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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 25ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 28/07/2014 

Σήµερα τη 28η Ιουνίου 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. 3572/25-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Άρη  Κουλούρη µε τα παρακάτω 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Αλληλογραφία 

2. Έγκριση πρακτικού Νο 24 Δ.Σ./ΕΠΣ Ηλείας (16-07-2014), 

3. Έγκριση πράξης Νο 3 Επιτροπής Ενωσιακού Γηπέδου ΕΠΣ Ηλείας (16-07-2014) 
4. Ορισµός Επιτροπής Εγκαινίων Ενωσιακού Γηπέδου. 

5. Ενηµέρωση επί ρύθµισης δανείου ΑΧΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 

 
Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος  2) Καπώνης Σπύρος  3) Κόττας Γεώργιος    
4) Κουλούρης Άρης 5) Κυριακόπουλος Κυριάκος   6) Παναγόπουλος Βασίλης   7) Παρασκευόπουλος 
Ηλίας 8) Προκόπος Ιωάννης 9)  Χαντζής Ανδρέας 
 
Απόντες : 1)  Αγραπίδης Σπύρος 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.  
 
Θέµα 1ο - Αλληλογραφία 

1) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει την αλληλογραφία που περιέχει νεοεκλεγείσες 
διοικήσεις Σωµατίων της ΕΠΣΗ 

2) Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει επιστολή του γραµµατέα του Σωµατείου «ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΣΑΛΜΩΝΗΣ» κ. Τσάµη Παύλου σχετικά µε  προηγούµενη αίτηση του. 
    

 
 
Θέµα 2ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 24/16-07-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ  
 
Εγκρίνει οµόφωνα το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 24 /16-07-2014 συνεδρίασης του ΔΣ. 
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Θέµα 3ο – Έγκριση πρακτικού της υπ’ αριθµ. 3/16-07-2014 απόφασης της Επιτροπής Ενωσιακού 

Γηπέδου ΕΠΣ Ηλείας. 

 
Στο σηµείο αυτό προσέρχεται ο σύµβουλος κ. Πλευριάς Χ.  

 
Ο Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης διαβάζει την υπ’ αριθµ 3/16-07-2014 απόφαση Επιτροπής 

Ενωσιακού Γηπέδου, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει συσσωρευµένο χρέος του Δήµου Πύργου προς την 
ΕΠΣ Ηλείας συνολικού ποσού 31255, για το οποίο ουδένα ενδιαφέρον έχει επιδείξει η Δηµοτική Αρχή 
παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις. Καυτηρίασε την έλλειψη ενδιαφέροντος του Δήµου Πύργου στην κλοπή 
των καλωδίων, όταν προσκλήθηκε εγγράφως και τόνισε ότι ο Δήµος Πύργου πρώτος δεν τηρεί αυτά που 
έχουν υπογραφεί σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ 7345 χρησιδάνειο. 

Κατόπιν τούτου διακόπτεται η χρήση του γηπέδου από οµάδες του Δήµου Πύργου µε τους όρους 
του ανωτέρω χρησιδανείου και αποφασίζονται οµόφωνα τα εξής: 

• Οποιαδήποτε οµάδα κάνει χρήση για προπόνηση θα πληρώνει προκαταβολικά το ποσόν των 30 
€ και για αγώνα το ποσόν των 70 €. 

• Προπόνηση και αγώνας οµάδων Εθνικών κατηγοριών θα πληρώνουν  προκαταβολικά το ποσόν 
των 100 €. 

• Εξαιρείται το σωµατείο ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ, το οποίο θα κάνει χρήση του Ενωσιακού Γηπέδου αντί 
του ποσού των 1000 € ετησίως και της ΘΥΕΛΛΑΣ ΠΥΡΓΟΥ που θα κάνει χρήση του Ενωσιακού 
γηπέδου µόνον για αγώνες αντί του ποσού των 500 €. 

• Για το προαναφερόµενο ποσόν των 31.255 €,  οφειλής του Δήµου Πύργου να τηρηθεί στάση 
αναµονής µέχρι ότου ολοκληρωθεί η ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δηµοτικής Αρχής. 

Τα µέλη της εν λόγω Επιτροπής οµόφωνα αποφασίζουν και ψηφίζουν την εισήγηση του Προέδρου. 
Τέλος εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΄Ένωσης κ. Άρης Κουλούρης για τον τρόπο πληρωµής των 
ανωτέρω ποσών από τα σωµατεία προς την ΄Ένωση. 
 
Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης : Ακούω προτάσεις 
 
Πλευριάς Χρίστος: Η ΘΥΕΛΑ ΠΥΡΓΟΥ και ο ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ πράγµατι το χρησιµοποιούσαν ˙ τώρα 
υπάρχει το Ενωσιακό γήπεδο και πρέπει να υπάρχει ίση µεταχείριση µε τις άλλες οµάδες. Προτείνω 
να ισχύσει προσωρινά το καθεστώς αυτό για τις 2 οµάδες, ώστε να οδηγηθούν στην εξεύρεση 
γηπέδων για τις επόµενες ποδοσφαιρικές περιόδους, πιέζοντας την δηµοτική αρχή. Ο Πέλοπας 
Πύργου στην Ανατολική πλευρά και η Θύελλα Πύργου στην Σπιάτζα. 
 
Δηµόπουλος Χρήστος : Όχι δεν ψηφίζω 
 
Κ. Παναγόπουλος Βασίλης : Συµφωνώ µε την άποψη του κ. Πλευριά Χρίστου και πρέπει η απαίτηση 
της ΕΠΣΗ να συµψηφιστεί µε τις δαπάνες που έκανε ο δήµος Πύργου για την συντήρηση του 
Γηπέδου , της παλιάς κερκίδας και του περιβάλλοντος χώρου  
Η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  
7 (εφτά) ΝΑΙ 
2 (δύο) ΝΑΙ (υπό προϋποθέσεις) : Παναγόπουλος Βασίλης 
                                                      : Πλευριάς Χρίστος 

      1 (ένα) ΟΧΙ : Δηµόπουλος Χρήστος 
 

 

Θέµα 4ο - Ορισµός Επιτροπής Εγκαινίων Ενωσιακού Γηπέδου. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης : Για την καλύτερη οργάνωση των εγκαινίων θα συσταθεί 3µελής επιτροπή 

που θα έχει την ευθύνη. Προτείνω τον κ. Κυριακόπουλο Κ. , τον κ. Μαραθιά Χ. και την κ. 

Δηµητρακοπούλου Β. που θα έχουν την ευθύνη των εγκαινίων. 
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Κ. Πλευριάς Χρίστος : Διαφωνώ και προτείνω την Επιτροπή να συγκροτούν σύµβουλοι και ιδιαίτερα οι 

συµµετέχοντες στην Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης :  Ο κ. Καπώνης είναι πολύ µακριά από τον Πύργο καθώς επίσης και εγώ 

δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ µε αυτά. 

Κ. Δηµόπουλος Χρήστος : Ναι 

Κ. Παναγόπουλος Βασίλης : Λευκό  

Η πρόταση εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

8 (οχτώ)  ΝΑΙ 
1 (ένα) ΟΧΙ    : Πλευριάς Χ. 

      1 (ένα) ΛΕΥΚΟ : Παναγόπουλος Β. 

 

 

Θέµα 5ο - Ενηµέρωση επί ρύθµισης δανείου ΑΧΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης :  Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ρύθµιση του δανείου 
σε 700 € µηνιαία δόση, µείωση του επιτοκίου στο 5 %  περίπου και επιµήκυνση του χρόνου εξόφλησης 
του. 

Να υπενθυµίσω 3 πράγµατα . Τα τελευταία 3 έτη αντί για επιχορήγηση 80000 € µε 100000 € πήραµε 
γύρω στα 17000 € ετησίως και ως εκ τούτου είναι δικαιολογηµένη η καθυστέρηση 10 δόσεων του δανείου 
ποσού 13000 €. 

Εκτός Ηµερησίας Διάταξης : 

Πρόεδρος κ. Άρης Κουλούρης  : Θα αγοράσουµε πρόγραµµα αναβάθµισης του Site από τον κ. 
Σταυρόπουλο Π. καθηγητή πληροφορικής από την Πάτρα. Το πρόγραµµα θα βελτιώσει την αισθητική του 
site την λειτουργικότητα του καθώς και την ενηµέρωση του. Ιδιαίτερα  για τα αποτελέσµατα των αγώνων 
των τοπικών πρωταθληµάτων θα υπάρχει άµεση ενηµέρωση εντός δεκαλέπτου,  καθόσον ο διαιτητής θα 
ενηµερώνει απευθείας το site µε ένα απλό µήνυµα. Έτσι 10 λεπτά µετά την λήξη των αγώνων τα 
αποτελέσµατα θα είναι αναρτηµένα στο site µας αυξάνοντας έτσι την επισκεψιµότητα των χρηστών. 
Επίσης θα περιέχει και πρόγραµµα διαιτησίας όπου θα επισηµάνει ενδεχόµενα λάθη της επιτροπής 
διαιτησίας σε ορισµό διαιτητών αγώνων (κολλήµατα κ.λπ.) 

Οικονοµική επιβάρυνση: Το κόστος παροχής των υπηρεσιών για αναβάθµιση και τεχνική υποστήριξη του 
site ανέρχεται ως εξής: 

• Ένα έτος : 400 € + Φ.Π.Α 

• Δύο έτη : 700 € + Φ.Π.Α 

• Τρία έτη : 900 € + Φ.Π.Α 

Έχει ζητηθεί από τον ταµία κ, Προκόπο Ιωάννη ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής λειτουργίας της 
γραµµατείας και του ταµείου, το όποιο θα ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραµµα επιβαρύνοντας το κόστος 
περίπου 200 € ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει ανεξάρτητο πρόγραµµα για το οποίο θα γίνει 
ενηµέρωση από τον Ταµία. 
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Με την λειτουργία του προγράµµατος αυτού δεν χρειάζεται και θα διακοπεί η σύµβαση µε την κ. 
Κανελλόπουλο µειώνοντας το κόστος λειτουργίας του Site κατά 600 € ετησίως 

Οµόφωνα ψηφίζετε και εξουσιοδοτείτε ο Πρόεδρος για την υπογραφή των συµβάσεων. 

 
 
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   


