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Δ. Σ.  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27.07.2017 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ 1ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο.  

 Εισηγητής : Γραμματέας Κος Κούβαρης Γεώργιος 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση ή μη του Δ.Σ. για το κλείσιμο του λογαριασμού του Ταμείου 

Αλλ/θειας στην Alpha Bank και μεταφοράς του υπολοίπου στον 

λογαριασμό που διαθέτει ο Σύλλογος στην ίδια τράπεζα.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 3ο:  Ανανέωση του πακέτου στήριξης της ιστοσελίδας και του back up server 

12 GB συνολικής αξίας 446,40€ ανά χρόνο συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 

ΘΕΜΑ 4ο:  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου           

839/14-7-2017 της Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων, 

συνολικού ποσού 67,39€, το οποίο αφορά τα Πρακτικά Δ.Σ. :   

� 12/04/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

� 20/04/2017 Δ.Σ. 

Εισηγητής : Ταμίας Συλλόγου Καραμολέγκος Δημήτριος 

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την έγκριση οικονομικής βοήθειας στην 

Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων Γονέων  (Π.Ε.Π) 

Εισηγητής : Πρόεδρος Συλλόγου Γαλάνης Κων/νος 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα 21-7-2017 και ώρα 12:25 στα γραφεία του Συλλόγου μας... 

Ναι, συγνώμη, 27/7ου, ναι, έχετε δίκιο. 21 έχει βγει το έγγραφο. Ναι, έχετε δίκιο. 

27/7ου και ώρα 12:30 στα γραφεία του Συλλόγου μας, βάσει του αρ. 30 παρ. 1 του 

Καταστατικού μας έχουμε κληθεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Παρόντες είναι Γαλάνης Κωνσταντίνος, παρών, Κοντογιάννη Δικαία; 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Στεφάνου Νικόλαος; 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καραμολέγκος Δημήτριος; 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Καλογερόγιαννης Ιωάννης; 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σκιζοπούλου Σταματίνα. 

ΣΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: Παρούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κούβαρης Γεώργιος απών. Παυλάκος Παναγιώτης είναι απών, είναι 

αδειούχος. Ποιος άλλος είναι; Φερεντίνος Κωνσταντίνος είναι απών, είναι αδειούχος. 

Αργυροπούλου Σταυρούλα είναι για εξετάσεις, είναι απούσα. Ζούρδος 

Κωνσταντίνος για μια άλλη φορά απών. Άλλο; Τι άλλο; Έχουμε κανέναν άλλο; Όχι. 

Ωραία. 

Σύμφωνα με το αρ. 30 λειτουργία του Δ.Σ. του Καταστατικού του Συλλόγου μας παρ. 

4 για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χρειάζεται το ½ συν ένα, άρα 

είμαστε 6 μέλη, συνεχίζουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

1ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή μελών στο Σύλλογο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισηγητής είναι ο γραμματέας, αλλά επειδή ο Γραμματέας απουσιάζει 

θα το πάρει ο κ. Στεφάνου. Ένα λεπτό, αναπληρωτής γραμματέας ο κ. Στεφάνου. 

Τον λόγο έχει ο κ. Στεφάνου, αναπληρωτής γραμματέας. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Έχουμε δύο αιτήσεις για εγγραφή νέων μελών στον σύλλογό μας. 

Είναι της κα Κοβάτσου Χριστίνας του Ιακώβου και του κ. Κούκουρα Θεοδώρου του 

Κυριακή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση ή μη του Δ.Σ. για το κλείσιμο του λογαριασμού του Ταμείου Αλλ/θειας 

στην Alpha Bank και μεταφοράς του υπολοίπου στον λογαριασμό που 

διαθέτει ο Σύλλογος στην ίδια τράπεζα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το 2ο θέμα το συζητάμε λίγο αργότερα, γιατί έχω ξεχάσει ένα... Θα το 

φέρω. 

 

3ο Θέμα ΗΔ 

Ανανέωση του πακέτου στήριξης της ιστοσελίδας και του back up server 12 

GB συνολικής αξίας 446,40€ ανά χρόνο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Όπως καταλαβαίνετε, όπως το λέει και το θέμα, είναι η ετήσια 

ανανέωση που μας φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας σε server και είναι από όταν 

ξεκινήσουμε το έχουμε φτάσει στα 12GB. Αν θυμάστε και παλιότερα έχουμε πάρει 

δύο φορές να μεγαλώσει η μνήμη, έχουμε φτάσει στα 2GB. Είναι η ετήσια, όπως 

λέει, η ανανέωση του πακέτου και είναι 446,40€ με το ΦΠΑ. Εγκρίνεται; Εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

4ο Θέμα ΗΔ 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πληρωμή του τιμολογίου 839/14-7-2017 

της Clevermedia, εταιρείας απομαγνητοφωνήσεων, συνολικού ποσού 67,39€, 

το οποίο αφορά τα Πρακτικά Δ.Σ. : Α). 12/04/2017 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ B). 20/04/2017 Δ.Σ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισηγητής είναι ο ταμίας. Θα το πει πιο κάτω για ποιες περιλαμβάνει 

ο κ. Καραμολέγκος. Εισηγητής είναι ο ταμίας του συλλόγου μας, κ. Καραμολέγκος 

Δημήτριος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ:  Είναι η Έκτακτη Εορταστική Γενική Συνέλευσης στις 12/4ου και 

της 20/4ου η συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσό 67,39€ και είναι και τα 

πρακτικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εγκρίνεται; Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

5ο Θέμα ΗΔ 

Λήψη απόφασης ή μη Δ.Σ. για την έγκριση οικονομικής βοήθειας στην 

Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων Γονέων  (Π.Ε.Π) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εισηγητής είμαι εγώ. Συνεχίζουμε για τη συζήτηση. Μας έχει στείλει 

ένα αίτημα η Παμπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων Γονέων Πειραιώς για αν μπορούμε 

να προσφέρουμε στα παιδιά των πολύτεκνων που είναι στον σύλλογό τους που 

πάνε για πρώτη φορά σχολείο από μία σχολική τσάντα με τετράδια και κασετίνα, να 

δώσουμε μία πνοή ελπίδας, λέει, στη δύσκολη αυτή πραγματικότητα που ζούμε και 

ευελπιστούμε να σταθούμε αρωγοί σε αυτή μας την προσπάθεια. 

Εγώ θέλω να ακούσω το σκεπτικό εδώ πέρα το δικό σας, αν συμφωνούμε, δεν 

συμφωνούμε. Σας ακούω. Θέλει κανένας τον λόγο; 

Η κα Κοντογιάννη έχει τον λόγο. 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν ξέρουμε καταρχήν, Πρόεδρε, εδώ δεν μας γράφουν το ποσό, 

δεν το αναφέρει, και βέβαια θεωρώ ότι έχουμε και συναδέλφους πολύτεκνους ή 

ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ειδικά, το γνωρίζεις το θέμα καλύτερα απ’ όλους, και 

στην καθαριότητα αλλά και σε άλλους νευραλγικούς τομείς, φύλακες, διοικητικοί, 

αντιμετωπίζουν προβλήματα οι συνάδελφοί μας. Δεν ξέρω εδώ και το Σώμα βέβαια 

τι θα πει. Και σαν συνδικαλιστικό βέβαια όργανο, τα χρήματα είναι ανταποδοτικά, 

είναι για τους συναδέλφους μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Άλλος τον λόγο; Ο κ. Στεφάνου. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Συμφωνώ απόλυτα μ’ αυτό που είπε η κα Κοντογιάννη. Θεωρώ πως 

εμείς είμαστε ένας Σύλλογος Εργαζομένων και έχουμε ως σκοπό να βοηθάμε τους 

συναδέλφους μας που δίνουν και τα... και τις συνδρομές τους και που είναι και 

ανταποδοτικό αυτό. Το να έρχεται ένας άλλος σύλλογος να ζητάει μία οικονομική 

βοήθεια από μας θεωρώ πως δεν είναι σωστό. Μπορεί να απευθυνθεί στον ιδιωτικό 

τομέα, σε εταιρίες μεγάλες, και να κάνει τη δουλειά του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θέλει κανένας άλλος τον λόγο; Ο κ. Καραμολέγκος. 
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ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Όπως ανέφεραν και προηγουμένως οι προλαλήσαντες, είπαν 

ότι είμαστε ένα συνδικαλιστικό όργανο και δεν ξέρω κατά πόσο νομιμοποιούμαστε 

να κάνουμε τέτοιες προσφορές σε οικογένειες οι οποίες δεν ανήκουν στον σύλλογο 

τον δικό μας. Πρέπει να το δούμε και αυτό και νομίζω πως πρέπει να εξετάσουμε 

όλες τις παραμέτρους και εγώ ψηφίζω κατά γιατί δεν μας καλύπτει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Να σας πω κάτι. Επειδή το έχω σκεφτεί και εγώ, εν μέρει, όχι 

εν μέρει, συμφωνώ απόλυτα και δεν ξέρουμε όταν θα μαθευτεί αυτή η απόφαση 

μήπως ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου και έρχονται άλλοι ή συνέχεια να μας 

ζητάνε το οτιδήποτε, ενώ, όπως είπατε, τα λεφτά μας είναι ίσα-ίσα για τη διαχείριση 

του Συλλόγου μας και αν μπορούμε κάτι, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, να 

ανταμείψουμε τα μέλη μας, συμβολικά είτε δωροεπιταγές στα σούπερ μάρκετ και 

βλέπετε ότι βγαίνει οριακά. 

Ωραία. Γι’ αυτό τον λόγο πάμε στην ψήφιση. Κατά του θέματος πόσοι είμαστε; Όλοι 

και οι 6. Εντάξει, το θέμα δεν περνάει. 

 

2ο Θέμα ΗΔ 

Έγκριση ή μη του Δ.Σ. για το κλείσιμο του λογαριασμού του Ταμείου Αλλ/θειας 

στην Alpha Bank και μεταφοράς του υπολοίπου στον λογαριασμό που 

διαθέτει ο Σύλλογος στην ίδια τράπεζα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δεν έχεις κάνει το σύνολο, Παναγιώτη. Είναι ένα ποσόν... το 1.300€ 

τόσο είναι, το οποίο οι περισσότεροι άμα θα δείτε είναι που έχουν φύγει, δεν 

μπορούμε να τους βρούμε και μένει εκκρεμής ένας λογαριασμός ο οποίος αυτός ο 

λογαριασμός είναι ότι χρεώνεται κάθε χρόνο 80 με 90€. Εγώ λέω αυτό το ποσό, το 

σύνολο, το 1.300 τόσο να το μεταφέρουμε. Ήδη έχει κλείσει αυτό το πράγμα. 

Έχουμε πάρει απόφαση Γενικής Συνέλευσης, το έχουμε στείλει στην Εισαγγελία, 

έχει... 

ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ωραία. Γι’ αυτό το βγάλαμε το τέτοιο, ό,τι είναι, όποιος είναι για να 

ειδοποιήσετε που θα βρείτε. Από εκεί και πέρα τι θέλω να πω, να το κλείσουμε, να 

τα μεταφέρουμε. Η κατάσταση υπάρχει αυτή και από εκεί και πέρα όποιοι έρχονται 

θα πληρώνονται από αυτό. 

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Είναι και τα μικροποσά που δεν έχουν ασχοληθεί εδώ και ένα μήνα. 

Συμφωνούμε; Ωραία. Συμφωνούμε ομόφωνα.  

Να σας ευχηθώ εγώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, Παναγιά μαζί σας, ο Θεός 

βοηθός. 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ           ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


