Πρακτικό 9ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 19η Οκτωβρίου 2012 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 20:00 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. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
6. Κωσταντίνος Σομαράς , ειδικός γραμματέας
7. Μαρία Λάτσινου, έφορος
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 φθορών εξωτερικών σιδερένιων πορτών του Δημοτικού
χολείου Χαθοπύργου, λόγω διάβρωσης και προτεινόμενη δαπάνη.
2. Πρόταση υποστήριξης ενεργειών του Σοπικού υμβουλίου για
ένταξη των Παλαιών Δημοτικών χολείων Χαθοπύργου και Ροδινής,
σε συγχρηματροδοτούμενα πρόγραμματα για την αποκατάσταση των
φθορών τους.
2. Δημιουργία οικονομικών πακέτων στην δραστηριότητα του χορού

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Επισκευή φθορών εξωτερικών
σιδερένιων πορτών του Δημοτικού Σχολείου Ψαθόπυργου, λόγω διάβρωσης και
προτεινόμενη δαπάνη» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: ότι είναι αναγκαία η αποκατάσταση φθορών διάβρωσης των
εξωτερικών πορτών του Δημοτικού χολείου Χαθόπυργου, τόσο για λόγους
ασφάλειας και λειτουργικότητας στην προσπέλασή τους από μαθητές και
διδακτικό προσωπικό τόσο και για λόγους αισθητικής. Η προτεινόμενη
δαπάνη για την επισκευή των τριών εξωτερικών πορτών, ανέρχεται στα 100
ευρώ που συμπεριλαμβάνει την αμοιβή εργάτη για την επισκευή των φθορών.
[Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]. Σα υλικά επισκευής τους είναι από δωρεές
κατοίκων του Χαθόπυργου.
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 28/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 28/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 100 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση υποστήριξης ενεργειών του
Σοπικού υμβουλίου για ένταξη των Παλαιών Δημοτικών χολείων
Χαθοπύργου και Ροδινής, σε συγχρηματροδοτούμενα πρόγραμματα για την
αποκατάσταση των φθορών τους.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι αναγκαία η προσπάθεια αποκατάστασης
των βλαβών των παραπάνω κτηρίων, τόσο για την αναβίωση των αναμνήσεων
που συνδέει τον κάθε ένα από εμάς με τους συγκεκριμένους χώρους, όσο και
για τον εξωραϊσμό των κτηρίων και την καλύτερη εναρμόνισή τους με την
ευρύτερη περιοχή. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω ένταξη σε πρόγραμμα
επιχορήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 29/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 29/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν πρόταση για την προσπάθεια ένταξης των σχολικών κτηρίων σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Δημιουργία οικονομικών πακέτων στην
χορευτική δραστηριότητα του Συλλόγου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι προτείνονται δύο οικονομικά πακέτα
επιλογής για τους συμμετέχοντες στην εν λόγω δραστηριότητα. Πιο
συγκεκριμένα, οι ενήλικες μπορούν να επιλέξουν τέσσερις διαφορετικές
κατηγορίες μαθημάτων μέσα στην εβδομάδα, με αντίστοιχο μηνιαίο κόστος
ανά κατηγορία μαθήματος τα 10 ευρώ. Σο προτεινόμενο Α ΠΑΚΕΣΟ (ατομικό)
αναφέρεται στους ενήλικες που θα κάνουν χρήση όλων των εβδομαδιαίων
μαθημάτων (4), όπου θα γίνεται έκπτωση 10 ευρώ μηνιαίως ανά άτομο. Σο
προτεινόμενο Β ΠΑΚΕΣΟ (οικογενειακό) αφορά σε έναν γονέα που κάνει
χρήση μόνο των τριών εβδομαδιαίων μαθημάτων όπου θα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο παιδί του. Σην επιβάρυνση που θα
προκύπτει από την δημιουργία των δύο αυτών πακέτων θα την επωμίζεται ο
ύλλογος. Απαραίτητη προϋπόθεση σωστής λειτουργίας των προγραμμάτων
είναι η έγκαιρη τακτοποίηση των εκάστοτε οικονομικών ενισχύσεων των
συμμετεχόντων. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]. ε επόμενη
συνεδρίαση του Δ θα γίνει απότίμηση του κόστους αυτού για το Σαμείο του
υλλόγου.
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 30/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 30/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου ώρα 20:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου με βασικό θέμα την επιτάχυνση των
ενεργειών για την ένταξη των Παλαιών Δημοτικών χολείων Χαθοπύργου και
Ροδινής, σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για την αποκατάσταση των
φθορών τους.

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
Όλγα πυρούλια
Φαλκιοπούλου Εξακουστή
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Σσάκας Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

