Πρακτικό 1ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή
και ώρα 11:30 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. Κωσταντίνος Σομαράς , ειδικός γραμματέας
7. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
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. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα
Ιανουάριο.
2. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και
των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην
κ. Λικμέτα Υλώρα για τον μήνα Ιανουάριο.
3. Πληρωμή για την εργασία αντικατάστασης τεσσάρων κοίλων
κατόπτρων χρήσης οδοποιίας στον κ . Ασημάκη Καττέ, ύψους 60
ευρώ.

4. Διαχωρισμός 4 πανομοιότυπων τεμαχίων μπλοκ αποδείξεων
εσόδων του υλλόγου.
5. Προγραμματισμός για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
υλλόγου.
6. Βράβευση των μαθητών του Χαθοπύργου για την επιτυχία τους
στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος
2012.
7. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση της Σακτικής Γενικής
υνέλευσης των μελών του συλλόγου για το έτος 2013.
8. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του υλλόγου για το
2012.
9. Έγκριση του προγραμματισμού δράσης για το έτος 2013.
10. Δωρεά ύψους 200 ευρώ στον Διευθυντή του Δημοτικού χολείου
Χαθοπύργου.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Ιανουάριο 2013» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Προτείνεται στην εκδήλωση κοπής
πίτας να παρουσιαστεί δείγμα των χορευτικών τμημάτων μας με την
καθοδήγηση του κ. Κατσίκη. Επίσης η μηνιαία δαπάνη για την πληρωμή του
για τον Ιανουάριο ανέρχεται στο ποσό των 720,00 ευρώ, όπου εμπεριέχεται
και ο Υ.Π.Α. [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 1/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 1/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και την δαπάνη των 720,00 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή για την καθαριότητα του
κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα
του χορού, στην κ. Λικμέτα Φλώρα για τον Ιανουάριο του 2013» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η καθαριότητα
έχει πραγματοποιηθεί από την κ. Λικμέτα Υλώρα όπου έχει διαπιστωθεί πολύ
καλή συντήρηση των χώρων εκ μέρους της. Η μηνιαία δαπάνη για τον μήνα
Ιανουάριο ανέρχεται στο ποσό των 30 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 2/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 2/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη των 30 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή για την εργασία
αντικατάστασης τεσσάρων κοίλων κατόπτρων (καθέφτρες) χρήσης οδοποιίας
στον κ. Ασημάκη Καττέ, ύψους 60 ευρώ» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η ΣΙΣΑΝ Α.Ε. ,μετά από αίτηση του
Προέδρου Σ.Κ. Χαθοπύγου κ. Γεωργίου Καραμπούλα, είχε την ευγενική
διάθεση προσφοράς πέντε τεμαχίων για την κοινότητα. Κρίνεται αναγκαία η
τοποθέτηση τεσσάρων από αυτών για τις ανάγκες της κοινότητας. Προτείνεται
η τοποθέτησή τους να πραγματοποιηθεί από τον κ. Ασημάκη Καττέ με
ανάλογη δαπάνη ποσού ύψους 60 ευρώ. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
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 3/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 3/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη των 60 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Διαχωρισμός 4 πανομοιότυπων
τεμαχίων μπλοκ αποδείξεων εσόδων του Συλλόγου» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι κατά την παράδοση ταμείου
από το προηγούμενο Δ.. με θητεία 2009 – 2011, παρέλαβα εκτός των
άλλων, από τέσσερα νέα πανομοιότυπα μπλοκ αποδείξεων για τα οποία και
έγινε διαχωρισμός με κεφαλαία γράμματα Α και Α'. Πιο συγκεκριμένα το
πρώτο μπλοκ με αριθμό από 301 έως και 314 που μέχρι τώρα έχει
χρησιμοποιηθεί (εκτός του αριθμού 304) έλαβε το κεφαλαίο γράμμα Α και το
όμοιό του παρέμεινε χωρίς διακριτικό γνώρισμα και το πρώτο μπλοκ από 351
έως και 400 έλαβε το κεφαλαίο γράμμα Α' και το όμοιό του παρέμεινε
αντιστοίχως χωρίς διακριτικό γνώρισμα. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Υωτεινή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω διόρθωση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 4/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω διόρθωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Προγραμματισμός για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου» μετά από εισήγηση του Πρόεδρου
του Δ.. και αφού λήφθηκε υπόψη ο σχετικός προγραμματισμός που
υπάρχει στον Δήμο Πάτρας αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Υεβρουαρίου 2013 και ώρα 06.00 μ.μ. σην
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου, μετά από την
ευγενική παραχώρηση της αίθουσας εκ μέρους του Διευθυντή κ.
Νικολακόπουλου Νικολάου, ύστερα από έγγραφό μας. Σο Δ.. αποφάσισε
ομόφωνα την αποδοχή της εισήγησης. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 5/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 5/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την διοργάνωση για την πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας του, που
προγραμματίζεται για την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Βράβευση μαθητών του
Ψαθοπύργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2012» ο εισηγητής του θέματος έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η βράβευση των μαθητών για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας για το έτος 2012.
Μετά από σχετική έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο
αυτό και που προέρχονται από τον Χαθόπυργο είναι :


ΛΑΓΙΟΤ ΜΑΡΙΝΑ – ΝΗΠΙΑΓΨΓΨΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ



ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ – ΝΗΠΙΑΓΨΓΨΝ ΠΑΣΡΑ



ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΑ – ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ



ΠΑΓΨΝΗ ΗΛΙΑΝΑ – ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ



ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΣΗΝΗ

[Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 6/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 6/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εισήγηση και αποφάσισε την απονομή αριστείου
προόδου και αναμνηστικού δώρου στις άνω επιτυχούσες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Προγραμματισμός για την
πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για
το 2013» μετά από εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.. και αφού λήφθηκε
υπόψη το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού του υλλόγου πρέπει να
πραγματοποιηθεί η Ετήσια Σακτική Γενική υνέλευση των μελών του
υλλόγου μας. Σα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής υνέλευσης
θα είναι τα ακόλουθα :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
3. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
4. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για το έτος
2012
5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2012, ανάγνωση έκθεσης της
Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
6. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού,
Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.

του

8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη
9. Προϋπολογισμός
χρήσης
2013
και
έγκριση
αυτού.
Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2013 από τον
Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
10. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου
και του χωριού μας
11.

Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής

12. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του
Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Κυριακή 3
Μαρτίου 2013
Προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής υνέλευσης είναι η
3η Υεβρουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 6.30 μμ στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου. ε περίπτωση μη
απαρτίας η Γενική υνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10
Υεβρουαρίου 2013, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
[Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η πραγματοποίηση της Γενικής υνέλευσης των μελών του
υλλόγου 3η Υεβρουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 6.30 μμ στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού χολείου Χαθοπύργου.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 7/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 7/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου 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 Ψαθοπύργου την 03/02/2013
και ώρα 06.30 μμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013, την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
3. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ
4. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για το έτος
2012
5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2012, ανάγνωση έκθεσης της
Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
6. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού,
Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.

του

8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη
9. Προϋπολογισμός
χρήσης
2013
και
έγκριση
αυτού.
Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2013 από τον
Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
10.Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου και
του χωριού μας
11. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
12. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ.
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού του Συλλόγου για το 2012» η εισηγήτρια του σχετικού θέματος,

ταμίας του Δ.., παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δραστηριότητας του
υλλόγου κατά την απελθούσα χρονιά (2012).
ΕΟΔΑ
ΠΑΝΘΓΤΡΙ ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΔΑ
ΤΝΔΡΟΜΕ
ΤΝΔΡΟΜΕ Ε ΧΟΡΕΤΣΙΚΟ ΣΜΘΜΑ
ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ
ΜΑΡΣΙΟΤ
ΑΠΡΙΛΙΟΤ
ΜΑΙΟΤ
ΟΚΣΩΒΡΙΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΣ1
ΛΟΙΠΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ
ΔΩΡΕΕ
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 2012
ΕΞΟΔΑ
Τποςτήριξη Σοπικοφ υμβουλίου Δαπάνεσ για Ψαθόπυργο
Οργάνωςη Psathathlon
Λοιπζσ εκδηλώςεισ
Εξοδα Λειτουργίασ Χορευτικοφ Σμήματοσ
Λογιςτική Παρακολοφθηςη
Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων Πάντων Ροδινή

2012
7.210,90 €
1.585,00 €
810,00 €
760,00 €
790,00 €
780,00 €
940,00 €
930,00 €
790,00 €
210,00 €
820,00 €
1.385,00 €
17.010,90 €
2012
812,80 €
689,24 €
1.072,50 €
373,00 €
80,00 €
414,87 €

Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου newsletter "ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ
Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ
Εκδήλωςη Αγίασ Σριάδοσ
Διαχείριςη ιςτοςελίδασ
Διαφημιςτικό Τλικό – Καταχωρήςεισ
Δάςκαλοσ χοροφ
Αιμοδοςία
Εκδήλωςη ωτήροσ
ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2012

398,13 €
6.981,67 €
345,00 €
- €
5.510,00 €
- €
130,00 €
16.807,21 €

ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΣΡΗΣΑ ΕΚ ΜΕΣΑΦΟΡΑ 31/12/2011

1.377,42 €

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 2012

1.581,11 €

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ 2012
ΤΠΟΛ.ΣΡΑΠΕΗΑ 31/12/12
ΜΕΣΡΘΣΑ

1.141,11 €
440,00 €

- €

ΤΝΟΛΟ

1.581,11 €

Η ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 8/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου για το 2012 και παρουσιάζει:
Σύνολο Εσόδων 2012

17.010,90 €

Πλεόνασμα 2011

1.377,42 €

Σύνολο Εξόδων 2012

16.807,21 €

Συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2012

1.581,11 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ :
1. Σραπεζικός λογαριασμός 31/12/ 2012
2. Μετρητά ταμείου 31/12/2012
ΣΥΝΟΛΟ

1.141,11 €
440,00 €
1.581,11 €

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το ένατο [9] θέμα «Έγκριση του προγραμματισμού
δράσης για το έτος 2013» ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του
Δ.., παρουσίασε τον προγραμματισμό δράσης που θα παρουσιαθεί στην
Γενική υνέλευση των μελών του υλλόγου για το 2013. Ο προγραμματισμός
αυτός σε γενικές γραμμές παρουσιάζει την συνέχιση των δράσεων που
υλοποιήθηκαν και πλέον έχουν γίνει θεσμός στον Χαθόπυργο τα τελευταία
χρόνια της λειτουργίας του υλλόγου.
Για το 2013 ο ύλλογος θα :
1. υνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παίδων, εφήβων και ενηλίκων. ε ετήσια βάση του κόστος του
τμήματος θα ανέρχεται στο ποσό των 6.300,00 ευρώ.
2. υνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr Σο ετήσιο κόστος αυτής της δράσης θα ανέρχεται
στα 350, 00 ευρώ.
3. υνεχίσει την έκδοση εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θέματα του Χαθοπύργου σε διμηνιαία βάση. Η ενέργεια αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του υλλόγου, αφού γίνεται μέσα από
λίστα αποδεκτών με την χρήση του διαδικτύου (newsletter).
4. υνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του υλλόγου από το εξειδικευμένο
γραφείο με ετήσιο κόστος το ποσό των 300,00 ευρώ.
5. Προχωρήσει στην οργάνωση της Ετήσιας Θρησκευτικής Πανήγυρης της
Αγίας Σριάδας στον Χαθόπυργο με εκτιμώμενο κόστος 5.000,00 ευρώ.
6. Προχωρήσει στην οργάνωση του ΧΑΘΑΘΛΟΝ με εκτιμώμενο κόστος
διοργάνωσης 600,00 ευρώ.
7. Προχωρήσει στην οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο τέλος
Αυγούστου 2013 που δεν θα επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων του
υλλόγου.
8. Θα
προχωρήσει
στην
εκτύπωση
διαφημιστικού
φυλλαδίου
τετραχρωμίας σε τρίπτυχη έκδοση σε 1000 αντίγραφα εκτιμώμενου
κόστους 2.500,00 ευρώ εφόσον βρεθεί αντίστοιχη χορηγία. Έτσι η
δαπάνη αυτή δεν εγγράφεται στον προυπολογισμό δράσης του 2013. ε
περίπτωση που καταστεί δυνατή η ύπαρξη σχετικής χορηγίας τότε με
νεότερη απόφαση του Δ.. θα υπάρξει τροποποίηση του προγράμματος
δράσης και αύξηση των αντίστοιχων ποσών εσόδων και εξόδων κατά τα
ανάλογα ποσά.
9. υνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Σοπικό υμβούλιο του
Χαθοπύργου σε θέματα που άπτονται του σκοπού λειτουργίας του
υλλόγου. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παρέχει και στους άλλους
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Χαθόπυργο.

Από πλευράς εσόδων για το 2013 ο ύλλογος δεν προτίθεται να αυξήσει το
κόστος της ετήσιας συνδρομής ανά μέλος, ενώ έχει εκτιμήσει ρεαλιστικά το
ποσό που προβλέπεται να εισπράξει από χορηγίες φορέων και επιχειρήσεων
της περιοχής.
υμπερασματικά ο Πολιτιστικός ύλλογος Χαθόπυργου, λαμβάνοντας και τις
συνθήκες οικονομικής δυσκολίας που υπάρχουν, θα προσπαθήσει να
υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις του χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τα μέλη
του και χωρίς να αναστείλει ή να περιορίσει τις τακτικές και καθιερωμένες
του δράσεις.
Βασική του πολιτική είναι η διαχείριση των πόρων του υλλόγου να γίνεται
με πλήρη διαφάνεια, χωρίς άσκοπη σπατάλη στοχεύοντας στην μέγιστη
δυνατή ωφέλεια των μελών του για κάθε ευρώ δαπάνης.
Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός Δράσης του Πολιτιστικού υλλόγου για το
2013 θα είναι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013
Προβλεπόμενα Ζςοδα 2013
1.ςυνδρομζσ μελών
2.δωρεζσ τοπικών επιχειρήςεων
3.εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ
4.Ειςφορζσ μελών για χορευτικό ¨Ομιλο
5. Πλεόναςμα 2012
ύνολο εςόδων

ΠΟΟ
2.000,00 €
500,00 €
6.000,00 €
6.300,00 €
1.581,11 €
16.381,11 €

%
12,21%
3,05%
36,63%
38,46%
9,65%
100%

Προβλεπόμενα Ζξοδα 2013

ΠΟΟ

%

1.Διαχείριςη ιςτοςελίδασ - Αποπληρωμή χρζουσ

350,00 €

2,33%

6.300,00 €
400,00 €
5.000,00 €
600,00 €
600,00 €
300,00 €

41,86%
2,66%
33,22%
3,99%
3,99%
1,99%

0,00 €

0,00%

9.Λοιπά Ζξοδα Λειτουργίασ Χορευτικοφ Σμήματοσ

300,00 €

1,99%

10.Λογιςτική Παρακολοφθηςη

300,00 €

1,99%

11.Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων Πάντων Ροδινή

400,00 €

2,66%

500,00 €
15.050,00 €

3,32%
100%

2.Δάςκαλοσ χοροφ
3.Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ 2013
4.Εκδήλωςη Αγίασ Σριάδοσ 2013
5. Οργάνωςη Psathathlon 2013
6.Λοιπζσ εκδηλώςεισ
7. Διαφημιςτικό Τλικό – Καταχωρήςεισ
8. Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου newsletter "ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ

12.Ζκτακτεσ υποχρεώςεισ
ύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΗ
2013

1.331,11 €

Συμπεράσματα Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτος προβλέπεται ότι θα κλείσει
με πλεόνασμα 1.331,11 ευρώ.

Η ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 9/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 9/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει
ομόφωνα τον Προγραμματισμό Δράσης του Συλλόγου για το 2013 που
παρουσιάζεται ως ακολούθως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013

Προβλεπόμενα Ζςοδα 2013
1.ςυνδρομζσ μελών
2.δωρεζσ τοπικών επιχειρήςεων
3.εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ
4.Ειςφορζσ μελών για χορευτικό ¨Ομιλο

ΠΟΟ
2.000,00 €
500,00 €
6.000,00 €
6.300,00 €

5. Πλεόναςμα 2012

1.581,11 €
16.381,11 €

ύνολο εςόδων

%
12,21%
3,05%
36,63%
38,46%
9,65%
100%

Προβλεπόμενα Ζξοδα 2013

ΠΟΟ

%

1.Διαχείριςη ιςτοςελίδασ - Αποπληρωμή χρζουσ

350,00 €

2,33%

6.300,00 €
400,00 €
5.000,00 €
600,00 €
600,00 €
300,00 €

41,86%
2,66%
33,22%
3,99%
3,99%
1,99%

0,00 €

0,00%

9.Λοιπά Ζξοδα Λειτουργίασ Χορευτικοφ Σμήματοσ

300,00 €

1,99%

10.Λογιςτική Παρακολοφθηςη

300,00 €

1,99%

11.Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων Πάντων Ροδινή

400,00 €

2,66%

500,00 €
15.050,00 €

3,32%
100%

2.Δάςκαλοσ χοροφ
3.Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ 2013
4.Εκδήλωςη Αγίασ Σριάδοσ 2013
5. Οργάνωςη Psathathlon 2013
6.Λοιπζσ εκδηλώςεισ
7. Διαφημιςτικό Τλικό – Καταχωρήςεισ
8. Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου newsletter "ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ

12.Ζκτακτεσ υποχρεώςεισ
ύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΗ
2013

1.331,11 €

Συμπεράσματα Ο προυπολογισμός του τρέχοντος έτος προβλέπεται ότι θα κλείσει
με πλεόνασμα 1.331,11 ευρώ.

Η ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΥΨΣΕΙΝΗ

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δέκατο [10] θέμα «Δωρεά ύψους 200 ευρώ στον
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου» ο εισηγητής του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Προτείνεται η συγκεκριμένη
δωρεά σχετικά με την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δημοτικού χολείου
Χαθοπύργου. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δωρεά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 10/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 10/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση για την δωρεά των 200,00 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

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
Λάτσινου Μαρία
Σομαράς Κωσταντίνος

Σσάκας Νεκτάριος
Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

