ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚO
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Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου», με έδρα
το Δημοτικό Διαμέρισμα Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου Αχαΐας.

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι: α/ η συνένωση πάντων των κατοίκων του Δημοτικού

Ψ
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Διαμερίσματος Ψαθοπύργου για την εξύψωση του πνευματικού και κοινωνικού
επιπέδου τούτων και την εν γένει εκπολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής β/ η καταβολή
πάσης προσπάθειας προς επίλυση των θεμάτων του Δημοτικού Διαμερίσματος
Ψαθοπύργου, γ/ η προστασία των συμφερόντων των κατοίκων, δ/ η εξεύρεση
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διαφόρων μέσων προς βελτίωση της ζωής των εχόντων ανάγκη κατοίκων του
Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθοπύργου κ.λπ.

Άρθρο 3ο – ΜΕΣΑ
Η

επίτευξη

των

σκοπών

του

Συλλόγου

θα

επιδιωχθεί

μέσω

διαλέξεων,

Σ

δημοσιευμάτων, εκδρομών, υπομνημάτων, αναφορών, παραστάσεων, εκδηλώσεων,
δημοσίων σχέσεων και εν γένει δια παντός νομίμου μέσου δυναμένου να συμβάλει

ός

προς τούτο, κατά την κρίση του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου ως και η ίδρυση

τι
κ

βιβλιοθήκης, παιδικού σταθμού, παιδικής χαρά κ.λπ.
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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.

Άρθρο 5ο
Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται από τακτικά και επίτιμα μέλη. α/ Τα τακτικά

οπ
ύρ
γο
υ

μέλη είναι πάντες οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθοπύργου (άρθρο 4ο),
β/ Επίτιμα μέλη ονομάζονται πρόσωπα προσφέροντα σπουδαίες ή διακεκριμένες προς
τον Σύλλογο υπηρεσίες, δωρεάς κ.λπ.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη υποχρεούνται α/ να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. β/ να

Ψ
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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

ύλ
λο
γο
ς

πάσαν προσπάθεια για την προαγωγή των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου.

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

Σ

ενεργεί πράξεις αίτινες προσβάλλουν την αξιοπρέπεια, τα συμφέροντα και τις

τι
κ

Άρθρο 8ο

ός

επιδιώξεις του Συλλόγου.

Κάθε μέλος, δύναται να υποβάλλει αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το
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οποίον 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.

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
αντίκειται σε τοιαύτην εντίμου και αξιοπρεπούς πολίτου.

Άρθρο 10ο
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εις τον σκοπό και τα συμφέροντα του Συλλόγου και όταν η εν γένει συμπεριφορά του

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
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καταβάλλει το συνολικό ποσό των οφειλομένων συνδρομών του. Μέλος που αποχωρεί
ή διαγράφεται από τον Σύλλογο, ουδέν δικαίωμα έχει επί της περιουσίας αυτού, ούτε
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δύναται να ζητήσει την επιστροφή συνδρομών ή προσφορών του.

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

Σ

προερχόμενο και εισερχόμενο στο ταμείο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο

ός

δύναται να εξομοιώσει την συνδρομή καθώς και να επιβάλει δικαίωμα εγγραφής

τι
κ

κατόπιν αποφάσεώς του, εγκριμένης από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 12ο  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
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: 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
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τα πρακτικά του Συμβουλίου.

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.
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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
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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

Σ

στην Γενική Συνέλευση, προς έγκριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαλλάσσεται από
Συνέλευση.

ός

κάθε σχετική ευθύνη κατόπιν έγκρισης της Διοικητικής λογοδοσίας από την Γενική
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κ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών.
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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.

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
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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.
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Άρθρο 15ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρεί τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενον εις άπαντα τα
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καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.

Άρθρο 16ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
Ο Γεν. 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

Σ

πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των Συνελεύσεων και του Διοικητικού

ός

Συμβουλίου όπου συνυπογράφουν και όλοι οι παρόντες σύμβουλοι. Τον Γενικό
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Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληρεί ο Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 17ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ταμείου
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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 Ευρώ χίλια (1.000,00 Ε) 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
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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.

Άρθρο 18ο  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ Ι
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Ο Έφορος επιμελείται της εν γένει συντήρησης και ευπρέπειας των γραφείων, του

εντευκτηρίου και αναγνωστηρίου του Συλλόγου, τηρών κατάλογο των βιβλίων της
λοιπών εκδηλώσεων.
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βιβλιοθήκης και την επιμέλεια των πάσης φύσεως εκπολιτιστικών, μορφωτικών και

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. Η
θητεία ταύτης λήγει με την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σ

Εκτός των τακτικών ελεγκτών εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας δύο (2)

ός

αναπληρωματικά μέλη, άτινα καλούνται να αναπληρώσουν τα τακτικά μέλη σε

τι
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περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δέον να
μην συνδέονται δια συγγένειας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξ αίματος ή
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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.

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
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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
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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,
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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

Σ

τάξει μελών, και θεωρείται ευρισκομένη εν απαρτία μέχρι πέρατος της συζήτησης των

ός

θεμάτων της ημερησίας διάταξης, των αποχωρούντων κατά την διάρκεια των
συζητήσεων θεωρουμένων ότι αρνούνται ψήφο ή γνώμη. Μη γενομένης απαρτίας

τι
κ

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

Π
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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.

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.

οπ
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Άρθρο 22ο

Ο Σύλλογος θεωρείται διαλελυμένος όταν ο αριθμός των μελών αυτού ελαττωθεί κάτω

των 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

Ψ
αθ

Ψαθοπύργου του Δήμου Ρίου.

Άρθρο 23ο  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Κατά την Γενική Συνέλευση εκάστου 2ου έτους διεξάγονται οι αρχαιρεσίες του

ύλ
λο
γο
ς

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

Σ

αρχαιρεσιών. Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ός

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού βεβαιώσει την εκλογιμότητα των

τι
κ

υποψηφίων τοιχοκολλεί τα ονόματα τους στα γραφεία του Συλλόγου τουλάχιστον
πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την

Π
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εκτύπωση των ψηφοδελτίων και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ετοιμασία των
εκλογών, μέχρις 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.

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 στη Γενική Συνέλευση, β)εγγραφής της ψήφου
κατάλογο και γ) υπογραφής του εκ δεξιών της ψήφου του.
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του κάθε παρόντος μέλους δίπλα στο όνομα του στον υπογεγραμμένο ονομαστικό
2. Η Εφορευτική Επιτροπή μετά το πέρας της ψηφοφορίας υποχρεούται να συντάξει

πρακτικό εμφαίνον τον αριθμόν των ψηφισάντων μελών και τις ψήφους που έλαβε

έκαστος υποψήφιος. Ανακηρύσσει τους εννέα (9) πρώτους κατά σειρά επιτυχίας ως

Ψ
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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)

ύλ
λο
γο
ς

αναπληρωματικούς.

Άρθρο 25ο  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσα την επωνυμία του Συλλόγου και στο μέσον

ός

Σ

το έτος ιδρύσεως και την έδρα.
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1/ Παπαδημητρίου Παναγιώτης
2/ Κολοκυθάς Παναγιώτης
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3/ Κολοκυθάς Κων/νος
4/ Τόλιας Μάριος
5/ Τόλια Χαρίκλεια
6/ Τόλιας Γεώργιος
7/ Παγώνης Παναγιώτης

8/ Λαζανάς Άγγελος
9/ Τόλιας Αθανάσιος

10/ Παπασπηλιόπουλος Κώστας
11/ Μισύρης Γεώργιος
12 Μισύρης Χρήστος

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

13/ Κολοκυθά Σωτηρία
14/ Τερέζης Ανδρέας
15/ Κόρρας Ανέστης
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16/ Καλαμπόκας Ιωάννης
17/ Πολυχρονόπουλος Χαράλαμπος
18/ Μισύρη Κων/να
19/ Σακκελαρόπουλος Ανδρέας
20/ Μίχαλου Δήμητρα
22/ Σπυρούλιας Σταύρος
23/ Ζωγόπουλος Άγγελος
25/ Κολοκυθάς Σπυρίδων
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24/ Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης

Ψ
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21/ Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης

26/ Χαλκιόπουλος Γεώργιος

Εν Ψαθοπύργω Παρών 7/11/1982
Κατατέθη παρ’ ημώ και κατεχωρήθη εις το

επεκυρώθη δια της υπ’ αριθ. 109/82

οικείον

αποφάσεως Πολ/λούς Πρωτ/κείου Πατρών

Σωματείων υπ’ αυξ. αριθμ. εκθέσεως

βιβλίον

ανεγνωρισμένων

1022/την 1-3-83

Πάτραι τη 23-12-82

Πάτραι τη 1-3-83

Ο Πρόεδρος Πρωτ/κών Πατρών

Η Γραμματεύς

(ΤΑ) <Α. Πατρίκιος>

(Μ. Ιωαννίδου)
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ός

Σ

Βεβαιούται ότι το παρόν Καταστατικόν

