Πρακτικό 3ο/2010 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 29η Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου..
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Δημήτρης Καραβίδας

•

Ειρήνη Παπαγεωργίου

•

Ελευθερία Κόρρα

•

Αλεξάνδρα Λάτσινου

•

Αντωνία Μίχαλου

•

Βαγγέλης Κολύβρας

•

Δημήτρης Χριστοδουλάκης

•

Θανάσης Κολύβρας

•

Κώστας Τομαράς

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προγραμματισμός και οργάνωση του ετήσιου εορτασμού της
Αγίας Τριάδας
2. Αποδοχή προσφοράς του μουσικού συγκροτήματος ΗΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ για την συμμετοχή του στο Πανηγύρι της Αγίας
Τριάδας
3. Αποδοχή δαπάνης ύψους 550 ευρώ για την απόκτηση
εξοπλισμού αναγκαίου για την οργάνωση της γιορτής της Αγίας
Τριάδας

4. Οργανωτική Προετοιμασία 3ου Psathathlon την 1η Αυγούστου
2010
5. Οργανωτική Προετοιμασία για την εορτή της 20 Ιουνίου 2010 για
την μνήμη των γεγονότων της απελευθέρωσης από το τρένο –
κλούβα Ελλήνων πατριωτών και των αντιποίνων των Γερμανών με
την σύλληψη, τον βασανισμό την καταδίκη τους σε εκτέλεση και
τελικά την απελευθέρωση των 30 κατοίκων του Ψαθόπυργου.
6. Αποδοχή προσφοράς για την εκπόνηση τριών μελετών γι ατο
δημοτικό κτήριο του ΔΔ Ψαθόπυργου ήτοι:.
o Μελέτη Στατικής επάρκειας φάση Α,
o Μελέτη Στατικής Επάρκειας φάση Β και
o Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης του κτιρίου αυτού.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Προγραμματισμός και
οργάνωση του ετήσιου εορτασμού της Αγίας Τριάδας» ο Πρόεδρος του ΔΣ
ενημερώνει για τις διαθέσιμες ημερομηνίες που θα πρέπει να οργανωθεί το
πανηγύρι της Αγίας Τριάδας 2010. Επίσης ενημερώνει το ΔΣ για την
επικοινωνία του με το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακταίου για την
οργάνωση αντίστοιχης εκδήλωσης το Σάββατο 22 Μαίου 2010. Προτείνεται να
οργανωθεί το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ψαθόπυργου την Κυριακή 23 Μαίου 2010 με ώρα έναρξης την 21:30
μμ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 8/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφασίζει την οργάνωση της
θρησκευτικής πανήγυρης του Αγίου Πνεύματος την Κυριακή 23 Μαίου 2009 με
ώρα έναρξης την 9:30μμ».

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Αποδοχή προσφοράς του μουσικού
συγκροτήματος ΗΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ για την συμμετοχή του στο Πανηγύρι της
Αγίας Τριάδας» ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Ταμίας ενημερώνουν το ΔΣ για από
24 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή του μουσικού συγκλροτήματος ΗΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ με το αίτημα συμμετοχής τους στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας.
Η Προσφορά τους μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
«Η ορχήστρα μας αποτελείται από: πλήκτρα, κιθάρα, μπουζούκι, τύμπανα,
κλαρίνο, τουμπερλέκι, και πλαισιώνεται από έναν τραγουδιστή και δύο
τραγουδίστριες.
Η ώρα έναρξης της εκδήλωσης θα οριστεί από τον σύλλογό σας, και η χρονική
διάρκεια του μουσικού προγράμματος θα είναι απεριόριστη!
Η ηχητική εγκατάσταση περιλαμβάνει: 8 ηχεία ElectroVoice, 4 Subwoofers
Dynacord, 4 stage monitors, 2 side monitors συνολικής ισχύος 10.000
Watts.
Πατάρι αλουμινίου διαστάσεων 4m X 6m ύψους 1,10m.
Η φωτιστική εγκατάσταση περιλαμβάνει: Τράσσα φώτων μήκους 9m και ύψους
έως 4,5m πάνω στην οποία θα στηριχθούν:
12 PAR έγχρωμοι προβολείς, 4 ρομποτικά, 6 LED έγχρωμοι προβολείς, 2
προβολείς ιωδίνης λευκοί, και 1 stroboline ή τεχνητή ομίχλη (προαιρετικά).
Όλος ο εξοπλισμός ελέγχεται με κονσόλες ήχου και φώτων από εξειδικευμένους
χειριστές (ηχολήπτες-φωτιστές) και απαιτείται τριφασική παροχή ρεύματος 5 Χ
32 amper για την ομαλή και ποιοτική λειτουργία του συστήματος
Το συνολικό κόστος του ήχο-φωτιστικού εξοπλισμού της εκδήλωσης, καθώς και
του 9μελούς επιτελείου των μουσικών και τραγουδιστών, ανέρχεται στο ποσό των
2.700 euro».
Διερευνήθηκε η ποιότητα και η συμμετοχή του συγκροτήματος σε άλλες
εκδηλώσεις, διερευνήθηκε η σχέση κόστους – ωφέλειας του Συλλόγου από
την παραπάνω συμμετοχή, αξιολογήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις και
διερευνήθηκαν προτάσεις μελών του Συλλόγου αναφορικά με το πανηγύρι
της Αγίας Τριάδας. Η προσφορά του συγκροτήματος «ΗΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ»
υπερτερεί σαφώς σε όλα τα παραπάνω κριτήρια και προτείνεται η αποδοχή
της.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 9 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 9/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποδέχεται την συνμημμένη στο
παρόν πρακτικό προσφορά του μουσικού Συγκροτήματος ΗΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
για την συμμετοχή του στο Πανηγύρι της Αγίας. Η προσφορά του συγκροτήματος
αυτού συμπεριλαμβάνει όλα τα παραπάνω ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά που αναλύονται και εξειδικεύονται στην συνημμένη
προσφορά.του».

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Αποδοχή δαπάνης ύψους 490 ευρώ
για την απόκτηση εξοπλισμού αναγκαίου για την οργάνωση της γιορτής της
Αγίας Τριάδας» ο Ταμίας του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ για την ανάγκη
αγοράς εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την άρτια διοργάνωση του
πανηγυριού. Ειδικότερα ενημερώνει ότι υπάρχει ανάγκη για την αγορά των
παρακάτω :

Ο Πρόεδρος του ΔΣ υπογραμμίζει ότι κάθε χρόνο ο Σύλλογος υποχρεούται
για να καλύψει με τον παραπάνω εξοπλισμό τις απαιτήσεις της οργάνωσης
του πανηγυριού να αναζητά την διαθεσιμότητά τους από άλλους Συλλόγους
πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά οργανωτικά προβλήματα
από την μη διάθεσή τους. Επομένως παρά την οικονομική στενότητα που
αντιμετωπίζει ο Σύλλογος κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη η απόκτηση του
εξοπλισμού
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 10 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 10/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφασίζει να προβεί στην
δαπάνη απόκτησης εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την άρτια
διοργάνωση του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας. Ο εξοπλισμός αυτός είναι:
Δύο καζάνια 100 και 70 κιλών ανοξείδωτα, δύο φλόγιστρα με πλήρη εξοπλισμό
τους και ένα πλαστικό κάδο διατήρησης.

Η συνολική δαπάνη του εξοπλισμού αυτού είναι 490 ευρώ.
Ο Εξοπλισμός αυτός με φροντίδα του ΔΣ θα σημανθεί θα αριθμηθεί και θα
εγγραφεί στο βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου .

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Οργανωτική Προετοιμασία 3ου
Psathathlon την 1η Αυγούστου 2010» η Έφορος του Συλλόγου ενημερώνει το
ΔΣ για την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας διεξαγωγής του 3ου
Psathathlon. Η κατάλληλη ημερομηνία διεξαγωγής του σύμφωνα και με τον
ετήσιο
προγραμματισμό
του
ΔΣ
αλλά
και
την
περίοδο
που
πραγματοποιήθηκαν οι διοργανώσεις των προηγούμενων χρόνων είναι η
Κυριακή 1 Αυγούστου 2010.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 11 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 11/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφασίζει να ορίσει ως
ημερομηνία διεξαγωγής του 3ου Psathathlon την 1η Αυγούστου 2010 ημέρα
Κυριακή. Ορίζεται ως οργανωτική επιτροπή τα μέλη του Συλλόγου κκ Ηλίας
Κουρεμένος και Αναστάσιος Νταουσιάνης που θα υποστηρίζονται από το μέλος
του ΔΣ κ. Τομαρά Κώστα. Σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα συζητηθεί και το
κόστος οργάνωσης της εκδήλωσης αυτής καθώς και οι πηγές χρηματοδότησής
του μετά από σχετική εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής.

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Οργανωτική Προετοιμασία για την
εορτή της 20 Ιουνίου 2010 για την μνήμη των γεγονότων της απελευθέρωσης
από το τρένο – κλούβα Ελλήνων πατριωτών και των αντιποίνων των Γερμανών
με την σύλληψη, τον βασανισμό την καταδίκη τους σε εκτέλεση και τελικά την
απελευθέρωση των 30 κατοίκων του Ψαθόπυργου» ο Πρόεδρος του Συλλόγου
ενημερώνει το ΔΣ ότι μετά από συνεργασία και συνεννόηση με την Δημοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ρίου (ΔΕΠΑΡ) προτείνεται η από κοινού
οργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης έτσι ώστε να αναδειχθεί ως ιστορική
επέτειος, να καθιερωθεί ο εορτασμός της και να αναδειχθεί μέσα από την
συνεργασία με την ΔΕΠΑΡ ο ρόλος και το πολιτιστικό έργο της. Ειδικότερα
προτείνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής την Κυριακή 20 Ιουνίου
2010. Η Θεια Λειτουργία εκείνης της ημέρας θα είναι πανηγυρική και μετά
το πέρας της θα οργανωθούν τα παρακάτω :

1. Θεατρικό δρώμενο που επιμελείται η θεατρική ομάδα της
ΔΕΠΑΡ
2. Αποκαλυπτήρια της ειδικής παράστασης σε μάρμαρο ή άλλο
υλικό που η κατασκευή του θα χρηματοδοτηθεί από τον
Σύλλογο. Η παράσταση αυτή σε συνεργασία με το ΤΣ
Ψαθόπυργου θα τοποθετηθεί είτε στον ΣΣ Ψαθοπύργου (στο τόπο
που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα) είτε στον περιβάλλοντα χώρο
του Κοινοτικού Γραφείου.
Αναφορικά με το κόστος της εκδήλωσης αυτής θα καθοριστεί σε επόμενη
συνεδρίαση του ΔΣ μετά από σχετική εισήγηση του Πρόεδρου του ΔΣ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 12 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 12/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφασίζει να οργανώσει για
την Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 εορτή για την μνήμη των γεγονότων της
απελευθέρωσης από το τρένο – κλούβα Ελλήνων πατριωτών και των αντιποίνων
των Γερμανών με την σύλληψη, τον βασανισμό την καταδίκη τους σε εκτέλεση
και τελικά την απελευθέρωση των 30 κατοίκων του Ψαθόπυργου. Σε επόμενη
συνεδρίαση του ΔΣ θα αποφασιστεί το κόστος της εκδήλωσης αυτής καθώς και
οι πηγές χρηματοδότησής της

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Αποδοχή προσφοράς για την εκπόνηση
τριών μελετών για το δημοτικό κτήριο του ΔΔ Ψαθόπυργου» ο Πρόεδρος του
Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι ο Μηχανικός κ. Πανταζής Βαγγέλης έχει
υποβάλλει προσφορά για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που
απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης του Δημοτικού Κτιρίου
του ΔΔ Ψαθόπυργου. Η προσφορά του κρίθηκε ότι είναι η πλέον συμφέρουσα
σε συνδυασμό με το κόστος, τον χρόνο ολοκλήρωσης των σχετικών μελετών
και την αρτιότητά τους σε σχέση με τις προδιαγραφές τους.
Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι
o Μελέτη Στατικής επάρκειας φάση Α,

o Μελέτη Στατικής Επάρκειας φάση Β και
o Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης του κτιρίου αυτού.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 13/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφασίζει να αναθέσει στον κ.
Πανταζή Ευάγγελο Μηχανικό την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών στατικής
επάρκειας και στατικής ενίσχυσης που είναι αναγκαίες για την έναρξη των
εργασιών ανακαίνισης του Δημοτικού Κτιρίου του ΔΔ Ψαθοπύργου. Το κτίριο
αυτό μετά την ανακαίνισή του θα επιτρέχει στον Πολιτιστικό Σύλλογο καθώς και
στους άλλους συλλόγους του Ψαθόπυργου να έχουν μόνιμη στέγη.

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
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Αλεξάνδρα Λάτσινου
Αντωνία Μίχαλου
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ευάγγελος Κολύβρας
Αθανάσιος Κολύβρας
Κώστας Τομαράς

