Πρακτικό 7ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 3η Αυγούστου 2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00
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. Αποδοχή δωρεάς ύψους 300 € από τον Οργανισμό Νεολαίας και
Άθλησης Ρίου (ΟΝΑΡ) για την διοργάνωση του 1ου
PSATHATHLON.
2. Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
με την συμμετοχή του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Ψαθόπυργου
του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ψαθόπυργου καθώς και του
Συλλόγου Αιμοδοτών Νομού Αχαίας «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» και του
Κέντρου Αιμοδοσίας του ΓΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» την Κυριακή 31
Αυγούστου 2008
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα, το μέλος του Δ.Σ. Ηλίας Κουρεμένος
ενημέρωσε σχετικά το Δ.Σ. ότι σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Συλλόγου
μας προς τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ρίου στην οποία
ζητήθηκε η χορηγία του στην διοργάνωση του 1ου Psathathlon, ο ΟΝΑΡ
αποφάσισε σε σχετική του συνεδρίαση υποστήριξη της πρωτοβουλίας μας
αυτής με 300€. Η πράξη αυτή του ΟΝΑΡ αποδεικνύει πόσο κοντά είναι σε

τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις που γίνονται στον τόπο μας. Επίσης είναι για το
Σύλλογό μας η πρώτη φορά που ο ΟΝΑΡ γίνεται χορηγός σε εκδήλωσή μας
και ελπίζουμε όχι και η μοναδική. Μετά μάλιστα από την επιτυχία της
εκδήλωσης κρίνεται σκόπιμο η επανάληψη της το 2009 ως 2ο
PSATHATHLON και εν τέλει και η καθιέρωσή της. Ευελπιστούμε ότι και τότε
ο ΟΝΑΡ θα μας στηρίξει στην επιτυχή διοργάνωσή του. Απολογισμός
οικονομικός του 1ου PSATHATLON θα γίνει σε επόμενο ΔΣ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 16 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ.16/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποδέχεται δωρεά 300€
εκ μέρους του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ
(ΟΝΑΡ) για την πραγματοποίηση του 1ου PSATHATHLON την Κυριακή 3
Αυγούστου 2008. Εξουσιοδοτεί τον ταμία του Συλλόγου κ. Νταουσιάνη
Αναστάσιο να εισπράξει το ποσό της δωρεάς»
Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δημήτρης
Καραβίδας ανέφερε ότι η Σύλλογός μας από το παρελθόν έχει αποφασίσει την
πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας στον Ψαθόπυργο. Επίσης κρίνεται
σκόπιμο η ημερομηνία της σχετικής αιμοδοσίας να είναι γνωστή και να
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την ίδια χρονική περίοδο. Έτσι μπορούμε να
πετύχουμε την μεγαλύτερη διεισδυτικότητα της έννοιας της εθελοντικής
αιμοδοσίας στον τόπο μας και κυρίως στους νέους ανθρώπους που είναι και ο
απώτερος και στόχος μας. Φέτος αποφασίστηκε η αιμοδοσία αυτή να γίνει την
Κυριακή 31 Αυγούστου 2008 και να διοργανωθεί από τον Σύλλογό μας με
την συμμετοχή του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Ψαθόπυργου, του
Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ψαθόπυργου, καθώς και του Συλλόγου
Αιμοδοτών Νομού Αχαίας «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» και του Κέντρου Αιμοδοσίας του
ΓΚΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». Τέλος προτείνεται η τελευταία Κυριακή του
Αυγούστου κάθε έτους να καθιερωθεί ως ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας
στον Ψαθόπυργο που θα διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
Ψαθόπυργου και με την συμμετοχή και συν-διοργάνωση όλων των τοπικών
φορέων.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 17 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ.17/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου με την συμμετοχή του
Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Ψαθόπυργου, του Συλλόγου Ερασιτεχνών
Αλιέων Ψαθόπυργου και με την συνεργασία του Συλλόγου Αιμοδοτών Νομού
Αχαίας «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» και του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού
Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ διοργανώνουν την Κυριακή 31 Αυγούστου
2008 και ώρα 10πμ εθελοντική αιμοδοσία στο Ιατρείο του ΔΔ Ψαθόπυργου.
Επίσης η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου κάθε έτους ορίζεται ως ημέρα
Εθελοντικής Αιμοδοσίας στον Ψαθόπυργο. Η αιμοδοσία αυτή θα
διοργανώνεται από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ψαθόπυργου και με την
συμμετοχή και συν-διοργάνωση όλων των τοπικών φορέων» .

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

