Πρακτικό 2ο/2013 Σακτικής υνεδρίασης
του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2013 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. 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
Υεβρουάριο.
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 Υεβρουάριο.
3. Πληρωμή για την εργασία αντικατάστασης ενός κοίλου κατόπτρου
χρήσης οδοποιίας στον κ . Ασημάκη Καττέ, ύψους 20 ευρώ.

4. Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας θεατρικών μαθημάτων στην
καθηγήτρια θεατρολογίας κ. Ανδριάννα Φαλκίδη και προτεινόμενη
μηνιαία δαπάνη μαθημάτων.
5. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών του Δ..
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013.
6. Πρόταση μείωσης συνδρομών, για την ημέρα διεξαγωγής των
αρχαιρεσιών, από 20 ευρώ το χρόνο σε 10 ευρώ, σε νέα και παλαιά
μέλη με σκοπό την οικονομική τους διευκόλυνση λόγω της
δυσχερούς οικονομικής περιόδου. Επίσης προτείνεται η αλλαγή του
αριθμού σταυρών προτίμησης από ένα σε δύο, για τα μέλη της
ελεγκτικής επιτροπής.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Φεβρουάριο 2013» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η μηνιαία δαπάνη για
την πληρωμή του για τον Υεβρουάριο 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 11/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 11/2013
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 Φεβρουάριο 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
Υεβρουάριο 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 12/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 12/2013
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 ενός κοίλου κατόπτρου (καθρέφτης) χρήσης οδοποιίας στον κ.
Ασημάκη Καττέ, ύψους 20 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, όπου ήδη τα τέσσερα τεμάχια έχουν
τοποθετηθεί. Κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση του τελευταίου από τους 5
καθρέφτες στην διασταύρωση της γέφυρας της Ροδινής με την Π.Ε.Ο. Πατρών
Κορίνθου για τις ανάγκες της κοινότητας. Προτείνεται η τοποθέτησή του να
πραγματοποιηθεί από τον κ. Ασημάκη Καττέ με ανάλογη δαπάνη ποσού
ύψους 20 ευρώ, όπου περιλαμβάνει την δαπάνη φλάντζας για βύσματα,
σωλήνα 2 ιντζών για την ρύθμιση καθρέφτη και εργασία αντικατάστασης.
[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 13/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 13/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη των 20 ευρώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας
θεατρικών μαθημάτων στην καθηγήτρια θεατρολογίας κ. Ανδριάννα Χαλκίδη
και προβλεπόμενη μηνιαία δαπάνη μαθημάτων», η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η προτεινόμενη ημερομηνία
έναρξης των θεατρικών μαθημάτων είναι η Σρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ.
στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού χολείου
Χαθοπύργου. Η καθηγήτρια θεατρολογίας κ. Φαλκίδη αποδέχθηκε την
πρόταση διδασκαλίας των θεατρικών μαθημάτων με δίωρη διάρκεια κάθε

Πέμπτη από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., καθώς και την προετοιμασία της
ομάδας που θα δημιουργηθεί για την διοργάνωση θεατρικής παράστασης την
25 Μαρτίου. Σο κόστος συμμετοχής ανά άτομο θα ανέρχεται στο ποσό των
δέκα ευρώ και για τις οικογένειες όπου συμμετέχουν τρία παιδιά, το τρίτο
μέλος θα έρχεται δωρεάν. Προτείνεται η μηνιαία δαπάνη διεξαγωγής
μαθημάτων να ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ. ε περίπτωση που ο
συνολικός αριθμός παιδιών συμμετοχής στην θεατρική ομάδα δεν επαρκεί
για την κάλυψη του ποσού των 150 ευρώ, προτείνεται η διαφορά να
καλύπτεται από τον ύλλογο. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 14/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 14/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω ανάθεση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Προκήρυξη Αρχαιρεσιών για την
ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την Κυριακή
10 Μαρτίου 2013 και ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής» μετά από
εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.. προτάθηκε η πραγματοποίηση των
αρχαιρεσιών την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013. Κατόπιν τούτου υποψηφιότητες
μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι την Πέμπτη 21
Υεβρουαρίου. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται την
ανάρτηση της παρακάτω ανακοίνωσης για την δημοσιοποίηση των
αρχαιρεσιών:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ
Σο Δ.. του υλλόγου αφού έλαβε υπόψη του το καταστατικό του
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΧΑΘΟΠΤΡΓΟΤ και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 19,
23, και 24 καθώς και την απόφαση της Γενικής υνέλευσης του υλλόγου
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Υεβρουαρίου 2013 αποφάσισε την
διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το Διοικητικό
υμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2013 – 2015.
Όρισε δε ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής τις :
Παγώνη Ηλιάνα του Παναγιώτη
πυρούλια Παναγιώτα του Κωσταντίνου

Φαλκιοπούλου Ειρήνη του Δημητρίου
Οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 από τις
10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου του
Δημοτικού χολείου Ψαθοπύργου.
Σο Δ.. του υλλόγου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του όπως υποβάλλει
εγγράφως, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, την υποφηφιότητά του στο
εξουσιοδοτημένο προς τούτο μέλος του Δ.. κα Μαρία Λάτσινου , ή
ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου www.psathopirgos.gr
μέχρι την Πέμπτη 21 Υεβρουαρίου και ώρα 9 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα
με το καταστατικό δεν γίνεται δεκτή.
Για το Δ.. του υλλόγου
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Καραβίδας

Σο Δ.. αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την
αποδοχή της εισήγησης και ομόφωνα κάνει αποδεκτή την ημερομηνία
διενέργειας των αρχαιρεσιών του συλλόγου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 15/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 15/2013
Σο Δ.. του Πολιτιστικού υλλόγου Χαθοπύργου αφού έλαβε υπόψη
του το καταστατικό του ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΧΑΘΟΠΤΡΓΟΤ και
ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 19, 23 και 24 καθώς και την απόφαση της Γενικής
υνέλευσης του υλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3
Υεβρουαρίου 2013, όπου αναδείχθηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή,
αποφάσισε την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το
Διοικητικό υμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2013 –
2015 την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στην
αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού χολείου
Ψαθοπύργου.
Σο Δ.. του υλλόγου εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.. κα Μαρία
Λάτσινου να παραλαμβάνει τις εγγραφές σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι
την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 9 μ.μ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση μείωσης συνδρομών, για
την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, από 20 ευρώ το χρόνο σε 10 ευρώ, σε
νέα και παλαιά μέλη με σκοπό την οικονομική τους διευκόλυνση λόγω της
δυσχερούς οικονομικής περιόδου. Επίσης προτείνεται η αλλαγή του αριθμού
σταυρών προτίμησης από ένα σε δύο, για τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής»,
μετά από εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.. προτάθηκε η πραγματοποίηση της
μείωσης των συνδρομών των μελών, μόνο για την ημέρα των αρχαιρεσιών.
[Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω μείωση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 16/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΗ υπ’ αριθ. 16/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω μείωση.

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

