Πρακτικό 8ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Κυριακή
και ώρα 18:00 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. Εξακουστή Φαλκιοπούλου, γενικός γραμματέας
3. Κωνσταντίνος Σομαράς, ειδικός γραμματέας
4. Μαρία Λάτσινου, έφορος
5. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
6. Παναγιώτης Ανθόπουλος, μέλος
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
7. Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος
8. Υωτεινή Παπαγεωργίου, ταμίας
9. Βαγγέλης Κολύβρας, 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. Αφαίρεση και αντικατάσταση των παλαιών κλειδιών και
κλειδαριών του κλειστού γυμναστηρίου καθώς και του χώρου
υγιεινής με παράδοση αυτών από τον Πρόεδρο του Δ.. στην
Τποδιεύθυντρια του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου κυρία Θεώνη
Κολοκυθά με σχετική προτεινόμενη δαπάνη.
2. Πρόταση μείωσης ετήσιας δαπάνης για την εργασία της
Λογίστριας του υλλόγου στο ποσό των 80 ευρώ.

3. Διοργάνωση Ημέρας Αιμοδοσίας στις 9 Δεκεμβρίου 2012.
4. Διοργάνωση χορευτικής δραστηριότητας για την σεζόν 2012 –
2013 και πρόταση προγράμματος και πληρωμών.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Αφαίρεση και αντικατάσταση των
παλαιών κλειδιών και κλειδαριών του κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων
υγιεινής καθώς και παράδοση αυτών με σχετική προτεινόμενη δαπάνη» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
είναι αναγκαία η αντικατάσταση κλειδαριών στους προαναφερόμενους
χώρους, διότι παρατηρήθηκε μερική απώλεια του συνόλου αυτών
αναφορικά στους χώρους διεξαγωγής των χορευτικών μαθημάτων της
προηγούμενης σεζόν. Για αυτό τον λόγο προτείνεται η παράδοση των δύο
παλαιών ζευγαριών κλειδιών με τις αντίστοιχες κλειδαριές των χώρων όπου
γινόταν χρήση της χορευτικής δραστηριότητας και η αντικατάστασή τους
σε τρία νέα ζευγάρια, εκ των οποίων το πρώτο θα παραδοθεί στην
Τποδιευθύντρια του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου κ. Θεώνη
Κολοκυθά και τα υπόλοιπα δύο θα κρατηθούν προσωρινά μέχρι την λήξη
των φετινών δραστηριοτήτων στους παραπάνω χώρους, από τα μέλη του
Δ.. Παπαγεωργίου Υωτεινή και Φαλκιοπούλου Εξακουστή. Κατόπιν θα
επιστραφούν στην κ. Κολοκυθά Θεώνη. Η προτεινόμενη δαπάνη για την
προμήθεια και αντικατάσταση των κλειδαριών, προτείνεται να γίνει από
τον κ. Καττέ Ασημάκη και ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. [Εισηγητής
Καραβίδας Δημήτρης]
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 24/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 24/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 30 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση μείωσης ετήσιας δαπάνης
για την εργασία της Λογίστριας του Συλλόγου στο ποσό των 80 ευρώ» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω
των ευρύτερων οικονομικών δυσχεριών της εποχής, ευλόγως έχει μειωθεί

σημαντικά η οικονομική ενίσχυση των μελών μας προς τον ύλλογό μας, με
αποτέλεσμα την προτεινόμενη μείωση της ετήσιας δαπάνης μας προς την
Λογίστρια του υλλόγου, στο ποσό των 80 ευρώ. [Εισηγητής Καραβίδας
Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω μείωση δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 25/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω μείωση δαπάνης στα 80 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Διοργάνωση Ημέρας Αιμοδοσίας» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι όπως
κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είναι απαραίτητη η συμμετοχή των μελών μας και
μη, στην διαδικασία αιμοδοσίας γιατί αυτή η ολιγόλεπτη αλλά τόσο
σημαντική πράξη αποτελεί πολύτιμη τόνωση και συνεισφορά προς τον
πάσχοντα συνάνθρωπο. Η εν λόγω διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 9 Δεκεμβρίου από τις 11.00 π.μ. έως και τις 14.00 μμ. το Ιατρείο
του Κοινοτικού Καταστήματος, στον Χαθόπυργο, με την βοήθεια και
συνεργασία του υπεύθυνου της Ομάδας υλλόγου Εθελοντών Αιμοδοσίας
Αχαίας «Ο ΑΙΜΟΔΟΣΗ» κ. ιμιγιάτου. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω διοργάνωση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 26/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω διοργάνωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Διοργάνωση χορευτικής δραστηριότητας για
την σεζόν 2012 – 2013 και πρόταση προγράμματος καθώς και πληρωμών» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
λαμβανομένου του αποτελέσματος της όμορφης παρουσίασης των χορευτικών
επιδείξεων στις θερινές εκδηλώσεις του Εορτασμού της Αγίας Σριάδας και των
Αγιών Πάντων, στον Χαθόπυργο και Ροδινή αντίστοιχα, υπό την διδασκαλία
του χοροδιδάσκαλου κ. Παναγιώτη Κατσίκη, προτείνεται η επαναφορά των
μαθημάτων από την 1η Οκτωβρίου 2012, υπό την καθοδήγηση του κ.
Κατσίκη. Προτείνεται η δημιουργία τεσσάρων τμημάτων για τους ενήλικες, με
διαφορετική κατηγορία ανά μάθημα και δύο συνολικά τμημάτων για τους
έφηβους και τους μικρούς αντίστοιχα. Επίσης για να αποφευχθούν
ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομικώς
ασύμφορες καταστάσεις το Σαμείο του υλλόγου, προτείνεται η ωριαία
πληρωμή του κ. Κατσίκη στο ποσό των 30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Υ.Π.Α. και η μηνιαία οικονομική ενίσχυση των συμμετεχόντων στο ποσό των
δέκα ευρώ ανά κατηγορία μαθήματος. Ανάλογα με την συμμετοχή θα γίνει
πρόταση για τον επόμενο μήνα για την δημιουργία οικονομικών πακέτων.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δραστηριότητα.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 27/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω υλοποίηση της δραστηριότητας με τις αναφερθείσες
οικονομικές συνδρομές και δαπάνες.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου ώρα 20:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την αποκατάσταση
φθορών στις εξωτερικές πόρτες του Δημοτικού χολείου, καθώς και την
δημιουργία οικονομικών πακέτων στην δραστηριότητα του χορού.
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
Φαλκιοπούλου Εξακουστή
Σομαράς Κωνσταντίνος
Λάτσινου Μαρία
Σσάκας Νεκτάριος
Ανθόπουλος Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

