρακτικό του ΔΣ σχέδιο τροποποίησης του
καταστατικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή του
συνημμένου στο παρόν πρακτικό σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού
του Συλλόγου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 3 του 2008 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 3/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να αποδεχθεί το
σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου που επισυνάπτεται στο
παρόν πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου και να
προχωρήσει σε περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες έτσι ώστε να οριστικοποιηθεί
η διαδικασία αυτή».
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα «Προγραμματισμός της Ετήσιας Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου» Ο εισηγητής του σχετικού
θέματος, Γραμματέας του ΔΣ, τονίζει ότι από το Καταστατικό προκύπτει η
ανάγκη για την πραγματοποίηση τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέμα τον
ετήσιο απολογισμό δράσης του συλλόγου γα το έτος 2007 και τον
προγραμματισμό δράσης του για το 2008. Προτείνεται η ΓΣ να
προγραμματιστεί μετά από την 3η συνεδρίαση του ΔΣ για το 2008 που
σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας είναι για το Σάββατο 5 Μαρτίου 2008.
Δηλαδή προτείνεται η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου να γίνει την
Κυριακή 13 Μαρτίου 2008 και ώρα 11πμ στην αίθουσα του Σχολείου. Αν
δεν υπάρξει απαρτία θα πρέπει να επαναληφθεί την Κυριακή 20/3/2008
και την ίδια ώρα και αν πάλι δεν υπάρχει απαρτία να γίνει με όσους είναι
παρόντες την Κυριακή 27 Μαρτίου 2008 και ίδια ώρα και τόπο.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 4 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 4/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να καλέσει τα
μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13 Μαρτίου
2008 και ώρα 11πμ στην αίθουσα του Σχολείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία θα
πρέπει να επαναληφθεί την Κυριακή 20/3/2008 και την ίδια ώρα και αν πάλι
δεν υπάρχει απαρτία να γίνει με όσους είναι παρόντες την Κυριακή 27
Μαρτίου 2008 και ίδια ώρα και τόπο. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα
είναι απολογισμός έργου και οικονομικός για το έτος 2007 και έγκριση
προγραμματισμού δράσης για το 2008»
Αναφορικά με το τρίτο θέμα «Αποδοχή δωρεάς της επιχείρησης DIRECTSTUDIES Γεώργιος Μελισσαρόπουλος Ρίον Αχαίας». Ο εισηγητής του σχετικού
θέματος, Γραμματέας του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την από
24/1/2008 επιστολή της επιχείρησης DIRECT-STUDIES Γεώργιος
Μελισσαρόπουλος με την οποία κάνει γνωστό ότι παρέχει έκπτωση 10% στα
μέλη του Συλλόγου για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επίσης παρέχει μια
υποτροφία ύψους 250€ για την φοίτηση ενός μαθητή που πέτυχε την
εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το έτος 2007σε τμήμα για
την απόκτηση πιστοποιητικού ICT EUROPE που αναγνωρίζεται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ.»
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η αποδοχή της δωρεάς.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 5 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 5/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να κάνει
αποδεκτή δωρεά της επιχείρησης DIRECT-STUDIES Γεώργιος Μελισσαρόπουλος
Ρίον Αχαίας που προσφέρει:
1. έκπτωση 10% στα μέλη του Συλλόγου για τις υπηρεσίες που προσφέρει
και
2. μια υποτροφία ύψους 250€ για την φοίτηση ενός μαθητή που πέτυχε την
εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το έτος 2007σε τμήμα
για την απόκτηση πιστοποιητικού ICT EUROPE που αναγνωρίζεται από
τον Ο.Ε.Ε.Κ.»

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

