Πρακτικό 13ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Παραλιακό Κατάστημα Φάληρο που ευγενικά
μας διέθεσε η κ. Κουτσουπάγα Αικατερίνη, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου
χώρου για συνεδρίαση Δ.Σ. κατόπιν έναρξης εργασιών επισκευής στο
Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα
την 8η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα
από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου,
Εξακουστής Χαλκιοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε
από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, Πρόεδρος



Δημήτρη Κοντάκο, Γενικός Γραμματέας



Κώστα Τομαρά, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Τσάκα Νεκτάριο, Μέλος



Αλεξανδροπούλου Ζωή, Αναπληρωματικό Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος, η
Φωτεινή Παπαγεωργίου ειδικός γραμματέας και η Ειρήνη Παπαγεωργίου
μέλος του Συλλόγου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως
κατωτέρω ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία
έθεσε το ζήτημα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Ενημέρωση σχετικά με το ποσό επιδότησης 1000,00 ευρώ που
χορήγησε η Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε, για κάλυψη αναγκών
της κοινότητας [Εισηγητής Τομαράς Κωνσταντίνος]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ενημέρωση σχετικά με το ποσό
επιδότησης ποσού 1000,00 ευρώ που χορήγησε η Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ
Α.Ε, για κάλυψη αναγκών της κοινότητας.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι βάσει της με αριθμό απόφασης 41 /
2014 του Δ.Σ. και εντολής πληρωμής 7, όπου έγινε ομόφωνη αποδοχή του
επιδοτούμενου ποσού των 1000 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ για κάλυψη
μικροεργασιών της Κοινότητας Ψαθοπύργου, ο Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του
Συλλόγου αρνείται να υπογράψει την εν λόγω εντολή πληρωμής, με
αποτέλεσμα να αδυνατεί ο Ταμίας του Δ.Σ. να διεκπεραιώσει την ανάληψη
των χρημάτων από την Τράπεζα. [Εισηγητής Κώστας Τομαράς]
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γ. Γραμματέας κ. Κοντάκος Δημήτρης ο
οποίος με έντονο ύφος δήλωσε πως αψηφά την απόφαση 41/2014 του Δ.Σ.,
δεν πρόκειται να υπογράψει και αφού προέβαλλε έντονη κριτική στο έργο της
κοινότητας ,μιλώντας με αναίδεια στα μέλη του Δ.Σ. αποχώρησε.
Ύστερα τα μέλη του Δ.Σ. είπαν ομόφωνα πως η πάγια και
αναιτιολόγητη τακτική του Γ. Γραμματέα είναι να προβάλει ανυπόστατες
δικαιολογίες προκειμένου να μην συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Αψηφώντας ή προσυπογράφοντας με κόπο τις εντολές πληρωμής σε εκτέλεση
των αποφάσεων, προσβάλλει τον σκοπό της συνεδρίασης, προκαλώντας
ένταση και δυσχεραίνοντας την ομαλή λειτουργία του Δ.Σ.
Χαρακτηριστικά, κατά κοινή ομολογία, αναφέρθηκαν
παραδείγματα συμπεριφοράς του Γ. Γραμματέα, όπως

κάποια

1. η έγγραφη κατηγορία των κατοίκων της Ροδινής υποκινούμενη από
τον Γ. Γραμματέα, ότι δήθεν ο Σύλλογος με την πρόφαση εξωραϊσμού της
περιοχής «Μαύρης Λίμνης» προωθούσε την κατάληψη σημαντικού μέρους της
ως άνω περιοχής από τον Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο Ιάσωνα. Αναφορικά στο
γεγονός, το Δ.Σ. είχε πάρει την απόφαση με αριθμό 51/2013, να ζητήσει
οικονομική επιδότηση από την ΤΙΤΑΝ, ως εξωραϊσμό της συγκεκριμένης
περιοχής και για τίποτε άλλο, όπως άλλωστε αποδείχθηκε, αφού για τον
συγκεκριμένο χώρο αρμόδιοι είναι η Κτηματική Υπηρεσία και ο Δήμος.
2. η κατηγορία υπαιτιότητας του Συλλόγου για την παραμονή
μηχανήματος ασφαλτοπαραγωγής κοντά στην Ροδινή Πατρών, ενώ αρμόδια
υπηρεσία έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας ανήκει στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3.η απειλή και απαγόρευση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου να
πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εκδήλωση εορτασμού της Ενορίας Αγίων
Πάντων στην Ροδινή τον Ιούνιο του 2014, λέγοντας πως ο Σύλλογος
ενδιαφέρεται μόνο να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και έργα στον Ψαθόπυργο.
4. προσβολές και ύβρεις στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου την ημέρα
εορτασμού της Ενορίας των Αγίων Πάντων στην Ροδινή Πατρών.
Ύστερα τον λόγο πήρε η πρόεδρος του Δ.Σ. και αφού διαπίστωσε πως ο
Γ. Γραμματέας έχει παραβεί με αυτή την συμπεριφορά πολλάκις το
Καταστατικό του Συλλόγου, πρότεινε την διαγραφή του κ. Κοντάκου
Δημητρίου από χρέη του Γ. Γραμματέα και από μέλος του Δ.Σ. του
Πολιτιστικού Συλλόγου.

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 44/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 44/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω διαγραφή.

Ψαθοπύργου

έκανε

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Κυριακή 5 Δεκέμβρη 2014 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα
Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, με βασικό
θέμα την αντικατάσταση του διαγραφέντα, ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.,
διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής και χριστουγεννιάτικης παράστασης.

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

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος
Αλεξανδροπούλου Ζωή

