Πρακτικό 5ο/2008 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 18η Μαίου 2008 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 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. Ανάθεση ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης της Αγίας Τριάδας
στην εταιρεία «ΤΙΓΚΑΣ ART SOUND VISION LIGHTS» σύμφωνα με
σχετική προσφορά της
2. Απονομή τριών βραβείων και ισάριθμων αναμνηστικών πλακετών
σε θέματα πολιτισμού, ανάπλασης τόπου και αθλητισμού κατά την
εκδήλωση της Αγίας Τριάδας.
3. Έκδοση Ψηφίσματος προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, τον Νομάρχη Αχαίας, τον Δήμαρχο Ρίου και τον
Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με αφορμή την αναστολή
λειτουργίας του εργοστασίου «Βοσινάκης»

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ανάθεση ηχητικής κάλυψης της
εκδήλωσης της Αγίας Τριάδας στην εταιρεία «ΤΙΓΚΑΣ ART SOUND VISION
LIGHTS» σύμφωνα με σχετική προσφορά της» o Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε

τα μέλη του ΔΣ για την ανάγκη ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της
εκδήλωσης της Αγίας Τριάδας 2008 καθώς και για την ενοικίαση παταριού
40 τμ. Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής στάλθηκε προσφορά από την
επιχείρηση «ΤΙΓΚΑΣ ART SOUND VISION LIGHTS» σύμφωνα με το
περιεχόμενο του master plan μουσικών οργάνων που δόθηκε στην εταιρεία,
με το ακόλουθο περιεχόμενο.
Προς : ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Από
: Τίγκα Αριστείδη
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
Υπ' όψιν : Κου Καραβίδα Δημήτρη
Σελίδες
:1
Ημερομηνία : 14 / 05/ 2008
Αρ. Προσφοράς : 36/2008
Θέμα : Μίσθωση και εγκατάσταση ηχητικών και φωτιστικών μηχανημάτων
για την τεχνική κάλυψη εκδηλώσεως, που θα πραγματοποιηθεί στις
15/06/2008 στην πλατεία Ψαθοπύργου .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τιμή
χρήσης

1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη , ως το stage plan

700,00

2. Πατάρι 40 τετραγωνικών μέτρων

700,00

H εγκατάσταση και ο χειρισμός των παραπάνω θα γίνει από έμπειρο προσωπικό της
επιχείρησης μας.
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για
περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2610 – 330005 και στην διεύθυνση
www.tigas.gr και για email: tigas@otenet.gr

O προσφέρων
Με εκτίμηση
Τίγκας Αριστείδης

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της εν
λόγω προσφοράς αφού :
1. Η εν λόγω εταιρεία είναι μια από τις πλέον πετυχημένες στο χώρο της

2. Ο Σύλλογος είχε ξανα-συνεργαστεί με την εταιρεία στο εορτασμό της
Αγίας Τριάδας το 2007 και η ποιότητα των υπηρεσιών της ήταν πλήρως
ικανοποιητική
3. Δεν υπήρξε άλλη εναλλακτική προσφορά με τα ίδια ποιοτικά
χαρακτηριστικά διαθέσιμη
4. Το συνολικό κόστος της προσφοράς αυτής ανέρχεται σε 1.400€ πλέον
ΦΠΑ δηλαδή συνολικό πληρωτέο ποσό 1.666€
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 12 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 12/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου έκανε αποδεκτή την υπ
αριθμ 36/2008 προσφορά της επιχείρησης «ΤΙΓΚΑΣ ART SOUND VISION
LIGHTS» για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης της Αγίας
Τριάδας 2008 καθώς και για την ενοικίαση παταριού 40τμ για τον ίδιο
λόγο συνολικού κόστους 1.666€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα «Απονομή
τριών βραβείων και
ισάριθμων αναμνηστικών πλακετών σε θέματα πολιτισμού, ανάπλασης τόπου
και αθλητισμού κατά την εκδήλωση της Αγίας Τριάδας» ο εισηγητής του
σχετικού θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρει ότι κρίνεται σκόπιμο κάθε
χρόνο να γίνεται βράβευση προσωπικοτήτων ή φορέων της περιοχής μας που
διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε τρεις καθοριστικούς τομείς που
συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπλαση της περιοχής μας. Ειδικότερα
κρίνεται σκόπιμο σε κάθε ετήσια εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την εορτή
της Αγίας Τριάδας, κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας, να γίνεται
απονομή βραβείου και ειδικής τιμητικής πλακέτας σε πρόσωπα ή φορείς που
με την δράση τους συμβάλλουν στην βελτίωση του τόπου μας, δηλαδή του
Ψαθόπυργου.
Δημιουργούμε επομένως τρεις θεματικές ενότητες βραβείων :
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : Στην ενότητα αυτή θα γίνεται βράβευση σε
προσωπικότητες ή φορείς που με την δράση τους (σωρευτικά) έχουν συμβάλει
στην βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου και προφίλ του τόπου μας. Δηλαδή
μπορούμε να βραβεύουμε προσωπικότητες ή φορείς που, ανεξαρτήτως, τόπου
διαμονής συμβάλλουν είτε στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας είτε
στην ανάδειξη του ονόματος του τόπου μας με έμφαση τον πολιτισμό.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : Στην ενότητα αυτή θα γίνεται βράβευση σε
προσωπικότητες ή φορείς που με την δράση τους (σωρευτικά) έχουν συμβάλει
στην βελτίωση του αθλητικού επιπέδου και προφίλ του τόπου μας. Δηλαδή
μπορούμε να βραβεύουμε προσωπικότητες ή φορείς που, ανεξαρτήτως, τόπου

διαμονής συμβάλλουν είτε στην αθλητική ανάπτυξη του τόπου μας είτε στην
ανάδειξη του ονόματος του τόπου μας με έμφαση τον αθλητισμό.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΠΟΥ : Στην ενότητα αυτή θα γίνεται βράβευση σε
προσωπικότητες ή φορείς που με την δράση τους (σωρευτικά) έχουν συμβάλει
στην ανάπλαση και αναμόρφωση του τόπου μας. Δηλαδή μπορούμε να
βραβεύουμε προσωπικότητες ή φορείς που, ανεξαρτήτως, τόπου διαμονής
συμβάλλουν είτε στην αναμόρφωση του τόπου μας μέσα από δωρεές που
γίνονται για αυτό το λόγο είτε φορείς ή πρόσωπα που με την καθημερινή τους
προσπάθεια συμβάλλουν σημαντικά στον εξωραισμό της περιοχής μας με
ιδιαίτερη αναφορά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προστασία του
και διαφύλαξη του περιβάλλοντος της περιοχής μας.
Ειδικά για την περίοδο 2007 -2008 και ενόψει της γιορτής της Αγίας Τριάδας
2008 προτείνεται να γίνουν οι εξής απονομές :
•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2008 να αποδοθεί στον Πατέρα Γεώργιο
Τζόλα ιερέα της ενορίας Ψαθοπύργου που με την πολύχρονη
δράση του έχει συμβάλει στην ανάπλαση των τριών ιερών ναών της
περιοχής μας καθώς και μέσα από τους κύκλους προβληματισμού και
συζήτησης που δημιούργησε και λειτουργούν κάθε χρόνο στην ενορία
μας έχει συμβάλλει στην πνευματική θετική αναζήτηση κυρίως των
νέων της περιοχής μας. Η θρησκεία μας είναι πηγή πολιτισμού για την
πατρίδα μας. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανώνονται και
πραγματοποιούνται με αφορμή θρησκευτικές μας γιορτές. Επομένως
κρίνεται σαν επιβράβευση της μακρόχρονης συμβολής του Πατέρα
Γεωργίου Τζόλα ιερέα της εκκλησίας μας η επιβράβευση αυτών των
προσπαθειών του.

•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2008 να αποδοθεί στην ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
που
αναδείχθηκε
πρωταθλήτρια β κατηγορίας ΕΠΣ Αχαίας 2008. Η ποδοσφαιρική
ομάδα είναι μια κοιτίδα αθλητισμού στην περιοχή μας που
συγκεντρώνει την πλειοψηφία των νέων του τόπου μας και τους δίνει
την χαρά να γνωρίσουν τον αθλητισμό και την δημοφιλέστερη έκφρασή
του που είναι το ποδόσφαιρο. Μέσα από αυτή την λειτουργία του
«φυτωρίου» αυτού η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ φροντίζει να
μεταφέρει στα νέα παιδιά του τόπου μας την αγάπη για τον αθλητισμό,
τον αθλητισμό χωρίς σκοπιμότητες, την αγάπη για την άμιλλα και το
κυριότερο την αγάπη τους για την ζωή, μια ζωή καθαρή μακριά από
ουσίες.

•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2008 να
αποδοθεί σε
ολόκληρο το Τοπικό Συμβούλιο Ψαθόπυργου και στον Πρόεδρό
του κ. Σωτήριο Κόρρα για την πολυετή τους καθημερινή και
αγόγγυστη δράση τους στα σκληρά και καθημερινά προβλήματα του
τόπου μας. Το τοπικό μας συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα που
έχει πολυετή θητεία και δράση στην τοπική μας διοίκηση, που με
θυσία του καθημερινού τους χρόνου καταπιάνονται με δύσκολα
θέματα, θέματα που τους αναγκάζουν να γίνονται πολλές φορές

δυσάρεστοι με μειοψηφίες και μικροσυμφέροντα. Σ’ αυτά τα πρόσωπα
αξίζει να τους εκφράσουμε την συμπάθειά μας, να τους αναδείξουμε ως
ανώνυμους, πολλές φορές, μαχητές της καθημερινότητας και της
γραφειοκρατίας και να τους εμψυχώσουμε σε πρωτοβουλίες που
συμβάλλουν στο κοινό καλό του τόπου μας όπως αυτό εκφράζεται
συλλογικά και πλειοψηφικά.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης αυτής.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 13 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 13/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε Απονομή τριών
βραβείων και ισάριθμων αναμνηστικών πλακετών σε θέματα πολιτισμού,
ανάπλασης τόπου και αθλητισμού κατά την εκδήλωση της Αγίας Τριάδας ως
ακολούθως :
•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2008 να αποδοθεί στον Πατέρα Γεώργιο Τζόλα
ιερέα της ενορίας Ψαθοπύργου

•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2008 να αποδοθεί στην ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

•

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2008 να αποδοθεί σε ολόκληρο το
Τοπικό Συμβούλιο Ψαθόπυργου και στον Πρόεδρό του κ. Σωτήριο Κόρρα»

Αναφορικά με το τρίτο θέμα «Έκδοση Ψηφίσματος προς τον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον Νομάρχη Αχαίας, τον
Δήμαρχο Ρίου και τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας με αφορμή
την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου «Βοσινάκης» » ο εισηγητής του
σχετικού θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρει την άδικη κοινωνικά αναστολή
της λειτουργίας του εργοστασίου «ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ» στο Δρέπανο Ρίου και
διαβάζει το ακόλουθο σχετικό ψήφισμα που πρέπει να σταλεί προς τους
αρμόδιους :

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου «ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ» στο
Δρέπανο Ρίου Αχαίας
από την ELBISCO οδηγεί στην ανεργία 65
εργαζόμενους και στον οικονομικό μαρασμό τις οικογένειές τους.
Εργαζόμενοι μετά από 20 και 30 χρόνια δημιουργική προσφοράς καλούνται
να γίνουν είτε άνεργοι είτε «εσωτερικοί μετανάστες» παίρνοντας μαζί τους τα
όνειρά και τους μόχθους μιας ζωής που ριζώθηκαν στο τόπο αυτό.

Η επιλογή της επιχείρησης ELBISCO στηρίζεται σε αποτιμήσεις
αριθμών που κατά την λογική τους αξιολογούν μη βιώσιμη την λειτουργία του
εδώ εργοστασίου.
Η ίδια λογική των αριθμών αναδεικνύει την μεταφορά του σε άλλη
περιοχή της χώρας μας ως βασικό συστατικό αναστροφής του λειτουργικού
αποτελέσματος της «ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ.
Μόνο που αυτή η λογική διαγράφει μια βασική παράμετρο της
οικονομικής αποτίμησης του αποτελέσματος. Τον παράγοντα άνθρωπο. Οι 65
εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επιχείρηση. Το
κεφάλαιο αυτό απαξιώνεται, μπροστά στην τεχνική των αριθμών.
Οι οικονομικές μετρήσεις των ειδικών της ELBISCO λαμβάνουν υπόψη
τους μήπως το κόστος ευκαιρίας που θα υποστεί η επιχείρηση από την
αδυναμία να βρει έγκαιρα 65 ίδιους και παραγωγικούς εργαζόμενους μέσα σε
«μια νύχτα». Αδυνατούμε να το πιστέψουμε. Οι μελέτες που υπάρχουν στην
διεθνή πρακτική αποδεικνύουν την αλήθεια των σκέψεών μας.
Την ύστατη ώρα προτείνουμε στους ειδικούς της ELBISCO να επαναεκτιμήσουν την θέση τους, να ξαναδιαβάσουν τους αριθμούς τους και κυρίως
να τους σταθμίσουν με την συσσωρευμένη τεχνογνωσία των 65 εργαζόμενων
που έτσι ξαφνικά απαξιώνουν. Αυτό το κεφάλαιο που απαξιώνεται λίγο πολύ
δημιουργήθηκε από διαχρονικές επενδύσεις και επομένως στην εκτίμηση των
τελικών τους αποτελεσμάτων θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους.
•
•

Αν θέλουν να κάνουν σωστές εκτιμήσεις.
Αν θέλουν να ισχυρίζονται ότι το εργοστάσιο κλείνει λόγω «μικρής
παραγωγής» θα πρέπει και να το αποδείξουν.

Η αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας δεν προϋποθέτει ότι
από την πρώτη μέρα εφαρμογής της θα έχει και μικρότερο ανά μονάδα
κόστος.
Τέλος το ίδιο το κράτος θα πρέπει να αποτιμήσει την λογική των
αναπτυξιακών κινήτρων που δίνει μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο. Δεν
μπορεί να επιδοτεί με υψηλά ποσοστά την δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό
ενός εργοστασίου στην λογική της περιφερειακής ανάπτυξης και της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, ενώ με την επιλογή του αυτή, να
δημιουργεί ακριβώς αντίθετο πρόβλημα σε άλλη περιφέρεια της χώρας. Θα
πρέπει οι αρμόδιοι του ΥΠΟΙΟ να μας απαντήσουν εάν :
•
•
•

Το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό για την χώρα;
Το όφελος από την χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων είναι
μεγαλύτερο από το κόστος μαρασμού που δημιουργεί σε μια άλλη
περιοχή της χώρας.
Μήπως στα κριτήρια αξιολόγησης τέτοιων επενδύσεων θα πρέπει να
συμπεριληφθεί και τέτοια παράμετρος κυρίως στην ομάδα Γ των
κριτηρίων αξιολόγησης του Ν. 3299/2004.

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου εκφράζει την απεριόριστη
υποστήριξή στους 65 εργαζόμενους, συμμετέχει δυναμικά στις
προσπάθειες την διατήρηση της λειτουργίας του εργοστασίου και
καλεί τους ειδικούς της ELBISCO να επανα-εκτιμήσουν την θέση τους.
Επίσης απαιτεί από την ηγεσία του τόπου
Ελλάδας, Νομαρχία Αχαίας και Δήμο Ρίου) να
διεκδικούν την έγκαιρη υλοποίηση των βασικών
Σιδηρόδρομος, φυσικό αέριο, κλπ) γιατί μόνο τότε
ίδια ή και περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα
επενδυτικές επιλογές.

μας (Περιφέρεια Δυτικής
συνεχίζουν δυναμικά να
έργων υποδομής (ΠΑΘΕ,
η περιοχή μας θα έχει τα
από άλλες ανταγωνιστικές

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

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης αυτής.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 14 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 14/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έκδοση
ψηφίσματος προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον
Νομάρχη Αχαίας, τον Δήμαρχο Ρίου και τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου
Πάτρας με αφορμή την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου «Βοσινάκης» με
περιεχόμενο σύμφωνα με την εισήγηση»

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