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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 20ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 19/03/2014 

Σήµερα τη 19η Μαρτίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 3201/07-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 
2. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 19ης/10-03-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
3. Έγκριση πρακτικών Ε.Ε και Ε.Π 
4. Αίτηµα στην ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για επιµήκυνση του δανείου 
5. Έκτακτο ειδικό τέλος χρήσης Ενωσιακού γηπέδου 
6. Παραίτηση Γεν. Γραµµατέα κ. Κωσταριά Δ, 

 
Παρόντες: 1) Καπώνης Σπυρίδων 2) Κόττας Γεώργιος 3) Κουλούρης Αριστείδης 4) Προκόπος Ιωάννης 
5) Κυριακόπουλος Κυριάκος  6) Χαντζής Ανδρέας 7) Δηµόπουλος Χρήστος  8) Παναγόπουλος Βασίλης  
9)  Πλευριάς Χρίστος 
 
Απόντες : 1) Παρασκευόπουλος Ηλίας 2)  Κωσταριάς Δηµήτριος 
 
Ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Αριστείδης 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.  
 
Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 
Ο πρόεδρος Κουλούρης Αριστείδης διαβάζει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώνει το Δ.Σ για 
διάφορα έγγραφα µε αριθµ. Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας : 

I. 3220/12-03-2014 Έγγραφο του τµήµατος αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου για δηµιουργία 
Τράπεζας αίµατος 

II. 3252/19-03-2014 Έγγραφο για ορισµό µελών για την συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων Π.Ε Ηλείας 

III. 3221/12-03-2014 Εξώδικο του Ποδοσφαιριστή κ. Μπράβου Δηµήτριου 
IV. 3231/14-03-2014 Παραίτηση Γεν. Γραµµατέα κ. Κωσταριά Δηµήτριου 

 
Ο πρόεδρος σχετικά µε το υπ’ αριθµ. 3252/19-03-2014 έγγραφο για ορισµό µελών για την συγκρότηση 
Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων προτείνει ως τακτικό τον κ. Κυριακόπουλο Κυριάκο και 
υπερψηφίζεται από τα παρευρισκόµενα µέλη µε:  

8 υπέρ 
   1 παρών 

Στην συνέχεια προτείνεται για αναπληρωµατικός ο κ. Κότας Γεώργιος και υπερψηφίζεται µε Σύνολο: 
8 υπέρ 

   1 παρών 
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Το Δ.Σ οµόφωνα σχετικά µε το υπ’ αριθµ 3221/12-03-2014 εξώδικο του ποδοσφαιριστή κ. Μπράβου 
Δηµήτριου, ζητά από τον Πρόεδρο, κατόπιν νοµικής συµβουλής, να προβεί σε απαραίτητες διευκρινίσεις 
και απαντήσεις 
 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 19ης/10-03-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Ο Πρόεδρος διαβάζει το προς έγκριση πρακτικό της υπ’ αριθµ. 19ης/10-03-2014 συνεδρίασης του ΔΣ, το 
οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
Θέµα 3ο - Έγκριση πρακτικών Ε.Ε και Ε.Π  
 

Ø Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 27/12-03-2014 αποφάσεων Εκτελεστικής 
Επιτροπής 

Ø Το ΔΣ οµόφωνα εγκρίνει το πρακτικό του υπ’ αριθµ. 46/19-03-2014 αποφάσεων Επιτροπής 
Πρωταθλήµατος. 

 

Θέµα 4ο : Αίτηµα στην ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
 
Ο Ταµίας, αναλύει το αίτηµα για επιµήκυνση του δανείου προς την ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, των γραφείων της 
ΕΠΣ Ηλείας, το οποίο και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
 
Θέµα 5ο – Έκτακτο τέλος χρήσης Ενωσιακού γηπέδου 
 
Οµόφωνα το ΔΣ, ψηφίζει όπως ο Αργοναύτης Κατακόλου πληρώσει το έκτακτο ειδικό τέλος χρήσης 
Ενωσιακού γηπέδου. ποσού 150 €, όπως και οι υπόλοιπες οµάδες 

 
 
Θέµα 6ο – Παραίτηση Γεν. Γραµµατέα κ. Κωσταριά Δ. 
 
Η παραίτηση του Γεν. Γραµµατέα γίνεται δεκτή κατ’ πλειοψηφία  
 

Ø Δηµόπουλος Χρήστος: Γιατί παραιτήθηκε; 
 

Ø Κουλούρης Άρης: Την παραίτηση, την πληροφορήθηκα από την παρούσα επιστολή. 
 

Ø Πλευριάς Χρήστος: Η παραίτηση του κ. Κωσταριά απλώς επιβεβαιώνει τον κανόνα που ισχύει 
καθ’ όλη την θητεία του Προέδρου στην ΕΠΣ Ηλείας και έχει αποδειχθεί ότι κανένας Γεν. 
Γραµµατέας και ταυτόχρονα ο πιο στενός και άµεσος συνεργάτης του, δεν µπορεί να επιβιώσει 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Παρ’ όλα αυτά ο κ. Κωσταριάς για εµένα προσωπικά είναι λυπηρό που αποφάσισε να παραιτηθεί 
και από µέλος του Δ.Σ γιατί θεωρώ σηµαντική και ιδιαιτέρως χρήσιµη την παρουσία του στην 
Ένωση, αφού µπορούσε να συµβάλλει  στον σωστό τρόπο λειτουργίας και να προλάβει πολλά 
από τα κακώς κείµενα στα οποία µας έχει συνηθίσει ο πρόεδρος. 
Επίσης, θα ήθελα να ήταν εδώ για να µας εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί, ότι έφτασε στα όρια της 
υποµονής και της αξιοπρέπειας του και επίσης όταν ισχυρίζεται, ότι το περιβάλλον έγινε βαρύ για 
αυτόν. 
Εκτιµώ ότι είναι σοβαρές αιχµές, που δεν πρέπει να µείνουν αναπάντητες 
 

Ø Παναγόπουλος Βασίλης: Συµφωνώ µε τον κ. Πλευριά. 
Θα ήθελα να προσθέσω πως το Δ.Σ είναι πιο φτωχό, διότι γνωρίζω πως ο κ. Κωσταριάς τον 
οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια µε το ήθος και τον χαρακτήρα του, θα µπορούσε να προσφέρει 
πάρα πολλά στην εύρυθµη λειτουργία της Ένωσης και γενικά στην αναβάθµιση του Ηλειακού 
ποδοσφαίρου προς όφελος των Ηλειακών Σωµατείων. 
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Ø Κουλούρης Άρης: Θα ήθελα και εγώ να είναι παρών ο κ. Κωσταριάς και να δώσει διευκρινίσεις 
ή λεπτοµέρειες για τα αίτια της παραίτησης του. 
Σεβόµενος την επιθυµία του αποδέχοµαι την παραίτηση του. Θεωρώ όµως ότι κανείς, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Προέδρου δεν είναι αναντικατάστατος, καθώς επίσης ότι τα 
υπόλοιπα µέλη του Δ.Σ διακατέχονται από ήθος και διάθεση προσφοράς. 
Την θέση του παραιτηθέντα συµβούλου κ. Δ Κωσταριά  καταλαµβάνει σύµφωνα µε το 
καταστατικό  ο πρώτος αναπληρωµατικός κ. Αγραπίδης Σπύρος.  
 
 

Ø Πλευριάς Χρήστος: Η παραίτηση του κ. Κωσταριά έπρεπε να έχει αναρτηθεί στο site της  
Ένωση. 

 
 

Ø Κουλούρης Άρης: Προτείνω τον κ. Παρασκευόπουλο Ηλία για την θέση του Γεν. Γραµµατέα. 
               *Μη υπάρχουσας αντιπρότασης, τίθεται σε µυστική ψηφοφορία 
 

Σύνολο: Έξι (6) ΝΑΙ 
Οι κ. Παναγόπουλος Βασίλης, Πλευριάς Χρήστος και Δηµόπουλος Χρήστος δεν συµµετέχουν 

 
  

Ø Κουλούρης Άρης: Προτείνω για την θέση του Α’ Αντιπροέδρου προτείνω τον κ. Χατζή Ανδρέα 
 *Μη υπάρχουσας αντιπρότασης, τίθεται σε µυστική ψηφοφορία 
 

Σύνολο: Εφτά (7) ΝΑΙ 
Οι κ. Παναγόπουλος Βασίλης και Πλευριάς Χρήστος δεν συµµετέχουν 

 
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο κ. Δηµόπουλος Χρήστος 

 
Ø Κουλούρης Άρης: Για την επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων προτείνω τον κ. Καπώνη Σπήλιο. 

     *Μη υπάρχουσας αντιπρότασης, τίθεται σε µυστική ψηφοφορία 
 

Σύνολο: Έξι (6) ΝΑΙ 
Οι κ. Παναγόπουλος Βασίλης και Πλευριάς Χρήστος δεν συµµετέχουν 

 
 

Ø Κουλούρης Άρης: Για την θέση του προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής προτείνω τον κ. 
Κερπινιώτη  Βλάση. 
       *Μη υπάρχουσας αντιπρότασης, τίθεται σε µυστική ψηφοφορία 
 

Σύνολο: Έξι (6) ΝΑΙ 
Οι κ. Παναγόπουλος Βασίλης και Πλευριάς Χρήστος δεν συµµετέχουν 

 
 

Ø Κουλούρης Άρης: Για µέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής προτείνω τον κ. Μαραθιά Χάρη και τον 
κ. Φωτόπουλο Βασίλη. 
       *Μη υπάρχουσας αντιπρότασης, τίθεται σε µυστική ψηφοφορία 
 

Σύνολο: Έξι (6) ΝΑΙ 
Οι κ. Παναγόπουλος Βασίλης και Πλευριάς Χρήστος δεν συµµετέχουν 

 
 

 
 
 

 
Θέµα 8ο - Προτάσεις συµβούλων 
 
Δεν τέθηκε καµία πρόταση προς συζήτηση 
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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                 Δηµ. Κωσταριάς               Ιωάν. Προκόπος             Ηλ. Παρασκευόπουλος  

    

                                                                                       

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

Αντιπρόεδρος Β΄               Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                              Κυρ. Κυριακόπουλος          Σπήλιος Καπώνης                Γεώργιος Κόττας 

 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                                                                                  

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

  Βασ. Παναγόπουλος               Χρ.   Δηµόπουλος             Χρ. Πλευριάς                Ανδρ. Χαντζής  


