ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
Πρακτικό 1ο/2008
Στο Ψαθόπυργο και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μητροπούλειου
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου σήμερα την 3Η ΜΑΙΟΥ του έτους 2008,
ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε η προγραμματισμένη Γενική
Συνέλευση Μελών του ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ με
θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ έτους 2007.
2. Ο οικονομικός Απολογισμός του λήξαντος έτους
Προϋπολογισμός του επομένου.

και

ο

3. Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής.
Διαχείρισης.
4. Ανάγνωση αλλαγών και απόφαση έγκρισης νέου Καταστατικού
του Συλλόγου
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.
έτους 2007 » o Πρόεδρος του Δ.Σ. του συλλόγου παρουσίασε τον απολογισμό
δράσης του Συλλόγου για το 2007 και ενημέρωσε για τον προγραμματισμό
δράσης ενόψει του 2008. Ειδικότερα :
1. Έναρξη δραστηριότητας και απόκτηση Αριθμού Φορολογικού
Μητρώου : Ο Σύλλογος επαναλειτούργησε μετά από μια μακρά
περίοδο αδράνειας. Βασικά στοιχεία της νέας του επαναλειτουργίας
είναι η λειτουργία του ως ένα νομικό πρόσωπο που αυτό απαιτεί την
έναρξη της λογιστικής του χρήσης με την έκδοση φορολογικών
στοιχείων δηλαδή φορολογικού μητρώου ως εκπολιτιστικός σύλλογος.
Ο σύλλογος απόκτησε αριθμό Φορολογικού μητρώου με έδρα το
Κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθόπυργου και ΔΟΥ
αναφοράς της Α Πατρών.
2. Δημιουργία και Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στο όνομα
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου. Αποφασίστηκε η δημιουργία και το
άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο τον Εκπολιτιστικό
Σύλλογο Ψαθόπυργου και εξουσιοδοτήθηκε ο Ταμίας του Συλλόγου με
αναπληρωτή του τον Ειδικό Γραμματέα, σύμφωνα με το ισχύοντα
καταστατικό, για πράξεις σχετικές με το λογαριασμό αυτό.

3. Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής της δράσης του Συλλόγου
καθώς και του Ψαθόπυργου. Το ΔΣ έκρινε σκόπιμη την δημιουργία
επίσημης ιστοσελίδας προβολής τόσο του Ψαθόπυργου, όσο και των
συλλογικών του οργάνων όπως το Τοπικού Συμβουλίου, του
Εκπολιτιστικού Συλλόγου και άλλων φορέων της περιοχής. Η
ιστοσελίδα που έχει την διεύθυνση www.psathopirgos.gr αποτελεί
και πύλη διαλόγου με τους κατοίκους και μέλη του συλλόγου όπως
και πύλη γνωστοποίησης τόσο της δραστηριότητας του συλλόγου όσο
και των αποφάσεων του ΔΣ.
4. Οργάνωση χορευτικού τμήματος Εκπολιτιστικού Συλλόγου
Ψαθόπυργου για την εκμάθηση παραδοσιακών και λαϊκών χορών. Το
τμήμα ξεκίνησε και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2007 και δεν
επιβαρύνει κανένα μέλος τους Συλλόγου. Τα έξοδα λειτουργίας του
καλύπτονται πλήρως από το ταμείο του Συλλόγου.
5. Οργάνωση ετήσιας θρησκευτικής και λαϊκής πανήγυρης με
αφορμή την γιορτή της Αγίας Τριάδας. Μετά από πάνω από 30
χρόνια ο Ψαθόπυργος οργάνωσε μέσα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο
θρησκευτικό πανηγύρι με την συμμετοχή όλων των μελών και
κατοίκων του. Όλες οι επιχειρήσεις του Ψαθόπυργου στήριξαν
δυναμικά την εκδήλωση αυτή που στέφθηκε από πλήρη επιτυχία.
6. Συμμετοχή στην τελετή λήξης των μαθημάτων του Δημοτικού
Σχολείου και οργάνωση έκθεσης και φωτογραφικού υλικού με την
συμμετοχή των μαθητών του Σχολείου με θέμα «πως φαντάζομαι τον
τόπο μου». Βράβευση όλων των παιδιών και διανομή δωρεάν
λογοτεχνικού βιβλίου σε κάθε παιδί που αποφοίτησε από το Δημοτικό
Σχολείο
7. Οργάνωση εκδρομής μνήμης και θύμησης στους δοκιμασμένους
από τις φωτιές του καλοκαιριού 2007 τόπους με την συμμετοχή
κατοίκων του χωριού. Τα έξοδα συμμετοχής στην εκδρομή
καλύφτηκαν από το ταμείο του Συλλόγου και έγινε κατάθεση ποσού
στο ειδικό ταμείο των πυροπαθών.
8. Υποστήριξη του έργου του Τοπικού Συμβουλίου του Δ. Δ.
Ψαθόπυργου στην υλοποίηση έργων εξωραϊσμού της περιοχής και
λοιπά.
9. Οργάνωση ετήσιας εορτής βράβευσης των μαθητών που κατοικούν
στον Ψαθόπυργο και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθιέρωση της εκδήλωσης αυτής κάθε
η
τελετή
κοπής
της
ετήσιας
φορά
που
διοργανώνεται
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό ΓΣ.1 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. ΓΣ 1/2008

«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου
εγκρίνει τον διοικητικό απολογισμό δράσης του Συλλόγου κατά το έτος 2007»
Αναφορικά με το Δεύτερο [2] θέμα «Ο οικονομικός Απολογισμός του
λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός του επομένου» o Ταμίας του Δ.Σ. του
συλλόγου παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δράσης του Συλλόγου για
το 2007 και ενημέρωσε για τον προϋπολογισμό δράσης ενόψει του 2008.
Ειδικότερα :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007
Κατά το οικονομικό έτος 2007 ο σύλλογος είχε τα ακόλουθα έσοδα:
1. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων αρ.1 ως 150) 1780,00
2. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων αρ.1 ως 50)
642,00
3. από συνδρομές μελών (μπλοκ αποδείξεων αρ.51 ως 132) 3360,00
4. από δωρεές τοπικών επιχειρήσεων
7340,00
5. από τόκους τραπεζικού λογαριασμού
74,08
6. από εκδηλώσεις – δραστηριότητες συλλόγου
4481,30
Σύνολο εσόδων 17,677,38
Κατά το οικονομικό έτος 2007 ο σύλλογος προέβη στα ακόλουθα έξοδα:
1. ΑΒΕΞ κολωνάκια παιδικής χαράς 1338,75
2. Αβαλιώτη Βάνα λογίστρια
250,00
3. Παρασκευόπουλος παιδική χαρά
5712,00
4. ΚΤΕΛ εκδρομή συλλόγου
800,00
5. Βαρδίκος ιστοσελίδα συλλόγου
230,00
6. CARAVEL ζαχαροπλαστείο
250,00
7. Πλαίσιο
9,95
8. Μπαλάσκας διαφημιστικό υλικό
572,00
9. Φόροι τόκων
7,41
10.
Αρωγή σε πυρόπληκτους
445,00
Σύνολο εξόδων 9615,11
Συμπεράσματα οικονομικού έτους 2007
1.
2.
3.
4.
5.

συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2007
τραπεζικός λογαριασμός 31/12/07 7048,26
μετρητά ταμείου 31/12/07
1014,00
αριθμό φορολογικού μητρώου
κατατέθηκε για πρώτη φορά φορολογική δήλωση

8062,26

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
Προβλεπόμενα Έσοδα 2008
1.συνδρομές μελών
2.δωρεές τοπικών επιχειρήσεων

4.000,00 €
10.000,00 €

3.εκδηλώσεις – δραστηριότητες
4. Πλεόνασμα 2007
Σύνολο εσόδων
Προβλεπόμενα Έξοδα 2008
1.Διαχείριση και Αναμόρφωση ιστοσελίδας
2.Ανακαίνιση αίθουσας χορού
3.Εξοπλισμός αίθουσας χορού
4.Δάσκαλος χορού
5.Εκδήλωση κοπής πίτας 2008
6.Δωρεά στο σύλλογο Σπαστικών Πάτρας
7.Εκδήλωση Αγίας Τριάδας 2008
8.Λοιπές εκδηλώσεις
9. Διαφημιστικό Υλικό
10.Έκτακτες υποχρεώσεις
11.Αλλαγή καταστατικού
12. Χορευτικό τμήμα
Σύνολο εξόδων

12.000,00 €
8.062,26 €
34.062,26 €

2.200,00 €
250,00 €
240,00 €
2.500,00 €
365,00 €
300,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
29.855,00€

Συμπεράσματα Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτος εκτιμάται να κλείσει με
πλεόνασμα κατά προσέγγιση στις 4.207ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό ΓΣ.2 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. ΓΣ 2/2008
«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου
εγκρίνει τον οικονομικό Απολογισμό του λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός
του επομένου δράσης του Συλλόγου »

Αναφορικά με το Τρίτο [3] θέμα «Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής
περί της οικονομικής. Διαχείρισης» ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τη Γενική
Συνέλευση ότι σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού κλήθηκε η
Ελεγκτική Επιτροπή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου να ελέγξει
την χρήση 2007 και να εκδώσει σχετικό της πόρισμα. Η διαδικασία αυτή
ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε το παρακάτω σχετικό της πόρισμα που
ενσωματώνεται στο παρόν πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης .
«Η Ελεγκτική Επιτροπή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου κατόπιν
ελέγχου του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καθώς και των διαφόρων παραστατικών

για το έτος 2007 βεβαιώνει την χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του
Συλλόγου κατά το έτος αυτό »
Ημερομηνία 20-4-2008
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής
Κόρρας Αναστάσιος
Μισύρης Χρήστος
Ζωγόπουλος Ευάγγελος»
Αναφορικά με το Τέταρτο [4] θέμα «Ανάγνωση αλλαγών και απόφαση
έγκρισης νέου Καταστατικού του Συλλόγου»
ο Πρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου διάβασε προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης τις αλλαγές ανά
άρθρο που επέρχονται στο ισχύον καταστατικό του Συλλόγου μετά από
επεξεργασία που έγιναν από το μέλος του ΔΣ κ. Ηλία Κουρεμένο αλλά και της
τελική επιμέλεια που είχε η Δικηγόρος Πατρών κα Μαρία Ανδρονοπούλου
που έχει επιλεγεί από το ΔΣ με την υπ. αριθμ. 11/2008 απόφασή του για να
ολοκληρώσει την τροποποίηση του Καταστατικού. Επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ
ενημέρωσε το σώμα ότι οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ήδη γίνει αποδεκτές
από το ΔΣ του Συλλόγου με την υπ. αριθμ. 3/2008 απόφασή του.
Αναλυτικά οι προτεινόμενες ανά άρθρο αλλαγές είναι οι ακόλουθες :
«..................................................................................................................
Τροποποίηση κατά άρθρο και στην δημοτική.
1)Άρθρον 1ον: Ιδρύεται σωματείον υπό την επωνυμίαν «Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Ψαθοπύργου», με έδραν την Κοινότητα Ψαθοπύργου Πατρών.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 1ο.
Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου», με
έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθόπυργου του Δήμου Ρίου Αχαΐας.
2) ΣΚΟΠΟΣ – Άρθρον 2ον: Σκοπός του Συλλόγου είναι α/ Η συνένωσις πάντων των
κατοίκων της Κοινότητος δια την εξύψωσιν του πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου
τούτων και την εν γένει εκπολιτιστικήν ανάπτυξιν της περιοχής β/ η καταβολή πάσης
προσπάθειας προς επίλυσιν των θεμάτων της Κοινότητος, γ/ η προστασία των
συμφερόντων των κατοίκων, δ/ η εξεύρεσις διαφόρων μέσων προς βελτίωσιν της ζωής
των εχόντων ανάγκην κατοίκων της Κοινότητος κ.λπ.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 2ο- ΣΚΟΠΟΣ.
Σκοπός του Συλλόγου είναι: α/ η συνένωση πάντων των κατοίκων του Δημοτικού
Διαμερίσματος Ψαθόπυργου για την εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού
επιπέδου τούτων και την εν γένει πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής β/ η καταβολή
πάσης προσπάθειας προς επίλυση των θεμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος
Ψαθόπυργου, γ/ η προστασία των συμφερόντων των κατοίκων, δ/ η εξεύρεση
διαφόρων μέσων προς βελτίωση της ζωής των εχόντων ανάγκη κατοίκων του Δημοτικού
Διαμερίσματος Ψαθόπυργου κ.λπ.

3) ΜΕΣΑ – Άρθρον 3ον: Η επίτευξις των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιωχθή δια
διαλέξεων, δημοσιευμάτων, εκδρομών, υπομνημάτων, αναφορών, παραστάσεων,
εκδηλώσεων, δημ. σχέσεων και εν γένει δια παντός νομίμου μέσου δυναμένου να
συμβάλη προς τούτο, κατά την κρίσιν του εκάστοτε Διοικ. Συμβουλίου ως και η ίδρυσις
βιβλιοθήκης, παιδικού σταθμού, παιδικής χαρά κ.λπ.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 3ο – ΜΕΣΑ.
Η επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου θα επιδιωχθεί μέσω διαλέξεων, δημοσιευμάτων,
εκδρομών, υπομνημάτων, αναφορών, παραστάσεων, εκδηλώσεων, δημοσίων σχέσεων
και εν γένει δια παντός νομίμου μέσου δυναμένου να συμβάλει προς τούτο, κατά την
κρίση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου ως και η ίδρυση βιβλιοθήκης, παιδικού
σταθμού, παιδικής χαρά κ.λπ.
4) ΜΕΛΗ – Άρθρον 4ον: Μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν άπαντες οι
ενήλικοι κάτοικοι της κοινότητος από 18 ετών, ως και οι έχοντες περιουσιακά στοιχεία
εις την περιοχήν ταύτην, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, δι’ εγγράφου αιτήσεως
απευθυνομένης προς το Διοικ. συμβούλιον, αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Συλλόγου
και αναλαμβάνοντες τα εκ του καταστατικού υποχρεώσεις. Ούτοι εγγράφονται ως μέλη,
χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Παν μέλος αποκτά το μεν δικαίωμα
του εκλέγειν, τρεις (3) μήνας μετά την εγγραφήν, του δε εκλέγεσθαι εξ (6) μήνας μετά.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 4ο – ΜΕΛΗ.
Μέλη του Συλλόγου δύνανται να εγγραφούν άπαντες οι ενήλικοι κάτοικοι του
Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθοπύργου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους, ως και οι έχοντες περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή ταύτη, ανεξαρτήτως τόπου
διαμονής, δι’ εγγράφου αιτήσεως απευθυνόμενης προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Συλλόγου και αναλαμβάνοντες τις εκ του
καταστατικού υποχρεώσεις. Κάθε μέλος αποκτά το μεν δικαίωμα του εκλέγειν, τρεις (3)
μήνες μετά την εγγραφή του, του δε εκλέγεσθαι έξι (6) μήνες μετά.
5) Άρθρον 5ον: Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται εκ τακτικών και επιτίμων μελών.
α/ Τα τακτικά μέλη είναι πάντες οι κάτοικοι της κοινότητος (άρθρον 4ον), β/ Επίτιμα
μέλη ονομάζονται πρόσωπα προσφέροντα σπουδαίας ή διακεκριμένας προς τον
Σύλλογον υπηρεσίας, δωρεάς κ.λπ.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται από τακτικά και επίτιμα μέλη. α/ Τα τακτικά
μέλη είναι πάντες οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθοπύργου (άρθρο 4ο),
β/ Επίτιμα μέλη ονομάζονται πρόσωπα προσφέροντα σπουδαίες ή διακεκριμένες προς
τον Σύλλογο υπηρεσίες, δωρεές κ.λπ.
6) Άρθρον 6ον: Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται α/ να εκπληρώνουν τας οικονομικάς
υποχρεώσεις των. β/ να πειθαρχούν εις τα διατάξεις του Καταστατικού και τας
αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικ. Συμβουλίου. γ/ να προσέρχωνται
ανελλιπώς εις τα Γεν. Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελευθέρως τας γνώμας των και να
καταβάλουν πάσαν προσπάθειαν δια την προαγωγήν των σκοπών και επιδιώξεων του
Συλλόγου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 6ο
Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται α/ να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.
β/ να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. γ/ να προσέρχονται ανελλιπώς στις
Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να καταβάλουν
πάσαν προσπάθεια για την προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου.

7) Άρθρον 7ον: Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται να επιβάλλη εις τα μέλη του την
πειθαρχική ποινήν της προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως. α/ όταν το μέλος
επιδεικνύη ανάρμοστον συμπεριφοράν εις τα γραφεία του Συλλόγου ή τας Συνελεύσεις.
β/ Όταν ενεργή πράξεις αίτινες προσβάλλουν την αξιοπρέπειαν, τα συμφέροντα και τας
επιδιώξεις του Συλλόγου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 7ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της
προφορικής ή εγγράφου επιπλήξεως: α/ όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη
συμπεριφορά στο χώρο των γραφείων του Συλλόγου ή κατά τις Συνελεύσεις. β/ Όταν
ενεργεί πράξεις αίτινες προσβάλλουν την αξιοπρέπεια, τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις
του Συλλόγου.
8) Άρθρον 8ον: Παν μέλος, δύναται να υποβάλλη αναφοράν προς το Διοικ.
Συμβούλιον, το οποίον υποχρεούται να επιληφθή ταύτης και εντός μηνός από της
συνεδριάσεως του να απαντήση ταύτης και εντός μηνός από της συνεδριάσεως του να
απαντήση εις τον ενδιαφερόμενον, εγγράφως ωσαύτως δύναται να αποχωρήση
οποτεδήποτε, καταβάλλων τας οφειλομένας εισφοράς του εις τον Σύλλογον.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 8ο
Κάθε μέλος, δύναται να υποβάλλει αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
υποχρεούται να επιληφθεί ταύτης και εντός μηνός από της συνεδρίασής του να
απαντήσει στον ενδιαφερόμενο, εγγράφως ωσαύτως δύναται να αποχωρήσει
οποτεδήποτε, καταβάλλοντας πρωτίστως τις οφειλόμενες εισφορές του στο Σύλλογο.
9) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – Άρθρον 9ον: Διαγράφεται του Συλλόγου δι’ ητιολογημένης
αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου παν μέλος όταν:
α/ Καθυστερή τας συνδρομάς του πλέον του εξαμήνου και δεν ήθελε
τακτοποιήση ταύτας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της ενημερώσεώς του υπό του
Διοικ. Συμβουλίου.
β/ Παραβαίνη το Καταστατικόν, απειθαρχή εις τα αποφάσεις των Γεν.
Συνελεύσεων και του Διοικ. Συμβουλίου, προβαίνει εις πράξεις αντιβαινούσας εις τον
σκοπόν και τα συμφέροντα του Συλλόγου και η εν γένει συμπεριφορά του αντίκειται εις
τοιαύτην εντίμου και αξιοπρεπούς πολίτου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 9ο - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ.
Διαγράφεται από το Σύλλογο με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
κάθε μέλος όταν:
α/ Καθυστερεί τις συνδρομές του πλέον του εξαμήνου και δεν τακτοποιήσει
ταύτας εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της ενημέρωσής του από του Διοικητικού
Συμβουλίου.
β/ Παραβαίνει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει σε πράξεις αντιβαίνουσες εις
τον σκοπό και τα συμφέροντα του Συλλόγου και όταν η εν γένει συμπεριφορά του
αντίκειται σε τοιαύτην εντίμου και αξιοπρεπούς πολίτου.
10) Άρθρον 10ον: Το διαγραφέν μέλος εντός διμήνου από της διαγραφής του δύναται
να προσφύγη δι’ αιτήσεώς του προς την Γεν. Συνέλευσιν, αιτούμενον την ακύρωσιν
ταύτης. Μέλος διαγραφόμενο λόγω καθυστερήσεως των συνδρομών του
επαναγγράφεται, εφ’ όσον ήθελε καταβάλλει απάσας τας οφειλομένας συνδρομάς του.
Μέλος αποχωρούν ή διαγραφόμενον εκ του Συλλόγου, ουδέν δικαίωμα έχει επί της
περιουσίας αυτού, ούτε δύναται να ζητήση την επιστροφήν συνδρομών ή προσφορών
του.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 10ο.

Το διαγραφέν μέλος εντός διμήνου από της διαγραφής του δύναται να προσφύγει με
αίτησή του προς την Γενική Συνέλευση, αιτούμενο την ακύρωση ταύτης. Μέλος
διαγραφόμενο λόγω καθυστέρησης των συνδρομών του επαναγγράφεται, εφ’ όσον
καταβάλλει το συνολικό ποσό των οφειλομένων συνδρομών του. Μέλος που αποχωρεί ή
διαγράφεται από τον Σύλλογο, ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας αυτού, ούτε
δύναται να ζητήσει την επιστροφή συνδρομών ή προσφορών του.
11) ΠΟΡΟΙ – Άρθρον 11ον: Πόροι του Συλλόγου είναι α/ το δικαίωμα της εγγραφής
των μελών που ορίζεται εις δραχμάς πεντήκοντα (50). Β/ Η μηνιαία συνδρομή που
ορίζεται εις είκοσι πέντε (25) δραχ. γ/ Οι τόκοι προέρχονται από καταθέσεις χρημάτων
του Συλλόγου παρά τω Ταμιευτηρίω (ταχυδρομικώ) ή μίαν Τράπεζαν. δ/ Τυχόν δωρεαί,
κληροδοσίαι, οικονομικαί ενισχύσεις ως και παν άλλο έσοδον νομίμως προερχόμενον
εις το ταμείον του Συλλόγου. Το Διοικ. Συμβούλιον δύναται να αυξομοιώση την
συνδρομή καθώς και το δικαίωμα εγγραφής κατόπιν ομοφώνου αποφάσεώς του,
εγκριμένης δια πλειοψηφίας της Γ.Σ.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 11ο – ΠΟΡΟΙ.
Πόροι του Συλλόγου αποτελούν: α/ Η εξαμηνιαία συνδρομή που ορίζεται σε δέκα Ευρώ
(10Ε/ανά εξάμηνο). β/ Οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις χρημάτων του
Συλλόγου στο Ταμιευτήριο (ταχυδρομικό) ή μία Τράπεζα. γ/ Τυχόν δωρεές,
κληροδοσίες, οικονομικές ενισχύσεις καθώς και κάθε άλλο έσοδο νομίμως
προερχόμενο και εισερχόμενο στο ταμείο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να αυξομειώσει την συνδρομή καθώς και να επιβάλει δικαίωμα εγγραφής
κατόπιν αποφάσεώς του, εγκριμένης από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.
12) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ – Άρθρον 12ον α/ Ο Σύλλογος διοικείται υπό
εννεαμελούς Διοικ. Συμβουλίου εκλεγομένου υπό της Γεν. Συνελεύσεως των ταμειακώς
συνεπών μελών του Συλλόγου ανά διετίαν (2), δια μυστικής ψηφοφορίας και δια
ψηφοδελτίων. Κατά την ψηφοφορίαν εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη
εις αντικατάστασιν των τυχόν αποχωρούντων κατά την διάρκειαν της θητείας των
τακτικών μελών. Β/ Το Διοικ. Συμ. εντός οκταημέρου (8) από της εκλογής του και υπό
την προεδρίαν του πλειοψηφίσαντος μέλους εκλέγει μεταξύ των μελών του τον
Πρόεδρον τον Αντιπρόεδρον, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ειδ. Γραμματέα, τον Ταμία και
τον Έφορον. γ/ Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα δια την εκπλήρωσιν των
υποχρεώσεών των, αίτινες απορρέουν εκ του Καταστατικού και των αποφάσεων των
Γεν. Συνελεύσεων. Δεν πρέπει να συγγενεύουν μεταξύ των μέχρι του δευτέρου βαθμού
και δεν ευθύνονται δι’ αποφάσεις ληφθείσας εις συνεδρίασιν εις ην δεν παρέστησαν
και παραστάντες διεφώνησαν, της διαφωνίας βεβαιωμένης δια των πρακτικών του
Συμβουλίου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 12ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
: α/ Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγομένου από την
Γενική Συνέλευση των ταμειακώς συνεπών μελών του Συλλόγου ανά διετία (2), δια
μυστικής ψηφοφορίας και δια ψηφοδελτίων. Κατά την ψηφοφορία εκλέγονται και
πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη προς αντικατάσταση των τυχόν αποχωρούντων κατά
την διάρκεια της θητείας των τακτικών μελών. β/ Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός
οκταημέρου (8) από της εκλογής του και υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος μέλους
εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα,
τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. γ/ Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους,
αίτινες απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
Δεν ευθύνονται για αποφάσεις ληφθείσες σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν
και παραστάντες διεφώνησαν, της διαφωνίας βεβαιωμένης από τα πρακτικά του
Συμβουλίου.

13) Άρθρον 13ον: α/ Το Διοικ. Συμβούλιον συνέρχεται τακτικώς, άπαξ του μηνός,
κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως, εκτάκτως δε υπό του
Προέδρου, όταν παραστή ανάγκη ή ήθελον ζητήσει τούτο εγγράφως τέσσαρες (4) εκ των
συμβούλων, αναγράφοντες και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Το Δ. Συμ. ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών, συμπεριλαμβανομένου
απαραιτήτως και του Πρόεδρου ή Αντιπροέδρου.
β/ Το Δ. Συμ. αποφασίζει και ενεργεί εφ’ όλων των ζητημάτων που ενδιαφέρουν τον
Σύλλογον, εφαρμόζει το καταστατικόν, διαχειρίζεται την περιουσίαν του Συλλόγου,
εγκρίνει τας πάσης φύσεως δαπάνας, εκτελεί τας αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων των
μελών, συγκαλεί δι’ αποφάσεώς του ταύτας και καταρτίζει την ημερησίαν διάταξιν
αυτών, συντάσσει την Διοικητική λογοδοσίαν δια του προέδρου και Γεν. Γραμματέως
και την Ταμειακήν λογοδοσίαν δια του ταμείου και υποβάλει ταύτας εις την Γεν.
Συνέλευσιν, προς έγκρισιν.
Αι αποφάσεις του Δ. Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των
παρόντων μελών.
γ/ Μέλος του Δ.Σ. καταδικαζόμενον δι’ αμετακλήτου δικαστ’, αποφάσεως ή
παραιτούμενον ή απουσιάζον αδικαιολογήτως πλέον των τεσσάρων κατά σειράν
συνεδριάσεων εκπίπτει του αξιώματός του, αντικαθιστάμενον υπό του έχοντος σειράν
αναπληρωματικού συμβούλου δι’ αποφάσεως του Δ.Σ. αναγραφομένου εις τα
πρακτικά.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 13ο.
α/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς, τουλάχιστον άπαξ του μήνα, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου, εκτάκτως δε, όταν το ζητήσουν τούτο εγγράφως τέσσερεις
(4) από τους συμβούλους, αναγράφοντες και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών,
συμπεριλαμβανομένου απαραιτήτως και του Πρόεδρου ή του Αντιπροέδρου.
β/ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και ενεργεί εφ’ όλων των ζητημάτων που
ενδιαφέρουν τον Σύλλογο, εφαρμόζει το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του
Συλλόγου, εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί με απόφασή του ταύτας και καταρτίζει την ημερησία
διάταξη αυτών, συντάσσει την Διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και Γενικού
Γραμματέα και την Ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και υποβάλει ταύτας στην
Γενική Συνέλευση, προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσσεται από κάθε
σχετική ευθύνη κατόπιν έγκρισης της Διοικητικής λογοδοσίας από την Γενική
Συνέλευση.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων μελών.
γ/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου καταδικαζόμενο από αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για εκ προθέσεως ποινικό αδίκημα ή παραιτούμενο ή απουσιάζον
αδικαιολογήτως πλέον των τεσσάρων κατά σειρά συνεδριάσεων εκπίπτει του αξιώματός
του, αντικαθιστάμενο υπό του έχοντος σειρά αναπληρωματικού συμβούλου με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου αναγραφομένου στα πρακτικά.
14) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – Άρθρον 14ον: Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογον
ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικ. αρχής παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και
έναντι τρίτων. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων,
συγκαλεί το Δ.Σ. εις συνεδριάσεις, διευθύνει τας συζητήσεις, καταρτίζει την ημερησίαν
διάταξιν, υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέως τα έγγραφα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων, ως και παν άλλο έγγραφον έχον σχέσιν προς την Διοίκησιν. Υπογράφει
μετά τα Ταμείου τα εντάλματα των εισπράξεων και πληρωμών και επιμελείται της
πιστής εφαρμογής των αποφάσεων των Συνελεύσεων, της Διοικ. και του Καταστατικού
και μετέχει ως εκπρόσωπος του Συλλόγου εις την Επιτροπήν Συντονισμού των
εκπολιτιστικών Συλλόγων, δυνάμενος να αναπληρωθή υπό μέλους του Διοικ. Σ. κατόπιν
αποφάσεώς του.
Τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 14ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής
παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και έναντι τρίτων. Προεδρεύει των συνεδριάσεων
του Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε
συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, υπογράφει
μετά του Γενικού Γραμματέα τα έγγραφα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, ως και κάθε
άλλο έγγραφο έχον σχέση προς την Διοίκηση. Υπογράφει μετά του Ταμία τα εντάλματα
των εισπράξεων και πληρωμών και επιμελείται της πιστής εφαρμογής των αποφάσεων
των Συνελεύσεων, της Διοίκησης και του Καταστατικού και μετέχει ως εκπρόσωπος του
Συλλόγου στην Επιτροπή Συντονισμού των εκπολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου,
δυνάμενος να αναπληρωθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν
αποφάσεώς του.
15) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ – Άρθρον 15ον: Ο αντιπρόεδρος αναπληροί τον
πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον εις άπαντα τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 15ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον εις άπαντα τα
καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
16) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ – Άρθρον 16ον: Ο Γεν. Γραμματέας
επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων,
βοηθούμενος υπό του Ειδ. Γραμματέως, διεξάγει την αλληλογραφία τηρεί την
σφραγίδα, το αρχείον, το πρωτόκολλον, το μητρώον των μελών και συνυπογράφει μετά
του προέδρου τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά
των Συνελεύσεων και του Δ.Σ. όπου συνυπογράφουν και όλοι οι παρόντες σύμβουλοι. –
Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Ειδ. Γραμματεύς.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 16ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, βοηθούμενος από τον Ειδικό Γραμματέα,
διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί την σφραγίδα, το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο
των μελών και συνυπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών
και εισπράξεων και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου
όπου συνυπογράφουν και όλοι οι παρόντες σύμβουλοι. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα
ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Ειδικός Γραμματέας.
17) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ταμείου. Άρθρον 17ον: Ο Ταμίας εισπράττει δυνάμει διπλοτύπων
αποδείξεων φερουσών την υπογραφή του και την σφραγίδα του Συλλόγου, τας
συνδρομάς των μελών και γενικώς κάθε έσοδον. Ενεργεί τας πληρωμάς με εντάλματα
φέροντα την υπογραφήν του προέδρου και Γεν. Γραμματέως. Γενικώς διαχειρίζεται την
περιουσίαν του Συλλόγου συμφώνως προς τα αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου.
Καταθέτει παν ποσόν το οποίον υπερβαίνει τας πέντε χιλ.(5.000) εις το Ταχ.
Ταμιευτήριον ή εις οιανδήποτε τράπεζαν. Δύναται ν’ αποσύρη μέρος ή ολόκληρον το
ποσόν δι’ εγγράφου υπογεγραμμένου παρά του προέδρου, του γεν. γραμματέως και του
Ταμείου, αναφέρον και τον σκοπόν της αναλήψεως. Ο Ταμίας μετά εξάμηνον και
εκτάκτως, οσάκις ήθελεν κληθή προ τούτο υπό του Δ.Σ. συντάσσει λεπτομερή
απολογισμόν της ταμειακής διαχειρίσεώς του. Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικώς κατ’
έτος δια του Δ.Σ. εις την Γεν. Συνέλευσιν των μελών, τον ισολογισμόν του λήξαντος
έτους και τον προϋπολογισμόν του επομένου έτους, προς έγκρισιν εις την Γενικήν
Συνέλευσιν. Ο Ταμίας κωλυόμενος αναπληρούται από του Ειδ. Γραμματέως ή του
Εφόρου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 17ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ταμείου.
Ο Ταμίας εισπράττει δυνάμει διπλοτύπων αποδείξεων φερουσών την υπογραφή του και
την σφραγίδα του Συλλόγου, τις συνδρομές των μελών και γενικώς κάθε έσοδο. Ενεργεί

τις πληρωμές με εντάλματα φέροντα την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού
Γραμματέα. Γενικώς διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου συμφώνως προς τις
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει παν ποσόν το οποίο υπερβαίνει τα
χίλια Ευρώ (1.000,00Ε) στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε οιανδήποτε τράπεζα.
Δύναται να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσόν δι’ εγγράφου υπογεγραμμένου παρά
του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, αναφέρον και τον σκοπό της
ανάληψης. Ο Ταμίας μετά εξάμηνο και εκτάκτως, οσάκις κληθεί προ τούτο υπό του
Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της ταμειακής διαχείρισής
του. Ο Ταμίας υποβάλλει υποχρεωτικώς κατ’ έτος δια του Διοικητικού Συμβουλίου στην
Γενική Συνέλευση των μελών, τον ισολογισμό του λήξαντος έτους και τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Ο Ταμίας
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη κατόπιν έγκρισης από την Γενική Συνέλευση
του οικονομικού ισολογισμού/απολογισμού του έτους. Ο Ταμίας κωλυόμενος
αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα ή τον Έφορο κατόπιν απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου.
18) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ Ι – Άρθρον 18ον.
Ο έφορος επιμελείται της εν γένει συντηρήσεως και ευπρεπείας των γραφείων,
εντευκτηρίου και αναγνωστηρίου του Συλλόγου, τηρών κατάλογον των βιβλίων
βιβλιοθήκης και την επιμέλειαν των πάσης φύσεως εκπολιτιστικών, μορφωτικών
λοιπών εκδηλώσεων.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 18ο - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ.
Ο Έφορος επιμελείται της εν γένει συντήρησης και ευπρέπειας των γραφείων,
εντευκτηρίου και αναγνωστηρίου του Συλλόγου, τηρών κατάλογο των βιβλίων
βιβλιοθήκης και την επιμέλεια των πάσης φύσεως εκπολιτιστικών, μορφωτικών
λοιπών εκδηλώσεων.
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19) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Άρθρον 19ον.
Ο έλεγχος και η οικονομική εποπτεία του Δ.Σ. ασκείται υπό τριμελούς ελεγκτικής
επιτροπής εκλεγομένης υπό της Γ.Σ. των μελών μετά του Δ.Σ. Η θητεία ταύτης λήγει με
την λήξιν της θητείας του Δ.Σ.
Εκτός των τακτικών ελεγκτών εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη, άτινα καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη εις
περίπτωσιν αποχωρήσεως ή παραιτήσεως. Τα μέλη της Ε.Ε. δέον να μην συνδέονται δια
συγγενείας με μέλος του Δ.Σ. εξ αίματος ή αγχειστείας μέχρι 3ου βαθμού. Τα μέλη της
Ε.Ε. συνερχόμενα μετά την εκλογή των κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος,
εκλέγουν τον Πρόεδρον και τον Γραμματέα.
Η Ε.Ε. υποχρεούται εις το τέλος εκάστου έτους να ελέγχη την οικονομικήν διαχείρισν
του Συλλόγου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τας πηγάς αυτών, ως και τας
πραγματοποιηθείσας δαπάνας και εν συνεχεία να υποβάλη την έκθεσίν της εις την Γ.Σ.
εις την διάθεσιν ταύτης. Τίθεται υπό του Δ.Σ. τα βιβλία διαχειρίσεώς του και τα εν γένει
δικαιολογητικά.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 19ο - ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
Ο έλεγχος και η οικονομική εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή
Ελεγκτική Επιτροπή εκλεγομένης από την Γενική Συνέλευση των μελών ταυτόχρονα με
την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία ταύτης λήγει με την λήξη της θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκτός των τακτικών ελεγκτών εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας δύο (2)
αναπληρωματικά μέλη, άτινα καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη σε
περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δέον να μην
συνδέονται δια συγγένειας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αίματος ή
αγχιστείας μέχρι β’ βαθμού. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συνερχόμενα μετά την
εκλογή τους κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος, εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον
Γραμματέα.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται στο τέλος εκάστου έτους να ελέγχει την οικονομική
διαχείριση του Συλλόγου, τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, τις πηγές αυτών, ως και τις
πραγματοποιηθείσες δαπάνες και εν συνεχεία να υποβάλει την έκθεσή της στην Γενική
Συνέλευση. Στην διάθεση ταύτης τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο τα βιβλία
διαχειρίσεώς του και τα εν γένει δικαιολογητικά.
20) ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΜΕΛΩΝ. Άρθρον 20ον: Η Συνέλευσις είναι το κυρίαρχον σήμα του
Συλλόγου και συγκροτείται εκ των ταμειακών εν τάξει μελών αυτού. Αι συνελεύσεις
διακρίνονται εις τακτικάς και εκτάκτους. Τακτικαί μεν 2 το έτος, καθ’ έκαστον δε
δεύτερον έτος γίνεται εκλογή Διοικ. Συμβουλίου και Τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής.
Η τακτική Συν. Καλείται δις του έτους εκτός του πρώτου διμήνου, καθ’ ήν τίθενται υπό
έγκρισιν και έλεγχον των μελών α/ Ο Διοικ. Απολογισμός του Δ.Σ., β/ Ο οικονομικός
Απολογισμός του λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός του επομένου, γ/ Η έκθεσις της
ελεγκτικής επιτροπής περί της οικον. διαχειρίσεως και δ/ παν άλλο θέμα
υποβληθησόμενον υπό του Δ.Σ., ε/ Η τροποποίησις και συμπλήρωσις του Καταστατικού.
Η έκτακτος Συνέλευσις καλείται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Δ.Σ. ή όταν το 1/5
των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συλλόγου ήθελεν ζητήση την σύγκλησιν, δι’
εγγράφου αιτήσεως προς το Δ.Σ., οριζούσης και τα προς συζήτησιν θέματα.
Η Διοικ. υποχρεούται τότε να καλέση την Γεν. Συνέλευσιν εντός δέκα πέντε (15) ημερών
από της υποβολής της αιτήσεως. Κατά τας Γεν. Συν., όσον και εις τα Συμβούλια
απαγορεύονται αι πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις. Η Συνέλευσις ευρίσκεται εν
απαρτία όταν παρίστανται το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει μελών, και
θεωρείται ευρισκομένη εν απαρτία μέχρι πέρατος της συζητήσεως των θεμάτων της
ημερησίας διατάξεως, των αποχωρούντων κατά την διάρκειαν των συζητήσεων
θεωρουμένων ότι αρνούνται ψήφον ή γνώμην. Μη γενομένης απαρτίας καλείται νέα
τοιαύτη εντός δέκα (10) το πολύ ημερών, η οποία υφίσταται εν απαρτία όσα μέλη και αν
είναι παρόντα, όχι όμως λιγώτερα των είκοσι (20). Η Συνέλευσις καλείται δια
προσκλήσεως προ 2 (δύο) ημερών, υπογεγραμμένης υπό του Προέδρου και του Γεν.
Γραμματέως, ένθα αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα προς συζήτησιν θέματα. Αι
αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων μελών.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 20ο - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ.
Η Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα του Συλλόγου και συγκροτείται εκ των ταμειακών
εν τάξει μελών αυτού. Οι συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική
μία (1) το έτος, καθ’ έκαστον δε δεύτερο έτος γίνεται εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
και Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Η τακτική Συνέλευση καλείται άπαξ το έτος εντός
του πρώτου διμήνου, καθ’ ήν τίθενται υπό έγκριση και έλεγχο των μελών: α/ Ο
Διοικητικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, β/ Ο οικονομικός Απολογισμός
του λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός του επόμενου, γ/ Η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής περί της οικονομικής διαχείρισης και δ/ παν άλλο θέμα υποβληθησόμενο
από το Διοικητικό Συμβούλιο, ε/ Η τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού. Η
έκτακτη Συνέλευση καλείται οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή
όταν το 1/5 των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συλλόγου ζητήσει την σύγκληση με
έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οριζούσης και τα προς συζήτηση θέματα.
Η Διοίκηση υποχρεούται τότε να καλέσει την Γενική Συνέλευση εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από της υποβολής της αίτησης. Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις, όσον και στα
Συμβούλια απαγορεύονται οι πολιτικού περιεχομένου συζητήσεις. Η Συνέλευση
ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν
τάξει μελών, και θεωρείται ευρισκομένη εν απαρτία μέχρι πέρατος της συζήτησης των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης, των αποχωρούντων κατά την διάρκεια των
συζητήσεων θεωρουμένων ότι αρνούνται ψήφο ή γνώμη. Μη γενομένης απαρτίας
καλείται νέα τοιαύτη εντός δέκα (10) το πολύ ημερών, η οποία υφίσταται εν απαρτία
όσα μέλη και αν είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα των είκοσι (20). Η Συνέλευση
καλείται δια προσκλήσεως προ 2 (δύο) ημερών, υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα, ένθα αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος και τα προς συζήτηση
θέματα δια τοιχοκολλήσεως στο κατάστημα του Τοπικού Συμβουλίου του Δημοτικού

Διαμερίσματος και δια αναρτήσεως στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των παρόντων
μελών.
21) Άρθρον 21ον: Προκειμένου περί τροποποιήσεως Καταστατικού καλείται ειδικώς
προς το σκοπόν τούτον Γεν. Συν., ήτις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντωντου ημίσεως
(1/2) πλέον ενός (1) των ταμειακώς εν τάξει μελών, αποφασίζει δε αύτη δια
πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 21ο.
Προκειμένου περί τροποποίησης του Καταστατικού καλείται ειδικώς προς το σκοπό
τούτον Γενική Συνέλευση, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων του ημίσεως (1/2)
πλέον ενός (1) των ταμειακώς εν τάξει μελών, αποφασίζει δε αύτη δια πλειοψηφίας των
τριών τετάρτων (¾) των παρόντων. Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται εντός μηνός
νέα Γενική Συνέλευση στην οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία με την παρουσία
τουλάχιστον του ενός πέμπτου 1/5 των μελών του Συλλόγου, με την απόφαση να
λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.
22) Άρθρον 22ον: Ο Σύλλογος θεωρείται διαλελυμένος όταν ο αριθμός των μελών
αυτού ελαττωθεί κάτω των είκοσι (20). Τότε συνέρχεται εκτάκτως Γεν. Συν/σις προς
επικύρωσιν της διαλύσεως. Η περιουσία του Συλλόγου, εν περιπτώσει διαλύσεως
περιέρχεται εις την Νομαρχίαν Αχαΐας δια την κατασκευήν κοινωφελών έργων εις την
Κοινότητα Ψαθοπύργου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 22ο.
Ο Σύλλογος θεωρείται διαλελυμένος όταν ο αριθμός των μελών αυτού ελαττωθεί στους
δέκα (10). Τότε συνέρχεται εκτάκτως Γενική Συνέλευση προς επικύρωση της διαλύσεως.
Η περιουσία του Συλλόγου, σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται στον Δήμο Ρίου για την
κατασκευή κοινωφελών έργων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου.
23) ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ – Άρθρον 23ον.
1.Κατά την Γεν. Συνέλευσην του Δεκεμβρίου εκάστου δεύτερου έτους εκλέγονται
δι’ανατάσεως της χειρός τρία (3) μέλη ως Εφορευτική επιτροπή και δύο (2)
αναπληρωματικά, ήτις αναλαμβάνει την διενέργειαν των αρχαιρεσιών. Ουδείς
υποψήφιος του Διοικ. Συμβ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δύναται να μετάσχη εις την
Εφορευτικήν Επιτροπήν.
2.Η Εφ. Επ. υποχρεούται να δέχεται τας υποβαλλόμενας υποψηφιότητας εις τα
Γραφεία του Συλλόγου επί δέκα (10) ημέρας από της εκλογής της. Δικαίωμα εκλέγειν
και εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικόν μέλος του Συλλόγου, έχον συμπληρώσει το 18ον έτος
της ηλικίας και όντος ταμειακώς εν τάξει συμφώνως των παρόντι Καταστατικώ.
3. Η Εφ. Επ. εν συνεργασία με την Διοικ. μεριμνά δια την εκτύπωσην των ψηφοδελτίων
δια πάσαν άλλην ενέργειαν έχουσαν σχέσιν με τας αρχαιρεσίας.
4. Η Εφ. Επ. αφού διατυπώση ότι υφίστανται αι προυποθέσεις εκλογιμότητος προβαίνει
εις την ανακήρυξιν των υποψηφίων εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως
της προθεσμίας της υποβολής των υποψηφίων και γνωστοποιεί την ανακήρυξιν των
υποψηφίων δια τοιχοκολλήσεως του πίνακος, εις τα Γραφεία του Συλλόγου.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 23ο ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
1. Κατά την Γενική Συνέλευση εκάστου 2ου έτους διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του
Συλλόγου. Στην ίδια Γενική Συνέλευση, το σώμα εκλέγει δια ανατάσεως της χειρός
τριμελή (3) εφορευτική επιτροπή και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, η οποία διεξάγει τις
αρχαιρεσίες και είναι υπεύθυνη για την ομαλή εκλογική διαδικασία. Ουδείς υποψήφιος
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δύναται να μετάσχει στην
Εφορευτική Επιτροπή.

2. Η υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει δέκα ημέρες προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου αφού βεβαιώσει την εκλογιμότητα των υποψηφίων
τοιχοκολλεί τα ονόματα τους στα γραφεία του Συλλόγου τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες
προ των εκλογών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκτύπωση των
ψηφοδελτίων και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ετοιμασία των εκλογών, μέχρι του
χρονικού σημείου της ανάληψης της ευθύνης από την Εφορευτική Επιτροπή. Δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχει κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου, που έχει συμπληρώσει
το 18ον έτος της ηλικίας του και είναι ταμειακώς εν τάξει σύμφωνα με το παρόν
Καταστατικό.
24) ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Άρθρον 24ον
Ο χρόνος και ο τόπος των αρχαιρεσιών ορίζεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως και δεν
δύναται να διενεργούν ενωρίτερον είκοσιν (20) ημερών.
1. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιον εντός ειδικού φακέλλου, τον σφραγίζει, και
τον ρίπτει εντός της ψηφοδόχου ήτις είναι ησφαλισμένη διά πλείθρου. Η ψηφοφορία δια
την ανάδειξιν Δ.Σ. και Εξ. Ε. είναι μυστική ως επίσης δια τροποποίησιν του
Καταστατικού, ζητημάτων εμπιστοσύνης, προς το Διοικ. Συμβούλιον και διάλυσιν του
Συλλόγου.
2. Η Εφ. Επ. μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξη πρακτικόν
εμφαίνον τον αριθμόν των ψηφισάντων μελών και τας ψήφους ας έλαβεν έκαστος
υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους εννέα (9) πρώτους κατά σειράν επιτυχίας ως μέλη του
Δ.Σ. τους τρείς (3) κατά σειράν επιτυχίας, ως επιλαχόντας, δι’ αντικατάστασιν
αποχωρήσαντος, παραιτηθέντος ή εκλιπόντος μέλους του Δ.Σ. Επίσης ανακηρύσσει τους
τρεις (3) πρώτους, εκ των υποψηφίων δια την εξελεγκτικήν επιτροπήν ως επιτυχόντας
επί δύο (2) αναπληρωματικούς,.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 24ο – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.
1. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός ειδικού φακέλου, τον σφραγίζει, και
τον ρίπτει εντός της ψηφοδόχου ήτις είναι ασφαλισμένη διά πλείθρου. Η ψηφοφορία για
την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική, ως
επίσης αναφορικά με ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
διάλυση του Συλλόγου. Η ψηφοφορία για την τροποποίηση του καταστατικού θα
ακολουθεί την εξής διαδικασία: α) ανάγνωση ονομαστικού καταλόγου υπογεγραμμένου
από τα παρόντα μέλη στην Γενική Συνέλευση, β) εγγραφής της ψήφου του κάθε
παρόντος μέλους δίπλα από το όνομά του στον υπογεγραμμένο ονομαστικό κατάλογο
και γ) υπογραφής του εκ δεξιών της ψήφου του.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει
πρακτικό εμφαίνον τον αριθμόν των ψηφισάντων μελών και τις ψήφου που έλαβε
έκαστος υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους εννέα (9) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν συνεχεία τους πέντε (5) κατά σειρά επιτυχίας, ως
επιλαχόντες, προς αντικατάσταση αποχωρήσαντος, παραιτηθέντος ή εκλιπόντος μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης ανακηρύσσει τους τρεις (3) πρώτους, εκ των
υποψηφίων δια την Ελεγκτική Επιτροπή ως επιτυχόντες επί δύο (2) αναπληρωματικούς.
25) ΣΦΡΑΓΙΣ – Άρθρον 25ον
Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσα την επωνυμίαν του Συλλόγου και εις το μέσον
το έτος ιδρύσεως και την έδραν.
Τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 25ο - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσα την επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσον το
έτος ιδρύσεως και την έδρα.
Β.
Ορίζεται η Δικηγόρος Πατρών Ανδρονοπούλου Μαρία του Βασιλείου με
Α.Μ./Δ.Σ.Π. 1285 ως πληρεξούσια του Συλλόγου, προκειμένου να προβεί σε κάθε

νόμιμη απαιτούμενη ενέργεια με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού του εν λόγω
Συλλόγου.»

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό ΓΣ.3 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. ΓΣ 3/2008
«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου
εγκρίνει τις αλλαγές νέου Καταστατικού του Συλλόγου του Συλλόγου κατά
άρθρο όπως παρουσιάσθηκαν στην παραπάνω εισήγηση. Εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. και την Δικηγόρος Πατρών Ανδρονοπούλου Μαρία του
Βασιλείου με Α.Μ./Δ.Σ.Π. 1285 ως πληρεξούσια του Συλλόγου να προβούν σε
κάθε νόμιμη απαιτούμενη ενέργεια με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού
του εν λόγω Συλλόγου»
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη του Συλλόγου

