Πρακτικό 13ο/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 Noεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή
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



Δημήτρης Κοντάκος Γενικός Γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κώστας Τομαράς Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Ευαγγελία Λάγιου μέλος του Συλλόγου.
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. Παραλαβή δύο ζευγαριών κλειδιών από τον κ. Νικολακόπουλο
Νικόλαο, Προϊστάμενο του 3/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου του
Ψαθοπύργου,
σχετικά
με
τις
αίθουσες
των
τμημάτων

δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την περίοδο Οκτώβρης 2013–
Ιούνης 2014 και δημιουργία άλλων τριών ζευγαριών (σύνολο πέντε)
για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των υπευθύνων των
τμημάτων. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
2. Πρόταση υποστήριξης αναγκών της κοινότητας με αίτηση δωρεάς
ποσού 825,00 ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
3. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης την Κυριακή 22η Δεκεμβρίου
από το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου και προτεινόμενη δαπάνη.
[Εισηγήτρια Φωτεινή Παπαγεωργίου]
4. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα
Οκτώβρη με συνολική δαπάνη
ευρώ. [Εισηγήτρια Ειρήνη
Παπαγεωργίου]
5. Προσφορά δωρεάν ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες της
θεατρικής παράστασης της 22ης Δεκεμβρίου από τον κ. Βγενόπουλο.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
6. Αποδοχή δωρεάς ποσού 2428 ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την κάλυψη κοινοτικών αναγκών. [Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Παραλαβή δύο ζευγαριών κλειδιών
από τον κ. Νικολακόπουλο Νικόλαο, Προϊστάμενο του 3/Θέσιου Δημοτικού
Σχολείου του Ψαθοπύργου, σχετικά με τις αίθουσες των τμημάτων
δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την περίοδο Οκτώβρης 2013– Ιούνης 2014
και δημιουργία άλλων τριών ζευγαριών (σύνολο πέντε) για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών των υπευθύνων των τμημάτων» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: αφού παραλάβαμε τα
δύο ζεύγη κλειδιών από τον κ. Νικολακόπουλο προτείνεται να υπάρχουν
περισσότερα ζεύγη και συγκεκριμένα πέντε προς καλύτερη εξυπηρέτηση των
υπεύθυνων τμημάτων. Αυτά πρέπει να επιστραφούν στον παραδίδοντα μέχρι
μέσα Ιουνίου 2014.[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 67/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 67/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την παραπάνω πρόταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα « Πρόταση υποστήριξης αναγκών της
κοινότητας με αίτηση δωρεάς ποσού 825,00 ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός των χωριών και
συγκεκριμένα η συλλογή κλαδιών από πολλές περιοχές που εμποδίζουν την
διέλευση ατόμων και οχημάτων. Γνωρίζοντας πως δεν έχουμε την δυνατότητα
να καλύψουμε την δαπάνη για την συγκεκριμένη εργασία προτείνεται να γίνει
αίτηση στην Μονάδα Δρεπάνου, που πάντα είναι αρωγός μας στα δύσκολα.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση χορηγίας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 68/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 68/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την παραπάνω αίτηση χορηγίας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Διοργάνωση θεατρικής παράστασης την
Κυριακή 22η Δεκεμβρίου από το θεατρικό τμήμα του Συλλόγου και
προτεινόμενη δαπάνη.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι χρειάζεται να γίνει αγορά κατάλληλου εξοπλισμού
για την θεατρική χριστουγεννιάτικη παράσταση με δαπάνη 35 ευρώ.
[Εισηγήτρια Φωτεινή 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 69/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 69/2013

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Οκτώβρη με συνολική δαπάνη
ευρώ.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ο
χοροδιδάσκαλος παρείχε υπηρεσίες για τον μήνα Οκτώβρη που ανέρχονται
στο ποσό των
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 δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 70/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 70/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Προσφορά δωρεάν ηχητικής
κάλυψης για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης της 22ης Δεκεμβρίου από
τον κ. Βγενόπουλο.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: ότι ο κ. Βγενόπουλος γνωρίζοντας το οικονομικό πρόβλημα του
συλλόγου εξέφρασε την επιθυμία να προσφέρει δωρεάν την ηχητική κάλυψη
για την πραγματοποίηση της παράστασης. [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 71/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 71/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω προσφορά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση αποδοχής δωρεάς ποσού 2428 ευρώ
από την Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την κάλυψη κοινοτικών αναγκών.»
η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε
συνέχεια του αιτήματός μας με αρ. πρωτ. 24/2-10-2013 η ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
ενέκρινε με το έγγραφο με τους αρ. πρωτ. 377/7-10-2013 (Α ΣΤΑΔΙΟ) και
αρ. πρωτ. 402/8-11-2013 (Β ΣΤΑΔΙΟ) το ποσό των 2.428,00 ευρώ, που
αναλύεται επιμέρους στο ποσό των 1353,00 ευρώ (Α ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) και
περιλαμβάνει την 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. και στο ποσό των 1075,00 ευρώ (Β ΣΤΑΔΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) που περιλαμβάνει 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 την απόφραξη του οχετού στην Ροδινή
με συνολικό κόστος 460 ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Προτείνεται η ανάθεση για το Α Στάδιο Εργασιών στην κ. Λάτση Αγαθή και
στον κ. Κουτσούκο Σταύρο και για το Β Στάδιο (απόφραξη του οχετού στην
Ροδινή) στον κ. Κώστα Μπουλούμπαση ως τους πλέον κατάλληλους
οικονομικά και αποδοτικά. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση
της παραπάνω εισήγησης και του εγγράφου εντολής ανάληψης από τον
τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..

Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος,

όπως

προχωρήσει

σε

ανάληψη

ποσού

δύο

χιλιάδων

τετρακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ και ( 2428 ευρώ) για χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 72/ 2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 72 / 2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αποφάσισε την
έγκριση του ακόλουθου εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τραπεζικό
λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος,

όπως

προχωρήσει

σε

ανάληψη

ποσού

δύο

χιλιάδων

τετρακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ ( 2428 ευρώ) για χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟ ΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 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
Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Γενικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Δημήτρης Κοντάκος

