Πρακτικό 3ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 22η Μαρτίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 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. Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για τρέχουσες δραστηριότητες του
Συλλόγου .
2. Επανα-Προγραμματισμός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του Συλλόγου και τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 4/2008
απόφασης του ΔΣ.
3. Αναβάθμιση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών
λειτουργούσα ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου

στην

ήδη

4. Προετοιμασία για έναρξη τμήματος που θα περιλαμβάνει χορευτική
γυμναστική καθώς και ευρωπαϊκών και λατιν χορών
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για
τρέχουσες δραστηριότητες του Συλλόγου» o Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα
μέλη του ΔΣ για τις τρέχουσες δραστηριότητες που έλαβαν χώρα τον μήνα
Μάρτιο και στις οποίες συμμετείχε ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1 :
To Σάββατο 15 Μαρτίου ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου, ο
Αθλητικός Ιστιοπλοϊκός Σύλλογος Ρίου «Ιάσων» μαζί με το Τοπικό Συμβούλιο
Ψαθόπυργου και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ψαθόπυργου φιλοξένησαν
στην παραλία του Ψαθόπυργου ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Πρώτες
βοήθειες σε Θαλάσσια Θηλαστικά».
H δραστηριότητα αυτή εντάσσεται σε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησαν οι
ναυτικοί ιστιοπλοϊκοί όμιλοι Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Πατρών και Ρίου με
την επιστημονική συνδρομή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής
Έρευνας «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και τη στήριξη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Η πρωτοβουλία
αυτή ονομάστηκε, ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και είναι πλατφόρμα δράσης για τη
διάσωση των δελφινιών Κορινθιακού και Πατραϊκού.
Στην πρωτοβουλία αυτή συμπράττουν με την συμμετοχή τους οι Σύλλογοι του
Ψαθόπυργου (Εκπολιτιστικός και Ερασιτεχνών Αλιέων) καθώς και το Τοπικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθόπυργου αναγνωρίζοντας την
σημαντικότητα της πρωτοβουλίας αυτής για την θάλασσά που αποτελεί
στοιχείο ζωής για την περιοχή μας.
Στόχος είναι να διασωθούν όχι μόνο τα δελφίνια της κλειστής αυτής
θάλασσας, αλλά και τα θαλάσσια οικοσυστήματα στο σύνολό τους, που
περιλαμβάνουν και τα δελφίνια, αλλά και τους ανθρώπους.
ΕΚΔΗΛΩΣΗ 2 :
Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου μαζί με το Τοπικό Συμβούλιο
Ψαθόπυργου και τον Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ψαθόπυργου
διοργάνωσαν σήμερα, Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008 και ώρα 6μ.μ. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθόπυργου συνάντηση και
συζήτηση με θέμα την δημιουργία Εθελοντικής Ομάδας Ψαθόπυργου που
θα πιστοποιηθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στόχος της πρωτοβουλίας μας αυτής ήταν η δημιουργία αυτής της ομάδας
που με την λειτουργία της θα συμβάλλει στην ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και ακραίων καιρικών φαινομένων.
Στην συνάντησή μας αυτή είχε προσκληθεί και συμμετείχε ο Δρ. Νίκος
Αγγελόπουλος,
Γεωλόγος-Σεισμολόγος,
επικεφαλής
την
υπηρεσίας
πολιτικής προστασίας της Ν.Α. Αχαίας.
Από την συνάντηση αυτή αποφασίστηκαν :

1. Να συγκεντρωθεί έγκαιρα χαρτογραφικό υλικό που αποτυπώνει την
ευρύτερη περιοχή του Ψαθόπυργου
2. Να δημοσιοποιηθεί
εθελοντική ομάδα

στο

Ψαθόπυργου

φόρμα

συμμετοχής

στην

3. Να ετοιμασθούν σχετικές επιστολές προς τους επικεφαλής της Α και Β
βαθμού Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας καθώς και προς την
Πυροσβεστική υπηρεσία που να ανακοινώνουν την ύπαρξη
εθελοντικής ομάδας υποστηρικτικής τους σε έκτακτες περιπτώσεις.
4. Να προχωρήσει η διαδικασία προετοιμασίας καταστατικού ίδρυσης και
λειτουργίας Εθελοντικής Ομάδας Ψαθόπυργου.
5. Ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Σωτήρη Κόρρα,
να αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο αυτής της προσπάθειας
τουλάχιστον σε αυτή την αρχική φάση.

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα «Επανα-Προγραμματισμός της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου και τροποποίηση της υπ.
Αριθμ. 4/2008 απόφασης του ΔΣ.» 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. Επίσης αναφέρει ότι από την προηγούμενη
συνεδρίαση του ΔΣ μέχρι σήμερα, λόγω των παραπάνω δραστηριοτήτων αλλά
και λόγω ατυχήματος που υπήρξε σε οικείο πρόσωπο μέλους του ΔΣ δεν
κατέστη δυνατή η προετοιμασία της δημοσιοποίησης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του ΔΣ. Κατόπιν αυτών επανα προγραμματίζεται η Ετήσια Γενική
Συνέλευση των μελών του ΔΣ για το Σάββατο 5 και ώρα 5μμ στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθόπυργου. Η απόφασή αυτή αν
εγκριθεί απαιτεί ταυτόχρονα και τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 4/2008 όμοιας
απόφασης του ΔΣ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης με αντίστοιχη τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 4/2008 απόφασης του
ΔΣ
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 6 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 6/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να καλέσει τα
μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 5 Απριλίου
2008 και ώρα 5μμ στην αίθουσα του Σχολείου. Αν δεν υπάρξει απαρτία θα
πρέπει να επαναληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό το Σάββατο 12

Απριλίου 2008 και την ίδια ώρα και τόπο. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης,
σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό θα είναι :
1. Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.
2. Ο οικονομικός Απολογισμός του λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός
του επομένου,
3. Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής. Διαχείρισης»

Αναφορικά με το τρίτο θέμα «Αναβάθμιση και προσθήκη νέων
χαρακτηριστικών στην ήδη λειτουργούσα ιστοσελίδα του Εκπολιτιστικού
Συλλόγου». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει
τα μέλη του ΔΣ για την από 14/3/2008 επιστολή του κ. Δημήτριου
Καραδήμα που είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό και δημιουργία της
ιστοσελίδας του Συλλόγου. Η επιστολή αυτή περιλαμβάνει συνημμένα και
αναλυτική τεχνική έκθεση – πρόταση που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.
Από την έκθεση αυτή προκύπτει ότι η ιστοσελίδα του συλλόγου μας
www.psathopirgos.gr χρειάζεται την δίγλωσση παρουσία της για να αυξηθεί η
επισκεψιμότητά της και από επισκέπτες του εξωτερικού. Επομένως η
παρουσία της ιστοσελίδας μας και στην αγγλική γλώσσα κρίνεται
επιβεβλημένη. Τέλος η ιστοσελίδα που ήδη λειτουργεί περιλαμβάνει και
πρόσθετες παροχές (π.χ. το φόρουμ) που δεν ήταν στην αρχική προσφορά και
στην πρότασή μας για την δημιουργία της σελίδας. Όμως η χρησιμότητά του
μετά την δοκιμαστική λειτουργία του για ένα δίμηνο είναι ενθαρρυντική και
επομένως κρίνεται σκόπιμη η διατήρησή του.
Αναφορικά με τις άλλες προσθήκες που αναφέρονται στην συνημμένη
τεχνική έκθεση του κ. Δημήτριου Καραδήμα προτείνεται να θεωρηθούν ως
option που θα ενεργοποιηθούν κατά την δεύτερη και τελική φάση
αναβάθμισης της ιστοσελίδας μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 7 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 7/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να προχωρήσει σε
αναβάθμιση και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στην ήδη λειτουργούσα
ιστοσελίδα του Συλλόγου www.psathopirgos.gr σύμφωνα με την συνημμένη στο
παρόν πρακτικό τεχνική έκθεση του κ. Δημήτρη Καραδήμα ως ακολούθως:
1. Η αναβάθμιση αφορά στην δίγλωσση εμφάνιση όλου του περιεχομένου
της ιστοσελίδας μας εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Η προσθήκη αφορά την έγκριση της λειτουργίας του forum που
επιτρέπει την ανάπτυξη γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των
χρηστών της σελίδας σε θέματα που αφορούν τον τόπο μας αλλά και
θέματα ευρύτερου κοινωνικού προβληματισμού.
Το συνολικό κόστος αυτών των δύο επιλογών σύμφωνα με την συνημμένη
έκθεση είναι 750€. Πληρωμή θα γίνει σε δόσεις σύμφωνα με την πορεία του
έργου και η εξόφλησή του θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των
παραπάνω. Εξουσιοδοτείται ο ταμίας του Συλλόγου να προβεί στις δέουσες
ενέργειες.
Αναφορικά με τις άλλες προσθήκες που περιέχονται στην συνημμένη τεχνική
έκθεση αποφασίζεται να ενσωματωθούν στην δεύτερη φάση αναβάθμισης της
σελίδας που θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο αφού βέβαια αποτιμηθεί η μέχρι
τότε λειτουργία της σελίδας καθώς και η αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών
γραμμών στην περιοχή του Ψαθόπυργου.»

Αναφορικά με το τέταρτο θέμα «Προετοιμασία για έναρξη τμήματος που θα
περιλαμβάνει χορευτική γυμναστική καθώς και ευρωπαϊκών και λατιν χορών».
Η εισηγήτρια του σχετικού θέματος, Λάτσινου Αλεξάνδρα μέλος του ΔΣ,
ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την ύπαρξη ενδιαφέροντος από μέλη του
Συλλόγου μας για την δημιουργία τμήματος χορευτικής γυμναστικής
(aerobic) καθώς και εκμάθησης ευρωπαϊκών και λατιν χορών. Για να
μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το νέο τμήμα θα πρέπει να αποτιμηθεί το
κόστος της λειτουργίας του που σημαίνει θα πρέπει να γίνει μια προεγγραφή
μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να αναζητηθεί σύμφωνα με τα
άτομα ο χώρος που θα λειτουργεί το τμήμα αυτό (πιθανόν στη αίθουσα του
Δημοτικού Σχολείου), να αναζητηθεί ο εκπαιδευτής και η αμοιβή του και
τέλος να εκτιμηθούν πιθανά άλλα λειτουργικά έξοδα. Από την επεξεργασία
των στοιχείων αυτών θα εκτιμηθεί το ετήσιο και μηνιαίο κόστος του υπό
τμήματος και σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ να αποφασιστεί ή όχι η ίδρυσή
του. Εκτιμάται πάντως ότι λόγω του χαρακτήρα του τμήματος αυτού μπορεί
να προβλεφθεί μικρή μηνιαία επιβάρυνση στα μέλη του Συλλόγου που θα
συμμετέχουν σ’ αυτό.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 8 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 8/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να προχωρήσει σε
διερεύνηση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος χορευτικής
γυμναστικής καθώς και εκμάθησης ευρωπαϊκών και λατιν χορών. Προς τούτο
πρέπει να δημοσιοποιηθεί έγκαιρα η πρωτοβουλία αυτή και να γίνει
προεγγραφή μελών του Συλλόγου που ενδιαφέρονται. Τέλος θα πρέπει να γίνει

εκτίμηση της αμοιβής του εκπαιδευτή, της συχνότητας εβδομαδιαίας λειτουργίας
του τμήματος και επομένως του κόστους λειτουργίας του σε μηνιαία και ετήσια
βάση. Εξουσιοδοτείται ο εισηγητής του θέματος να προχωρήσει σε
δημοσιοποίηση του και σε προεγγραφή ενδιαφερομένων μελών του Συλλόγου. Η
προεγγραφή να ξεκινήσει μετά από σχετική δημοσιοποίηση της προσπάθειας
αυτής με σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου. Η όλη διαδικασία δημοσιοποίησης
να ολοκληρωθεί περίπου μέχρι το τέλος Απριλίου έτσι ώστε στην συνεδρίαση του
ΔΣ κατά το μήνα Μάιο να αποφασιστεί ή όχι η λειτουργία του τμήματος αυτού.»

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

