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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 3ης συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας 
 

Τετάρτη 15/05/2013 
 

Σήµερα την  15η  Μαΐου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 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. 1020/13-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Αριστείδη  Κουλούρη, µε τα παρακάτω θέµατα 
ηµερήσιας διάταξης: 

1. Ανάγνωση-έγκριση πρακτικών των  υπ’ αριθµ. 01/02-05-2013 και 02/08-05-2013  συνεδριάσεων  του 
Δ.Σ 

2. Αλληλογραφία 
3. Ενηµέρωση από τον πρώην πρόεδρο Επιτροπής Πρωταθλήµατος κ. Καραλάγα Δ. για θέµατα της 

αρµοδιότητάς του 
4. Απόφαση επί αιτήµατος χορήγησης Φ.Α  
5. Εξουσιοδότηση του ταµία Γιάννη Προκόπου για τη χρήση του winbank Τράπεζας Πειραιώς 
6.  Εξουσιοδότηση του ταµία Γιάννη Προκόπου για δήλωση µεταβολών νέου Δ.Σ σε Τράπεζες, ΙΚΑ, ΔΟΥ 
7. Προτάσεις συµβούλων 

 

Παρόντες: 1) Δηµόπουλος Χρήστος 2) Καπώνης Σπυρίδων 3) Κόττας Γεώργιος 4) Κουλούρης Αριστείδης 5) 
Κυριακόπουλος Κυριάκος 6) Κωσταριάς Δηµήτριος 7) Παναγόπουλος Βασίλειος 8) Παρασκευόπουλος Ηλίας 
9) Πλευριάς Χρίστος 10) Προκόπος Ιωάννης 11) Χαντζής Ανδρέας  
 
 
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.  
Εκτός ηµερησίας διάταξης ο κ. Παναγόπουλος Β. , Πλευριάς Χρ. και Δηµόπουλος Χρ. προέβησαν σε κοινή 
δήλωση, δηλώνοντας τα παρακάτω : 
«Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, εµείς παριστάµεθα και δε συµµετέχουµε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 
Δ.Σ µέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Θεωρούµε το Δ.Σ µη νόµιµο και ως εκ τούτου κάθε απόφαση που 
παίρνει µη νόµιµη.» 
Θα συµµετέχουµε στο διάλογο, θα λέµε την άποψή µας , δεν έχετε δικαίωµα να µας αφαιρέσετε το λόγο αλλά 
δε θα ψηφίζουµε. 
Κόττας Γεώργιος : Οι τρεις κ. σύµβουλοι δε µπορεί να έχουν άποψη επί των διαφόρων θεµάτων, να 
προτείνουν αλλά στη συνέχεια να µην ψηφίζουν ούτε την πρότασή τους και να δηλώνουν απλά παρόντες.  
Κουλούρης Άρης (πρόεδρος) : Κύριε, Κόττα είναι δικαίωµα του κάθε συµβούλου να συµµετέχει ή όχι στη 
συζήτηση των θεµάτων, να κάνει προτάσεις και να ψηφίζει κατά το δοκούν. 
 Στις επόµενες συνεδριάσεις, κανένας εκτός συµβουλίου δε θα παρακολουθεί το Δ.Σ . Αν κάποιος παράγοντας 
θέλει να εκφράσει τις απόψεις του για κάποιο θέµα, θα τις δηλώνει και στη συνέχεια θα αποχωρεί. Εξάλλου 
αυτό προβλέπεται και από το καταστατικό Άρθρο 33§5.  
Στη συνέχεια ο κ. Παναγόπουλος Β. αποχώρησε από το συµβούλιο, για προσωπικούς λόγους. 
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Ακολούθησε η συζήτηση των θεµάτων. 

Θέµα 1ο - Ανάγνωση-έγκριση πρακτικών των  υπ’ αριθµ. 01/02-05-2013 και 02/08-05-2013  
συνεδριάσεων του Δ.Σ 
	  
Εγκρίνονται οµόφωνα, εκτός των τριών συµβούλων Παναγόπουλου Β., Πλευριά Χρ. και Δηµόπουλου Χρ. 
παρότι είχαν ψηφίσει αποφάσεις των συγκεκριµένων πρακτικών, δήλωσαν τώρα ότι δεν τα υπογράφουν. 
 

Θέµα 2ο – Αλληλογραφία  
Ο Γραµµατέας διαβάζει την τρέχουσα αλληλογραφία και ενηµερώνει το Δ.Σ για διάφορα έγγραφα µε αριθµ. 
Πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας:  

1. 998/09-05-2013 Μη κάθοδος Α.Ο Ήφαιστου Βουνάργου και τέλεσης του αγώνα µε το Μυρσιναϊκό 
2. 1007/10-05-2013 Συγκρότηση σε σώµα Ε.Π.Σ Ρεθύµνου 
3. 1008/10-05-2013 Σύνδεσµος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ηλείας-Συγχαρητήρια για επανεκλογή κ. 

Κουλούρη 
4. 1021/13-05-2013 Σύνθεση νέου ΔΣ σε ΕΠΟ, ΓΓΑ ΟΠΑΠ, ΚΕΔ/ΕΠΟ,ΕΠΣ Χώρας κτλ 
5. 1022/13-05-2-13 Δικαιολόγηση απουσιών µαθητών-ποδοσφαιριστών των οµάδων Νέων  στις 19.3.2-

13, 26.3.2013, 02.04.2013 και 10.04.2013 
6. 1023/13-05-2-13 Δικαιολόγηση απουσιών µαθητών-ποδοσφαιριστών των οµάδων Παίδων   στις 

19.3.2-13, 26.3.2013 και 10.04.2013 
7. 1024/13-05-2-13 Δικαιολόγηση απουσιών µαθητών-ποδοσφαιριστών Προεπιλογής Εθνικών Οµάδων 

Παίδων στις 17.04.2013 
8. 1029/14-05-2013 Απάντηση ΕΠΣΗ στην Αστ. Δ/νση Ηλείας 

 
Θέµα 3ο – Ενηµέρωση από τον πρώην πρόεδρο Επιτροπής Πρωταθλήµατος κ. Καραλάγα Δ. για 
θέµατα της αρµοδιότητάς του. 
 
 Έγινε ενηµέρωση από τον πρώην πρόεδρο Επιτροπής Πρωταθλήµατος κ. Καραλάγα Δ. για θέµατα της 
αρµοδιότητάς του και έγινε η επικύρωση του υπ’ αριθµ. πρακτικού 50/15-05-2013 Επιτροπής Πρωταθλήµατος. 
Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα µε ψήφους 8 υπέρ – 2 δε συµµετείχαν στην ψηφοφορία ( κ. Πλευριάς Χρ. και 
Δηµόπουλος Χρ. ). Ο κ. Παναγόπουλος Β. είχε αποχωρήσει. 
 
Θέµα 4ο – Απόφαση επί αιτήµατος χορήγησης Φ.Α 
 
Άρης Κουλούρης  (πρόεδρος) : Στο αίτηµά σας πρέπει να αναφέρεται ο λόγος και το έννοµο συµφέρον δηλ. το 
ζητούµενο έγγραφο θα πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφή τρόπο, ώστε να µη δηµιουργούνται προσκόµµατα 
στη λειτουργία της Ένωσης.  
Ο κ. Πλευριά Χρ. στο σηµείο αυτό δήλωσε ότι : «το έννοµο συµφέρον αν ισχύει, ισχύει για κάθε σύµβουλο που 
έχει το δικαίωµα της πρόσβασης σε οποιοδήποτε έγγραφο και βρίσκεται στο αρχείο της Ένωσης. Είναι 
αδιανόητο να απαγορεύεται σε οποιονδήποτε αιρετό της Ένωσης να δει και να ελέγξει είτε Φ.Α, είτε 
αλληλογραφία. Ο ισχυρισµός του προέδρου εντάσσεται και αυτός σε ένα πλαίσιο απόκρυψης στοιχείων και 
εγγράφων από το Δ.Σ 
Κωσταριάς Δηµ.(γραµµατέας) : Ο πρόεδρος δεν απαγόρευσε και δεν υποστήριξε κάτι τέτοιο. Γνωρίζεις πολύ 
καλά, ότι σε οποιαδήποτε υπηρεσία και εάν απευθυνθείς και ζητήσεις ένα έγγραφο, πρέπει στο αίτηµά σου να 
αναφέρεις συγκεκριµένα και µε σαφήνεια τι ακριβώς ζητάς αλλά και το λόγο που το ζητάς.  
 
Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα µε ψήφους 8 υπέρ – 2 δε συµµετείχαν στην ψηφοφορία ( κ. Πλευριάς Χρ. και 
Δηµόπουλος Χρ. ). Ο κ. Παναγόπουλος Β. είχε αποχωρήσει. 
 
Θέµα 5ο  - Εξουσιοδότηση του ταµία Ιωάννη Προκόπου για τη χρήση του winbank Τράπεζας    
                  Πειραιώς 
 
Ο ταµίας του Δ.Σ της ΕΠΣ Ηλείας, Προκόπος Ιωάννης, εξουσιοδοτείται να παραλάβει και να χρησιµοποιεί του 
κωδικούς ηλεκτρονικών συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς (winbank) . Ως ανώτατο όριο ανά συναλλαγή µε 
τη χρήση των συγκεκριµένων κωδικών πρόσβασης ορίζεται το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
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Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα µε ψήφους 8 υπέρ – 2 δε συµµετείχαν στην ψηφοφορία ( κ. Πλευριάς Χρ. και 
Δηµόπουλος Χρ. ). Ο κ. Παναγόπουλος Β. είχε αποχωρήσει. 
 
Θέµα 6ο – Εξουσιοδότηση του ταµία Ιωάννη Προκόπου για δήλωση µεταβολών νέου Δ.Σ σε             
                 Τράπεζες, ΙΚΑ, ΔΟΥ 
	  
Ο ταµίας του Δ.Σ της ΕΠΣ Ηλείας, Προκόπος Ιωάννης, εξουσιοδοτείται να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις 
µεταβολών του νέου Δ.Σ και εκπροσώπησης αυτού σε Τράπεζες, ΙΚΑ και ΔΟΥ.  
Το Δ.Σ ψήφισε οµόφωνα µε ψήφους 8 υπέρ – 2 δε συµµετείχαν στην ψηφοφορία ( κ. Πλευριάς Χρ. και 
Δηµόπουλος Χρ. ). Ο κ. Παναγόπουλος Β. είχε αποχωρήσει.  
 
Θέµα 7ο - Προτάσεις συµβούλων 
 
Ο πρόεδρος Άρης Κουλούρης σχετικά µε το αίτηµα χορήγησης ψηφοδελτίων, δηλώνει τα παρακάτω: 
Από την πρώτη στιγµή και στα πλαίσια συναίνεσης δείξαµε διάθεση να δοθούν αντίγραφα των ψηφοδελτίων. 
Μετά από συνεννόηση µε το νοµικό σύµβουλο της Ένωσης κ. Δηµητρουλόπουλο Δηµ. µας υπέδειξε, για 
νοµικούς λόγους, ότι τα ψηφοδέλτια δε µπορούν να δοθούν σε φωτοαντίγραφα, µπορούν µόνο να επιδειχθούν 
παρουσία των ενδιαφεροµένων και του δικηγόρου τους αλλά και του δικηγόρου της Ένωσης και όποιων 
συµβούλων και να κρατηθούν από τους ενδιαφερόµενους όποιες σηµειώσεις. 
 
Ακόµα ανέφερε, για το συγκεκριµένο θέµα, ότι ο κ. Πλευριάς Χρ. (ως Αντιπρόεδρος Α΄) στο ΔΣ της 
προηγούµενης θητείας του µε πρόεδρο τον Άρη Κουλούρη,  σε αντίστοιχο αίτηµα των συµβούλων 
Παπαγεωργίου Γ. και Τσάµη Π. είχε ψηφίσει να µη δοθούν τα ψηφοδέλτια σε αντίγραφα ( Πράξη 3η / 10-06-
2009 ) 
 
Δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, και ο πρόεδρος ανακοινώνει το τέλος της συνεδρίασης. 

 

                                                                             Για το Δ.Σ  

 

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

     Πρόεδρος         Γεν. Γραµµατέας               Ταµίας            Αντιπρόεδρος Α΄           Αντιπρόεδρος Β΄ 

Άρης Κουλούρης       Δηµ. Κωσταριάς        Ιωάν. Προκόπος  Ηλ. Παρασκευόπουλος Κυρ. Κυριακόπουλος 

    

 

…………………..              ……………………….. 

Αναπλ. Ταµίας                 Αναπλ. Γραµµατέας 

                                                Σπήλιος Καπώνης               Γεώργιος Κόττας 

 

 

Τα µέλη 

 

                                                                             

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

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


