1. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
Το πρώτο Καταστατικό του Συλλόγου μας με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Τρίπολης, στις 10 Μαΐου 2001 και εγκρίθηκε με την αριθ. 125/31-7-2001
απόφαση του Πρωτοδικείο και καταχωρήθηκε στο βιβλίο σωματείων του
Πρωτοδικείου Τριπόλεως με αύξοντα αριθμό Μητρώου 787. Το Καταστατικό
είναι το παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
Άρθρο 1ο :
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Μπουλιαριτών Τρίπολης»
με έδρα την Τρίπολη.

Αρθρο 2°:
Σκοποί του συλλόγου είναι:
Η συνεχής επαφή με τη γενέτειρα-Μπουλιάρι- και η επαφή μεταξύ
των μελών ώστε να καλλιεργείται συνέχεια το αίσθημα ότι καταγόμαστε
από το ίδιο μετερίζι.
"
Η διατήρηση και η διάδοση των πατροπαράδοτων εθίμων.
Η συνεχής επαφή και η επικοινωνία με τους απανταχού
Μπουλιαρίτες, γενόμενος έτσι ο Σύλλογος μας, ο συνδετικός κρίκος
μεταξύ χωριού- Τρίπολης- Αθήνας και των απανταχού Μπουλιαριτών.
Η συμβολή των μελών του Συλλόγου, στο μέτρο του δυνατού
ηθικά και υλικά, στον εξωραϊσμό του χωριού, την εκτέλεση κοινωφελών
έργων, την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου και τη βοήθεια σε κάθε
προσπάθεια που θα απέβλεπε στο καλό της γενέτειρας μας.
Η ηθική και στο μέτρο του δυνατού υλική συμπαράσταση στους
έχοντες πραγματική ανάγκη συμπατριώτες μας.
Η συνεργασία μας με το σύλλογο Μπουλιαριτών της Αθήνας.
Αρθρο 3°:
'

.

<

Η επίτευξη των ανωτέρω σκοπών θα "επιδιώκεται με κάθε νόμιμο
μέσο και ενέργεια που .θα αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο όπως:
Με τη συγκέντρωση, τη συζήτηση και την ανταλλαγή σκέψεων και
γνωμών των μελών του συλλόγου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα
εν γένει ζητήματα του Συλλόγου.

Με συγκεντρώσεις, διαλέξεις, δημοσιεύσεις στον τοπικό και τον
υπόλοιπο ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, με εκδόσεις εντύπων (εφημερίδων,
ημερολογίων κλπ) του Συλλόγου και την συνεργασία του με έντυπα
άλλων συλλόγων, με εκδρομές, γιορτές, διοργανώσεις πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο χωριό, με χορούς, εράνους κλπ.
Με τη δημιουργία ομάδας μελέτης για την επεξεργασία, προβολή
και προώθηση λύσεων των διαφόρων θεμάτων της γενέτειρας και
κατοίκων της.
Με παραστάσεις , διαβήματα , ερωτήσεις και επερωτήσεις
στις αρμόδιες αρχές όλων των βαθμίδων και τη συνεργασία μ'
αυτές.
Με το συντονισμό δράσης με το σύλλογο Μπουλιαριτών
Αθήνας' και παρόμοιους συλλόγους της ευρύτερης περιοχής μας
και τη συμμετοχή του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες
οργανώσεις με παρεμφερείς σκοπούς.
Με τη συνεργασία ,του με το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού,
αν υπάρχει ή της πρώην Κοινότητας Περδικονερίου και του Δήμου
Τροπαίων, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των κατοίκων του χωριού.
ΜΕΛΗ
Αρθρο 4°:
Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και
επίτιμα.
Α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18°
έτος της ηλικίας τους και έχουν γεννηθεί στο Μπουλιάρι ή
κατάγονται από μητέρα ή πατέρα Μπουλιαρίτη ή έχουν πάρει
σύζυγο από το Μπουλιάρι και διαμένουν μόνιμα στην Τρίπολη ή σε
οποιαδήποτε άλλη πόλη ή χωριό της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και
δεν είναι γραμμένοι σε άλλο Σύλλογο Μπουλιαριτών με τους ίδιους
σκοπούς.
Τα τακτικά μέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται
γι' αυτό στο Σύλλογο.
Β) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που επιθυμούν να
συμβάλουν με οιονδήποτε τρόπο, ηθικά ή υλικά, στην επίτευξη των
σκοπών του Συλλόγου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή καταγωγής. Τα μέλη
αυτά γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Σύλλογο.
Γ) Επίτιμα, μέλη ανακηρύσσονται άτομα, ανεξάρτητα από φύλλο ή
καταγωγή, που βοήθησαν σημαντικά, ηθικά ή υλικά στην επίτευξη
των σκοπών του Συλλόγου ή παρείχαν υπηρεσίες σ' αυτόν.
Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο
.Σύλλογο για το σκοπό αυτό.
Τα επίτιμα και αρωγά μέλη αναγνωρίζοντας από τη Γενική
Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του 1/5 των μελών, στερούνται του

δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεστε και σε καμία οικονομική
υποχρέωση υπόκεινται προς τον Σύλλογο.
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 5°;
Τα υποψήφια τακτικά μέλη κάνουν αίτηση στο Δ.Σ για εγγραφή
στο Σύλλογο καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το ποσό των χιλίων (1000)
δραχμών ως δικαίωμα εγγραφής. Το Δ.Σ στην πρώτη, μετά την υποβολή
της αίτησης, συνεδρίαση του αποφασίζει την εγγραφή ή μη του
υποψηφίου και του κοινοποιεί την απόφαση του, η οποία σε περίπτωση
που είναι αρνητική πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Το υποψήφιο μέλος που η αίτηση του απορρίφθηκε έχει δικαίωμα
να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη, Γενική Συνέλευση
(τακτική ή έκτακτη) η οποία αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή του ή
μη. Μέχρι τότε ισχύει η απόφαση του Δ.Σ
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση: Να συμβάλλουν κατά
συνείδηση στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να τηρούν
το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γ.Σ και των Δ.Σ, να βοηθούν και να
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να καταβάλλουν την ετήσια
συνδρομή τους από τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές η οποία μπορεί να
αυξομειώνεται με απόφαση των Γ.Σ.
Μέλος που δεν δέχεται να πληρώσει τη συνδρομή του, έχει
δικαίωμα συμμετοχής στις Γεν. Συνελεύσεις , δεν έχει όμως το δικαίωμα
να εκλέγει και να εκλέγεται. Μέλος που καθυστερεί τη συνδρομή του για
διάστημα τριών και πλέον ετών, διαγράφεται από το Μητρώο Μελών με
απόφαση του Δ.Σ και για να ξαναγραφτεί θα πρέπει πρώτα να πληρώσει
όλες τις συνδρομές που καθυστέρησε. Μέλος που αποχωρεί με αίτηση
_του υποχρεούται να καταβάλλει τη συνδρομή του έτους που αποχωρεί.
,8 ,Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα: Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις
του Συλλόγου. Να συμμετέχουν στις Γ.Σ όπου παίρνουν το λόγο και
μιλούν ελεύθερα για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Να προτείνουν
για συζήτηση θέματα,- κι αν ακόμα δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια
διάταξη, φτάνει αυτά να είναι μέσα στο πνεύμα των σκοπών του
Συλλόγου και να γίνουν αποδεκτά από την πλειοψηφία των μελών που
έχουν δικαίωμα ψήφου. Να ζητούν τη διαγραφή τους απ' το Σύλλογο,
αφού κάνουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ το οποίο υποχρεούται να τη
συζητήσει στην πρώτη συνεδρίαση του. Τα τακτικά μέλη και μόνο αυτά
(όσα είναι ταμειακά τακτοποιημένα) έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις
Γ.Σ να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του Συλλόγου.
Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
Μέλος του Συλλόγου που θα αποκαλυφθεί και θα αποδειχθεί ότι
ενεργεί στην πράξη αντίθετα με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του
Συλλόγου, παραβαίνει το καταστατικό ή τη νομοθεσία περί σωματείων
καλείται εγγράφως σε απολογία από το Δ.Σ. Διαγράφεται από το
μητρώο · μελών του Συλλόγου με απόφαση της Γ.Σ που παίρνεται με

μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία, μετά από πρόταση του
Δ.Σ ή 1/10 των μελών του Συλλόγου. Στα μέλη που αποχωρούν ή
διαγράφονται από το Σύλλογο ουδέποτε επιστρέφονται οι συνδρομές
ή οι τυχόν εισφορές που είχαν πληρώσει.
Οποιοδήποτε μέλος παρεμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή της
συζήτησης και της διαδικασίας της Γ.Σ νουθετείται από τον Πρόεδρο
της και σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται αποβάλλεται από την
αίθουσα για ορισμένο χρόνο ή για όλη τη διάρκεια της Γ.Σ.
ΠΟΡΟΙ
Αρθρο 6°
Οι πόροι του συλλόγου είναι:
Α. Οι προερχόμενοι από τις ετήσιες συνδρομές των μελών και το
δικαίωμα εγγραφής.
Β. Οι προερχόμενοι από τις εισπράξεις διαλέξεων, εορτών, χορών,
λαχειοφόρων αγορών, εκδρομών και από ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις
που θα οργανώνει ο Σύλλογος.
Γ.
Οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές.
;

Δ. Οι προερχόμενοι από τόκους καταθέσεων.
Ε. Οι προερχόμενοι από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα,
χρηματοδότηση ή από κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση εκ μέρους
των μελών ή τρίτων.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αρθρο 7°;
Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση και το
Διοικητικό Συμβούλιο.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο Όργανο του
Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην
αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου.
Ειδικότερα, εκλέγει τα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου, ψηφίζει
τον Προϋπολογισμό και εγκρίνει τον απολογισμό διαχειρίσεως κάθε
έτους που λήγει.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των μελών της
Διοίκησης και δικαιούται να παύει αυτά οποτεδήποτε, εάν συντρέχουν
σπουδαίοι λόγοι, όπως εξαιτίας βαριάς παραβάσεως των καθηκόντων
τους, ανικανότητα για διοικητική διαχείριση κ.λ.π .Να εκλέγει τα μέλη
του Δ.Σ, της Εξ Επιτροπής και τους αντιπροσώπους για τα

δευτεροβάθμια σωματεία (ομοσπονδίες των οποίων ο σύλλογος είναι
μέλος.)Να τροποποιεί το καταστατικό. Να αποφασίζει για τη διάλυση
του Συλλόγου. Να αυξομειώνει το δικαίωμα εγγραφής, τις συνδρομές και
γενικά κάθε χρηματικό μέγεθος που περιλαμβάνει το καταστατικό. Να
εγκρίνει οριστικά τις εγγραφές απ' αυτόν.
Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο το μήνα Νοέμβριο ή
Δεκέμβριο σε τόπο και ώρα που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, πλην της πρώτης που θα γίνει μέσα σε τέσσερις μήνες
από την περάτωση των διαδικασιών έγκρισης του παρόντος
Καταστατικού από την αρμόδια Δικαστική Αρχή και έχει υπόσταση ο
Σύλλογος.
Έκτακτα μπορεί να συγκαλείται οποτεδήποτε κρίνει το
Διοικητικό Συμβούλιο, για λήψη αποφάσεων για σοβαρά και
συγκεκριμένα θέματα ή εάν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των
μελών (τακτικών) που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους
υποχρεώσεις.
Τα μέλη (τακτικά και αρωγά) καλούνται σε Γενική Συνέλευση με
έγγραφη πρόσκληση που στέλνεται τουλάχιστον Γ5 ημέρες πριν από
την ημέρα της συνεδρίασης και καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος
(ημέρα- ώρα) καθώς και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Της Συνέλευσης προεδρεύει ένα μέλος του Συλλόγου
που συνεπικουρείται από δύο άλλα όπου το ένα κάνει χρέη Γραμματέα.
Το Προεδρείο της Συνέλευσης πρέπει να τύχει της αποδοχής
της πλειοψηφίας των παρόντων μελών βεβαιούμενης με ανάταση της
χειρός.
Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων του Συλλόγου, το
Προεδρείο της Συνέλευσης μπορεί να αποτελέσει και την Εφορευτική
Επιτροπή.

Για να λάβει απόφαση η Γενική Συνέλευση πρέπει να βρίσκεται σε
απαρτία που ορίζεται στο 1Α των εγγεγραμμένων μελών που έχουν
εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από 8
ημέρες στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα συζητήσεως και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα
από τον αριθμό των μελών που θα είναι παρόντα.
Οι αποφάσεις παίρνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του
Αστικού Κώδικα με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και
100 του Α.Κ.
Οι ψηφοφορίες για γενικά θέματα γίνονται φανερές με ανάταση
της χειρός. Για τις αρχαιρεσίες και για προσωπικά θέματα ή
προτάσεις μομφής γίνονται μυστικές και με έγγραφα ψηφοδέλτια.
Αρθρο 9°;

Κάθε τακτικό μέλος, αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει με τους περιορισμούς του άρθρου 5 του
παρόντος, έστω και την ημέρα των αρχαιρεσιών και μέχρι την ώρα της
έναρξης της ψηφοφορίας.
Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται μέχρι 10 ονόματα για το Διοικητικό
Συμβούλιο και 5 για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το ψηφοδέλτιο θα είναι πάντοτε ενιαίο και όχι παραταξιακό γιατί έτσι θα
διαφυλάσσεται καλύτερα η ενότητα των μελών.
Αρθρο 10ο:
Στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις και μετά την εκλογή του
Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο:
Α., .Προβαίνει στην ανάλυση του παραδοθέντος στην Εξελεγκτική
Επιτροπή Ισολογισμού και Απολογισμού και θέτει στη διάθεση των
μελών τα βιβλία και τα έγγραφα διαχείρισης, συγχρόνως προβαίνει στην
έκθεση πεπραγμένων.
Β.
Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαβάζει την έκθεση και
τις τυχόν εισηγήσεις της.
Γ.
Η Συνέλευση εγκρίνει ή απορρίπτει τον Ισολογισμό και
Απολογισμό διαχείρισης και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τους
υπόλογους ή επιρρίπτει και καταλογίζει ευθύνες.
Δ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καταθέτει τον Προϋπολογισμό Εσόδων
και Εξόδων του νέου έτους και ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή
τροποποιείται.
Ε.
Στις περιπτώσεις αρχαιρεσιών η Συνέλευση εκλέγει τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής, που μπορεί να είναι και το Προεδρείο η οποία
επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών των
μελών του νέου
Διοικητικού,
Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια κοινοποιεί τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σ' αυτούς
που εκλέχτηκαν και στον Πρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου εντός 3 ημερών.
Για τις αρχαιρεσίες τηρείται πρωτόκολλο ψηφισάντων και τα μέλη
ψηφίζουν κατά σειρά προσέλευσης.
Αρθρο 11°;
Στις Γενικές Συνελεύσεις που στα θέματα περιλαμβάνονται και
αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο στέλνει στα μέλη μαζί με τις
προσκλήσεις και υπόδειγμα αιτήσεως για την υποβολή υποψηφιοτήτων
για τα Όργανα του Συλλόγου, την οποία συμπληρώνουν τα μέλη που
επιθυμούν και τη στέλνουν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν στο Δ.Σ Τις
αιτήσεις συγκεντρώνει ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και
καταρτίζει το ψηφοδέλτιο, το οποίο θέτει στη διάθεση της Εφορευτικής
Επιτροπής την ημέρα των αρχαιρεσιών. Αν μ' αυτή τη διαδικασία δεν

έχουν υποβληθεί κατά την κρίση της Γ.Σ, αρκετές υποψηφιότητες,
μπορεί να συμπληρωθεί ο κατάλογος των υποψηφίων με παρόντες που
έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται και το επιθυμούν. Μετά τη
συμπλήρωση του καταλόγου των υποψηφίων τα ονόματα της
γράφονται με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής με απόλυτη
αλφαβητική σειρά σε ομοιότυπα ψηφοδέλτια τα οποία μοιράζονται στους
ψηφοφόρους.
Υποψήφιος για το Δ.Σ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος για
την Εξελεγκτική Επιτροπή. Μπορούν όμως οι υποψήφιοι και για τα δύο
παραπάνω όργανα να είναι υποψήφιοι αντιπρόσωποι του συλλόγου στις
δευτεροβάθμιες οργανώσεις.
Οι υποψήφιοι για Δ.Σ, Εξελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι για τις
δευτεροβάθμιες οργανώσεις γράφονται στο ίδιε ψηφοδέλτιο. Κάθε
ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τέσσερις (4) το πολύ σταυρούς
προτίμησης για το Δ.Σ, μέχρι δύο (2),· για την Εξελεγκτική Επιτροπή και
για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα τόσους σταυρούς
όσοι είναι και οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται. Ψηφοδέλτιο με
περισσότερους σταυρούς απ' αυτούς που ορίζει το καταστατικό είναι
άκυρο.
Ο ψηφοφόρος κλείνει το ψηφοδέλτιο σε φάκελο σφραγισμένο από την
Εφορευτική Επιτροπή και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη υπογράφοντας
ταυτόχρονα στον κατάλογο ψηφισάντων. Αφού ψηφίσει και ο
τελευταίος από τους παρόντες η Εφορευτική Επιτροπή μετρά τους
φακέλους και τους αριθμεί. Στη συνέχεια κάνει τη διαλογή των
ψηφοδελτίων ακυρώνοντας όσα παραβιάζουν τη μυστικότητα ή άλλους
νόμιμους όρους. Αφού εξετασθούν τυχόν ενστάσεις και αποφασίσει
οριστικά γι' αυτές με Πλειοψηφία 2/3 και με σκεπτικό που πρέπει
υποχρεωτικά να γράψει στα πρακτικά κατατάσσει τους υποψηφίους με
βάση τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο καθένας και ανακηρύσσει
οριστικά αυτούς που εκλέχτηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται
αναπληρωματικοί κατά της σειρά επιτυχίας τους. Μετά και την
ανακήρυξη των επιτυχόντων η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει τα πρακτικά/
και τα υπογράφει. Τα ψηφοδέλτια, υπογραμμένα από το Πρόεδρο της
Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδονται απ' αυτήν στο νέο Δ.Σ και με
ευθύνη του Γραμματέα φυλάσσονται στο σύλλογο τουλάχιστον για έξι
(6) μήνες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12°;
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πέντε (5) μέλη τακτικά και
εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γ.Σ που συγκαλείται για το
σκοπό αυτό μέσα στο τελευταίο δίμηνο κάθε δεύτερου χρόνου.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ για την εκλογή του Δ.Σ παίρνονται με
τη νόμιμη πλειοψηφία μετά από μυστική και με ψηφοδέλτια
ψηφοφορία.

Το Δ.Σ μέσα σε δέκα μέρες από την εκλογή του μετά από
πρόσκληση και με την προεδρία του συμβούλου που πήρε τους
περισσότερους σταυρούς προτίμησης, και σε περίπτωση που αυτός
αδρανεί με πρόσκληση των κατά σειρά επομένων, συνέρχεται σε
πρώτη συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε σώμα, εκλέγοντας με
μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον
Πρόεδρο, Τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό
Γραμματέα και τον Ταμία.
Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα
όταν χρειαστεί και το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με
έγγραφο τρία τουλάχιστον μέλη του στο γραφείο του ή σε χώρο που
θα συμφωνηθεί. Αν ο Πρόεδρος αρνείται ή μέσα σε διάστημα δέκα
πέντε (15) ημερών από την υποβολή .της γραπτής αίτησης που
πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης,
δεν συγκαλεί το Δ.Σ, το συγκαλεί ο Αντιπρόεδρος στις επόμενες (5)
μέρες κι αν αρνείται κι αυτός το -συγκαλεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία
από τους τρεις συμβούλους που ζητούν τη σύγκληση.
Το Δ.Σ στις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία αν είναι
παρόντα τουλάχιστον (3)__απ' τα μέλη του. Οι αποφάσεις του
παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η
ψηφοφορία ξαναγίνεται μυστικά κι αν δεν προκύψει πλειοψηφία
γίνεται πάλι φανερά κι αν και τότε δεν υπάρχει πλειοψηφία επικρατεί η
απόφαση με την οποία ' τάχτηκε ο Πρόεδρος.
Τα μέλη του Δ.Σ ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυας αποφάσεις
που παίρνουν, εκτός αν απουσιάζουν ή έχουν διαφωνήσει στο
πάρσιμο της απόφασης και εφ' όσον η απουσία ή η διαφωνία τους
φαίνεται από τα πρακτικά.
Το Δ.Σ έχει χαρακτήρα αποφασιστικό, διοικεί το Σύλλογο
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, αποφασίζει για κάθε θέμα που
αφορά το σύλλογο, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία αποφασίζει η Γ.Σ.
Προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δουλειά του συλλόγου, συστήνει
επιτροπές, εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ.
Το Δ.Σ διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου και σε κάθε
ετήσια τακτική Γ.Σ συντάσσει απολογισμό της διαχείρισης του χρόνου
που πέρασε και τον υποβάλλει για έγκριση μαζί με τον προϋπολογισμό
του επόμενου χρόνου της θητείας του.
Αν ο παραπάνω απολογισμός (διαχειριστικός) ή ο απολογισμός
δράσης του Δ.Σ καταψηφιστούν από τη Γ.Σ, το Δ.Σ δεν εκπίπτει
αυτόματα. Μπορεί όμως μ' αφορμή αυτό το γεγονός οποιοδήποτε μέλος
του Συλλόγου να του απευθύνει μομφή, η υπερψήφιση της οποίας
επιφέρει και την έκπτωση του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται και
με ευθύνη του τριμελούς προεδρείου, για την πρόσκληση όλων των
μελών του Συλλόγου, συνεχίζεται σε μέρα που καθορίζει η ίδια ή Γ.Σπάντως όχι αργότερα από 15 μέρες- με θέματα την εκλογή του νέου Δ.Σ
και τα τυχόν θέματα που δεν είχαν συζητηθεί μέχρι τη διακοπή της.

Μέλος του Δ.Σ μπορεί να αντικατασταθεί μετά από αίτηση του για
σπουδαίο λόγο, και υποχρεωτικά όταν απουσιάζει χωρίς λόγο από τρεις
συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ ή από 5 συνεχόμενες
τακτικές έστω και για λόγους ανωτέρας βίας, ή από 9 συνολικά τακτικές
ή έκτακτες συνεδριάσεις σ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ
Τη θέση των μελών που αποχωρούν ή διαγράφονται για τους
παραπάνω λόγους την παίρνουν οι κατά σειρά επιτυχίας
αναπληρωματικοί.

ΠΡΟΕΑΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αρθοο 13°:
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο στα δικαστήρια και σε κάθε
δημόσια αρχή, στις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο. Καλεί το Δ.Σ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει
σ' αυτές και τις διευθύνει, διορίζει πληρεξούσιους "δικηγόρους,
υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου
και τα πρακτικά, ελέγχει το ταμείο και υπογράφει μαζί με τον ταμία τα
εντάλματα πληρωμών. Φροντίζει για την τήρηση του καταστατικού και
την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ και του Δ.Σ.
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο
Αντιπρόεδρος κι αν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός τον αναπληρώνει ο
Γενικός Γραμματέας.
Ο Πρόεδρος, αν τα 3/5 των μελών του Δ.Σ κρίνουν πως δεν
ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο
μέλος του Δ.Σ με τη διαδικασία που προβλέπει το καταστατικό για
συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άρθρο 14°:
Ο Γενικός Γραμματέας έχει άμεση εποπτεία των γραφείων,
κάνει την αλληλογραφία του συλλόγου, κρατά πρωτόκολλο
εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, ενημερώνει το μητρώο
μελών, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γ.Σ
,φυλάει τη σφραγίδα και το αρχείο του Συλλόγου και σε συνεργασία με
τον ταμία φτιάχνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε
διαχειριστικής περιόδου. Τον Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή
κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
Ο Ειδικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για τις εκδόσεις του
συλλόγου και για την προβολή των προβλημάτων των μελών του
συλλόγου και των κατοίκων του χωριού μέσα από τον τοπικό ή
ημερήσιο τύπο και αναπληρώνει τον Ταμία όταν απουσιάζει η
κωλύεται.

ΤΑΜΙΑΣ
Αρθρο 15°;
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των
συνδρομών, των έκτακτων ή εθελοντικών εισφορών και όλων γενικά των
οφειλών προς το σύλλογο, με διπλότυπες, αριθμημένες σφραγισμένες και
υπογραμμένες από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο αποδείξεις. Κάνει με
εντολή του Προέδρου κάθε πληρωμή που αποφασίζει το Δ.Σ.
Ενημερώνει κάθε μήνα το Δ.Σ .για την κατάσταση του ταμείου και κάθε
τρίμηνο φέρνει στο Δ.Σ αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων.
Συντάσσει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και
τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου και τον φέρνει στη Γ.Σ για
έγκριση. Κρατάει και ενημερώνει τακτικά το βιβλίο ταμείου και είναι
υπεύθυνος για κάθε δαπάνη που γίνεται κατά παράβαση του νόμου και
-του καταστατικού-ή τον αποφάσεων των Γ.Σ και του
Δ.Σ.
Ο Ταμίας για τις τρέχουσες ανάγκες του συλλόγου κρατάει
στα χέρια ,του μέχρι 50.000 δρχ. και τα υπόλοιπα τα καταθέτει σε
τράπεζα που επιλέγει το Δ.Σ. Για την ανάληψη τους όλων ή μέρους
αυτών χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ.
Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται Γραμματέας.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αρθρο 16°:
Αν μέλη του Δ.Σ αρνούνται να καταλάβουν κάποιο από τα
παραπάνω αξιώματα και παραμείνουν απλά μέλη του Δ.Σ μπορεί από το
Δ.Σ ή τη Γ.Σ να τους ,ανατεθούν ειδικά καθήκοντα για την καλύτερη
οργάνωση της δουλειάς του συλλόγου τα οποία ασκούν με άλλα μέλη
του Συλλόγου και λογοδοτούν στο όργανο που τους ανέθεσε αυτά τα
καθήκοντα.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρθρο 17°:
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη , που εκλέγονται
για δύο χρόνια στις γενικές αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Της
Εξελεγκτικής Επιτροπής προεδρεύει εκείνος που έλαβε τους
περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και σε περίπτωση ισοψηφίας ο
πρεσβύτερος.
Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο αναπληρωματικά. Μέσα
σε (10) ημέρες από την εκλογή της εκλέγει το γραμματέα της.
Το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής
διαχείρισης του
Συμβουλίου
και της περιουσίας του
Συλλόγου. Υποβάλλει εκθέσεις στη γενική Συνέλευση για τη διαχείριση
του συντασσόμενου απολογισμού και ισολογισμού του Δ.Σ.

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει στον Πρόεδρο της
Εξελεγκτικής Επιτροπής τον Ισολογισμό και ότι άλλο στοιχείο που θα
ζητηθεί για τη σύνταξη της έκθεσης 6 ημέρες πριν από της ημέρα της
Γενικής Συνέλευσης.
Η
έκθεση
αυτή
διαβάζεται
στη
Γενική
Συνέλευση.
Τα πρακτικά ελέγχου και τα αντίγραφα των εκθέσεων της γράφονται στο
Ειδικό Βιβλίο της Εξελεγκτικής Επιτροπής που κρατείται στο Σύλλογο
με ευθύνη του Γραμματέα της.
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρθρο 18°;
Η Εφορευτική Επιτροπή αρχαιρεσιών εκλέγεται μεταξύ των
παρόντων μελών της Γενικής Συνελεύσεως και πριν αρχίσουν οι
αρχαιρεσίες. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα
μέλος που τυγχάνουν της αποδοχής της Γ. Συνελεύσεως κατά πλειοψηφία
των παρόντων μελών βεβαιούμενη με ανάτασης της χειρός. Αυτή
διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Συντάσσουν σχετικό πρακτικό που το παραδίνουν στον Πρόεδρο
του. απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 19°:
Το Δ.Σ τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
Α)
Μητρώο τακτικών μελών που δείχνει με αύξοντα αριθμό, το
ονοματεπώνυμο, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας, τον τόπο γέννησης ή
καταγωγής, την ημερομηνία γέννησης και εγγραφής και διαγραφής του
κάθε
μέλους,
και
την
οικονομική
του
ενημερότητα.
Β)
Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
;
Γ)
Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικ. Συμβουλίου.
Δ) Βιβλίο εσόδων και εξόδων στο οποίο γράφονται τακτικά και με
χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, που κάνει ο
Σύλλογος.
Ε)
Βιβλίο που καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η κινητή και
ακίνητη περιουσία του εκτός από τα χρήματα.
. ΣΤ) Μητρώο
Αρωγών μελών. Ζ) Μητρώο Επίτιμων μελών
Η) Μητρώο Δωρητών- Ευεργετών - Μεγάλων Ευεργετών.
θ) Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας
Ι)
Φάκελο δικαιολογητικών δαπανών και εισπράξεων
ΙΑ) Φακέλους για την αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας
ΙΒ) Διπλότυπο εισπράξεων
ΙΓ) Βιβλιάρια καταθέσεων

Κάθε μέλος του συλλόγου έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για
τα στοιχεία όλων των βιβλίων.

ΔΩΡΗΤΕΣ- ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ-ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Αρθρο 20ο:
Ο σύλλογος με πρόταση του Δ.Σ και απόφαση της Γ.Σ μπορεί να
ανακηρύξει:
Α) Δωρητές: Όσους έχουν προσφέρει στο Σύλλογο ή στο χωριό μέσω του
συλλόγου δωρεές που η αποτίμηση τους σε χρήμα ξεπερνάει το ποσό των
500.000 δρχ.
Β) Ευεργέτες:
Όσους έχουν σύμφωνα με τα παραπάνω προσφέρει το
ποσό των 1.500.000 δρχ. Γ)Μεγάλους Ευεργέτες: Όσους έχουν προσφέρει το
ποσό των 3.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 21°;
Ασάφειες που μπορεί να εμφανίζει το καταστατικό λύνονται από τη
Γ.Σ σύμφωνα με το νόμο. Τα κενά του καταστατικού τα συμπληρώνει ο
νόμος.
Το Δ.Σ αν το κρίνει αναγκαίο, μπορεί με εσωτερικό κανονισμό που
πρέπει απαραίτητα να εγκριθεί από τη Γ.Σ, να ρυθμίζει λεπτομερειακά
την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου. Εννοείται πως με τον
εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται θέματα τα οποία δεν ρυθμίζει το
καταστατικό, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρατηγούνται στην
πράξη οι διατάξεις του καταστατικού.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αρθρο 22°;
Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της
Γ.Σ που συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το λόγο, βρίσκεται σε απαρτία αν
παρευρίσκονται τα μισά και ένα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη
και με πλειοψηφία των 3Λ απ' αυτά.
ΣΦΡΑΓΙΑΑ
Άρθρο 23°;
Ο σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα και κυκλικά γράφει:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» και στη μέση τη
χρονολογία ίδρυσης του (2001). .
ΓΙΟΡΤΗ
Αρθρο 24°:

Ο σύλλογος έχει την ετήσια γιορτή του της Αγίας Άννας στις 25
Ιουλίου και τη γιορτάζει στο Μπουλιάρι.
ΑΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρθρο 25°:
Ο Σύλλογος διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.
Η Γεν. Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίσει τη διάλυση του συλλόγου με
την απαρτία και την πλειοψηφία που χρειάζεται για την τροποποίηση του
καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης η περιουσία του συλλόγου δίνεται από το
τελευταίο Δ.Σ ή τους εκκαθαριστές στο Δήμο Τροπαίων-Τοπικό
Συμβούλιο Περδικονερίου που θα τη διαχειρίζεται για όφελος
αποκλειστικά του χωριού Μπουλιαρίου. Σε περίπτωση ανασυστάσεως Ν
του Συλλόγου θα περιέρχεται και πάλι στο Σύλλογο, πλην αυτών που
έχουν δαπανηθεί για όφελος του χωριού Μπουλιαρίου.
_

""
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 26°:
Το πρώτο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα
εκλεγεί από την πρώτη τακτική Γεν. Συνελ. που πρέπει να συγκληθεί
για τα σκοπό αυτό μέσα σε τέσσερις το πολύ μήνες από την ημέρα
που ο σύλλογος θα εγγραφεί στο , βιβλίο αναγνωρισμένων
σωματείων του Πρωτοδικείου Τρίπολης.
Αρθρο 27°:
Τα ιδρυτικά μέλη αποφάσισαν την ίδρυση αυτού έχοντας σαν
αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα των ενεργειών τους την παροχή
οιασδήποτε βοήθειας στη γενέτειρα τους, τη σύσφιξη των μελών και
τη διατήρηση της επαφής των απανταχού Μπουλιαριτών ώστε να
διατηρείται το αίσθημα της κοινής καταγωγής κυρίως στους νέους που ο
ορίζοντας των ενδιαφερόντων τους ξεπερνά τα όρια του όμορφου
και γραφικού χωριού μας. Με αυτές τις σκέψεις εκφράζει τις
παρακάτω επιθυμίες και ευχές στους εκάστοτε υπεύθυνους
διαχειριστές του Συλλόγου.
Επιθυμούν και εύχονται ο Σύλλογος να αγαπηθεί από όλους , να
διατηρηθεί και διευρυνθεί προσφέροντας τη συμπαράσταση του σε
κάθε συγχωριανό.
Επιθυμούν και εύχονται ο Σύλλογος να μείνει έξω από κάθε
κομματική διαμάχη, γιατί πιστεύουν ότι στην αντίθετη περίπτωση

.

καλλιεργείται η μισαλλοδοξία και όχι η αγάπη και η ομόνοια που
είναι απαραίτητη για καλό των μελών.
Επιθυμούν και εύχονται να υπάρξει αρμονική συνεργασία μεταξύ
χωριού- παρόντος Συλλόγου και των απανταχού συγχωριανών μας. Τον
Σύλλογο διέπει από σήμερα το παρόν Καταστατικό, το οποίο αφού
συζητήθηκε, εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολο, αποτελούμενο
από 27 άρθρα, υπογράφεται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη αυτού, τα
οποία εξουσιοδότησαν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να το
υποβάλλει στην αρμόδια Δικαστική Αρχή για έγκριση:
Τρίπολη 1 Ο Μα ίου 2001

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Μπαλάσης Νικόλαος του Κων/νου
Γκουσιάκης Χρήστος του Ιωάννου
Μπαλάσης Παναγιώτης του Δημητρίου
Τσίρμπας Γεώργιος του Αγγελή
Μπαλάσης Ιωάννης του Δημητρίου
Μπαλάσης Γεώργιος του Αγγελή
Μπαλάσης Γεώργιος του Παναγιώτη
Μπέριου Μαρία του Μαρίνη
Μπαλάσης Γεώργιος του Αγγελή
Βεργέτη Καλομοίρα του Δημητρίου
Γκουσιάκης Κων/νος του Ιωάννου
Γκουσιάκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Γκουσιάκης Νικόλαος του Μιχαήλ
Γκουσιάκη Καλλιόπη του Μιχαήλ
Μπαλάσης Σπήλιος του Αγγελή
Μπαλάσης Ιωάννης του Παναγιώτη
Μπαλάσης Δημήτριος του Παναγιώτη
Μπέριος Δημήτριος του Μαρίνη
Μπέριος Ευάγγελος του Μαρίνη
Παπαγεωργίου Αντωνία του Δημητρίου
Γκουσιάκης Ευάγγελος του Δημητρίου
Γκουσιάκης Βασίλειος του Δημητρίου
Τσίρμπας Ιωάννης του Σπήλιου
Γκουσιάκη Δήμητρα του Δημητρίου
Γκουσιάκη Μαρία του Δημητρίου
Μπαλάση Γιαννούλα του Κων/νου
Τσίρμπας Παναγιώτης του Σπήλιου

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

