
Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων  
Ράλλειων Πειραµατικών Σχολείων  

Πανεπιστηµίου Αθηνών 
	  

Αλεξάνδρου 3 κ’ Τζαβέλα • Πειραιάς • GR 18533 
Τηλ: 210-4134662 • web: W W W . S G K D R A L L E I O S . G R   

        

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 09/05/2013 
 
    Πρακτικά Δ.Σ της 09 Μαϊου 2013 
 
 
Παρόντες:  Χατζηφούντας, Παπαχρηστοπούλου, Οικονόµου, Μπουρδάκου, 

Καλουµένου, Παλαιολόγου Κυριακοπούλου 
Απόντες :   Ιατρίδης 
Συµµετέχοντες:  --- 
 
Θέµατα συζήτησης και αποφάσεις:   

1. Εξεύρεση φορέα για φιλοξενία της ιστοσελίδας του Συλλόγου και εν 
συνεχεία η αναβάθµισή του. Ανέλαβαν η κα Καλουµένου και ο κ. Κάσης να 
διερευνήσουν την αγορά για φθηνές και αξιόπιστες λύσεις. 
2. Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το ΔΣ ότι το ποσό των 2500€ που (µε ενέργειες του 
Συλλόγου) είχε υποσχεθεί ο Δήµαρχος Πειραιά κος Μιχαλολιάκος, για 
προµήθεια και εγκατάσταση συναγερµού, για προστασία της περιουσίας των 
Σχολείων µας, οδεύει προς έγκριση στο Δηµοτικό Συµβούλιο Πειραιά και εν 
συνεχεία προς εκταµίευση. Το ποό αυτό θα δοθεί απ΄ευθείας από την Σχολική 
Επιτροπή στην Δνση των Σχολείων µας. 
3. Ο ΟΠΑΠ κατέθεσε 4997€ στον λογαριασµό του Συλλόγου (ως µέρος της 
συνολικής χορηγίας των 9000€), για κάλυψη αναγκών του σχολείου, βάσει 
προτάσεων που του υποβλήθηκαν από την Δνση των Σχολείων µας. 
Αποφασίστηκε οι αγορές όλες να γίνουν από την Δνση των Σχολείων µας και 
να δοθούν στον Σύλλογο τα αντίστοιχα παραστατικά, σύµφωνα µε τις 
εκταµιεύσεις που θα γίνουν. 
4. Αποφασίστηκε να επισκευαστεί το πάτωµα στο γραφείο του Συλλόγου, 
καθώς και στο χωλ εισόδου, µε υλικά που δόθηκαν δωρεάν από 
κατασκευαστική εταιρεία. 
5. Για την εκδροµή του Συλλόγου αποκλείστηκε η περίπτωση της Λίµνης 
Ηραίου, αφού µετά από επίσκεψη που πραγµατοποιήσαµε, διαπιστώσαµε 
αρκετά προβλήµατα, που θα ανέκυπταν (όπως έλλειψη χώρων για φαγητό είτε 
σε ταβέρνα, είτε σε σκιερό µέρος, ακριβές τιµές, έλλειψη χώρου για µανούβρες 
πούλµαν κ.α.), που θα είχαν σαν αποτέλεσµα την ταλαιπωρία όλων. 
Έτσι, αποφασίστηκε η καλοκαιρινή εκδροµή του Συλλόγου να είναι µονοήµερη 
κρουαζιέρα σε Ύδρα, Πόρο, Αίγινα, στις 2 Ιουνίου, µε όσο το δυνατόν 
χαµηλότερες τιµές, τόσο για τα παιδιά µας, όσο και για τους υπόλοιπους.     
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      Μάνος Χατζηφούντας        Αθανάσιος Οικονόµου 


