ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ
Πρακτικό 1ο/2011
το Ψαθόπυργο και στην αίθουσα του εστιατορίου ΝΑΤΣΙΛΟ, στην
παραλία Ψαθόπυργου σήμερα την 6η ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ του έτους 2011,
ημέρα ΚΤΡΙΑΚΗ και ώρα 19.00 μ.μ. συνήλθε η προγραμματισμένη Γενική
υνέλευση Μελών του ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΨΑΘΟΠΤΡΓΟΤ με θέματα
ημερήσιας διάταξης :
1. Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ έτους 2010.
2. Ο οικονομικός Απολογισμός του λήξαντος έτους
Προϋπολογισμός του επομένου.

και

ο

3. Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής περί της οικονομικής.
Διαχείρισης.
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος της Γενικής υνέλευσης
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Ο Διοικητικός Απολογισμός του Δ.Σ.
έτους 2010 » o Πρόεδρος του Δ.. του συλλόγου παρουσίασε τον απολογισμό
δράσης του υλλόγου για το 2010 και ενημέρωσε για τον προγραμματισμό
δράσης ενόψει του 2011. Ειδικότερα :

«ην ρξόλν πνπ πέξαζε, σο ύιινγνο, παξά ηηο δπζθνιίεο, θάλακε θάπνηα
βήκαηα θαη πεηύρακε ζηόρνπο πνπ είρακε βάιεη. πλέρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην
ηκήκα ρνξνύ ηνπ πιιόγνπ θαη δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην παηδηθό ηκήκα..
Ο ζύιινγόο καο νύηε αύμεζε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ αιιά ζπκεξηδόκελνη ηηο
δπζθνιίεο όισλ καο αλαζεσξήζακε ηελ πνιηηηθή καο θαη πξνζπαζήζακε ρσξίο
λα ζαο επηβαξύλνπκε λα εθπιεξώζνπκε ηνπο ζηόρνπο καο, ζεβόκελνη ηνπο
πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνύο καο πόξνπο θαη αμηνπνηώληαο θάζε επθαηξία.
Όκσο ε δύλακε ηνπ ζπιιόγνπ καο είλαη ε δηθή ζαο ζπλδξνκή. Απηή καο ιεηπεη.
Απηή ζαο δεηάκε ζεβόκελνη ηηο δπζθνιίεο όισλ καο.

Καηλνηόκα πξσηνβνπιία καο είλαη ε δηνξγάλσζε ηνπ PSATHATHLON,
αζιεηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο

δηάζινπ,

πνπ

είρε

ζεκαληηθή

επηηπρία

ζπγθεληξώλνληαο ζπκκεηνρέο από όιε ηελ Ειιάδα. Καζηεξώζεθε θαη θέηνο
πιένλ πξνρσξάκε ζην 3ν PSATHATHLON. ύκθσλα κε έξεπλα πνπ θάλακε
είλαη ε κνλαδηθή αζιεηηθή εθδήισζε δηάζινπ πνπ γίλεηαη ζην Ννκό Αραΐαο.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαζηεξσκέλε εηήζηα αηκνδνζία καο πνπ έθεξε έλα
ζεκαληηθό απνηέιεζκα ηα ηξία ρξόληα πνπ πξαγκαηνπνηνύκε απηή ηελ
πξνζπάζεηα έρνπκε θαηαθέξεη λα ζπγθεληξώζνπκε δύλακε θαη δσή γηα ηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο. Αιιά απηή ε κάρε απηόο ν αγώλαο δελ ζέιεη κόλν
κεξηθνύο.Μαο ζέιεη όινπο. Δέθα ιεπηά από ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο είλαη κηα
δσή γηα ηνλ γείηνλά καο, ηνλ θίιν καο, ηνλ ζπλάδειθό καο, ηνλ ζπγγελή καο, ηνλ
ίδην ηνλ αδειθό, θαη ην παηδί καο.
πλέρηζε κε επηηπρία ε επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ www.psathopirgos.gr
ζπγθεληξώλνληαο ζεκαληηθή επηζθεςηκόηεηα (θηάζακε ζηηο 21000 επηζθέςεηο )
από δηάθνξα ζεκεία ηνπ θόζκνπ, ηελ Ακεξηθή, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά, ηελ
Επξώπε, ηελ Κίλα, ηελ Ιαπσλία θιπ. Είλαη ε δπλακηθή παξνπζία ηνπ
Φαζόππξγνπ ζηνλ παγθόζκην ράξηε. Μαθάξη θέηνο λα κπνξέζνπκε λα
νινθιεξώζνπκε ηελ δίγισζζε έθδνζή ηνπ
Ήδε εδώ θαη δύν κέξεο αλέβεθε ε αλαλεσκέλε ηζηνζειίδα καο.
Ο Πνιηηηζηηθόο ύιινγνο Φαζόππξγνπ πεξλάεη ζε κηα άιιε επνρή. Αιιάδεη
εηθόλα. Αιιάδεη ρξώκα. Αιιάδεη ζειίδα. Αιιάμακε ηελ εηθόλα θαη ηελ εκθάληζή
ηεο ζειίδαο καο γηα λα δώζνπκε λέν πλεύκα, λέα πλνή θαη δσληάληα ζε έλα
θαηλνηόκν θαη δεκηνπξγηθό ηκήκα ηεο δξαζηεξηόηεηάο καο.

Η αιιαγή απηή είλαη πξσηνβνπιία ησλ κειώλ θαη ησλ θίισλ ηνπ πιιόγνπ καο
πνπ κε ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηδέεο θαη πξνηάζεηο καο καο βνήζεζαλ θαη καο
βνεζνύλ λα γίλνπκε θαιύηεξνη.
Είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ έγηλε πξάμε ράξηο ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ηνπο
θαη ζηελ πνιύηηκε ππνζηήξημε ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε καο θαη δηαρεηξηζηή ηεο θ.
Δεκήηξε Καξαδήκα
Τπνζηήξημε πνπ έγηλε ρσξίο ηελ παξακηθξή επηβάξπλζε ηνπ ηακείνπ ηνπ
πιιόγνπ καο.
ηνλ Δεκήηξε θαη ζε όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ έηζη ώζηε λα έρεηε ζήκεξα απηή
ηελ λέα εηθόλα, έλα κεγάιν ΕΤΥΑΡΙΣΧ
Πξνζπαζήζακε λα είκαζηε δίπια ζην πκβνύιην ηεο Σνπηθήο θνηλσλίαο καο
όπνπ καο ρξεηάζηεθε. Σν ίδην θάλακε θαη κε ηνπο άιινπο ζπιιόγνπο ηεο
πεξηνρήο καο.
Θα είκαζηε πιάη θαη ζην λεό πκβνύιην. Γηαηί ζην αγώλα πνπ δίλνπλ θαλείο δελ
πεξηζζεύεη. Ο ηνπηθέο εθινγέο ηειείσζαλ. Σώξα αξρίδεη ε πξνζπάζεηα λα δνύκε
ηνλ Φαζόππξγν θαιύηεξν, αλζξώπηλν πην όκνξθν, πην ιεηηνπξγηθό. Είκαζηε
ηώξα όινη καδί. Γη απηή ζηελ κάρε απηή δελ ππάξρνπλ απνθιεηζκνί θαη
εμαηξέζεηο.
Ο Φαζόππξγνο έρεη πνιιά πξνβιήκαηα.
Η αλάπιαζε ηεο παξαιίαο. Η αλάπιαζε ηνπ Δεκνηηθνύ θηηξίνπ, ε αλάπιαζε ηνπ
παιηνύ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ, ε επίιπζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο εηδηθα
ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη κεξηθά από ηα πξνβιήκαηα καο πνπ πξέπεη λα
πάξνπλ πξνηεξαηόηεηα επίιπζεο.

Έλα ζεκαληηθό ζέκα, είλαη θαη ην ζέκα ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ θαη ηεο
ζεκαληηθόηεηαο πνπ έρεη γηα ηνλ Φαζόππξγν, ηνλ κνλαδηθό ηόπν πνπ έρεη δύν
ζπιιόγνπο, εξαζηηερλώλ θαη επαγγεικαηηώλ, αιηέσλ. Πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ,
δηάζεζε έρνπκε λα βάινπκε πιάηε, αξθεί λα ππάξμεη θαη ε βνύιεζε ηεο ηνπηθήο
εμνπζίαο. Είλαη πξνϋπόζεζε γηα λα μεθηλήζνπκε. Είλαη όκσο θαη ηνπηθή
απαίηεζε»
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.. πήρε τον αύξοντα αριθμό Γ.1 του 2011 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΥΑΗ Τπ. Αρ. Γ 1/2011
«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου
εγκρίνει τον διοικητικό απολογισμό δράσης του Συλλόγου κατά το έτος 2011»
Αναφορικά με το Δεύτερο [2] θέμα «Ο οικονομικός Απολογισμός του
λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός του επομένου» o Πρόεδρος του Δ.. του
συλλόγου παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δράσης του υλλόγου για
το 2010 και ενημέρωσε για τον προϋπολογισμό δράσης ενόψει του 2011.
Ειδικότερα :

ΕΞΟΔΑ
ΚΟΡΘ ΡΙΤΑΣ 2010
ΡΑΝΘΓΥΙ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ 2010
PSATHATHLON 2010
ΓΙΟΤΘ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΘ 2010
ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 25Θ ΜΑΤΙΟΥ 2010
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΟΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ - ΑΜΟΙΒΘ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΙΟ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΕΞΟΦΛΘΣΘ ΧΕΟΥΣ
ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΜΝΘΜΘΣ ΣΤΟΝ ΣΣ ΨΑΘΟΡΥΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΑΜΑΙΝΘΣ ΡΛΑΚΑΣ

ΠΟΟ (ε)
238,90
7.777,05
671,83
180,00
29,99
1.500,00
1.540,00
242,00

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΘΛΕΟΡΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΓΕΙΟΥ "ΗΟΥΜΕ
ΕΛΛΑΔΑ"

78,30

ΜΕΛΕΤΘ ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ

893,00

ΤΝΟΛΑ

13.151,07

ΕΟΔΑ
ΣΥΝΔΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ 2010
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΙΣΤΟΙΚΟ DVD
ΔΩΕΕΣ (ΔΘΜΟΣ ΙΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΑΕ)
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΡΑΝΘΓΥΙ
ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ (ε)
2.015,00
61,00
430,00
2.800,00
6.886,00
12.192,00

Αποτζλεςμα Δραςτηριότητασ 2010

-959,07

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΜΕΤΘΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 31/12/2009

2.355,83

Τπόλοιπο για 2011

1.396,76

Ανάλυςη Αποτελζςματοσ 2010
ΥΡΟΛ.ΤΑΡΕΗΑ 31/12/2010
ΜΕΤΘΤΑ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΝΟΛΟ

Ποςό
853,20
543,56
1.396,76

Ο Ταμίας του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Βαγγέλης Κολύβρας

Δημήτρης Καραβίδας

Για το 2011 ο Σύλλογος θα :
1.

2.
3.

4.

Συνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παιδικό και ενηλίκων. Το μηνιαίο κόστος του τμήματος είναι 250€ και σε
ετήσια βάση 2.250€ (για διάρκεια 9 μηνών από Ιανουάριο σε Ιούνιο και
από Οκτώβριο σε Δεκέμβριο)
Συνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr. Το μηνιαίο κόστος αυτής της δράσης είναι 30€
Συνεχίσει την έκδοση της εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θέματα του Ψαθόπυργου. σε διμηνιαία βάση. Η ενέργεια αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του Συλλόγου αφού γίνειατ μέσα από λίστα
αποδεκτών με την χρήση του διαδικτύου (newsletter)
Συνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του συλλόγου από το εξειδικευμένο
γραφείο με μηνιαίο κόστος 30€ και σε ετήσια βάση 360 ευρώ που
καταβάλονται τον 7ο μήνα κάθε έτους.

5.
6.
7.
8.

9.

Προχωρήσει στην οργάνωση της Ετήσιας Θρησκευτικής Πανήγυρης της
Αγίας Τριάδας στον Ψαθόπυργο με εκτιμώμενο κόστος 9.000€.
Προχωρήσει στην οργάνωση του 3ου PSATHATHLON με εκτιμώμενο
κόστος οργάνωσης 1.000 €
Θα προχωρήσει στην οργάνωση 4ης εθελοντικής αιμοδοσίας στο τέλος
Αυγούστου 2011 που δεν θα επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων του
Συλλόγου
Θα προχωρήσει στην εκτύπωση διαφημιστικού φυλλαδίου τετραχρωμίας
σε τρίπτυχη έκδοση σε 1000 αντίγραφα εκτιμώμενου συνολικού κόστους
2.500€ εφόσον βρεθεί αντίστοιχη χορηγία. Έτσι η δαπάνη αυτή δεν
εγγράφεται στον προϋπολογισμό δράσης του 2011. Σε περίπτωση που
καταστεί δυνατή η ύπαρξη σχετικής χορηγίας τότε με νεότερη απόφαση
του ΔΣ θα υπάρξει τροποποίηση του προγράμματος δράσης και αύξηση
των αντίστοιχων ποσών εσόδων και εξόδων κατά τα ανάλογα ποσά.
Θα συνεχίσει με να παρέχει την υποστήριξή του στο Τοπικό Συμβούλιο του
ΔΔ Ψαθόπυργου σε θέματα που άποτονται του σκοπού λειτουργίας του
Συλλόγου. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παράξει και στους άλλους
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Ψαθόοπυργο.

Από πλευράς εσόδων για το 2011 ο Σύλλογος δεν προτίθεται να αυξήσει το
κόστος της ετήσιας συνδρομής ανά μέλος ενώ έχει εκτιμήσει με ρεαλιστικά το
ποσοό που προβλέπεται να εισπράξει από χορηγίες φορέων και επιχειρήσεων της
περιοχής.
Συμπερασματικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου, λαμβάνοντας και τις
συνθήκες οικονομικης 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
οφέλεια των μελών του για κάθε ευρώ δαπάνης.
Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός Δράσης του Πολιτιστικού Συλλλόγου για το 2011
θα είναι :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011
Προβλεπόμενα Ζςοδα 2011
1.ςυνδρομζσ μελών
2.δωρεζσ τοπικών επιχειρήςεων
3.εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ
4. Ρλεόναςμα 2010
φνολο εςόδων

ΠΟΟ
4.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
1.396,76 €
17.396,76 €

%

Προβλεπόμενα Ζξοδα 2011

ΠΟΟ

%

22,99%
17,24%
51,73%
8,03%
100%

1.Διαχείριςη ιςτοςελίδασ Αποπληρωμή χρζουσ
2.Δάςκαλοσ χοροφ
3.Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ 2011
4.Εκδήλωςη Αγίασ Τριάδοσ 2011
5. Οργάνωςη Psathathlon 2011
6.Λοιπζσ εκδηλώςεισ
7. Διαφημιςτικό Υλικό Καταχωρήςεισ
8. Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου
newsletter "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΨΑΘΟΡΥΓΟΥ
9.Λοιπά Ζξοδα Λειτουργίασ
Χορευτικοφ Τμήματοσ
10.Λογιςτική Ραρακολοφθηςη
11.Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων
Ράντων οδινή
12.Ζκτακτεσ υποχρεώςεισ
φνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
(ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΗ 2011

300,00 €

1,82%

2.250,00 €
400,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

13,63%
2,42%
54,51%
6,06%
6,06%

500,00 €

3,03%

0,00 €

0,00%

500,00 €

3,03%

360,00 €

2,18%

400,00 €

2,42%

800,00 €
16.510,00 €

4,85%
100%

886,76 €

υμπεράςματα Ο προχπολογιςμόσ του τρζχοντοσ ζτοσ προβλζπεται ότι θα κλείςει με
πλεόναςμα κατά προςζγγιςη ςτισ 887,00 ευρώ.

Ο Σαμίασ του υλλόγου

ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΛΤΒΡΑ

Ο Πρόεδροσ του υλλόγου

Δημήτρησ Καραβίδασ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της εν λόγω
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.. πήρε τον αύξοντα αριθμό Γ.2 του 2011 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΥΑΗ Τπ. Αρ. Γ 2/2011

«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου
εγκρίνει τον οικονομικό Απολογισμό του λήξαντος έτους και ο Προϋπολογισμός
του επομένου δράσης του Συλλόγου»

Αναφορικά με το Σρίτο [3] θέμα «Η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής
περί της οικονομικής. Διαχείρισης» ο Πρόεδρος του Δ.. ενημέρωσε τη Γενική
υνέλευση ότι σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού κλήθηκε η
Ελεγκτική Επιτροπή του Πολιτιστικού υλλόγου Ψαθόπυργου να ελέγξει την
χρήση 2010 και να εκδώσει σχετικό της πόρισμα. Η διαδικασία αυτή
ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε το παρακάτω σχετικό της πόρισμα που
ενσωματώνεται στο παρόν πρακτικό της Γενικής υνέλευσης .
«Η Ελεγκτική Επιτροπή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου κατόπιν
ελέγχου του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καθώς και των διαφόρων παραστατικών
για το έτος 2010 βεβαιώνει την χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του
Συλλόγου κατά το έτος αυτό»
Ημερομηνία 6-2-2011
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΦΑΣ
ΜΙΣΥΡΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΡΗΣΤΟΣ »

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Δ.. του υλλόγου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Σα μέλη του υλλόγου

ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΕΚΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ

