
1 
 

Πρακτικό	  29ης	  συνεδρίασης	  του	  ΔΣ	  της	  ΕΠΣ	  Ηλείας	   Σελίδα	  1	  
 

   
  

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969 

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ 
Οδός: Δραγατσανίου 34 &  Παπαφλέσσα                                             Τηλ: 26210 33311  
e-mail:epsilia@otenet.gr                                                                                                  Φαξ: 26210 34004 
 

Πρακτικό 29ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 19/11/2014 

 

Σήµερα τη 19η  Νοεµβρίου   2014, ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 16:30 συνήλθαν τα µέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ 
Ηλείας σε συνεδρίαση στα γραφεία της Ένωσης οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα στον Πύργο µε 
την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4225/17-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 

2. Έγκριση πρακτικού Νο 28/20-10-2014 Δ.Σ/ΕΠΣ Ηλείας 

3. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Νο 44/29-10-2014,45/05-11-2014 και 46/12-11-2014 

4. Έγκριση απόφασης Νο 74/19-11-2014 Ε.Π./ΕΠΣ Ηλείας 

5. Ενηµέρωση επί θεµάτων Ενωσιακού Γηπέδου 

6. Ενηµέρωση επί θεµάτων Αχαϊκής Τράπεζας 

7. Θέµατα Διαιτησίας 

 

 

Παρόντες: 1) Αγραπίδης Σπύρος 2) Δηµόπουλος Χρήστος  3) Καπώνης Σπύρος 4) Κόττας Γεώργιος   5) Κουλούρης 
Άρης   
6) Κυριακόπουλος Κυριάκος      7) Παρασκευόπουλος Ηλίας    8) Προκόπος Ιωάννης 9) Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1)Παναγόπουλος Βασίλης 2) Πλευριάς Χρήστος  
 
 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Άρης Κουλούρης διαπιστώνει ότι υφίσταται η απαιτούµενη απαρτία από το άρθρο 
35/2010 του καταστατικού της Ένωσης και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  
 
 
Εκτός ηµερησίας διάταξης 
 

1. Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης εξουσιοδοτείται οµόφωνα για την ρύθµιση οφειλής του υπ. 
αριθµ 040-584/07-06-2010 τοκοχρεολυτικού δανείου στην Αχαϊκή Τράπεζα σύµφωνα µε το 
πρότυπο που απεστάλη  από την Αχαϊκή Τράπεζα. 

2. Οµόφωνα αποφασίζεται η αίτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την δωρεάν 
παραχώρηση για 25 χρόνια (µε δυνατότητα παράτασης 10 επιπλέον ετών) του ήδη 
κατασκευασµένου Ενωσιακού Γηπέδου εκτάσεως περίπου 30 στρεµµάτων. Επίσης οµόφωνα 
εγκρίνεται η δαπάνη σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος ΕΓΣΑ 87 του ως άνω Γηπέδου 
(σύµφωνα µε την υπόδειξη του Υπουργείου) συνολικής δαπάνης µέχρι 2.οοο €. 

3. Εγκρίνει οµόφωνα αµοιβή δικηγόρου για την δικάσιµο της 08-10-2014 δαπάνης 700 € + Φ.Π.Α. 



2 
 

Πρακτικό	  29ης	  συνεδρίασης	  του	  ΔΣ	  της	  ΕΠΣ	  Ηλείας	   Σελίδα	  2	  
 

 
Θέµα 1ο – Αλληλογραφία 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει την υπ αριθµ : 4223/13-11-2014  αίτηση του κ. 
Φωτόπουλου Κων/νου, µέλους του Α.Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (κατά δήλωσή του) για 
χορήγηση αντιγράφου πρακτικού του ΔΣ και οµόφωνα αποφασίζεται να αποσταλεί έγγραφο 
στα Σωµατεία 1)Α.Ο  ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ & 2) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ µε ερώτηµα αν 
όντως ο κ. Φωτόπουλος Κ. είναι µέλος των ως άνω σωµατείων και για την χορήγηση του 
αντιγράφου θα αποφανθεί η νοµική υπηρεσία της ΕΠΣΗ. 

 

Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο σύµβουλος κ. Πλευριάς Χρήστος 
 
 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο µε αναπτυξιακό πρόγραµµα 
ακαδηµιών της ΟΠΑΠ Α.Ε 

 
Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο µε θέµα χαρτογράφηση  

ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου µέσω ανανέωσης της βάσης δεδοµένων ΕΠΟ και συλλογής 
στατιστικών στοιχείων. 

 
Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο µε στοιχεία αθλητικής δραστηριότητας 

σωµατείων ΕΠΣ Ηλείας αγωνιστικής περιόδου  2013-2014 που αποστέλλεται στην ΓΓΑ. 
 

Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει έγγραφο προς τον Δήµο Πύργο για ορισµό 
συµβούλου ΕΠΣ Ηλείας στην  Δηµοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Τακτικός : Κόττας Γεώργιος 
                             Αναπληωµατικός : Κυριακόπουλος Κυριάκος 

 
Ø Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει αίτηµα του Χαµόγελου του Παιδιού για δωρεάν έκδοση 

δελτίων των κάτωθι ποδοσφαιριστών του σωµατείου «Πρίγκηπες  Λεχαινών»  1)Κασµίλ 
Κατζιότκα 2) Ντάνιελ Κιεπίνσκι 3) Εµµανουήλ Τσιµάνης 4) Θωµάς Γαλάνης 5) Βασίλειος Λούτσας 
6) Νώτης Παναγιώτης και οµόφωνα αποφασίζεται να µην εισπραχθούν χρήµατα για την έγκριση 
δελτίων. 

 
 
 

Θέµα 2ο - Έγκριση πρακτικού Νο 28/20-10-2014 Δ.Σ/ΕΠΣ Ηλείας 

 
 

Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 28/20-10-2014 συνεδρίασης του ΔΣ. 

 

 

 

Θέµα 3ο – Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Νο 44/29-10-2014,45/05-11-2014 και 46/12-11-2014 

 
 

Εγκρίνει οµόφωνα  τις υπ’ αριθµ. 44/29-10-2014 , 45/05-11-2014 & 46/12-11-2014 αποφάσεις 

Εκτελεστικής Επιτροπής  
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Θέµα 4ο – Έγκριση απόφασης Νο 74/19-11-2014 Ε.Π./ΕΠΣ Ηλείας 

Εγκρίνει οµόφωνα  την υπ΄ αριθµ 74/19-11-2014 απόφαση Επιτροπής Πρωταθλήµατος. 

 

 

Θέµα 5ο – Ενηµέρωση επί θεµάτων Ενωσιακού Γηπέδου 
 
 

 Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης ενηµερώνει το ΔΣ για θέµατα (ιδιοκτησιακά και λοιπά) του παλιού 
Ενωσιακού Γηπέδου και την προσπάθεια που έχει κάνει για την προάσπιση της περιουσίας της ΕΠΣ 
Ηλείας. 

 

 Θέµα 6ο – Ενηµέρωση επί θεµάτων Αχαικής Τράπεζας 

Συζητήθηκε στο εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα. 

 

Θέµα 7: Θέµατα Διαιτησίας 

 

Το µέλος του ΔΣ Πλευριάς Χρήστος αναφέρει ότι υπάρχουν παρατηρητές διαιτησίας που 
χρησιµοποιούνται αν και έχουν συµπληρώσει το χρονικό όριο ηλικίας. Το ΔΣ οµόφωνα αποφασίζει όπως 
ζητηθεί από την Επιτροπή Διαιτησίας η θέση της για το συγκεκριµένο θέµα και οι προτάσεις της. 

Εκτός ηµερησίας διάταξης: 

 

κ. Πλευριάς Χρήστος:Με αφορµή τα όσα ακολούθησαν κατά την διάρκεια της δίκης Φωτόπουλου µετά 
από την γνωστή µήνυση του κ. Κουλούρη, περί απόπειρας δωροδοκίας Προέδρου οµάδας από τον 
Πρόεδρο της ΕΠΣ Ηλείας αλλά και σχετικής µαρτυρίας για επηρεασµό και άλλου παράγοντα πριν από τις 
εκλογές της Ένωσης, προτείνω στο σώµα να κατανοήσει και να ασχοληθεί µε το περιεχόµενο των 
συγκεκριµένων καταγγελιών και ειδικότερα: 

Το Δ.Σ της ΕΠΣΗ να λάβει απόφαση διερεύνησης των υποθέσεων και να ζητήσει µε έγγραφο την 
επίσπευση της εισαγγελικής έρευνας από τους Δικαστικούς Λειτουργούς. 

Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι µπορεί να  διαφυλαχθεί τόσο το πρόσωπο του προέδρου όσο και το 
κύρος του οργάνου εφόσον αποδειχτεί ότι δεν αληθεύουν οι καταγγελίες. Ζητώ να τεθεί σε ψηφοφορία η 
πρόταση µου. 

Γραµµατέας κ. Παρασκευόπουλος Ηλίας: Θεωρώ ότι ο κ. εισαγγελέας  έχει λάβει γνώση από τις 
µαρτυρικές καταθέσεις κατά την διάρκεια της δίκης και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. 

κ. Κυριακόπουλος Κυριάκος :Προτείνω να µην τεθεί σε ψηφοφορία το αίτηµα του κ. Πλευριά γιατί 
υπάρχει µεροληψία. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης :  Υπάρχει η υπ αριθµ. 14/23-10-2013 απόφαση του ΔΣ,  µε εισήγηση 
του τότε γραµµατέα, κ. Κωσταριά Δ.  να µην εµπλέκεται  η ΕΠΣΗ σε δικαστικές διαµάχες µελών του ΔΣ µε 
οποιονδήποτε. Ως εκ τούτου επιβάλλεται  το ΔΣ της ΕΠΣΗ να µην αναµειχθεί και τώρα. Ούτως ή άλλως 
έχει λάβει γνώση ο εισαγγελέας στην ακροαµατική διαδικασία. 
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κ. Προκόπος Ιωάννης : Να µην τεθεί σε ψηφοφορία γιατί έχει κρίνει και αποφασίσει ο δικαστής στην 
ακροαµατική διαδικασία για το αξιόπιστο της καταγγελίας. 

 

Οι κ. Χατζής Ανδρέας, Καπώνης Σπύρος, Κόττας Γεώργιος & Αγραπίδης Σπύρος : συµφωνούν µε την 
πρόταση να  µην τεθεί σε ψηφοφορία. 

Κατόπιν τούτου µε ψήφους 9-1αποφασίζεται να µην τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση του κ. Πλευριά Χ. 

 

Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

 

Για το Δ.Σ 

 

…………………..            ………………………         ………………...….                  …………………...          

     Πρόεδρος                 Γεν. Γραµµατέας                     Ταµίας                         Αντιπρόεδρος Α΄            

Άρης Κουλούρης           Ηλίας  Παρασκευόπουλος       Ιωάννης  Προκόπος         Ανδρέας  Χαντζής  

    

                                                                                       

….………………...           …………………..              ……………………….. 

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                              Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                Γεώργιος Κόττας 

 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                                                                                  

………………………..              ……………………….    ………………………         ………………… 

Σπύρος Αγραπίδης                   Χρ.   Δηµόπουλος         Βασ. Παναγόπουλος         Χρ. Πλευριάς   

 


