Πρακτικό 4ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 12η Απριλίου 2008 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 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. Επανα-Προγραμματισμός της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μελών του Συλλόγου και τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 6/2008
απόφασης του ΔΣ.
2. Έγκριση προσφοράς από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
ΟΑΣΙΣ για την συμμετοχή της στο λαϊκό πανηγύρι του Ψαθόπυργου
στις 15 Ιουνίου 2008 με καλλιτεχνικό σχήμα με επικεφαλής τον κ.
Παναγιώτη Λάλεζα.
3. Έγκριση προσφοράς από την Δικηγόρο Πατρών ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ για την τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Επανα-Προγραμματισμός της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου και
τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 6/2008 απόφασης του ΔΣ» o Πρόεδρος του Δ.Σ.
ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι σύμφωνα με το καταστατικό μπορούν να

επανα-προγραμματίσουν την 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
αφού η προγραμματισθείσα για το Σάββατο 12 Απριλίου 2008 δεν
πραγματοποιήθηκε λόγω συμμετοχής λιγότερων από 20 μέλη του Συλλόγου.
Ειδικότερα το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού αναφορικά με το ζήτημα
της απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης διατυπώνει την εξής φράση «....Μη
γενομένης απαρτίας καλείται νέα τοιαύτη εντός δέκα (10) το πολύ ημερών, η
οποία υφίσταται εν απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα, όχι όμως
λιγότερα των είκοσι (20).».. Επομένως επειδή η εξ αναβολής, λόγω μη
απαρτίας Γενική Συνέλευση, που είχε προγραμματισθεί για τις 12 Απριλίου,
αναβλήθηκε, αφού δεν συγκεντρώθηκαν πάνω από 20 μέλη του Συλλόγου,
επαναπρογραμματίζεται νέα αντίστοιχη για την 3η Μαίου ημέρα Σάββατο και
ώρα 18:00. στον ίδιο χώρο.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης με αντίστοιχη τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 6/2008 απόφασης του
ΔΣ
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 9 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 9/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου σε εφαρμογή του άρθρου 20
του ισχύοντος Καταστατικού και λόγω αναβολής της προγραμματισθείσας για το
Σάββατο 12
Απριλίου 2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης λόγω μη
απαρτίας (παρόντες λιγότερα από 20 μέλη του Συλλόγου) καλεί τα μέλη του
Συλλόγου για το Σάββατο 3 Μαίου και ώρα 18:00 στον ίδιο τόπο στη από
αναβολή 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση. 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 δεύτερο θέμα «Έγκριση προσφοράς από την
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ¨ΟΑΣΙΣ για την συμμετοχή της
στο λαϊκό πανηγύρι του Ψαθόπυργου στις 15 Ιουνίου 2008 με καλλιτεχνικό
σχήμα με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Λάλεζα.» Ο εισηγητής του σχετικού
θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ, διαβάζει την αποσταλθείσα σχετική προσφορά –
συμφωνητικό (που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό) από την ως άνω
εταιρία και σε συνδυασμό με :
•

την διαθεσιμότητα των προτεινόμενων καλλιτεχνών για την 15
Ιουνίου 2008 ημερομηνία του λαϊκού πανηγυριού του
Ψαθόπυργου

•

Το συνολικό κόστος συμμετοχής τους που περιλαμβάνει την
καλλιτεχνική τους αμοιβή, το κόστος διαμονής τους και
φιλοξενίας για ένα βράδυ του συνολικού καλλιτεχνικού
σχήματος (συνολικά 10 άτομα) που περιλαμβάνει 3 δίκλινα και
4 μονόκλινα

•

Την αφιέρωση του φετινού πανηγυριού στο γνήσιο δημοτικό
τραγούδι όπως αποδίδεται από παραδοσιακούς καλλιτέχνες

•

Την εκτιμώμενη από την εισήγηση αυτή συνολική δαπάνη που
επιβαρύνει το σύλλογο και που αναλύεται ως ακολούθως
i. Αμοιβή συμμετοχής 10μελούς καλλιτεχνικού σχήματος
7,500 €
ii. Κόστος διαμονής (3 δίκλινα και 4 μονόκλινα)...900€
iii. Κόστος φιλοξενίας 10 μελούς καλλιτεχνικού σχήματος
...500€
iv. Λοιπά έξοδα (μετακίνησης κλπ)

300

Σύνολο (χωρίς ηχητικά και φωτισμός)
•

9.200€

Την έλλειψη άλλης εναλλακτικής αντίστοιχα ποιοτικής πρότασης

Το συνολικό κόστος της όλης εκδήλωσης συμπεριλαμβανομένης της ως άνω
δαπάνης αλλά και των δαπανών για ηχητική κάλυψη, εξέδρας και φωτισμού
εκτιμάται να πλησιάσει τις 12,000€.
Αναφορικά με την κάλυψη του ως άνω ποσού προτείνει τις εξής πηγές :
1. Από δωρεές – χορηγίες κλπ ...............

5.000 €

2. Από λαχειοφόρο (4.000 λαχνοί από 2€)

8.000€

3. Λοιπά Έσοδα από οργάνωση εκδήλωσης

4.000 €

4. Από διαφημίσεις

1,000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ....................................................18.000 €
Εκτιμώμενο Πλεόνασμα ............................................6,000 €
Από τα παραπάνω προτείνεται η αποδοχή της ως άνω προσφοράς και την
ανάθεση της σχετικής διοργάνωσης στο καλλιτεχνικό σχήμα του κ.
Παναγιώτη Λάλεζα που εκπροσωπείται από την ως άνω εταιρεία αφού :
1. Από την συμμετοχή του ως άνω καλλιτεχνικού σχήματος είναι
διασφαλισμένη
η
επιτυχία
του
εγχειρήματος,
αφού
είναι
αναγνωρισμένος καλλιτέχνης
2. Διασφαλίζεται η οικονομική επιτυχία της εν λόγω πρωτοβουλίας

3. Καταξιώνεται διαχρονικά η πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
να καθιερώσει ένα ποιοτικό πανηγύρι στον Ψαθόπυργο που θα
αναβιώνει την λαϊκή παράδοση και θα αποδίδει ποιοτικά τραγούδια.
4. Διαχρονικά αυτή η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μια δυναμική
ανάπτυξης στον τόπο μας που ουσιαστικά είναι και ο απώτερος στόχος
μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης. Επίσης, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ετοιμασία
του λαϊκού πανηγυριού, ανατέθηκε σε διμελή ομάδα απαρτιζόμενη από την
αντιπρόεδρο Ο. Σπυρούλια και τον Ταμία Α. Νταουσιάνη η σύνταξη γραπτής
εισήγησης προς το Δ.Σ. αναφορικά με την διοργάνωση του λαϊκού
πανηγυριού, ενέργεια η οποία έγινε αποδεκτή από αυτή την διμελή ομάδα.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 10 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 10/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την ανάθεση της
εκδήλωσης για το λαϊκό πανηγύρι στις 15 Ιουνίου 2008 στο καλλιτεχνικό σχήμα
με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Λάλεζα που εκπροσωπείται από την Αστική
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΟΑΣΙΣ. Επίσης εγκρίνει σχετική δαπάνη που
απορρέει από την ανάθεση αυτή σύμφωνα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
i. Αμοιβή συμμετοχής 10μελούς καλλιτεχνικού σχήματος

7.500 €

ii. Κόστος διαμονής (3 δίκλινα και 4 μονόκλινα)...

900€

iii. Κόστος φιλοξενίας 10 μελούς καλλιτεχνικού σχήματος ...

500€

iv. Λοιπά έξοδα (μετακίνησης κλπ)
Σύνολο (χωρίς ηχητικά και φωτισμός)

300€
9.200€

Επίσης, το Δ.Σ. αναθέτει στα μέλη του Δ.Σ. Ο. Σπυρούλια και Α.
Νταουσιάνη και αυτά αποδέχονται την σύνταξη γραπτής εισήγησης προς το
Δ.Σ. αναφορικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη
δυνατή διοργάνωση και πραγματοποίηση του λαϊκού πανηγυριού της
15/6/2008 »

Αναφορικά με το τρίτο θέμα «Έγκριση προσφοράς από την Δικηγόρο
Πατρών ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ για την τροποποίηση του καταστατικού
του Συλλόγου.» Η εισηγήτρια του σχετικού θέματος, κα. Ελευθερία Κόρρα
Γραμματέας του ΔΣ, διαβάζει την αποσταλθείσα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
σχετική προσφορά, που επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, από την ως άνω
Δικηγόρο και σε συνδυασμό με αντίστοιχες προσφορές κρίνεται ότι είναι η

πλέον καλύτερη από πλευράς κόστους αφού η συνολική ζητούμενη αμοιβή,
συμπεριλαμβανόμενων των δικαστικών εξόδων είναι 600€. Η επόμενη
εναλλακτική προσφορά δικηγόρου της Πάτρας ήταν 750€ ακριβότερη κατά
150€ και η επόμενη 1.000€ (ακριβότερη κατά 400€).
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 11 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 11/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αφού έλαβε υπόψη του:
•

την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου 2007 με την οποία
εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού

•

την απόφαση υπ αριθμ. 3/2008 του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου

αποφάσισε την ανάθεση της τροποποίησης του καταστατικού του Συλλόγου στην
Δικηγόρο Πατρών ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ με συνολικό κόστος αμοιβής
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων, 600€.»
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

