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∆. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10.07.2019 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1Ο : Eνηµέρωση ∆.Σ. για την µη πληρωµή υπερωριών των εργατών της 
καθαριότητας.  
Εισηγητής : Γραµµατέας Συλλόγου κ. Κούβαρης Γεώργιος 
 

ΘΕΜΑ 2Ο : Eνηµέρωση ∆.Σ. για την µη πληρωµή υπερωριών διαφόρων υπηρεσιών 
του ∆ήµου Πειραιά. 
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 
 

ΘΕΜΑ 3Ο : Eνηµέρωση ∆.Σ. για την συνάντηση µε την Αντιδήµαρχο των Παιδικών 
Σταθµών Κα Ζηλάκου για τους υπαλλήλους των προγραµµάτων µέσω 
ΕΣΠΑ.  
Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου κ. Γαλάνης Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο.  
 Εισηγητής : Γραµµατέας κος Κούβαρης Γεώργιος 
 
ΘΕΜΑ 5Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των µηνιαίων 

συνδροµών στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. 
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 6Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του λογιστή για το 

δεύτερο τρίµηνο.  
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
 

ΘΕΜΑ 7Ο : Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για τον καθαρισµό των 
κουρτινών στα γραφεία του Συλλόγου.   
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
 

ΘΕΜΑ 8Ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης  ∆.Σ. για τον ανανέωσης της υπηρεσίας 
τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (cloud based) του δικτυακού 
τόπου sedpeiraia.gr του Συλλόγου.   
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 

 
ΘΕΜΑ 9Ο: Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για ένα στεφάνι για την 

επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας. 
Εισηγητής : Ταµίας Φερεντίνος Κων/νος 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ξεκινάµε, συνάδελφοι, σήµερα, 10/07/2019 και µέρα Τετάρτη, ώρα 

12:30µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου µας βάσει του Άρθρου 30§1 του Καταστατικού 

µας έχουµε συνεδρίαση µε θέµατα τα οποία έχετε ενηµερωθεί µε την Ηµερήσια που 

σας έχουµε στείλει. 

Παρών και παρούσες είναι: Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Καλογερόγιαννης 

Ιωάννης, παρών, Κούβαρης Γεώργιος, παρών, Φερεντίνος Κωνσταντίνος, παρών, 

Καπετανάκος Γιάννης, παρών, Καραµολέγκος ∆ηµήτριος, παρών, Κοντογιάννη 

∆ικαία, απούσα, δικαιολογηµένη, δίνει στο πανεπιστήµιο µαθήµατα, Παυλάκος 

Παναγιώτης, απών, δικαιολογηµένος και αυτός, Κισαπίδης Κωνσταντίνος, παρών, 

Αργυροπούλου Σταυρούλα, και αυτή δικαιολογηµένη είναι, για θέµατα υγείας λείπει, 

και Μπαΐρα Μαρία, παρούσα. 

Πριν ξεκινήσουµε, θα ήθελα να πω κάτι. Έχουµε ένα φωτοτυπικό µηχάνηµα το 

οποίο είναι πολύ παλιό, το φτιάξαµε τότε στις αρχές, πριν πάρουµε το καινούριο και 

επειδή ένα... όχι, έχουµε καινούριο µέσα, έχουµε µέσα, και επειδή ένα τµήµα του 

∆ήµου µας µάς το έχει ζητήσει κατά κόρον αλλά ήθελα να το αποφασίσουµε, το 

Τµήµα Καθαριστριών που έχει πάρα πολύ κόσµο και βγάζει και είναι 

αποµακρυσµένο και δεν έχει, εγώ έλεγα να πάρουµε µία απόφαση και να το 

κάνουµε δωρεά τη συντήρηση θα την έχουν αυτοί, δεν πρόκειται να έχουµε, παλιό 

είναι, και να τους το κάνουµε δωρεά σε ένα τµήµα, αυτό εδώ. Αν συµφωνούµε, να το 

πούµε, αν δεν συµφωνούµε... Συµφωνούµε; Συµφωνούµε, οµόφωνα. 

 

1ο Θέµα Η∆ 

Eνηµέρωση ∆.Σ. για την µη πληρωµή υπερωριών των εργατών της 

καθαριότητας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κ. Κούβαρης Γεώργιος να σας µεταφέρει τα 

τελευταία...  

ΚΑΒΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεια σας και από µένα. Γνωρίζετε την 

περίπτωση της µη καταβολής της υπερωριακής εργασίας σε µερίδα του 

προσωπικού της καθαριότητας. Ήταν εργαζόµενοι της 3Κ, δίµηνα, και κάποιοι 

άνθρωποι που έχουν προσφύγει µε ασφαλιστικά. Μετά την κινητοποίηση που 

κάναµε, και την αίσια έκβαση που είχε η πρότασή µας, έχει αναλάβει η ∆ηµοτική 

Αρχή να συνδράµει στην διαδικασία για την καταβολή των δεδουλευµένων στους 

εργαζόµενους. Έχουµε προσκοµίσει καταστάσεις στη δικηγόρο της ∆ηµοτικής 
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Αρχής που θα εκπροσωπήσει τους εργαζόµενους στο δικαστήριο. Και µε τη 

συνδροµή της µισθοδοσίας και του κ. Καραµολέγκου θα γίνουν και οι περαιτέρω 

διαδικασίες για να καταβληθούν τα δεδουλευµένα στους εργαζόµενους. Αυτά από 

µένα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:...τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Ήταν, µάλλον Απρίλιο, Μάιο, έως 12 

Ιουνίου. Όχι, οι ενέργειες που είχαν γίνει...  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο τέταρτο, πάρε τους τώρα, τώρα πες της Γιάννας, τώρα µε το 

τετράτροχο. Ήταν είπαµε η 3Κ πήρε έναντι τον Απρίλιο, δεν πήρε τον Μάιο τίποτα 

και το υπόλοιπο του Απριλίου και µέχρι 12 Ιουνίου δεν θα πάρει τίποτα. Τα 

ασφαλιστικά δεν πήραν τίποτα εκτός 7 άτοµα τα οποία πήραν τον Απρίλιο. Και τον 

Μάιο πήραν.  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τα εφτά άτοµα που βάλαµε είχαµε βάλει µέσα την πληρωµή του 

Απριλίου. Του Απριλίου ήταν πριν, τότε που τα είχες βάλει. Τώρα είναι του Μαΐου οι 

τέτοιες, αυτοί έφυγαν κιόλας. Αυτοί έχουν φύγει κιόλας. Και τι άλλο είναι; Τα 

ασφαλιστικά είπαµε, 3Κ και οι διµηνίτες. Οι διµηνίτες που ήταν να πάρουν έναν, 

ενάµιση µήνα µου φαίνεται υπόλοιπο. ∆ύο µήνες. Όπως είπε και ο κ. Κούβαρης που 

ήταν στην διαπραγµάτευση, είχαµε βγάλει µια πολύ δυναµική ανακοίνωση οι 

υπογράφοντες από τα 4 σωµατεία και πηγαίναµε για την αποχή γιατί δεν ήταν λάθος 

των Υπηρεσιών. Ή µάλλον, όχι, είχαν δουλέψει άνθρωποι, ήταν λάθος τελικά όπως 

αποδείχθηκε των Υπηρεσιών των ∆ήµων και επειδή δεν µπορούσαµε να στραφούµε 

κατά τους συναδέλφους και επειδή βρήκαµε την λύση µε τον ∆ήµαρχο αναστείλαµε 

αυτήν την κινητοποίηση και όπως έβαλε µε δικά του έξοδα η ∆ηµοτική Αρχή ότι µια 

κα Φουσκίδου θα είναι που σε συνεργασία µε τον κ. Καραµολέγκο θα τους δώσει 

κάποια στοιχεία, θα προσφύγουν, θα συνοµολογήσει ο ∆ήµος και θα τα πάρουν µε 

απόφαση δικαστηρίου γιατί µόνο έτσι µπορούν να τα πάρουν. Από τις 12 Ιουνίου 

πλέον δεν υπάρχει θέµα στην καθαριότητα και προχωράµε. Αυτή ήταν η 

ενηµέρωση. 

Και θα σας πάω στο θέµα 2, που είναι: 
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2ο Θέµα Η∆ 

Eνηµέρωση ∆.Σ. για την µη πληρωµή υπερωριών διαφόρων υπηρεσιών του 

∆ήµου Πειραιά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής είµαι εγώ. Μετά θα µιλήσει ο κ. Κισαπίδης για το δικό του 

τµήµα. Να ξέρετε έχουµε ενηµερώσει τη ∆ηµοτική Αρχή, τον κ. ∆ιαδεσόπουλο, την 

κα Αντιδήµαρχο Οικονοµικών,  τον κ. Γενικό, όλους αυτούς που εµπλέκονται, 

υπάρχει ένα πρόβληµα το οποίο έχουµε πρόβληµα µε τους κήπους, µε την 

Υπηρεσία Πρασίνου από 01/07 και µετά, ενώ είχαν προϋπολογίσει η Υπηρεσία των 

Κήπων να υπάρχουν λεφτά µέσα στο ΚΑ, και ξεκίνησαν τη διαδικασία να κάνουν 

αναµόρφωση του κωδικού γιατί είχαν µικρότερο ποσό από όλο το συγκεντρωτικό, 

έτσι τους είχαν πει, για το Α’ εξάµηνο και το υπόλοιπο να τα πάρει στο Β’ Εξάµηνο, 

δεν την έχουν υπογράψει µέχρι τώρα, ενώ τα λεφτά τα είχαν προϋπολογίσει και 

υπήρχαν. ∆εν τα είχαν, στην Περιφέρεια δεν πηγαίνουν. Πηγαίνουν στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Αλλά τα είχαν προϋπολογίσει οι άνθρωποι, δεν έχει 

υπογράψει ακόµα ο κ. ∆ιαδεσόπουλος. 

Το ίδιο έχει συµβεί, έκοψε από την πολιτική προστασία ο κ. ∆ιαδεσόπουλος τα 

οποία αυτή η κοπέλα που είναι στην πολιτική προστασία είναι περίπου το 45,00€, 

40,00€-45,00€ το µήνα, είναι της τα έκοψε και αυτής, καθώς έχει κόψει και από το 

τµήµα των ΚΕΠ. Εµείς τότε που κάναµε...  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Και Πολεοδοµίες και τέτοια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και η Πολεοδοµία, όπως το αναφέρει και ο κύριος... ναι, εµένα δεν 

µου το έχουν πει για την Πολεοδοµία, είδες; Ωραία, δεν είµαι ενήµερος εγώ για την 

Πολεοδοµία. Και η Πολεοδοµία. Όταν έγινε η τελευταία συνάντηση στον ∆ήµο µε την 

Καθαριότητα που είχαµε έρθει σε προστριβή και το ένα, το άλλο, αναφέρθηκε ο κ. 

∆ιαδεσόπουλος, αυτά που λέτε πείτε µας τα γραπτά. Από εδώ και πέρα αλλάξαµε 

και εµείς τροπάριο από εδώ και τα στέλνουµε όλα γραπτά και τα κοινοποιούµε µε 

πρωτόκολλα και µε τα πάντα. Έκανε µία πρώτη συνάντηση ο δήµαρχος, έχουµε 

ζητήσει συνάντηση µε τον δήµαρχο, για κάποια προσωπικά προβλήµατα που έχει 

δεν µπορεί αυτή τη στιγµή, του ξαναστέλνουµε τώρα πάλι e-mail και του ζητάµε από 

την ηµεροµηνία που µπορεί να µας συναντήσει για να µας ενηµερώσει στην πρώτη 

συνάντηση που είχαν µε τον κ. ∆ιαδεσόπουλο τι έχει αποφασιστεί, τι θα 

αποφασιστεί και να ξέρουµε και εµείς.  
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Επειδή, όµως, έχουµε πληροφορηθεί off the record ότι ακόµα δεν έχει αποφασιστεί 

τίποτα και ότι δεν αλλάζει τη στάση του ο ∆ιαδεσόπουλος, ο ∆ιαδεσόπουλος, ο κάθε 

∆ιαδεσόπουλος, ο κάθε πλέον από 01/07, ο κάθε ∆ιευθυντής Οικονοµικών, είναι ο 

λεγόµενος τώρα Π.Ο.Υ.. είναι ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών. ∆εν υπάρχει 

το Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει και φοβάται τον καταλογισµό. Γι’ αυτό το θέµα 

έκανε και µία ηµερίδα η ΠΟΕ-ΟΤΑ σε ένα ξενοδοχείο, τα οποία ήταν δραµατικά άµα 

τους ακούγατε αυτούς τους ανθρώπους.  

Όµως, εγώ είµαι της άποψης ότι αφού είχαν προϋπολογιστεί τα λεφτά αυτά, και 

πάντοτε προσκοµίζουν οι Υπηρεσίες και κάποια δικαιολογητικά που να λέει γιατί 

παίρνουν αυτά, εγώ είµαι της άποψης ότι δεν πρέπει να κοπούν. Αλλιώς, άµα 

κοπούν, θα είµαστε αναγκασµένοι να βγάλουµε όπως είχαµε βγάλει για την 

καθαριότητα, ότι απέχουµε από την υπερεργασία µας. Ναι, βεβαίως έχουµε ..., 

βεβαίως έχουµε. ότι απέχουν από την υπερεργασία τους. Σάββατο, Κυριακή δεν 

δουλεύει κανένας. Τον λόγο έχει ο κ. Καραµολέγκος. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ορίσουµε µία επιτροπή να µιλήσει µε τον κ. ∆ιαδεσόπουλος. Ποιος 

θέλει να πάει;  

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για να τελειώνει η συζήτηση ορίζεται επιτροπή ο Γαλάνης, ο 

Κούβαρης, ο Καπετανάκος, ο Κισαπίδης. 

Πάµε στο θέµα 3. 

 

3ο Θέµα Η∆ 

Eνηµέρωση ∆.Σ. για την συνάντηση µε την Αντιδήµαρχο των Παιδικών 

Σταθµών Κα Ζηλάκου για τους υπαλλήλους των προγραµµάτων µέσω ΕΣΠΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας πω και µία ενηµέρωση που είχα τώρα το πρωί. Κάναµε µία 

συνάντηση, ήταν και η κα Αργυροπούλου, εγώ, ο κ. Κούβαρης, ο κ. Καπετανάκος. 

Ήσουν, Γιάννη; Ναι, δεν θυµάµαι τώρα ποιος άλλος, και ο κ. Φερεντίνος. Ο 

Φερεντίνος κάνει δουλίτσα µέσα. Τι είναι; Είναι κάποιοι συνάδελφοί µας µε 

προγράµµατα ΕΣΠΑ τα οποία µπαινοβγαίνουν χρόνια τώρα και θέλαµε µία 

συνάντηση µε τον δήµαρχο, ο δήµαρχος επειδή έχει κάποια προσωπικά 

προβλήµατα κάναµε τη συνάντηση µε την αρµόδια Αντιδήµαρχο και αυτό που 
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ζητάνε οι κοπέλες είναι επειδή σε κάποιους άλλους ελάχιστους δήµους µεν έκαναν 

δικαστικά, στράφηκαν ότι επειδή είναι χρόνια αποσκοπούν στην ίδια ειδικότητα και 

είναι χρόνια, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και σε κάποιες περιπτώσεις 

σε δύο δήµους το έχουν κερδίσει αυτό. Μου φαίνεται σε δύο είναι. Σε δύο είναι, στο 

Χαϊδάρι και στην Κηφισιά είναι. Εµείς ζητήσαµε, ζητάγαµε και ζητήσαµε τη στήριξη 

του ∆ηµάρχου, ότι αν θα πάνε σε δικαστήριο αυτοί οι συνάδελφοι που είναι, γιατί 

τους έχουµε ανάγκη, θα τους ξαναπάρουµε πάλι τους ίδιους, αλλά...  

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι. Θα τους ξαναξεκινήσουν πάλι τον Σεπτέµβριο. Ζητήσαµε τη 

στήριξη και µας είπε τώρα, µας πήρε η κα Αντιδήµαρχος Οικονοµικών ότι δεν έχει 

πρόβληµα ο δήµαρχος Πειραιά, απλώς θέλουν το σκεπτικό, να βρούµε το σκεπτικό, 

λέει, των δηµάρχων αυτών που... ναι, ναι, να το δει για να... ναι. Θα δούµε τώρα αν 

µπορούµε να το βρούµε. Και θα δούµε. Εµείς έχουµε ψάξει µε τη Βούλα και έχουµε 

βρει, µάλλον η Βούλα βρήκε έναν από τους πιο φθηνούς δικηγόρους, ένας που είχε 

αναλάβει το Χαϊδάρι, δύο το είχαν αναλάβει το Χαϊδάρι, δύο δικηγόροι, και οι δύο το 

κέρδισαν αλλά είναι διαφορετικοί, άλλοι πήγαν από εδώ, άλλοι πήγαν από εκεί, αλλά 

µε αυτό που είχε µιλήσει η Βούλα, είναι το πιο φτηνό. Είναι, απλώς θέλει αυτός να 

µεσολαβήσει ο σύλλογος και να βρει έναν αριθµό, καµία 30αριά ατόµων. Πάνω-

κάτω είναι το ποσό, των 250, από ό,τι θυµάµαι καλά.  

Αυτά ήθελα να σας πω. Πάµε τώρα στο θέµα 4. 

 

4ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή µελών στο Σύλλογο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Κούβαρης. 

ΚΟΥΒΑΡΗΣ: Κ. συνάδελφοι, έχουµε 4 καινούριες εγγραφές στον σύλλογο. Είναι η 

κα Γκενέ Αναστασία, ο κ. Μαντάς Γιώργος, η κα ∆ρακοπούλου Άννα και η κα Σαρρή 

Κυριακή. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται οµόφωνα. Ευχαριστώ.  

 

5ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή των µηνιαίων συνδροµών 

στην ΠΟΕ – ΟΤΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Έχουµε να πληρώσουµε την συνδροµή µας προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ την 

Οµοσπονδία µας. Έχουµε να κάνουµε πληρωµή τους προηγούµενους έξι µήνες, το 

συνολικό ποσό για τη δαπάνη αυτή, τη συνδροµή µέχρι και τον 07/2019, είναι το 

ποσό των 2.088,00€. Αυτό µεταφράζεται σε 580 µέλη που δηλώνουµε πάνω ότι 

έχουµε προς 0,60... συνδροµή µέχρι και τον 07/2019, ποσό 2.088,00€. Ζητάω την 

έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

6ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωµή του λογιστή για το δεύτερο 

τρίµηνο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Έχουµε πάρει απόφαση ότι ο λογιστής κοστίζει στο σύλλογό µας 

50,00€ τον µήνα. Είναι το 2ο τρίµηνο το οποίο πρέπει να τον πληρώσουµε µέχρι και 

τον 6ο µήνα. Το συνολικό ποσό είναι 150,00€. Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πριν εγκριθεί οµόφωνα, εγώ βάζω, να σου πω κάτι, Κώστα, για να 

µην τα έχουµε συνέχεια, εγώ λέω να βάλουµε µέσα εδώ πέρα και για τον 7ο και για 

τον 8ο, για να τελειώνουµε και αντί για 3 µήνες, να πάει 5 µήνες επί 5, πέντε-πέντε, 

δυόµισι, 250,00€, για να έχουµε, σηµείωσέ το, µέχρι τον 8ο µήνα. Τον 8ο δεν 

πρόκειται να κάνουµε. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Την επόµενη πληρωµή θα την κάνουµε τον Σεπτέµβριο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, γιατί να έχουµε πάλι τον Σεπτέµβριο και να το αφήσουµε 90, 

10ο. Όχι, το κάνουµε... βάλτο για 5 µήνες, εσένα τι σε πειράζει; Σε πειράζει; Για 5 

µήνες. Μέχρι και τον 8ο, αυτό τώρα το προτείνω εγώ. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται 

οµόφωνα. Μέχρι και τον 8ο.  

 

7ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για τον καθαρισµό των 

κουρτινών στα γραφεία του Συλλόγου. 

∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ:... ανακαίνιση και το βάψιµο που έγινε στα γραφεία ήταν επιτακτική 

ανάγκη να πλυθούν και οι κουρτίνες. Η δαπάνη η οποία µας κόστισε ήταν 44,00€. 

Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

 

 

       8ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης  ∆.Σ. για τον ανανέωσης της υπηρεσίας 

τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (cloud based) του δικτυακού 

τόπου sedpeiraia.gr του Συλλόγου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Το κόστος για τη διατήρηση του backup της ιστοσελίδας µας είναι 

440,00€. Ζητώ την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. Να σας πω ότι είναι 40,00€ ακριβότερο από το 

περσινό. Όχι, σας το λέω.  

9 ο Θέµα Η∆ 

Συζήτηση και έγκριση γενόµενης δαπάνης ∆.Σ. για ένα στεφάνι για την 

επικήδειο δέηση συγγενή µέλους του Συλλόγου µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Φερεντίνος. 

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ: Ζητώ την έγκριση για τη δαπάνη την οποία είχαµε κάνει. Ήταν 

συγκεκριµένα η µητέρα του συναδέλφου µας Γιώργου Κούβαρη. Ζητάω την έγκριση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγκρίνεται οµόφωνα. 

Λύση της Συνεδρίασης. Καλά µπάνια. Καλές διακοπές. Καλά να περάσετε και 

προσοχή στους δρόµους. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


