Πρακτικό 6ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 16η Μαίου 2013 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 17:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
υλλόγου Χαθοπύργου, Εξακουστή Φαλκιοπούλου, το Διοικητικό υμβούλιο,
το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Φαλκιοπούλου, πρόεδρος



Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος



Δημήτριο Κοντάκο, γενικός γραμματέας



Υωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κωνσταντίνο Σομαρά, ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος



Ευαγγελία λάγιου, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω
ημερήσια διάταξη. την αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα
ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

1. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου]
2. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και
των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην
κ. Λικμέτα Υλώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. [Εισηγήτρια
Ειρήνη Παπαγεωργίου]
3. Πρόταση ανάθεσης διαδασκαλίας του θεατρικού παιδικού
τμήματος στην κ. Ελένη Καραμούζη και διατήρηση της μηνιαίας
δαπάνης των 150 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου]
4. Αποδοχή ποσού 125 ευρώ το οποίο συγκεντρώθηκε από ιδιώτες
Χαθοπύργου και Ροδινής, ιδιοκτήτες καταστημάτων Χαθοπύργου,
περίπτερο Χαθοπύργου και ενορία Αγίας Σριάδας με σκοπό την
ενίσχυση του συλλόγου σχετικά με την δραστηριότητα εξωραισμού
την Πασχαλινή περίοδο. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου]
5.Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό των Αγίων
Πάντων στις 29 Ιουνίου 2013 στην Ροδινή και ένταξής της σε
καθεστώς Υ.Π.Α. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου]
6. Πρόταση διοργάνωσης δραστηριότητας υποβρύχιου καθαρισμού
από την σχολή κατάδυσης Proteas Diving Center και διανομής 200
τεμαχίων φυτών από την ΣΙΣΑΝ Α.Ε. για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στην Ροδινή την Κυριακή 9
Ιουνίου 2013. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου]
7. Πρόταση κατασκευής μεταλλικού παταριού 25 τ.μ. για την
φιλοξενία των μουσικών οργάνων και της ορχήστρας στις πανήγυρεις
και υπόλοιπες εκδηλώσεις του υλλόγου. Εκτιμώμενη δαπάνη 1500
ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπούλου]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2013» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η συνολική δαπάνη
πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 1.260,00 ευρώ, όπου εμπεριέχεται και ο
Υ.Π.Α. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη]
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 28/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 28/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την δαπάνη των 1.260,00 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

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 τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 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 συνολική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη]
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 29/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 29/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη των 60 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση ανάθεσης διαδασκαλίας του
θεατρικού παιδικού τμήματος στην κ. Ελένη Καραμούζη» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω ανειλημμένων
υποχρεώσεων της καθηγήτριας θεατρολογίας του παιδικού θεατρικού
τμήματος του συλλόγου μας, είναι αδύνατο να συνεχισθεί η συνεργασία μας.
προκειμένου να έρθουν εις πέρας τα θεατρικά μαθήματα έως το τέλος Ιουνίου
όπου και θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση στις πανήγυρεις
Χαθοπύργου και Ροδινής, προτείνεται η ανάθεση της διδασκαλίας στην
καθηγήτρια θεατρολογίας κ. Ελένη Καραμούζη. Η μηνιαία δαπάνη του
κόστους μαθημάτων θα παραμείνει στο ποσό των 150 ευρώ. [Εισηγήτρια
Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 30/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 30/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Αποδοχή ποσού 125 ευρώ το οποίο
συγκεντρώθηκε από ιδιώτες Ψαθοπύργου και Ροδινής, ιδιοκτήτες καταστημάτων
Ψαθοπύργου, περίπτερο Ψαθοπύργου και ενορία Αγίας Σριάδας με σκοπό την
ενίσχυση του συλλόγου σχετικά με την δραστηριότητα εξωραϊσμού την
Πασχαλινή περίοδο» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι είναι καλοδεχούμενη η προσφορά του ποσού των 125 ευρώ. Σο
γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη κατανόησης και συμπαράστασης στην
προσπάθεια των μελών του Δ.. να μεταδώσουν σε όλα τα μέλη την αξία του
εθελοντισμού και της συσπείρωσης απέναντι σε όποια κατάσταση το απαιτεί.
Η χειρονομία των μελών του υλλόγου είναι αξιέπαινη και αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση και των υπολοίπων. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Φαλκιοπούλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αποδοχή.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 31/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 31/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω αποδοχή των 125 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης
για τον εορτασμό των Αγίων Πάντων στις 29 Ιουνίου 2013 στην Ροδινή και
ένταξής της σε καθεστώς Φ.Π.Α.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι κατόπιν συνεννόησης με την λογίστρια του
υλλόγου κ. Βάνα Αϊβαλιώτη, πρέπει να υποβάλλεται από την τρίτη και μετά

ετήσια εκδήλωση του υλλόγου έκτακτη
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]

περιοδική

δήλωση

Υ.Π.Α.

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 32/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 32/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης δραστηριότητας
υποβρύχιου καθαρισμού από την σχολή κατάδυσης Proteas Diving Center και
διανομής 200 τεμαχίων φυτών προσφορά της ΣΙΣΑΝ Α.Ε. για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στην Ροδινή την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013»,
η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι
απαραίτητη η συγκεκριμένη δραστηριότητα για την ανάδειξη του
εθελοντισμού εν όψει της προστασίας του περιβάλλοντος. Προτείνεται η
παρουσίαση χορογραφιών από το εφηβικό τμήμα του συλλόγου μας, η
μουσική κάλυψη της δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί αφιλοκερδώς από
μέλος του συλλόγου και θα μοιρασθούν καφέδες, αναψυκτικά και τυρόπιτες
από τον ύλλογο με προτεινόμενη δαπάνη 40 ευρώ. την συνέχεια θα γίνει η
διανομή 80 τεμαχίων φυτών στην Ροδινή και 120 τεμαχίων στον Χαθόπυργο,
προσφορά της ΣΙΣΑΝ αντίστοιχα. Επίσης θα γίνει περισυλλογή θαλάσσιων
απορριμάτων από την σχολή κατάδυσης Proteas Diving Center, όπου κάθε
φορά εθελοντικά δίνει το παρόν, και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί
ανέλκυση των θαλάσσιων απορριμμάτων από τον πυθμένα του λιμανιού της
Ροδινής με την βοήθεια γερανοφόρου οχήματος Αφών Κερασίδη, προσφορά
της ΣΙΣΑΝ Α.Ε. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 33/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 33/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη των 40 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Πρόταση κατασκευής μεταλλικού
παταριού 25 τ.μ. για την φιλοξενία των μουσικών οργάνων και της ορχήστρας
στις πανήγυρεις και υπόλοιπες εκδηλώσεις του υλλόγου.», η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σύμφωνα με τα
παραστατικά ενοικίασης παταριού μεταλλικής κατασκευής από παλαιότερα
χρόνια για την κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων, προκύπτει πως είναι
οικονομικά ασύμφορη η περαιτέρω ενοικίαση. Για αυτό τον λόγο προτείνεται
η κατασκευή μεταλλικού παταριού από τον σύλλογο, με προτεινόμενη
δαπάνη στα 1500 ευρώ. Η σχεδίαση και ο στατικός υπολογισμός της
μεταλλικής κατασκευής βαρέως τύπου θα υπολογισθεί από την
Φαλκιοπούλου Εξακουστή και θα γίνει δωρεάν προς τον ύλλογο.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 34/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 34/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση για δαπάνη των 1500 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 20:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των
ρυθμών για την διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής, την διοργάνωση για τον

Εορτασμό της Αγίας Σριάδας στις 23 Ιουνίου και των Αγίων Πάντων στις 29
Ιουνίου 2013.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
πυρούλια Όλγα
Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Σομαράς Κωνσταντίνος
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάγιου Ευαγγελία

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του υλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

