Πρακτικό 1ο/2011 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 21η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:15 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου..
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
1. Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ, ποόεδοξπ
2. Όλγα πσοξύλια, αμςιποόεδοξπ
3. Δνακξσρςή Φαλκιξπξύλξσ, γεμικόπ γοαμμαςέαπ
4. Κωμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ, ειδικόπ γοαμμαςέαπ
5. Υωςειμή Παπαγεωογίξσ, ςαμίαπ
6. Μαοία Λάςριμξσ, έτξοξπ
7. Βαγγέληπ Κξλύβοαπ, μέλξπ
8. Νεκςάοιξπ Σράκαπ, μέλξπ
9. Αμθόπξσλξπ Παμαγιώςηπ, μέλξπ
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 Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές
εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2011
3. Δωρεά του Συλλόγου μας στο Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου ποσού
100 για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.

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
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στον Δήμο Πάτρας αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να γίνει την Κυριακή 12
Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6:30μμ στο εστιατόριο ΝΑΥΤΙΛΟΣ, που οι
ιδιοκτήτες του παραχωρούν δωρεάν την χρήση της αίθουσας στο Σύλλογο. Το
ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την αποδοχή της
εισήγησης και ομόφωνα κάνει αποδεκτή την δωρεά αυτή των ιδιοκτητών του
εστιατορίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ.
[Διρηγηςήπ Δημήςοιξπ Καοαβίδαπ]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ ψητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ.
Ομότωμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λόγω ειρήγηρη.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 1/2012 και διαςσπώμεςαι ωπ
ακξλξύθωπ :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 1/2012
«Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να
αποδεχθεί δωρεά των ιδιοκτητών του εστιατορίου ΝΑΤΣΙΛΟ για την
χρήση της αίθουσας του για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του που προγραμματίζεται για την Κυριακή 12 Υεβρουαρίου 2012
και ώρα 6:30μμ».
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο (2) θέμα «Βράβευση μαθητών του
Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2011». Η
εισηγήτρια του σχετικού θέματος,
Αντιπρόεδρος του ΔΣ κα Όλγα Σπυρούλια, πρότεινε την βράβευση των
μαθητών του Ψαθόπυργου που πέτυχαν της εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση της χώρας μας κατά την απελθούσα χρονιά. Μετά από σχετική
έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο αυτό και που
προέρχονται από το Ψαθόπυργου είναι :
Τζόλα Ανθούλα Πανεπιστήμιο Πάτρας – Οικονομική Σχολή
Σακελλαροπούλου Πόπη Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
Κολοκυθά Ανδρέα ΑΤΕΙ
Παγώνη Άγη ΑΤΕΙ
Παπανικολάου Κωνσταντίνο ΑΤΕΙ
[Διρηγήςοια Όλγα πσοξύλια]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ ψητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ.
Ομότωμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λόγω ειρήγηρη.
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Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 2/2012 και διαςσπώμεςαι ωπ
ακξλξύθωπ :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 2/2012
«Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την
βράβευση των μαθητών του Ψαθόπυργου και της Ροδινής που
πέτυχαν της εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας
μας κατά την απελθούσα χρονιά και την απονομή ειδικού αριστείου
προόδου και αναμνηστικού δώρου. Οι μαθητές του Ψαθοπύργου και
της Ροδινής που πληρούν το κριτήριο αυτό είναι :
Τζόλα Ανθούλα Πανεπιστήμιο Πάτρας – Οικονομική Σχολή
Σακελλαροπούλου Πόπη Αρχιτεκτονική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας
Κολοκυθά Ανδρέα ΑΤΕΙ
Παγώνη Άγη ΑΤΕΙ
Παπανικολάου Κωνσταντίνο ΑΤΕΙ
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο (3) θέμα «Δωρεά του Συλλόγου μας στο Δημοτικό
Σχολείο Ψαθοπύργου ποσού 100 για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών
αναγκών». Η εισηγήτρια του σχετικού θέματος κα Μαρία Λάτσινου, πρότεινε
πρότεινε την δωρεά ποσού 100 ευρώ από το ταμείο του Συλλόγου στο
Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών
του αναγκών του. Η προσφορά μας αυτή να ανακοινωθεί την ημέρα κοπής
της πίτας του συλλόγου μας και να αντικαταστήσει το ετήσιο δώρο που
κληρωνε ο σύλλογός μας σε ένα μέλος του συλλόγου μας.
[Διρηγήςοια Μαοία Λάςριμξσ]
Μεςά νεκίμηρε η διαδικαρία ςηπ ψητξτξοίαπ πεοί ςξσ θέμαςξπ.
Ομότωμα απξταρίρςηκε μα γίμει δεκςή η εμ λόγω ειρήγηρη.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 3/2012 και διαςσπώμεςαι ωπ
ακξλξύθωπ :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 3/2012
«Σο Δ του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την δωρεά
ποσού εκατό ευρώ (100 €) στο Δημοτικό χολείο Ψαθόπυργου για την
αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών του αναγκών. Η δαπάνη αυτή θα
βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, όπου και θα εγγραφεί σχετικό
ποσό. Η δαπάνη αυτή αντικαθιστά την ετήσια δαπάνη για την αγορά
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δώρου σε μέλος του υλλόγου που δίνεται μετά από κλήρωση κατά
την διάρκεια κοπής της ετήσιας πίτας του συλλόγου μας
Ο ΠΡΟΔΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΞΑΚΟΤΣΗ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Ποόεδοξπ
Σξσ Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ

Καοαβίδαπ Δημήςοηπ

Σα Μέλη
Ακξλξσθξύμ σπξγοατέπ

Όλγα πσοξύλια
Παπαγεωογίξσ Υωςειμή
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
Κωμρςαμςίμξπ Σξμαοάπ
Μαοία Λάςριμξσ
Κξλύβοαπ Βαγγέληπ
Σράκαπ Νεκςάοιξπ
Παμαγιώςηπ Αμθόπξσλξπ

Ακοιβέπ απόρπαρμα
Η Γοαμμαςέαπ ςξσ σλλόγξσ
Φαλκιξπξύλξσ Δνακξσρςή
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