Πρακτικό 2ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Σάββατο 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 Δημήτρης, Μέλος

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση της τακτικής γενικής
συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για το 2009
2. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου για το 2008
3. Έγκριση προγραμματισμού Δράσης για το 2009
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Προγραμματισμός για την
πραγματοποίηση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για
το 2009» μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και έχοντας υπόψη μας
το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου πρέπει να
πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας.
Επίσης επειδή φέτος κλείνει δύο χρόνια η θητεία του παρόντος ΔΣ του
συλλόγου θα πρέπει η γινική συνέλευση να προχωρήσει και στην διοργάνωση
των εκλογών ανάδειξης νέου ΔΣ. Επομένως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ακόλουθα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2008

2. Ταμειακός Απολογισμός
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη μελών Δ. Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής
5. Υποβολή υποψηφιοτήτων για νέο Δ. Σ.
Προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής
8η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 11
εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου.
απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
Φεβρουαρίου 2009, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Συνέλευσης είναι η
πμ στην αίθουσα
Σε περίπτωση μη
την Κυριακή 15

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Συλλόγου 8η Φεβρουαρίου 2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 πμ στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. Σε περίπτωση
μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15
Φεβρουαρίου 2009, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 5 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 5/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου έχοντας υπόψη του το άρθρο
20 του καταστατικού του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθόπυργου, την 08/02/2009 ημέρα Κυριακή και
ώρα 11:00 π.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 15/02/2009 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2008
2. Ταμειακός Απολογισμός
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη μελών Δ. Σ. και Εξελεγκτικής
Επιτροπής
5. Υποβολή υποψηφιοτήτων για νέο Δ. Σ. ».
Αναφορικά με το δεύτερο (2) θέμα «Έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού του Συλλόγου για το 2008» ο εισηγητής του σχετικού θέματος,

Ταμίας του ΔΣ, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δραστηριότητας του
συλλόγου κατά την απελθούσα χρονιά (2008).

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008
Κατά το οικονομικό έτος 2008 ο σύλλογος είχε τα ακόλουθα έσοδα:
ΕΣΟΔΑ
1. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
2. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
3. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
4. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
5. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
6. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
7. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων
8. από λαχειοφόρο αγορά
9. από πανηγύρι
10. από δωρεές τοπικών επιχειρήσεων
11. από τόκους τραπεζικού λογαριασμού
Σύνολο εσόδων

αρ.133
αρ.151
αρ.171
αρ.201
αρ.251
αρ.267
αρ.301

ως
ως
ως
ως
ως
ως
ως

150)
170)
200)
250)
266)
300)
320)

Πλεόνασμα 2007

394,00 €
343,00 €
780,00 €
990,00 €
840,00 €
2.367,00 €
540,00 €
4.215,00 €
6.264,00 €
6.200,00 €
72,67 €
23.005,67 €
8.062,27 €

Κατά το οικονομικό έτος 2008 ο σύλλογος προέβη στα ακόλουθα έξοδα:
Σύνολο εξόδων 2008
27.541,43 €
Συμπεράσματα οικονομικού έτους 2008
1. Συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2008
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ:
2.
Τραπεζικός λογαριασμός 31/12/08
3. μετρητά ταμείου 31/12/08
ΣΥΝΟΛΟ

Κατατέθηκε για δεύτερη φορά φορολογική δήλωση

3.526,51 €

3.320,94 €
205,57 €
3.526,51 €

Ο Ταμίας του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Αναστάσιος Νταουσιάνης

Δημήτρης Καραβίδας

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 6 του 2009 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 6/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου για το 2008 που παρουσιάζει :
Σύνολο εσόδων

23.005,67 €

Πλεόνασμα 2007

8.062,27 €

Σύνολο εξόδων 2008

27.541,43 €

1. Συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2008
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ:
2.
Τραπεζικός λογαριασμός 31/12/2008
3. μετρητά ταμείου 31/12/2008
ΣΥΝΟΛΟ

3.526,51 €

3.320,94 €
205,57 €
3.526,51 €

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου να
παρουσιάσουν τον παραπάνω απολογισμό και στην προγραμματισμένη Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου»

Αναφορικά με το τρίτο (3) θέμα «Έγκριση προγραμματισμού Δράσης
για το 2009». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ,
παρουσίασε τον προγραμματισμό δράσης που θα παρουσιαστεί στην Γενική

Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για το 2009. Ο προγραμματισμός αυτός
σε γενικές γραμμές παρουσιάζει την συνέχιση των δράσεων που ξεκίνησαν στο
2008. Όμως επειδή το θέμα του προγραμματισμού δράσης του συλλόγου για
το 2009 είναι θέμα που θα αναλάβει να παρουσιάσει το νέο ΔΣ που θα
προκύψει από τις εκλογές ανάδειξης του, προτείνεται ο προγραμματισμός
δράσης που παρουσιάζει το παρόν ΔΣ να είναι για την περίοδο μέχρι την
διενέργεια των εκλογών, δηλαδή για τους πρώτους 3 μήνες του 2009.
Για το διάστημα αυτό ο Σύλλογος θα :
1. Συνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παιδικό και ενηλίκων. Το μηνιαίο κόστος του τμήματος είναι 200€
2. Συνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr. Το μηνιαίο κόστος αυτής της δράσης είναι 30€
3. Ξεκινήσει την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα
για τα θέματα του Ψαθόπυργου. Το κόστος αυτής της έκδοσης θα είναι
περίπου 90€ ανά μήνα για μονόχρωμη έκδοση και 140€ για έγχρωμη.
Συνολικό μέγεθος έκδοσης προτείνεται τα 300 φύλλα. Προτείνεται η
μηνιαία μονόχρωμη έκδοση.
4. Να συνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του
εξειδικευμένο γραφείο με μηνιαίο κόστος 20€.

συλλόγου

από

το

5. Με βάση αυτές τις δράσεις η ετήσια επιβάρυνση του Συλλόγου από τις
δράσεις αυτές είναι η ακόλουθη.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

200 €

12

2.400 €

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

30 €

12

360 €

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

90 €

12

1.080 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

20 €

12

240 €

ΣΥΝΟΛΟ

340 €

4.080 €

Η ετήσια επιβάρυνση αυτή του Συλλόγου καλύπτεται πλήρως από τα
προβλεπόμενα έσοδα του συλλόγου από τις συνδρομές των μελών του.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 7 του 2009 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 7/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση του
προγραμματισμού δράσης του Συλλόγου για το πρώτο τρίμηνο του 2009 και τον
προγραμματισμό δράσης για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι το τέλος του 2009 θα

πρέπει να τον αποφασίσει το επόμενο ΔΣ. Σύμφωνα με το προγραμματισμό
δράσης για το α τρίμηνο ο σύλλογος θα :
1. Συνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παιδικό και ενηλίκων. Το μηνιαίο κόστος του τμήματος είναι 200€
2. Συνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr. Το μηνιαίο κόστος αυτής της δράσης είναι 30€
3. Ξεκινήσει την έκδοση μηνιαίας εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για
τα θέματα του Ψαθόπυργου. Το κόστος αυτής της έκδοσης θα είναι
περίπου 90€ ανά μήνα για μονόχρωμη έκδοση και 140€ για έγχρωμη.
Συνολικό μέγεθος έκδοσης προτείνεται τα 300 φύλλα. Προτείνεται η
μηνιαία μονόχρωμη έκδοση.
4. Να συνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του συλλόγου από το εξειδικευμένο
γραφείο με μηνιαίο κόστος 20€.
5. Με βάση αυτές τις δράσεις η ετήσια επιβάρυνση του Συλλόγου από τις
δράσεις αυτές είναι η ακόλουθη.
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2009
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

200 €

12

2.400 €

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

30 €

12

360 €

ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

90 €

12

1.080 €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

20 €

12

240 €

ΣΥΝΟΛΟ

340 €

4.080 €

Η ετήσια επιβάρυνση αυτή του Συλλόγου καλύπτεται πλήρως από τα
προβλεπόμενα έσοδα του συλλόγου από τις συνδρομές των μελών του.»
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

