Πρακτικό 6ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 5 Ιουλίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 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 Δημήτριος Μέλος

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης στις 3/8/2008 με την
επωνυμία 1ο PSATHATHLON (αγώνας κολύμβησης – δρόμου
αντοχής στον Ψαθόπυργο’.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα το μέλος του Δ.Σ. Ηλίας Κουρεμένος
εισηγήθηκε σχετικά στο σώμα του Δ.Σ.: Η διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης
στο χωριό μας θεωρείται άκρως αναγκαία για την εμπέδωση φιλαθλητικού
πνεύματος κυρίως από την νεολαία. Μας ενδιαφέρει η συμμετοχή των
αθλητών με στόχο τον τερματισμό και όχι την κατάκτηση πρώτης θέσης. Με
αυτό το αντικειμενικό σκοπό, προσδοκάται η εκδήλωση αυτή να φέρει σε
επαφή τη τοπική κοινωνία και κυρίως τη νεολαία με τον αθλητισμό, μέσω του
αθλήματος, που ταιριάζει απόλυτα στο παραθαλάσσιο χαρακτήρα του
Ψαθόπυργου. Το άθλημα αυτό είναι το δίαθλο, που αποτελείται από δύο
αγώνες, κολύμβηση στη θάλασσα και δρόμο αντοχής ή aquathlon. Κατόπιν
επαφών με αρμόδιους
φορείς (όπως Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου,
Αθλητικό Σύλλογο «Πέλοπα Πατρών», Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό) και

λαμβάνοντας υπόψη διάφορους περιορισμούς (όπως διαθεσιμότητα εθελοντών
υποστήριξης, απουσία παράλληλων εκδηλώσεων, ικανό χρονικό περιθώριο
για τη διαφημιστική προβολή), προτείνεται ο αγώνας αυτός να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 3η Αυγούστου 2008 με ώρα έναρξης 10:00.
Το κόστος της εκδήλωσης αναμένεται να είναι μικρό, έως 500 €, ποσό που
προορίζεται κυρίως για τη διαφημιστική προβολή της.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης αφού αυτή η αθλητική εκδήλωση
1)

θα είναι η πρώτη που υλοποιεί ο Σύλλογος αφ’ ης στιγμής
επαναδραστηριοποιήθηκε και

2)

θα συμβάλει στη προαγωγή του αθλητισμού στη τοπική κοινωνία μας
και ειδικά στη νεολαία που τόσο πολύ τον έχει ανάγκη:

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό.15 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 15/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου έκανε αποδεκτή την εισήγηση
του μέλους του Δ.Σ. Ηλία Κουρεμένου για την διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης
’1ο PSATHATHLON’ την Κυριακή 3/8/2008 και ώρα 10:00 π.μ. στη
παραλία Φαλήρου του Ψαθοπύργου και αναθέτει στον εισηγητή την ανάληψη
της ευθύνης της διοργάνωσης της με τη βοήθεια όλων των μελών του Δ.Σ.»
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

