Πρακτικό 2ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 1η Απριλίου 2012 ημέρα Κυριακή και
ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Πολιτιστικού
υλλόγου Χαθοπύργου, Δημήτρη Καραβίδα, το Διοικητικό υμβούλιο, το
οποίο απαρτίστηκε από τους:
1. Δημήτριο Καραβίδα, πρόεδρος
2. Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος
3. Εξακουστή Φαλκιοπούλου, γενικός γραμματέας
4. Υωτεινή Παπαγεωργίου, ταμίας
5. Μαρία Λάτσινου, έφορος
6. Κωνσταντίνο Σομαρά, ειδικός γραμματέας
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
7. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
8. Βαγγέλης Κολύβρας, μέλος
9. Παναγιώτης Ανθόπουλος, μέλος
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο προεδρεύων της συνεδρίασης
κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω ημερήσια
διάταξη. την αρχή τον λόγο πήρε ο πρόεδρος, ο οποίος έθεσε τα ζητήματα
της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Επισκευή της εξωτερικής πόρτας του κλειστού γυμναστηρίου στο
Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου, με δαπάνη 50 ευρώ (υλικά και
εργασία)
2. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα
Υεβρουάριο και Μάρτιο, με δαπάνη 630,00 ευρώ και 870,00 ευρώ
αντίστοιχα.

3. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και
των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην
κα Λαμπρινή Λάτσινου για τους μήνες Υεβρουάριο και Μάρτιο με
συνολική δαπάνη 80,00 ευρώ.
4. Πρόταση ανάληψης πληρωμής του συνολικά συγκεντρωμένου
ποσού των 130,00 ευρώ από τα καταστήματα του Χαθοπύργου στον
κο Σσάκα Δημήτριο για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων,
μέσω του Πολιτιστικού υλλόγου Χαθοπύργου.
5. Πρόταση ανάληψης της ευθύνης επισκευής και αποκατάστασης
της εκάστοτε βλάβης της κεραίας του ραδιοσταθμού ΑΝΣΕΝΝΑ από
τεχνικό του Πολιτιστικού υλλόγου με μοναδική δαπάνη την αγορά
των εξαρτημάτων αποκατάστασης.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Επισκευή της εξωτερικής πόρτας
του κλειστού γυμναστηρίου στο Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, με
δαπάνη 50 ευρώ (υλικά και εργασία)» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η
συγκεκριμένη επισκευή για λόγους λειτουργικότητας και ασφάλειας
των ατόμων που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης αίθουσας για τις
διάφορες δραστηριότητες του Πολιτιστικού υλλόγου, καθώς και του
ίδιου του χώρου. Η αντικατάσταση αυτή θα πραγματοποιηθεί από
τον κ. Καττέ Ασημάκη, με συνολική χρέωση 50 ευρώ. [Εισηγήτρια
Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 4/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 50 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο, με δαπάνη 630,00
ευρώ και 870,00 ευρώ αντίστοιχα» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι από τον Υεβρουάριο έχουν δημιουργηθεί
τμήματα χορού για τις κατηγορίες των νέων, των εφήβων και των ενηλίκων
(για την παρουσίαση χορογραφιών στην θερινή εκδήλωση του εορτασμού της
Αγίας Σριάδος και των Αγίων Πάντων) με χοροδιδάσκαλο τον Παναγιώτη

Κατσίκη, υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού υλλόγου, στο κλειστό
γυμναστήριο πίσω από το Δημοτικό χολείο Χαθοπύργου. Η αίθουσα αυτή
παραχωρείται στον ύλλογο προσωρινά από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση
Αχαΐας, προκειμένου να αναπτύσσονται οι διάφορες δραστηριότητες του
υλλόγου, έως ότου αποκατασταθεί το σεισμόπληκτο κτήριο του Κοινοτικού
Γραφείου, για το οποίο έχει εγκριθεί Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την
Τπηρεσία Αποκατάστασης εισμοπλήκτων.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου
Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 5/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 5/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την συνολική δαπάνη, ποσού των 1500 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή για την καθαριότητα του
κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα
του χορού, στην κα Λαμπρινή Λάτσινου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
με συνολική δαπάνη 80,00» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητος ο καθαρισμός τόσο της
αίθουσας όσο και των χώρων υγιεινής, σχετικά με την χρήση τους από τους
συμμετέχοντες στις χορευτικές δραστηριότητες. Η καθαριότητα έχει
πραγματοποιηθεί από την κ. Λάτσινου Λαμπρινή και προτείνεται να συνεχίσει
η ίδια να την πραγματοποιεί για όλη την διάρκεια των χορευτικών
δραστηριοτήτων μέχρι και τον Ιούνιο, καθώς μέχρι σήμερα παρατηρείται η
πολύ καλή συντήρηση των χώρων εκ μέρους της. Η συνολική δαπάνη για
τους μήνες Υεβρουάριο και Μάρτιο ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 6/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 6/2012

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 80 ευρώ, καθώς και την ανάθεση της
καθαριότητας στην κα Λάτσινου Λαμπρινή για όλη την διάρκεια των
χορευτικών δραστηριοτήτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση ανάληψης πληρωμής του
συνολικά συγκεντρωμένου ποσού των 130,00 ευρώ από τα καταστήματα του
Ψαθοπύργου στον κο Τσάκα Δημήτριο για την καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων, μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου» ο εισηγητής του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω της
ενσωμάτωσης της κοινότητας Χαθοπύργου στον δήμο Πατρέων, η ανάγκη
καθαρισμού και συντήρησης της καλής κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων
είναι όλο και πιο έντονη, αφού το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου
αδυνατεί να αντεπεξέλθει με την συχνότητα που απαιτούν οι ανάγκες της
Σοπικής μας Κονότητας, λόγω του αυξημένου αριθμού ενσωμάτωσης άλλων
Σοπικών Κοινοτήτων με τον ν. Καλλικράτη. Κατανοώντας οι καταστηματάρχες
της κοινότητας το παραπάνω πρόβλημα και θέλοντας να διατηρήσουν την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων του Χαθοπύργου, προτείνουν να
συγκεντρώνουν μηνιαίως το ποσό των 10,00 ευρώ έκαστος (σύνολο 130,00
ευρώ) και μέσω ενός ιδιωτικού συμφωνητικού (η σύνταξη και έγκριση του
οποίου θα τεθεί υπό ψηφοφορία στο ώμα) να αναθέτουν στον ύλλογο την
πληρωμή στον Δημήτριο Σσάκα του Παναγιώτη. [Εισηγητής Καραβίδας
Δημήτρης]

Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η ανάληψη αυτής της
αρμοδιότητας από τον ύλλογο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 7/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 7/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω ανάληψη αρμοδιότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση ανάληψης της ευθύνης
επισκευής και αποκατάστασης της εκάστοτε βλάβης της κεραίας του
ραδιοσταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ από τεχνικό του Πολιτιστικού Συλλόγου με μοναδική
δαπάνη την αγορά των εξαρτημάτων αποκατάστασης» ο εισηγητής του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω περιοδικής βλάβης της
κεραίας του ραδιοσταθμού ΑΝΣΕΝΝΑ θα διενεργηθεί αυτοψία για την
αντιμετώπιση του προβλήματος, παρουσία δύο τουλάχιστον μελών του Δ..
και από αυτό το σημείο και έπειτα υπεύθυνος για την όποια αναγκαία
αποκατάσταση βλάβης καθώς και για την φύλαξη της κλειδαριάς που θα
αντικατασταθεί θα είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού υλλόγου. Επίσης ο
τεχνικός που ο ύλλογος θα ορίσει θα παρέχει δωρεάν την εργασία
αποκατάστασης με μόνη δαπάνη την αγορά των ανταλλακτικών. [Εισηγητής
Καραβίδας Δημήτρης]
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η ανάληψη της συγκεκριμένης
αρμοδιότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 8/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. την Κυριακή 8 Απριλίου ώρα 18:45 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την ενημέρωση σχετικά με το
πρόβλημα του ραδιοσταθμού ΑΝΣΕΝΝΑ, την εντατικοποίηση των ρυθμών για
την άρτια διεξαγωγή της δραστηριότητας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2012, για τον εορτασμό της Αγίας
Σριάδας στις 3 Ιουνίου 2012 και των Αγίων Πάντων στις 10 Ιουνίου 2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση και για αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου

Καραβίδας Δημήτρης

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

πυρούλια Όλγα
Φαλκιοπούλου Εξακουστή
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Λάτσινου Μαρία
Σομαράς Κωσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

