Πρακτικό 10ο/2009 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 29η Αυγούστου 2009 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30
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. Απολογισμός από πανηγύρι Αγίας Τριάδας 2009
2. Απολογισμός από 2o Psathathlon.
3. Διενέργεια Αιμοδοσίας για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009
4. Προγραμματισμός 1ης πανελλήνιας προβολής του ιστορικού
ντοκιμαντέρ της DIGITAL MEDIA LAB «ΚΑΤΟΧΗ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ»

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Απολογισμός από πανηγύρι Αγίας
Τριάδας 2009» ο Ταμίας του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ για το οικονομικό
αποτέλεσμα από την υλοποίηση του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας 2009.
Ειδικότερα το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό το Σάββατο 6 Ιουνίου 2009 και συμμετείχε η
Αγρινιώτικη Μουσική Παρέα με επικεφαλής την κυρία Δήμητρα Καψάλη. Τα
αποτελέσματα από την υλοποίηση του πανηγυριού που διοργάνωσε για Τρίτη
συνεχή φορά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου είναι :
ΕΞΟΔΑ :
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

5.720,00 €
4.760,40 €
1.315,30 €
308,50 €
300,00 €
12.404,20 €

ΕΣΟΔΑ :
ΑΠΌ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ
ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΑΠΌ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

2.834,00 €
6.051,00 €
3.400,00 €
2.000,00 €
14.285,00 €

Επομένως η διαφορά που προκύπτει είναι θετική και ίση με 1.880,80 €. Αν
λάβουμε υπόψη μας την τακτοποίηση του ταμείου του Συλλόγου το τελικό
αποτέλεσμα από την υλοποίηση του πανηγυριού της Αγίας Τριάδας για το
έτος 2009 είναι το ακόλουθο.
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1.880,80 €
-2.000,00 €
-119,20 €

Το αρνητικό αποτέλεσμα επιβαρύνει το ταμείο του Συλλόγου και καλύπτεται
από τα διαθέσιμα οικονομικά του Συλλόγου.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 24/2009
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει τον παραπάνω
οικονομικό απολογισμό του Ταμία του Συλλόγου για την οργάνωση του
πανηγυριού της Αγίας Τριάδας 2009 και αποδέχεται την επιβάρυνση του
ταμείου του Συλλόγου με το ποσό των 119,20 € για την κάλυψη του
οικονομικού αποτελέσματος»
Αναφορικά με το δεύτερο [2) θέμα «Απολογισμός από 2o Psathathlon»
ο Ταμίας του Συλλόγου ενημερώνει το ΔΣ για το οικονομικό αποτέλεσμα από
την υλοποίηση του 2ου PSATHATHLON. Ειδικότερα το 2ο PSATHATHLON
πραγματοποιήθηκε, όπως και το πρώτο στις 2 Αυγούστου 2009. Στην φετινή
διοργάνωση υπήρξαν 88 συμμετοχές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα
οικονομικά αποτελέσματα από την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής
είναι :
ΕΞΟΔΑ
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ PSATHATHLON
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

70,00 €
192,00 €
90,00 €
20,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

372,00 €

ΕΣΟΔΑ
ΔΩΡΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ

360,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

360,00 €

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

-12,00 €

Το αρνητικό αποτέλεσμα επιβαρύνει το ταμείο του Συλλόγου και καλύπτεται
από τα διαθέσιμα οικονομικά του Συλλόγου.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 25/2009
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει τον παραπάνω
οικονομικό απολογισμό του Ταμία του Συλλόγου για την οργάνωση του 2ου
PATHATHLON και αποδέχεται την επιβάρυνση του ταμείου του Συλλόγου με το
ποσό των 12 € για την κάλυψη του οικονομικού αποτελέσματος»
Αναφορικά με το τρίτο [3) θέμα «Διενέργεια Αιμοδοσίας για την
Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009» η Αλεξάνδρα Λάτσινου ενημερώνει το ΔΣ ότι
κάθε χρόνο προγραμματίζεται η διενέργεια αιμοδοσίας από τον Σύλλογο και
υπάρχει αποφαση του ΔΣ που ορίζει ως ημερομηνία διενέργειας της
αιμοδοσίας την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ή την πρώτη του
Σεπτέμβρη. Επομένως προτείνεται να γίνει σύμφωνα και με το πρόγραμμα
του Συλλόγου την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 και από 10 πμ ως
14:00. Η αιμοδοσία θα γίνει με την συνεργασία του Συλλόγου Εθελοντών
Αιμοδοτών Ν. Αχαίας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» και του Κέντρου Αιμοδοσίας του
Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ». Στην αιμοδοσία θα
συνδράμουν εκτός από τον Σύλλογό μας το Τοπικό Συμβούλιο του
Δημοτικού
Διαμερίσματος
Ψαθόπυργου,
και
ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 26/2009
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου απον Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
2009 και ώρα 10:00 έως και 14:00 εθελοντική αιμοδοσία με την συνεργασία
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Αχαίας «Ο ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ» και του
Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ». Στην αιμοδοσία θα συνδράμουν εκτός από τον Σύλλογό μας το
Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ψαθόπυργου, και ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ.»
Αναφορικά με το τέταρτο [4) θέμα «Προγραμματισμός 1ης πανελλήνιας
προβολής του ιστορικού ντοκιμαντέρ της DIGITAL MEDIA LAB «ΚΑΤΟΧΗ: ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ»» ο Πρόεδρος και το μέλος του ΔΣ κ.
Δημήτριος Χριστοδουλάκης ενημερώνουν το ΔΣ ότι ολοκληρώθηκε η
παραγωγή του ιστορικού ντοκιμαντέρ και μπορούμε να προχωρήσουμε στην
1η πανελλήνια προβολή του. Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «ΚΑΤΟΧΗ: ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ» και αποτελεί παραγωγή της DIGITAL MEDIA
LAB. Ορίζεται ως κάτάλληλη ημερομηνία για την δημόσια προβολή του η 13η

Σεπτεμβρίου 2009 ημέρα Κυριακή και η προβολή του θα γίνει στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου FLORIDA BLUE BAY στον Ψαθόπυργο. Η
διοίκηση του ξενοδοχείου παραχώρησε την αίθουσα αυτή δωρεάν στον
σύλλογο. Επίσης προσφέρει στον σύλλογο τα αναψυκτικά που θα
προσφερθούν στους προσκεκλημένους. Στην εκδήλωση προτείνεται να τιμηθεί
με την απονομή αναμνηστικής πλακέτας εκ μέρους του Συλλόγου ο
μοναδικός επιζών των γεγονότων της 22 Ιουνίου 1944 κ. Σταύρος Τόλιας.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27 του 2009 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 27/2009
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να πραγματοποιήσει
στο FLORIDA BLUE BAY την 1η πανελλήνια προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ
με τίτλο «ΚΑΤΟΧΗ: ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ». Η εκδήλωση αυτή
αποφασίστηκε να γίνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2009. Ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ψαθόπυργου κατά την εκδήλωση αυτή θα απονείμει αναμνηστική
πλακέτα στον μοναδικό επιζώντα των γεγονότων της 22 Ιουνίου 1994 κ. Σταύρο
Τόλια. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην υλοποίηση της σχετικής
ενέργειας για την σύνταξη και προμήθεια της. Επίσης ο Σύλλογος αποδέχεται
την δωρεά της Διοίκησης του Ξενοδοχείου FLORIDA BLUE BAY για την
παραχώρηση της αίθουσας που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. »
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

