Πρακτικό 7ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 5η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου..
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Δημήτρης Καραβίδας

•

Ειρήνη Παπαγεωργίου

•

Ελευθερία Κόρρα

•

Αλεξάνδρα Λάτσινου

•

Αντωνία Μίχαλου

•

Βαγγέλης Κολύβρας

•

Δημήτρης Χριστοδουλάκης

•

Θανάσης Κολύβρας

•

Κώστας Τομαράς

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης για κατασκευή παταριού ξύλινου που θα
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του χορού στο πανηγύρι της Αγίας
Τριάδας
2. Έγκριση Προσφοράς από εταιρεία ΤΙΓΚΑΣ για την ηχητική και
φωτιστική κάλυψη και πατάρι 30 τμ για το πανηγύρι της Αγίας
Τριάδας
3. Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία DIGITAL MEDIA LAB
διοργάνωση του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας

για την

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Έγκριση δαπάνης για κατασκευή
ξύλινου παταριού που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες του χορού στο πανηγύρι της
Αγίας Τριάδας» η Έφορος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι σε επικοινωνία
με το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου μας και σε συνδυασμό με τα
προβλήματα του περυσινού πανηγυριού διαπιστώθηκε η ανάγκη για την
κατασκευή ενός ξύλινου λυόμενου παταριού που θα μπορεί να καλύψει αυτή
την ανάγκη. Πέρυσι που για πρώτη φορά το χορευτικό του Συλλόγου μας
παρουσίασε σε κοινό τις επιδόσεις του, λόγω μη ύπαρξης εμφανούς διαφοράς
ύψους από το δάπεδο της πλατείας ήταν αδύνατη η παρακολουθήσή του από
μακρυά. Έτσι πολλά μέλη του Συλλόγου μας ταλαιπωρήθηκαν στην
προσπάθειά τους να δουν και να καμαρώσουν το χορευτικό μας τμήμα.
Προτείνεται να κατασκευαστεί ένα λυόμενο πατάρι περίπου 30 τμ που θα
εξυπηρετεί αυτή την ανάγκη και παράλληλα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον Σύλλογό μας αλλά και από άλλους φορείς του Ψαθόπυργου σε
αντίστοιχες εκδηλώσεις τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 17 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 17/2009
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την έγκριση της
κατασκευής λυόμενου παταριού περίπου 30τμ που θα καλύπτει τις ανάγκες
εκδηλώσεων του Συλλόγου με κόστος που δεν θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ ήτοι 30
ευρώ ανά τετραγωνικό μαζί με τα εργατικά κατασκευής. Την αγορά των
αναγκαίων υλικών και κατασκευή του ανέλαβε ο Ταμίας του Συλλόγου»

Αναφορικά με το δεύτερο [2) θέμα «Έγκριση Προσφοράς από εταιρεία
ΤΙΓΚΑΣ για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη και πατάρι 30 τμ για το
πανηγύρι της Αγίας Τριάδας» ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι
υπήρξε επικοινωνία με την εταιρεία ΤΙΓΚΑΣ που καλύπτει κάθε χρόνο τις
εκδηλώσεις μας από πλευράς ήχου και μας έστειλε την υπ΄αριθμ.
3409Μ/2009 προσφορά της που αφορά την ηχητική, φωτιστική κάλυψη και
την εγκατάσταση παταριού για το μουσικό συγκροτήμα που θα συμμετάσχει
στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας. Το κόστος αυτών είναι 700 ευρώ και 600
ευρώ αντίστοιχα χωρίς ΦΠΑ. Προτείνεται να γίνει αποδεκτή αφού είναι
φθηνότερη από την αντίστοιχη περυσινή προσφορά τους κατά 300 ευρώ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 18 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 18/2009
««Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την αποδοχή της
υπ αριθμόν 3409Μ/2009 προσφορά της εταιρείας ΤΙΓΚΑΣ για την ηχητική
φωτιστική κάλυψη καθώς και την εγκατάσταση παταριού 30 τμ για την
ορχήστρα. Το συνολικό κόστος αυτής της προσφοράς είναι 1300 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.»
Αναφορικά με το τρίτο [3) θέμα «Αποδοχή δωρεάς από εταιρεία DIGITAL
MEDIA LAB AE για την διοργάνωση του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας» ο
Πρόεδρος του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ ότι υπήρξε επικοινωνία με την
εταιρεία DIGITAL MEDIA LAB AE που ανταποκρίθηκε σε αίτημά μας για
βοήθειά στην διοργάνωσή μας αυτή και προσφέρει δωρεάν την κατασκευή της
του δημιουργικού της αφίσας, πρόσκλησης και διαφημιστικού banner που
απαιτούνται καθώς και την αναπαραγωγή των προσκλήσεων σε 100 αντίτυπα
και την αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού που θα μοιραστεί στην διάρκεια
του πανηγυριού και των τριών θεματικών εφημερίδων (newsletters) του
Συλλόγου μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 19/2009
««Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την αποδοχή
δωρεάς από εταιρεία DIGITAL MEDIA LAB AE για την κάλυψη αναγκών
δημοσιοποίησης του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας.»

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γεν. Γραμματέας

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Αλεξάνδρα Λάτσινου
Αντωνία Μίχαλου
Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ευάγγελος Κολύβρας
Αθανάσιος Κολύβρας
Κώστας Τομαράς

