Πρακτικό 1ο/2015 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 18η
Ιανουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 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, Γενικός Γραμματέας



Ζωή Αλεξανδροπούλου, Ειδικός Γραμματέας



Κώστα Τομαρά, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος 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 άνω
ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα
ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Πρόταση δωρεάς Η/Υ Συλλόγου στο αγροτικό ιατρείο της Τ.Κ.
Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
2. Συμπληρωματικό ποσό ύψους 60 ευρώ, για πληρωμή επιπλέον
ωρών χορού στον κ. Κατσίκη, που θα προστεθεί στον μήνα

Νοέμβρη. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
3. Πρόταση εγγράφου προς Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και
Κοινωφελών Περιουσιών, σχετικά με την επισκευή του
παραλιακού πεζοδρομίου Ψαθοπύργου, με δαπάνη του
Συλλόγου [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
4. Πρόταση δωρεάς 1795 ευρώ από την πρόεδρο Δ.Σ. για ενίσχυση
του Ταμείου του Συλλόγου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
Εξακουστή]
5. Πρόταση αιτήματος ποσού επιδότησης 2000 ευρώ από την
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Δρεπάνου για ενίσχυση του Συλλόγου και για
κάλυψη κοινοτικών εργασιών. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
Εξακουστή]
6. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου κ. Παναγιώτη Κατσίκη για τους
μήνες Δεκέμβρη 2014 και Γενάρη 2015 με συνολική δαπάνη
420,01 ευρώ. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
7. Πληρωμή της καθηγήτριας χειροτεχνίας κας Σοφίας Τσίντζου για
τους μήνες Δεκέμβρη 2014 έως και Φλεβάρη 2015 με συνολική
δαπάνη 450 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
8. Πληρωμή της καθηγήτριας θεατρολογίας κας Χαλκίδη Ανδριάνας
για τους μήνες Δεκέμβρη 2014 έως και Φλεβάρη 2015 με
συνολική δαπάνη 410 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
Εξακουστή]
9. Πληρωμή της καθηγήτριας χορού κας Παναγιωτοπούλου
Ασημίνας για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2014 και Γενάρη
2015
με
συνολική
δαπάνη
450
ευρώ.
[Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
10.
Πληρωμή της καθαρίστριας κ. Μίχου για την συντήρηση
των χώρων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Συλλόγου, για
τους μήνες Νοέμβρη 2014 έως και Γενάρη 2015 με συνολική
δαπάνη 70 ευρώ. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]

11. Προγραμματισμός για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
Βασιλόπιτας του Συλλόγου. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
12.
Βράβευση των μαθητών του Ψαθοπύργου για την επιτυχία
τους στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για
το έτος 2014. [Εισηγητής Νίκος Λάτσινος]
13.
Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για το έτος 2015.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

14.
Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου για
το
έτος
2014
έως
2/2015.
[Εισηγήτρια
Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
15.
Έγκριση του προγραμματισμού δράσης για το έτος 2015.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
16.
Δωρεά ύψους 100 ευρώ στον Διευθυντή του Δημοτικού
Σχολείου Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση δωρεάς Η/Υ Συλλόγου στο
αγροτικό ιατρείο της Τ.Κ. Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι τον Αύγουστο 2013 ο κ. Στουραΐτης
Δημήτρης, μέλος του Συλλόγου και ταμίας προηγούμενου Δ.Σ. προσέφερε
έναν Η/Υ με πολύ καλό λειτουργικό σύστημα, προκειμένου να αναβαθμισθεί
το pc του συλλόγου. Λόγω μη επαρκούς λειτουργικού συστήματος Η/Υ, το
αγροτικό ιατρείο δυσκολεύεται να εκτελέσει την διαδικασία της
συνταγογράφησης με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη αναμονή των
συνταξιούχων στον χώρο και να μην εξυπηρετούνται σωστά. Προτείνεται η
δωρεά του δικού μας ηλεκτρονικού υπολογιστή, ώστε να επιταχυνθεί η
διαδικασία συνταγογράφησης και να εξυπηρετούνται γρήγορα οι
προσερχόμενοι προς εξέταση. Αργότερα με χρήματα επιδότησης της ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. μπορούμε να αγοράσουμε έναν νέο Η/Υ για τον Σύλλογο.[Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δωρεά και μελλοντική
αγορά. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 1/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 1/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω δωρεά και μελλοντική αγορά.

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Συμπληρωματικό ποσό ύψους 60
ευρώ, για πληρωμή επιπλέον ωρών χορού στον κ. Κατσίκη, που θα προστεθεί
στον μήνα Νοέμβρη.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: εκκρεμούσε η πληρωμή δύο μαθημάτων πρόβας του κ.
Κατσίκη, που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2014, σχετικά με την
πανήγυρη της Αγίας Τριάδας. Προτείνεται η πληρωμή των 60 ευρώ να
συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο του χορού για τον μήνα Νοέμβρη. Εισηγήτρια
Αλεξανδροπούλου Ζωή]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω συμπλήρωση δαπάνης του
Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 2/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 2/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την συμπλήρωση δαπάνης 60 ευρώ του Συλλόγου προς τον κ.
Κατσίκη, για τον μήνα Νοέμβρη 2014.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση εγγράφου προς Διεύθυνση
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, σχετικά με την επισκευή του
παραλιακού πεζοδρομίου Ψαθοπύργου, με δαπάνη του Συλλόγου» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λαμβάνοντας
υπόψη τις διαμαρτυρίες κατοίκων αλλά και επισκεπτών του Ψαθοπύργου, ως
προς την ανώμαλη και δυσχερής διέλευση της επιφάνειας του δαπέδου από
πεζούς, αμαξίδια ΑΜΕΑ, κτλ., προτείνεται η ανάπλασή της στην αρχική της
μορφή, με ίδια εργασία και δαπάνη της Κοινότητας και του Συλλόγου. Για τον
λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρξει μία αίτηση τοπικής επισκευής των τμημάτων
πεζοδρομίου προς την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να χορηγήσει την απαραίτητη
άδεια και να διατελέσει και επίβλεψη ακόμα της προτεινόμενης προσπάθειάς
μας.[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση προς την
Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών. Η απόφαση
αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 3/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 3/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την αίτηση επισκευής τμημάτων του παραλιακού πεζοδρομίου
προς την Υπηρεσία Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση δωρεάς 1795 ευρώ από την
πρόεδρο Δ.Σ. για ενίσχυση του Ταμείου του Συλλόγου.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ενόψει μεταλλικής
κατασκευής βαρέως τύπου παταριού μουσικών, με επικάλυψη osb, κόστους
1500 ευρώ που χρεώθηκε το ταμείο του Συλλόγου, τον Ιούνιο 2013 για την

διοργάνωση της Πανήγυρης Αγίας Τριάδας, πληρώθηκε το ποσό των 300 ευρώ
από το ταμείο του Συλλόγου. Το υπόλοιπο, λοιπόν, ποσό των 1200 ευρώ
αποτελούσε έλλειμμα στο ταμείο του Συλλόγου, που όμως καλύφθηκε
προσωρινά από την πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Χαλκιοπούλου με δυνατότητα
αποπληρωμής από τον Σύλλογο αν και εφόσον αποκτούσε τους κατάλληλους
πόρους μέσω συνδρομών των μελών. Επιπλέον καλύφθηκε οικονομικά το
ποσό των 795 ευρώ από την πρόεδρο για την πληρωμή κάποιων
παρακρατήσεων του Συλλόγου από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που
διεξάγει.
Αργότερα από τα 1200 ευρώ, επιμερίστηκαν από την πρόεδρο τα 200
ευρώ σε συνδρομές μελών και τα 1000 ευρώ προτείνεται να γίνουν δωρεά
προς τον Σύλλογο. Επίσης τα 795 ευρώ προτείνεται να γίνουν δωρεά προς τον
Σύλλογο. Με αυτό τον τρόπο το ταμείο του νέου Δ.Σ. 2015-2017, θα έχει την
οικονομική
δυνατότητα
διεξαγωγής
περισσότερων
δραστηριοτήτων.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δωρεά των 1795 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 4/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την εν λόγω δωρεά των 1795 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση αιτήματος ποσού
επιδότησης 2000 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Δρεπάνου για ενίσχυση του
Συλλόγου και για κοινοτικές εργασίες.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η κοινότητα κατόπιν ενημέρωσης από τον
Πρόεδρο κ. Γιώργο Καραμπούλα δύναται να πραγματοποιήσει εργασίες
καθαρισμού παραλίας, κοπή κλαδιών, κτλ, των οποίων το κόστος ανέρχεται
στα 1000 ευρώ. Επιπλέον ο Σύλλογος χρειάζεται ενίσχυση του Ταμείου του,
δεδομένου πως οι συνδρομές των μελών τείνουν να εξαλείψουν, αλλά και για
να επισκευάσει κάποια σημεία στο οικιστικό τοπίο της Ροδινής, ως συνολικό
κόστος 1000 ευρώ. Συνολικά αιτούμαστε το ποσό των 2000 ευρώ.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση. Η απόφαση αυτή
πήρε τον αύξοντα αριθμό 5/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 5/2015

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω αίτηση.

Συλλόγου

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου κ.
Παναγιώτη Κατσίκη για τους μήνες Δεκέμβρη 2014 και Γενάρη 2015 με
συνολική δαπάνη 420,01 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η αντίστοιχη δαπάνη που αναλογεί στην
παραπάνω παροχή εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 420,01 ευρώ, όπου
δικαιολογείται με αντίστοιχα τιμολόγια από τον πάροχο προς τον Σύλλογο.
[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 6/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 6/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω δαπάνη.

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Πληρωμή της καθηγήτριας
χειροτεχνίας κας Σοφίας Τσίντζου για τους μήνες Δεκέμβρη 2014 έως και
Φλεβάρη 2015 με συνολική δαπάνη 450 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η αντίστοιχη δαπάνη που
αναλογεί στην παραπάνω παροχή εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ,
όπου δικαιολογείται με αντίστοιχες αποδείξεις δαπάνης από τον Σύλλογο
προς την πάροχο, όπου συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση και το
χαρτόσημο. [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 7/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 7/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω δαπάνη.

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Πληρωμή της καθηγήτριας
θεατρολογίας κας Χαλκίδη Ανδριάνας για τους μήνες Δεκέμβρη 2014 έως και
Φλεβάρη 2015 με συνολική δαπάνη 410 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η αντίστοιχη δαπάνη που
αναλογεί στην παραπάνω παροχή εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 410 ευρώ,
όπου δικαιολογείται με αντίστοιχες αποδείξεις δαπάνης από τον Σύλλογο
προς την πάροχο, όπου συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση και το
χαρτόσημο. [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 8/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 8/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω δαπάνη.

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το ένατο [9] θέμα «Πληρωμή της καθηγήτριας χορού κας
Παναγιωτοπούλου Ασημίνας για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2014 και
Γενάρη 2015 με συνολική δαπάνη 450 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η αντίστοιχη δαπάνη που
αναλογεί στην παραπάνω παροχή εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ,
όπου δικαιολογείται με αντίστοιχα τιμολόγιο από την πάροχο προς τον
Σύλλογο. [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 9/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 9/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου
ομόφωνα δεκτή την εν λόγω δαπάνη.

Ψαθοπύργου

έκανε

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δέκατο [10] θέμα «Πληρωμή της καθαρίστριας κ.
Μίχου για την συντήρηση των χώρων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του
Συλλόγου, για τους μήνες Νοέμβρη 2014 έως και Γενάρη 2015 με συνολική
δαπάνη 70 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα

ακόλουθα: ότι η υπεύθυνη για την καθαριότητα των χώρων διεξαγωγής των
μαθημάτων φροντίζει άριστα τους χώρους και προτείνεται η δαπάνη των 70
ευρώ για την παροχή των υπηρεσιών της για το διάστημα Νοέμβρη 2014 έως
και Γενάρη 2015. Να σημειωθεί πως ο τρόπος πληρωμής της θα συνεχίσει να
γίνεται με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα, όπου θα παρακρατείται ένα
ημερομίσθιο και το υπόλοιπο ποσό μπορεί να το διαχειρισθεί όπως επιθυμεί.
[Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη και ο τρόπος
πληρωμής. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 10/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 10/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την δαπάνη των 70 ευρώ για τις υπηρεσίες καθαρισμού των
παραπάνω χώρων.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το ενδέκατο [11] θέμα «Προγραμματισμός για την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου.» μετά από εισήγηση της Πρόεδρου
του Δ.Σ. αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 06.30 μ.μ. σην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή
της εισήγησης. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 11/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 11/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την διοργάνωση για την πρωτοχρονιάτικη κοπή πίτας του για την
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δωδέκατο [12] θέμα «Βράβευση μαθητών του
Ψαθοπύργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2015» ο εισηγητής του θέματος έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η βράβευση των μαθητών για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας για το έτος 2015.

Μετά από σχετική έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο
αυτό και που προέρχονται από τον Ψαθόπυργο και την Ροδινή είναι με
αλφαβητική σειρά :


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ –ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ –
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ



ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

– ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΤΖΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

– ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

– ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

&

[Εισηγητής Λάτσινος Νικόλαος]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 12/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 12/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε
ομόφωνα δεκτή την εισήγηση και αποφάσισε την απονομή αριστείου
προόδου και αναμνηστικού δώρου στους άνω επιτυχόντες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δέκατο τρίτο [13] θέμα «Προγραμματισμός για την
πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για
το 2015» μετά από εισήγηση της Πρόεδρου του Δ.Σ. και αφού λήφθηκε
υπόψη το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου πρέπει να
πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του
Συλλόγου μας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
θα είναι τα ακόλουθα :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
3. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ
4. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για το έτος
2014 έως 2/2015

5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2014 – 2/2015, ανάγνωση
έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
6. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού,
Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.

του

8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη
9. Προϋπολογισμός
χρήσης
2015
και
έγκριση
αυτού.
Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2015 από την
Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
10. Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου
και του χωριού μας
Προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης είναι η
8η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 6.30 μμ στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου. Σε περίπτωση μη
απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15
Φεβρουαρίου 2015, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Συλλόγου 8η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 6.30 μμ στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 13/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έχοντας υπόψη του
το άρθρο 20 του καταστατικού του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του
στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου την 08/02/2015
και ώρα 06.30 μμ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015, την ίδια ώρα
και στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου
3. Βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ
4. Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. για το έτος
2014
5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2014, ανάγνωση έκθεσης της
Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)

6. Ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
7. Εγκρίσεις διαδοχικά, του Διοικητικού απολογισμού,
Οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.

του

8. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από κάθε ευθύνη
9. Προϋπολογισμός
χρήσης
2015
και
έγκριση
αυτού.
Προγραμματισμός δράσης του Δ.Σ για το έτος 2015 από την
Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ.
10.Προτάσεις – υποδείξεις των μελών για θέματα του Συλλόγου και
του χωριού μας
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δέκατο τέταρτο [14] θέμα «Έγκριση του Οικονομικού
Απολογισμού του Συλλόγου για το 2014 έως 2/2015» η εισηγήτρια του
σχετικού θέματος, ταμίας του Δ.Σ., παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό
δραστηριότητας του Συλλόγου κατά την απελθούσα χρονιά (2014).
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου]

ΕΣΟΔΑ 2014 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

1.578,42 €

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

5.630,00 €

ΨΑΘΑΘΛΟΝ
ΕΡΑΝΟΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΡΟΥ
ΣΥΝΤΟΠΙΤΗ ΜΑΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

425,00 €
18.962,41 €
448,00 €

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

2.473,00 €

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.485,00 €

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

825,00 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

500,00 €

ΔΩΡΕΕΣ

1.895,00 €

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για
δραστηριότητες Συλλόγου

2.800,00 €

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για ενίσχυση
Κοινότητας

4.150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014 έως
Φεβρουάριο 2015

41.171,83 €

ΕΞΟΔΑ 2014 ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ

378,57 €
1.107,73 €

LET-S DO IT

53,71 €

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

50,28 €

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΑΣ

4.906,44 €

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΟΙ
ΠΑΝΤΕΣ

20,00 €

ΨΑΘΑΘΛΟΝ

840,41 €

BEACH PARTY

425,99 €

ΕΡΑΝΟΣ

18.962,41 €

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 28ΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

36,60 €

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

3.450,02 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

977,92 €

ΑΜΟΙΒΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

925,97 €

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

893,82 €

ΕΞΟΔΑ
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΌ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

151,63 €

ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΧΩΡΩΝ

341,16 €

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

385,00 €

ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

5.261,38 €

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ
ΔΩΡΕΑ 100 ΕΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

99,90 €

ΕΚΔΡΟΜΗ
CHRISTMAS
FACTORY

596,00 €

newsletter ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ,
ΔΙΑΔΗΜΙΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ,
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
2014 έως 2/2015

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2013
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΙΤΑΝ
(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
2013
ΤΕΛΙΚΟ TAMEIO
2013
(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)
ΤΑΜΕΙΟ 2014
ΕΩΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
2015
ΤΕΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

- €

39.864,94 €

1.200,00 €

2.774,67 €

1.574,67 €

1.306,89 €

2.881,56 €

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.218,27 €

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.663,29 €

ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για εργασίες της κοινότητας

4.150,00 €

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για εργασίες της κοινότητας
Υπόλοιπο μεταφερόμενο από 2013

2.774,67€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για εργασίες της
κοινότητας

6.924,67

ΕΞΟΔΑ

ΔΑΠΑΝΗ από ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΑΝ για κοινοτικές εργασίες

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ για κοινότητα

5.261,38 €

1.663,29 €
Τα 1000 ευρώ είναι
επί πιστώσει από
την ΤΙΤΑΝ αρχές
4/2015

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.218,27 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

2.881,56€

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η
αποδοχή της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 14/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 14/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου για το 2014-2/2015 και παρουσιάζει:
Έσοδα 2014-2/2015
Με ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ

41.171,83 €

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ταμείο (2013)

1.574,67 €

Σύνολο Εσόδων 2014-2/2015

42.746,50 €

Έξοδα 2014-2/2015
Με ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ

39.864,94 €

Συνολικό υπόλοιπο

2.881,56 €

Ανάλυση υπολοίπου σε τράπεζα

1.881,56 €

Και πιστωτικό υπόλοιπο ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΤΑΝ
έως αρχές 4/2015 υπέρ κοινότητας

1.000,00 €

Συνολικό υπόλοιπο

2.881,56 €

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δέκατο πέμπτο [15] θέμα «Έγκριση του
προγραμματισμού δράσης για το έτος 2015» η εισηγήτρια του σχετικού
θέματος, Πρόεδρος του Δ.Σ., παρουσίασε τον προγραμματισμό δράσης που
θα παρουσιασθεί στην Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για το
2015. Ο προγραμματισμός αυτός σε γενικές γραμμές παρουσιάζει την
συνέχιση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και πλέον έχουν γίνει θεσμός στον
Ψαθόπυργο τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας του Συλλόγου.
Για το 2015 ο Σύλλογος θα :
1. Συνεχίσει την λειτουργία των τμημάτων χορού, ζωγραφικής και θεάτρου
παίδων, εφήβων και ενηλίκων. Σε ετήσια βάση του κόστος των
τμημάτων θα ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ.
2. Συνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr Το ετήσιο κόστος αυτής της δράσης θα ανέρχεται
στα 225, 00 ευρώ.
3. Θα αρχίσει την έκδοση εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θέματα του Ψαθοπύργου σε διμηνιαία βάση. Η ενέργεια αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του Συλλόγου, αφού γίνεται μέσα από
λίστα αποδεκτών με την χρήση του διαδικτύου (newsletter).
4. Συνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του Συλλόγου από το εξειδικευμένο
γραφείο με ετήσιο κόστος το ποσό των 80,00 ευρώ.
5. Προχωρήσει στην οργάνωση των Ετήσιων Θρησκευτικών Πανήγυρεων
με εκτιμώμενο κόστος 5.500 ευρώ.
6. Προχωρήσει στην οργάνωση του ΨΑΘΑΘΛΟΝ με εκτιμώμενο κόστος
διοργάνωσης 850,00 ευρώ.
7. Προχωρήσει στην οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας στο τέλος Απρίλη
2015 που δεν θα επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων του Συλλόγου.
8. Θα
προχωρήσει
στην
εκτύπωση
διαφημιστικού
φυλλαδίου
τετραχρωμίας σε τρίπτυχη έκδοση σε 1000 αντίγραφα εκτιμώμενου
κόστους 2.500,00 ευρώ εφόσον βρεθεί αντίστοιχη χορηγία. Έτσι η
δαπάνη αυτή δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό δράσης του 2015. Σε
περίπτωση που καταστεί δυνατή η ύπαρξη σχετικής χορηγίας τότε με
νεότερη απόφαση του Δ.Σ. θα υπάρξει τροποποίηση του προγράμματος
δράσης και αύξηση των αντίστοιχων ποσών εσόδων και εξόδων κατά τα
ανάλογα ποσά.
9. Συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξή του στο Τοπικό Συμβούλιο του
Ψαθοπύργου σε θέματα που άπτονται του σκοπού λειτουργίας του
Συλλόγου. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παρέχει και στους άλλους
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Ψαθόπυργο.

Από πλευράς εσόδων για το 2015 ο Σύλλογος δεν προτίθεται να αυξήσει το
κόστος της ετήσιας συνδρομής ανά μέλος, ενώ έχει εκτιμήσει ρεαλιστικά το
ποσό που προβλέπεται να εισπράξει από χορηγίες φορέων και επιχειρήσεων
της περιοχής.

Συμπερασματικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου, λαμβάνοντας και τις
συνθήκες οικονομικής δυσκολίας που υπάρχουν, θα προσπαθήσει να
υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις του χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τα μέλη
του και χωρίς να αναστείλει ή να περιορίσει τις τακτικές και καθιερωμένες
του δράσεις.
Βασική του πολιτική είναι η διαχείριση των πόρων του Συλλόγου να γίνεται
με πλήρη διαφάνεια, χωρίς άσκοπη σπατάλη στοχεύοντας στην μέγιστη
δυνατή ωφέλεια των μελών του για κάθε ευρώ δαπάνης.
Αναλυτικά ο Προυπολογισμός Δράσης του Πολιτιστικού Συλλόγου για το
2015 θα είναι:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Προβλεπόμενα Έσοδα 2014
1.συνδρομές μελών
2.δωρεές τοπικών επιχειρήσεων
3.εκδηλώσεις – δραστηριότητες
4.Εισφορές μελών για δραστηριότητες χορού, θεάτρου
και ζωγραφικής
5. Έπιδοτήσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Σύνολο εσόδων

ΠΟΣΟ
2.000,00 €
650,00 €
8.000,00 €

Προβλεπόμενα Έξοδα 2014

ΠΟΣΟ

4.500,00 €
4.000,00 €
19.150,00 €

1.Διαχείριση ιστοσελίδας - Αποπληρωμή χρέους

225,00 €

2.Καθηγητές χορού, θεάτρου, ζωγραφικής
3.Εκδήλωση κοπής πίτας 2015
4.Εκδήλωση Πανηγύρεων 2015
5. Οργάνωση Psathathlon 2015
6.Λοιπές εκδηλώσεις
7. Διαφημιστικό Υλικό – Καταχωρήσεις
8. Έξοδα έκδοσης διμηνιαίου newsletter "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

4500,00 €
400,00 €
5.500,00 €
850,00 €
1000,00 €
300,00 €
0,00€

9.Λοιπά Έξοδα Λειτουργίας Τμημάτων

300,00 €

10.Λογιστική Παρακολούθηση
11. Κάλυψη αναγκών της κοινότητας
(ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ)
Σύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΗΣ
2015

80,00 €
4000,00 €
€

17.155,00

1995,00 €

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 15/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 15/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου εγκρίνει
ομόφωνα τον Προγραμματισμό Δράσης του Συλλόγου για το 2015 που
παρουσιάζεται ως ακολούθως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Προβλεπόμενα Έσοδα 2014
1.συνδρομές μελών
2.δωρεές τοπικών επιχειρήσεων
3.εκδηλώσεις – δραστηριότητες
4.Εισφορές μελών για δραστηριότητες χορού, θεάτρου
και ζωγραφικής
5. Έπιδοτήσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Σύνολο εσόδων

ΠΟΣΟ
2.000,00 €
650,00 €
8.000,00 €

Προβλεπόμενα Έξοδα 2014

ΠΟΣΟ

4.500,00 €
4.000,00 €
19.150,00 €

1.Διαχείριση ιστοσελίδας - Αποπληρωμή χρέους

225,00 €

2.Καθηγητές χορού, θεάτρου, ζωγραφικής
3.Εκδήλωση κοπής πίτας 2015
4.Εκδήλωση Πανηγύρεων 2015
5. Οργάνωση Psathathlon 2015
6.Λοιπές εκδηλώσεις
7. Διαφημιστικό Υλικό – Καταχωρήσεις
8. Έξοδα έκδοσης διμηνιαίου newsletter "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

4500,00 €
400,00 €
5.500,00 €
850,00 €
1000,00 €
300,00 €
0,00€

9.Λοιπά Έξοδα Λειτουργίας Τμημάτων

300,00 €

10.Λογιστική Παρακολούθηση
11. Κάλυψη αναγκών της κοινότητας
(ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΑΝ)
Σύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΧΡΗΣΗΣ
2015

80,00 €
4000,00 €
€

17.155,00

1995,00 €

Συμπεράσματα Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτος προβλέπεται ότι θα κλείσει
με πλεόνασμα 1995,00 ευρώ.
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δέκατο έκτο [16] θέμα «Δωρεά ύψους 100 ευρώ στον
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Προτείνεται η συγκεκριμένη
δωρεά σχετικά με την κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δημοτικού Σχολείου
Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δωρεά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 16/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 16/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση για την δωρεά των 100,00 ευρώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, προτείνεται η επόμενη συνεδρίαση να
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Φλεβάρη 2015 στην αίθουσα του κλειστού
γυμναστηρίουτου Δημοτικού Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την προκήρυξη
αρχαιρεσιών για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή 2015-2017.

Μετά λύθηκε η συνεδρίαση και 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
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γενική Γραμματέας του
Συλλόγου
Φωτεινή Παπαγεωργίου

