Πρακτικό 3ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 12η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του μέλους Χαλκιοπούλου
Εξακουστή που πλειοψήφησε σε σταυρούς προτίμησης του Πολιτιστικού
υλλόγου Ψαθοπύργου, το Διοικητικό υμβούλιο που προέκυψε από της
αρχαιρεσίες της 10-3-2013 με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με
το 12o άρθρο του Καταστατικού, την εκλογή των μελών του Δ για τις θέσεις
Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ειδ. Γραμματέα, Σαμία και
Εφόρου του υλλόγου.
την συνεδρίαση είχαν κληθεί και παρευρέθησαν οι :


Δημήτρης Κοντάκος



Όλγα πυρούλια



Εξακουστή Χαλκιοπούλου



Κωνσταντίνος Σομαράς



Φωτεινή Παπαγεωργίου



Ειρήνη Παπαγεωργίου



Νίκος Λάτσινος



Μαρία Λάτσινου



Ευαγγελία Λάγιου

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρευρέθησαν η κ. Ειρήνη
Χαλκιοπούλου (μέλος της εφορευτικής επιτροπής) όπου παρέδωσε το Ά και
΄Β πρακτικό έναρξης των αρχαιρεσιών, καθώς και η κ. Αθηνά
Μπουλούμπαση με τον κ. Δημήτρη Καραβίδα (μέλη της ελεγκτικής
επιτροπής), οι οποίοι ευχήθηκαν καλή αρχή στην θητεία των μελών του νέου
διοικητικού συμβουλίου και αργότερα απεχώρησαν.

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της
συνεδρίασης, σύμφωνα με την ως άνω ημερήσια διάταξη. την αρχή η κ.
Χαλκιοπούλου Εξακουστή εξήγησε το ισχύον καταστατικό του συλλόγου και
ειδικότερα τα σχετικά με την διαδικασία άρθρα. Αφού ενημερώθηκαν όλα τα
εκλεγμένα μέλη του Δ για τις διαδικασίες ανάδειξης τους στις ως άνω θέσεις
αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνεται πρώτα η ανάδειξη υποψηφίων για κάθε
θέση και μετά ψηφοφορία από τα μέλη του Δ για κάθε υποψηφιότητα.
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάθεση καθηκόντων στα μέλη του
Δ.. Εκεί ομόφωνα αποφασίστηκε ότι :
1) καθήκοντα του Προέδρου καταλαμβάνει η κ. Χαλκιοπούλου
Εξακουστή
2) καθήκοντα του Αντιπροέδρου καταλαμβάνει η κ. Σπυρούλια
Όλγα
3) καθήκοντα του Γενικού
Κοντάκος Δημήτριος

Γραμματέα

καταλαμβάνει

ο

κ.

4) καθήκοντα του Ειδικού
Παπαγεωργίου Φωτεινή

Γραμματέα

καταλαμβάνει

η

κ.

5) καθήκοντα του
Κωνσταντίνος

καταλαμβάνει

Ταμία

ο

κ.

Τομαράς

6) καθήκοντα του Εφόρου καταλαμβάνει ο κ. Λάτσινος Νικόλαος
Οι κύριες Λάγιου Ευαγγελία, Λάτσινου Μαρία και Παπαγεωργίου
Ειρήνη αποτελούν τα μέλη του Δ. .
Μετά τις διαδικασίες για τις θέσεις του διοικητικού συμβουλίου τον λόγο
πήρε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος και συζητήθηκαν θέματα άμεσης οργάνωσης
και δραστηριοποίησης του υλλόγου και συγκεκριμένα:
1) η άρτια διοργάνωση της θεατρικής παράστασης με θέμα την
έξοδο του Μεσολογγίου, την 25η Μαρτίου , από το θεατρικό τμήμα
του υλλόγου
2) η αναζήτηση οικονομικών πόρων και η ανάπτυξη του πνεύματος
του εθελοντισμού στα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου
3) ο κατά δύναμη εξωραϊσμός, των οικισμών Ψαθοπύργου και
Ροδινής της Σοπικής Κοινότητας Ψαθοπύργου, κυρίως στα κεντρικά
σημεία της άμεσης πρόσβασης τόσο των κατοίκων όσο και των
επισκεπτών, καθώς και η προσπάθεια αποκατάστασης των παλαιών
Δημοτικών χολείων στον Ψαθόπυργο και στην Ροδινή
4) η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
ψυχαγωγία των προσερχόμενων σε αυτές

με

σκοπό

την

5) η κατάστρωση χρονοδιαγράμματος για τις δραστηριότητες Let’s
Do It, την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, τον εορτασμό της
Aγίας Σριάδος και των Αγίων Πάντων, το Ψάθαθλον, την αιμοδοσία
κτλ.

6) την δημιουργία Σοπικής Εφημερίδας με στήλες από πολιτιστικές
εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες και γενικότερα ιδέες και
θέσεις του υλλόγου στα ευρύτερα προβλήματα της Σ.Κ.
Ψαθοπύργου καθώς και λύσεις προς αντιμετώπιση με συλλογική
προσπάθεια.
7) την διοργάνωση αποκριάτικης γιορτής την Κυριακή 17 Μαρτίου
σε κατάστημα του Ψαθοπύργου

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ την Σετάρτη 13 Απριλίου 2013 και ώρα 19:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των
ρυθμών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης, της
αποκριάτικης γιορτής, καθώς και την ανάθεση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
στα μέλη του Δ. εν όψει του εν λόγω εορτασμού.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

πυρούλια Όλγα
Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Σομαράς Κωνσταντίνος
Λάτσινος Νίκος
Λάγιου Ευαγγελία
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του υλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

