Πρακτικό 14ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στην Αίθουσα Κλειστού Γυμναστηρίου του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, 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 5η
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή 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



Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ειδικός γραμματέας



Νικόλαο Λάτσινο , Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Τσάκα Νεκτάριο, Μέλος



Ζωή Αλεξανδροπούλου, αναπληρωματικό μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος, ο
Τομαράς Κώστας ταμίας 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. Πρόταση αντικατάστασης του διαγραφέντα Γ. Γραμματέα κου
Κοντάκου Δημητρίου από την Ειδική Γραμματέα κα Φωτεινή
Παπαγεωργίου [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
2. Πρόταση ανάληψης καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα από το
αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Αλεξανδροπούλου Ζωή. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]

3. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
4. Πρόταση κοπής κουπονιών για συγκέντρωση 180 ευρώ με σκοπό
την απορρόφηση δύο σκύλων από την Μέριμνα. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
5. Πρόταση αποδοχής δωρεάς 100 ευρώ από την Κοινότητα με
σκοπό την αγορά οθόνης Η/Υ του Συλλόγου. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
6. Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας εκδρομής στο Christmas
Factory στην Τεχνόπολη – περιοχή Γκάζι Αθηνών την Κυριακή 4
Γενάρη 2015. [Εισηγήτρια Λάτσινου Μαρία]
7. Πρόταση διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Παράστασης με τίτλο
«Η Αγέλαστη Πατρίδα και οι Καλικάντζαροι» την Κυριακή 21
Δεκέμβρη 2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού
Σχολείου Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
8. Πληρωμή χειροτεχνίας για τον μήνα Νοέμβρη στην κ. Τσίντζου
Σοφία ποσού 50 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
9. Πληρωμή χορού για τον μήνα Νοέμβρη στον κ. Κατσίκη
Παναγιώτη ποσού 120 ευρώ. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση αντικατάστασης του
διαγραφέντα Γ. Γραμματέα κου Κοντάκου Δημητρίου από την Ειδική Γραμματέα
κα Φωτεινή Παπαγεωργίου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι βάσει της με αριθμό απόφασης 44 / 2014 του
Δ.Σ., όπου έγινε ομόφωνα η διαγραφή του κου Κοντάκου Δημητρίου από χρέη
του Γ. Γραμματέα και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, προτείνεται η
αντικατάστασή του από την Φωτεινή Παπαγεωργίου που έως τώρα εκτελούσε
χρέη Ειδικού Γραμματέα. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αντικατάσταση. Η απόφαση
αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 45/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 45/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω αντικατάσταση και η κα. Παπαγεωργίου
Φωτεινή ανέλαβε καθήκοντα Γ. Γραμματέα του Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση ανάληψης καθηκόντων
Ειδικού Γραμματέα από το μέλος Δ.Σ. Αλεξανδροπούλου Ζωή.» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: προτείνεται η
ανάληψη καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. από το μέλος Δ.Σ.
Αλεξανδροπούλου Ζωή καθώς έχει την προθυμία και ευχέρεια χρόνου
σύνταξης πρακτικών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του νέου Γ.
Γραμματέα.[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω ανάληψη καθηκόντων. Η
απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 46/2014 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 46/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την ανάληψη καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. από την
κα. Αλεξανδροπούλου Ζωή.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Ανασυγκρότηση σε σώμα του Νέου Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις 45 / 2014 και
46 / 2014, το νέο Δ.Σ. αναδιαμορφώνεται ως εξής
1) στα καθήκοντα του Προέδρου παραμένει η κ. Χαλκιοπούλου
Εξακουστή
2) στα καθήκοντα του Αντιπροέδρου παραμένει η κ. Σπυρούλια
Όλγα
3) τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα καταλαμβάνει η κ.
Παπαγεωργίου Φωτεινή
4) τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα καταλαμβάνει η κ.
Aλεξανδροπούλου Ζωή
5) στα καθήκοντα
Κωνσταντίνος
6) στα καθήκοντα
Νικόλαος

του
του

Ταμία
Εφόρου

παραμένει
παραμένει

ο

κ.

Τομαράς

ο

κ.

Λάτσινος

Οι κύριες Λάτσινου Μαρία, Παπαγεωργίου Ειρήνη καθώς και ο κ.
Τσάκας Νεκτάριος αποτελούν τα μέλη του Δ. Σ.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω ανασυγκρότηση του
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό
47/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 47/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση κοπής κουπονιών για
συγκέντρωση 180 ευρώ με σκοπό την απορρόφηση δύο σκύλων από την
Μέριμνα.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι στην Κοινότητα Ψαθοπύργου περιφέρονται δύο σκυλιά τα
οποία δεν σιτίζονται, είναι εγκαταλειμμένα και επιτίθενται σε συντοπίτες μας.
Κατόπιν συνεννόησης συγχωριανών μας με την Μέριμνα, δέχεται η τελευταία
να απορροφήσει τον κάθε σκύλο στο ποσό των 90 ευρώ, ώστε να του παράσχει
κάθε δυνατή βοήθεια στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της. Προτείνεται η
κοπή 6 τεμαχίων μπλοκ των 15 κουπονιών, με τιμή μονάδας τα δύο ευρώ,
ώστε να πραγματοποιηθεί έρανος για την αποκατάσταση των δύο σκύλων.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω προσπάθεια. Η απόφαση
αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 48/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 48/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω προσπάθεια εράνου για την απορρόφηση
των σκύλων από την Μέριμνα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση αποδοχής δωρεάς 100
ευρώ από την Κοινότητα με σκοπό την αγορά οθόνης Η/Υ του Συλλόγου.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ενόψει
επισκευής του Κοινοτικού Καταστήματος στον Ψαθόπυργο, εκλάπη
απόκάποιον περαστικό, η οθόνη του Η/Υ του Συλλόγου μας, με αποτέλεσμα
να χρειάζεται άμεσα η αντικατάστασή της. Η Κοινότητα μας προσφέρει 100
ευρώ για αγορά νέας οθόνης. Προτείνεται η αγορά να πραγματοποιηθεί τον
Φλεβάρη του 2015, ώστε να επιτύχουμε αναβαθμισμένο μοντέλο. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω προσπάθεια. Η απόφαση
αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 49/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 49/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την εν λόγω δωρεά και χρονική πρόταση αγοράς.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας
εκδρομής στο Christmas Factory στην Τεχνόπολη – περιοχή Γκάζι Αθηνών, την
Κυριακή 4 Γενάρη 2015» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ενόψει των γιορτών προτείνεται η διοργάνωση
ημερήσιας εκδρομής στην Αθήνα, σε κατάλληλα διαμορφωμένο
Χριστουγεννιάτικο χώρο, όπου θα μπορούν να παίξουν μικροί και μεγάλοι
φίλοι του Συλλόγου. Προτείνεται η τιμή του εισιτηρίου ανά άτομο να
διαμορφωθεί στο ποσό των 20 ευρώ και να περιλαμβάνει τα οδοιπορικά
μεταφοράς και την είσοδο στο Christmas Factory. Επίσης προτείνεται για
άνω των τριών ατόμων ίδιας οικογενείας η συνολική έκπτωση των δέκα ευρώ.
[Εισηγήτρια Λάτσινου Μαρία]
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 50/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 50/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω πρόταση και διαμόρφωση του εισιτηρίου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης
Χριστουγεννιάτικης Παράστασης με τίτλο «Η Αγέλαστη Πατρίδα και οι
Καλικάντζαροι» την Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ενόψει Χριστουγέννων η θεατρική ομάδα έχει
ετοιμάσει μία διασκευή του κλασικού παραμυθιού των αδερφών Κατσιμίχα,
σε σκηνοθεσία της κ. Χαλκίδη. Προτείνεται η πραγματοποίηση της
παράστασης την Κυριακή 21 Δεκέμβρη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω προσπάθεια. Η απόφαση
αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 51/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 51/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω πραγματοποίηση της θεατρικής
παράστασης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Πληρωμή χειροτεχνίας για τον μήνα
Νοέμβρη στην κ. Τσίντζου Σοφία ποσού 50 ευρώ» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η παροχή υπηρεσιών της
καθηγήτριας χειροτεχνίας για τον μήνα Νοέμβριο αναλογεί στο ποσό των 50
ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης.[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
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 52/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 52/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την δαπάνη των πενήντα ευρώ.

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το ένατο [9] θέμα «Πληρωμή χορού για τον μήνα Νοέμβρη
στον κ. Κατσίκη Παναγιώτη ποσού 120 ευρώ» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε
τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η παροχή υπηρεσιών του
χοροδιδάσκαλου για τον μήνα Νοέμβριο αναλογεί στο ποσό των 120 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.[Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
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 53/2014 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 53/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου
ομόφωνα δεκτή την δαπάνη των εκατό είκοσι ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

έκανε

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Κυριακή 11 Γενάρη 2015 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα
Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, με βασικό
θέμα την διοργάνωση κοπής πίτας του Συλλόγου.
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Αλεξανδροπούλου Ζωή
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γενική Γραμματέας του
Συλλόγου
Παπαγεωργίου Φωτεινή

