Πρακτικό 11ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και
ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ψαθοπύργου, Εξακουστή Χαλκιοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, πρόεδρος



Όλγα Σπυρούλια, αντιπρόεδρος



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα ο Κώστας Τομαράς Ταμίας, η Ευαγγελία
Λάγιου μέλος του Συλλόγου και ο Δημήτρης Κοντάκος Γενικός Γραμματέας
του οποίου τα καθήκοντα ανέλαβε η Ειδικός Γραμματέας Φωτεινή
Παπαγεωργίου.
Στην αρχή της συνεδρίασης παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Ψαθοπύργου κ. Γεώργιος Καραμπούλας ο οποίος μας εξέθεσε κάποια
προβλήματα της Κοινότητας Ψαθοπύργου και του Οικισμού της Ροδινής με
σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους και ύστερα αποχώρησε.

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

1. Ορισμός υπεύθυνου χρήσης χώρων για τις δραστηριότητες της
σχολικής χρονιάς 2013-2014 του Πολιτιστικού Συλλόγου.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

2. Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας και προγραμματισμός κόστους
για τις δραστηριότητες χορού, θεάτρου, ζωγραφικής για την περίοδο
Οκτώβρης 2013 έως και Ιούνιος 2014. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
3.
Πρόταση ανάθεσης καθαριότητας χώρων των δραστηριοτήτων
του Συλλόγου στην κ. Φλώρα Λικμέτα. [Εισηγήτρια Ειρήνη
Παπαγεωργίου]
4. Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Δημήτρη Στουραϊτη ενός
ηλεκτρονικού
σταθερού
υπολογιστή,
μίας
οθόνης,
ενός
πληκτρολογίου, ενός mouse και ενός CD WINDOWS XP.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
5. Πρόταση διοργάνωσης αιμοδοσίας με την βοήθεια του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας Ο "ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ" υπό την
καθοδήγηση του κ. Γιώργου Σιμιγιάτου. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
6. Πρόταση υποστήριξης αναγκών της κοινότητας με αίτηση δωρεάς
ποσού 2428,00 ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
7. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης ανήμερα της επετείου της
28ης Οκτωβρίου από το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου. [Εισηγήτρια
Φωτεινή Παπαγεωργίου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ορισμός υπεύθυνου χρήσης χώρων για
τις δραστηριότητες της σχολικής χρονιάς 2013-2014 του Πολιτιστικού Συλλόγου»
η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Ο
Σύλλογος ευθύνεται για την καλή συντήρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, της
Αίθουσας Εκδηλώσεων, των Αποχωρητηρίων και του Προαύλειου Χώρου του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, για τις ημέρες και ώρες που θα
χρησιμοποιείται από αυτόν και για όσες τυχόν φθορές δημιουργηθούν από
τους συμμετέχοντες στα τμήματα του Συλλόγου. Εκπρόσωπος προτείνεται να
ορισθεί η Πρόεδρος του Συλλόγου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την
αποκατάσταση τυχόν φθορών. Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί πως η
παραπάνω ευθύνη του Δ.Σ. δεν αίρει το δικαίωμα του να ζητήσει αναγωγικά
από τον υπαίτιο της φθοράς την τυχόν αποζημίωση που κατέβαλε ο Σύλλογος
προς το σχολείο.
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 56/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 56/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτές
τις προτάσεις καθώς και τον ορισμό της Προέδρου κ. Χαλκιοπούλου
Εξακουστής ως υπεύθυνη για την καλή συντήρηση και αποκατάσταση
φθορών στους παραπάνω χώρους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα « Πρόταση ανάθεσης διδασκαλίας και
κόστος συμμετοχής και δαπάνης για τις δραστηριότητες χορού, θεάτρου,
ζωγραφικής για την περίοδο Οκτώβρης 2013 έως και Ιούνιος 2014» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
προτείνεται για
1) την δραστηριότητα του χορού να συνεχίσει να διδάσκει για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά ο χοροδιδάσκαλος κ. Παναγιώτης Κατσίκης στο ποσό των
30 ευρώ/ώρα συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς οι συμμετέχοντες
δηλώνουν ευχαριστημένοι από την παράδοση των μαθημάτων και την
απόδοσή τους στις διάφορες χορευτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Επίσης
προτείνεται να ισχύουν τα ίδια οικονομικά προγράμματα που ίσχυσαν την
περσινή χρονιά με την μόνη διαφορά στα άτομα που συμμετέχουν στο
μάθημα με διάρκεια μιάμιση ώρα να πληρώνουν 12 ευρώ.
2) την δραστηριότητα του θεάτρου να συνεχίσει η κ. Ανδριάννα
Χαλκίδη καθώς είναι η επικρατέστερη οικονομική λύση από τις υπόλοιπες
προσφορές, δηλαδή η πληρωμή της θα ανέρχεται στα 10 ευρώ ανά άτομο.
3) την δραστηριότητα της ζωγραφικής να αναλάβει η κ. Ελευθερία
Αλεξανδράτου με μηνιαία δαπάνη 130 ευρώ. Η συγκεκριμένη καθηγήτρια,
βάσει του βιογραφικού της, έχει πολλά να προσφέρει σε μικρούς αλλά και σε
μεγάλους φίλους του Συλλόγου που θα θελήσουν να συμμετάσχουν.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
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 57/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 57/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
τις παραπάνω αναθέσεις και δαπάνες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση ανάθεσης καθαριότητας των
χώρων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου στην κ. Φλώρα Λικμέτα.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι την
προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκε σωστή συντήρηση και καθαρισμός των
χώρων δραστηριοτήτων του Συλλόγου από την κ. Λικμέτα και προτείνεται
πάλι η ανάθεση καθαρισμού των παραπάνω χώρων στην ίδια, με μηνιαία
δαπάνη τριάντα ευρώ. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου]
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 58/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 58/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Δημήτρη
Στουραϊτη ενός ηλεκτρονικού σταθερού υπολογιστή, μίας οθόνης, ενός
πληκτρολογίου, ενός mouse και ενός CD WINDOWS XP» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ο παραπάνω ιδιώτης
και μέλος του Συλλόγου μας, ως ένδειξη αγάπης προς τον Σύλλογο και
κατανόησης της εργασίας των μελών του Δ.Σ. για περισσότερες δράσεις, μας
δώρισε το παραπάνω σύστημα για αναβάθμιση του υλικού hardware του
συστήματός μας. Η προσφορά αυτή είναι σημαντική, άξια επαίνου και
μίμησης. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφορά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 59/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 59/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω προσφορά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης αιμοδοσίας με
την βοήθεια του Συλλόγου
Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αχαΐας Ο
"ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ" υπό την καθοδήγηση του κ. Γιώργου Σιμιγιάτου.» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι μαζί με την
υποστήριξη της Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου και την
αρωγή του προαναφερθέντα Συλλόγου Αιμοδοτών, προτείνεται η διεξαγωγή
αιμοδοσίας την Κυριακή 20 Οκτώβρη 2013 στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν
Αγίας Τριάδας της Τ.Κ. Ψαθοπύργου. Επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αιμοδοτών κ. Γεώργιος Σιμιγιάτος θα παράσχει σε αυτούς που θα
πραγματοποιήσουν την εθελοντική αιμοδοσία, δωρεάν εξετάσεις αίματος και
αφού αποκτήσουν την καρτέλα εθελοντή αιμοδότη θα παράσχει δωρεάν
βιοχημικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα Πατρών. Είναι αξιέπαινη
η προσπάθεια ανάδειξης της αιμοδοσίας και όλοι πρέπει να προσφέρουμε.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
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 60/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 60/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση υποστήριξης αναγκών της
κοινότητας Ψαθοπύργου με αίτηση δωρεάς ποσού 2.428,00 ευρώ από την
Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι κατόπιν ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Τ.Κ.
Ψαθοπύργου για τα προβλήματα της Κοινότητας Ψαθοπύργου και του
Οικισμού της Ροδινής καθώς και για την αδυναμία από τον Δήμο στην
κάλυψη των αναγκών τους, θα μπορούσε ο Σύλλογός μας να μεσολαβήσει
προκειμένου να μας επιδοτήσει η Τιτάν Α.Ε. το ποσό των 2.428,00 ευρώ,
ώστε να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Αρκετά από αυτά είναι 1) η χρήση
πλαγιοκαταστροφέα για κοπή χόρτων σε αγροτικούς δρόμους με συνολικό
κόστος 738 ευρώ όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. , διάφορες
μικροεργασίες όπως ο καθαρισμός των καλαμιών στη συμβολή της οδού
Ζαχόλης και Αγίας Τριάδας, η συγκομιδή σκουπιδιών και καθαρισμός αυτών
στο Φάληρο Ψαθοπύργου, το βοτάνισμα στο αλσάκι του Φαλήρου και άλλες
των οποίων το κόστος συνολικά ανέρχεται στα 615 ευρώ όπου
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. , οι αποφράξεις καναλιών από το Φάληρο μέχρι
την νησίδα της Αγίας Τριάδας στον Ψαθόπυργο με συνολικό κόστος 615 ευρώ
όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και η απόφραξη του οχετού στην Ροδινή
με συνολικό κόστος 460 ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

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 61/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 61/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Διοργάνωση θεατρικής παράστασης
ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου από το θεατρικό τμήμα του
Συλλόγου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι κατόπιν πρόσφατης συγκρότησης της παιδικής θεατρικής
ομάδας οι μικροί ηθοποιοί εκδήλωσαν την επιθυμία πραγματοποίησης
θεατρικής παράστασης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η παράσταση
θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου
Ψαθοπύργου, κατόπιν ενημέρωσης έγκρισης παραχώρησης των χώρων για τις
δραστηριότητες του Συλλόγου, από το Τμήμα Σχολικών Επιτροπών της
Πρωτοβάθμιας
Διεύθυνσης του Δήμου Πάτρας. [Εισηγήτρια Φωτεινή
Παπαγεωργίου]
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 62/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 62/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία
του τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση
θεατρικής παράστασης από το παιδικό τμήμα του Συλλόγου για την Περίοδο
των Χριστουγέννων, υπό την επιμέλεια της κ. Ανδριάννας Χαλκίδη.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Σπυρούλια Όλγα
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Φωτεινή Παπαγεωργίου

