ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ 10ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Στα Διρρεύματα Κονιστρών Ευβοίας σήμερα την 10 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα
20:00 συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία
''Σύλλογος των απανταχού Διρρευματιωτών ''Οι Άγιοι Ανάργυροι'', στα γραφεία του
Συλλόγου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου , προς συζήτηση και λήψη
απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αγαπητά μέλη
Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 10/08/2019 ημέρα
Σάββατο και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του συλλόγου, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Οικονομικός απολογισμός
- Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
- Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
-. Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
- Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής,
αρχαιρεσίες.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που θα έχουν τακτοποιήσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα της Συνέλευσης.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ κος Βασίλειος Κούκης, ο
οποίος ανακοινώνει στα παρευρισκόμενα μέλη ότι τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του
συλλόγου είναι 57 και σήμερα παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση 53 μέλη, τα ονόματα των
οποίων ανέγνωσε από την, συνημμένη στο παρόν, κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του πρακτικού.
Αφού διαπιστώθηκε η καταστατική απαρτία και η δυνατότητα συγκρότησης σε Σώμα τα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης επέλεξαν ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Εμμανουήλ Διακοδημητρίου,
ενώ χρέη γραμματέα της Γ.Σ εκτελεί η Γραμματέας του Δ.Σ κα Αριστέλη Τραγουδάρα.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, πριν αρχίσει η συνεδρίαση ζήτησε από τα μέλη να κρατήσουν
ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των αποβιωσάντων μελών του συλλόγου κατά την τελευταία

διετία και στη συνέχεια κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:Απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κος Διακοδημητρίου έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Δ.Σ κο
Κούκη για την παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων του συλλόγου, από τη ανάληψη
των καθηκόντων του Δ.Σ, δηλ. από τις 13/08/2017 έως σήμερα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου για το
παραπάνω διάστημα, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αισιοδοξία του για την μελλοντική πορεία
του συλλόγου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο απερχόμενος Πρόεδρος Κούκης Βασίλειος απευθύνθηκε στους παριστάμενους ως εξής:
Φίλοι Μέλη του Συλλόγου, Πριν ξεκινήσω τον Απολογισμό της 2ετίας 2017-19 θέλω να
ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ., που ο κάθε ένας ξεχωριστά με τις δικές του
δυνάμεις , βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθούν αυτά που θα ακούσετε.
ΔΡΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.- Οργάνωσε την κοπή της πίτας και τις δυο αυτές
χρονιές και έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του, σε πατριώτες και σε φίλους να ανταμώσουν και
στα παιδιά του χωριού να ψάλουν τα κάλαντα και να πάρουν δώρα.
2.-Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε το έθιμο του “κεσκεσιού” και το πανηγύρι που
ακολουθεί το βραδυ της 28ης Αυγούστου, παραμονης της εορτής του “Αι-Γιάννη”. Στις
εκδηλώσεις αυτές τιμήσαμε και αναδείξαμε τις προσφορές όσων βοήθησαν το Σύλλογο. 3.Κατασκευάσαμε Ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση : “www. dirrevmata.gr” όπου έχουμε
την ευκαιρία μπαίνοντας στο site, να ενημερωνόμαστε σχετικά με ανακοινώσεις, σχέδια,
απόψεις, θέσεις και γενικά οτιδήποτε προάγει τον πολιτισμό και αφορά τόσο το Σύλλογό μας
όσο και το χωριό μας. 4.-Δώσαμε τη δυνατότητα στους κατοίκους του χωριού μας αλλά
και των γειτονικών , μεσα από μια σειρά δραστηριοτήτων όπως : τμήματα παραδοσιακών
χορών , γυμναστικής, δημιουργικών κατασκευών αλλά και ψυχοθεραπείας , να μπορέσουν
να εκφραστούν αλλά και να επιλέξουν το ιδανικότερο για τον καθένα ξεχωριστά, 5.Συνεχίστηκε η έκδοση ημερολογίων με φωτογραφικό υλικό παλαιότερων ετών , 6.Εξακολουθεί να εκδίδεται η εφημερίδα μας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – 1.Συνεχίστηκαν οι εργασίες στο οικόπεδο δωρεάς Κοντόγιωργου και
έχει ζητηθεί επανειλημμένως από το δήμο και τη νομαρχεία να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση
των ζημιών σε ένα μέρος του τοιχίου- 2. Ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες της δυτικής όψης του
του κτιρίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη-3. Έγινε συντήρηση στα κάγκελα άλλα και στα όργανα
της παιδικής χαράς- 4. Έγιναν εργασίες διαμόρφωσης στο “μεσιανό” πηγάδι .
ΔΩΡΕΕΣ - Πραγματοποιήθηκε Δωρεά 250,00€ για την αγορά διαδραστικού πίνακα για το
Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών εις μνήμην του Κωνσταντίνου Κεχρή , του πρώτου και
μακροβιότερου προέδρου του συλλόγου .

Θέμα 2ο:Οικονομικός απολογισμός
Στη συνέχεια της διαδικασίας ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έδωσε τον λόγο στον Ταμία του
συλλόγου πατέρα Αριστείδη Ρούσσο, ο οποίος παρουσίασε τον Οικονομικό απολογισμό, ο
οποίος έχει ως εξής: Οικονομικός Απολογισμός

13/08/2017- 09/08/2019
Έσοδα

Έξοδα



Συνδρομές-Εισφορές Μελών........................ 4.227,00





Λοιπά έσοδα.................................................. 5.806,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ……….......................10.033,00€



Εργασίες οικοπέδου δωρεάς
Κοντόγιωργου................................................ 1.056,00
Δαπάνες ''κεσκέσι'' 2017 .. ............................. 150,00



Δαπάνες ''κεσκέσι'' 2018 ................................. 108,48



Δαπάνες εορτής Αγ. Ιωάννη 2017................ .1.217,66



Δαπάνες εορτής Αγ. Ιωάννη 2018..... ........... 1.538,00



Κόψιμο πίτας και παιδική γιορτή 2018............ 601,29



Κόψιμο πίτας και παιδική γιορτή 2019............ 491,95




Επισκευές-καθαριότητα Πολιτιστικού
Κέντρου ........................................................... 913,00
Εκτύπωση και διανομή εφημερίδας ............. 2.007,44



Επισκευές Ι.Ν Αγ. Ιωάννη............................... 450,00




Αγορά διαδραστικού πίνακα Δημ.
Σχολείου Κονιστρών........................................ 254,20
Βάψιμο παιδικής χαράς.................................... 300,00



Διαμόρφωση "μεσιανού" πηγαδιού.................. 772,50



Αμοιβή λογίστριας ...........................................400,00



ΕΝΦΙΑ-Κτηματολόγιο.......................................162,35



Γιορτές Αγ. Αναργύρων.................................... 230,50



Ιστοσελίδα......................................................... 124,80



Έξοδα Τράπεζας Πειραιώς................................164,00



Πρόστιμο ΔΟΥ...................................................100,00



Μικροέξοδα..........................................................87,26

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: …………………….....11.129,43€
Ανάλυση Διαθέσιμων
Διαθέσιμα 12/08/2017(σε ευρώ).................. 5.173,46
Διαθέσιμα 12/08/2017(1.290,06 δολάρια).. 1.067,00
Έσοδα Διετίας .............................................. 10.033,00
Έξοδα Διετίας ...............................................11.129,43
Διαθέσιμα 09/08/2019.................................... 5.144,03
-Μετρητά
2.247,90
-Τράπεζες
2.896,13
ΔΙΡΡΕΥΜΑΤΑ, 09/08/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέμα 3ο : Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης , με την ιδιότητα του μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής ,
ανέγνωσε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

Θέμα 4ο:
Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης με την τοποθέτησή του έθεσε μια σειρά θεμάτων, για τα οποία θα
πρέπει να επιληφθεί το νέο Δ.Σ, όπως η μαζικοποίηση του συλλόγου, η κατάθεση προτάσεων
και σκέψεων των μελών του συλλόγου προς την κατεύθυνση αυτή, η αποστολή άρθρων για τον
εμπλουτισμό της ύλης της εφημερίδας, η πίεση που πρέπει να ασκηθεί προς τη Δημοτική Αρχή
για κατασκευή έργων υποδομής στο χωριό κ.λ.π.
Το μέλος του συλλόγου κα Φρόσω Κοζή έθεσε με έμφαση το θέμα της καθαριότητας στο χωριό,
θέμα με το οποίο συμφώνησαν και αρκετοί από τους παρόντες, οι οποίοι κατέθεσαν την
πρότασή τους πως με εθελοντική εργασία θα μπορούσε αφενός να καθαρίζονται οι δρόμοι του
χωριού, αφετέρου έτσι διαμορφώνεται η συνείδηση, κυρίως στους νεώτερους, για την φροντίδα
και τους κανόνες καθαριότητας στους χώρους που ζουν και μεγαλώνουν.
Έπειτα ο λόγος δόθηκε στο μέλος κο Χρήστο Μιχαλόπουλο, ο οποίος συνεχάρη το Δ.Σ για την
δημιουργία της ιστοσελίδας του συλλόγου και έθεσε εμφατικά το θέμα της ουσιαστικής
παρουσίας του συλλόγου στα όργανα του Δήμου, για την υλοποίηση έργων στο χωριό μας, το
οποίο ομολογουμένως έχει παραμεληθεί από τις τοπικές δημοτικές αρχές.
Στη συνέχεια τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις κυρίως για τα θέματα της μαζικοποίησης του
συλλόγου και εύρεσης τρόπων καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης και των μελών.
Θέμα 5ο:
Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Η Γενική

Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό

δράσης, χωρίς να επιφέρει καμία μεταβολή, καθώς επίσης και την έκθεση της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και απαλλάσσει το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα του διαστήματος 13/08/2017-09/08/2019.
Θέμα 6ο:
Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής,
αρχαιρεσίες.
Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση του Δ.Σ και αποφάσισε να διεξαχθούν
οι αρχαιρεσίες του συλλόγου για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής αυθημερόν
και από ώρα 21.30'-22.00', στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ κος Διακοδημητρίου ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι, σύμφωνα με το άρθρο
36 του καταστατικού, πρέπει το Σώμα να εκλέξει τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία θα έχει
και την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών.
Στη συνέχεια εκλέχθηκαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής τα οποία είναι:
1.Σταμάτιος Μελάχρης
2. Κωνσταντίνος Σταματίου
3. Μυροφόρα Ρεϊζοπούλου
Η εφορευτική επιτροπή ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά της.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ κήρυξε τη λήξη των
εργασιών της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΑΡΙΣΤΕΛΗ ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σήμερα την 10η Αυγουστου 2019 , ημέρα Σάββατο και ώρα 20:30, η εκλεγείσα τριμελής
εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους
1. Μελάχρη Σταμάτιο
2. Σταματίου Κωνσταντίνο
3. Μυροφόρα Ρειζοπούλου
Προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας.
Α) Παρέλαβε την κάλπη, τους εκλογικούς φακέλους και τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των
υποψηφίων που ανακηρύχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο σε ποσότητες που επαρκούν
για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.
Β) Διευθέτησε κατάλληλα την αίθουσα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για την ομαλή
διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
Γ) Αφού έγιναν όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής καθόρισε την
εργασία, που κάθε μέλος θα εκτελέσει.
Ε) Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή αφού εξέτασε και διαπίστωσε ότι όλα είναι εντάξει
και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και ότι τίποτα δεν παραλήφθηκε που να
εμποδίζει την έναρξη της ψηφοφορίας, αποφάσισε να αρχίσει η ψηφοφορία για την εκλογή
του Διοικητικού Συμβουλίου, την κήρυξη της οποίας έκανε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής
Επιτροπής, ο οποίος και κάλεσε τους εκλογείς να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Στη συνέχεια, συνήλθε και πάλι η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους
παριστάμενους από την αρχή της εκλογής, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν άλλοι
εκλογείς που να περιμένουν να ψηφίσουν, κήρυξε το τέλος της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού βεβαιώθηκε ότι α) η ψηφοφορία έγινε από την αρχή μέχρι το
τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού χωρίς καμία διακοπή και β) ότι δεν εκκρεμεί
για επίλυση καμία αμφισβήτηση ή ένσταση οποιουδήποτε, άρχισε την καταμέτρηση των
ψήφων.
Σύνολο Τακτικών Μελών, ταμειακώς εντάξει και δικαιουμένων ψήφου πενήντα τρεις(53)
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, έπαιρνε από ένα φάκελο, τον αποσφράγιζε, αριθμούσε το
ψηφοδέλτιο, έκανε το σχετικό έλεγχο για την εγκυρότητά του και το μονογραφούσε και έδειχνε
αυτό σε κάθε ενδιαφερόμενο και ανακοίνωνε μεγαλόφωνα και δημόσια το όνομα του
υποψηφίου.
Την 22:00η ώρα και αφού περατώθηκε η διαλογή με την αποσφράγιση όλων των φακέλων
που ήταν στην κάλπη, η Επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε
υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Έλαβαν: Έγκυρα 52 , Άκυρα 1 , Λευκά 0
1) Ζέρβα Ευδοκία
δώδεκα.(12) ψήφους
2) Κουϊμιντζή Αναστασία
δέκα (10) ψήφους
3) Κούκης Βασίλειος
δεκαεπτά(17) ψήφους
4) Μαυροβουνιώτης Κωνσταντίνος
δεκαπέντε(15) ψήφους
5) Μελάχρη Ζωή
είκοσι (20) ψήφους
6) Σελεβεντά Γιαννούλα
οκτώ (8) ψήφους
7) Σταματίου Σταματία
δεκαεπτά (17) ψήφους
8) Τραγουδάρα Αριστέλη
εικοσιτρείς (23)ψήφους
9) Φραγκούλη Αργυρούλα
δεκαοκτώ (18) ψήφους
Κατόπιν των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως
εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:
Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
Ζέρβα Ευδοκία
Κούκης Βασίλειος
Μαυροβουνιώτης Κωνσταντίνος
Μελάχρη Ζωή
Σταματίου Σταματία
Τραγουδάρα Αριστέλη
Φραγκούλη Αργυρούλα
και επιλαχόντες οι
Κουίμιντζή Αναστασία
Σελεβεντά Γιαννούλα
Το Πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο και
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ως ακολούθως:
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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