Πρακτικό 1ο/2010 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 23η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο 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. Προγραμματισμός για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
Συλλόγου
2. Βράβευση μαθητών του ΔΔ Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις
εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2008
3. Βράβευση των νέων που την ημέρα του Αγιασμού των Υδάτων, την
ημέρα των Θεοφανίων 2009 είχαν την τύχη να βρουν τον σταυρό στο
Ψαθόπυργο και την Ροδινή
4. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση της τακτικής γενικής
συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για το 2010
5. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου για το 2009
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6. Έγκριση προγραμματισμού Δράσης για το 2010

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα ««Προγραμματισμός για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου» μετά από εισήγηση του Προέδρου του
Δ.Σ. και αφού πάρθηκε υπόψη ο σχετικός προγραμματισμός που υπάρχει
στον Δήμο του Ρίου αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να γίνει την Κυριακή 7
Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 6:30μμ στο εστιατόριο ΝΑΥΤΙΛΟΣ, που οι
ιδιοκτήτες του παραχωρούν δωρεάν την χρήση της αίθουσας στο Σύλλογο. Το
ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την αποδοχή της
εισήγησης και ομόφωνα κάνει αποδεκτή την δωρεά αυτή των ιδιοκτητών του
εστιατορίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 1 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 1/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε να αποδεχθεί δωρεά
των ιδιοκτητών του εστιατορίου ΝΑΥΤΙΛΟΣ για την χρήση της αίθουσας του για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του που προγραμματίζεται για την
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 6:30μμ».

Αναφορικά με το δεύτερο (2) θέμα «Βράβευση μαθητών του ΔΔ
Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2009». Η
εισηγήτρια του σχετικού θέματος,
Γραμματέας του ΔΣ, πρότεινε την βράβευση των μαθητών του Δ.Δ.
Ψαθόπυργου που πέτυχαν της εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
της χώρας μας κατά την απελθούσα χρονιά. Μετά από σχετική έρευνα
προέκυψε ότι οι μαθητές που πληρούν το κριτήριο αυτό και που προέρχονται
από το Δ.Δ. Ψαθόπυργου είναι :
•

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)

•

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

•

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

•

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

•

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

•

ΝΟΥΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

•

ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΙΔ/ΚΟ

ΔΗΜ/ΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ
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•

ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η απονομή ειδικού αριστείου προόδου στους παραπάνω
μαθητές και αναμνηστικού δώρου.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 2 του 2010 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 2/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την βράβευση των
μαθητών του Δ.Δ. Ψαθόπυργου που πέτυχαν της εισαγωγή τους στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας κατά την απελθούσα χρονιά και την
απονομή ειδικού αριστείου προόδου και αναμνηστικού δώρου. Για την χρονιά
του 2009 οι μαθητές του Δ.Δ. Ψαθοπύργου που πληρούν το κριτήριο αυτό είναι :
•

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)

•

ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

•

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

•

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

•

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

•

ΝΟΥΣΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

•

ΝΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

•

ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΙΔ/ΚΟ

ΔΗΜ/ΚΗΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η/Υ ΠΑΤΡΑΣ

Αναφορικά με το τρίτο (3) θέμα «Βράβευση των νέων που την ημέρα του
Αγιασμού των Υδάτων, την ημέρα των Θεοφανίων 2010 βρήκαν τον σταυρό στο
Ψαθόπυργο και την Ροδινή». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του
ΔΣ, πρότεινε την βράβευση των παρακάτω μελών ή φίλων του Συλλόγου μας
που έτυχαν αυτής της διάκρισης :
•

Νικόλαος Λάτσινος (Ψαθόπυργος)

•

Γιώργος Σπυρούλιας (Ψαθόπυργος)

•

Άκης Σκαφιδάς (Ροδινή)

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η απονομή αναμνηστικού δώρου.
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Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 3 του 2010 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 3/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την βράβευση των
των νέων που την ημέρα του Αγιασμού των Υδάτων, την ημέρα των Θεοφανίων
2010 είχαν την τύχη να βρουν τον σταυρό στο Ψαθόπυργο και την Ροδινή. Μετά
από σχετική έρευνα προέκυψε ότι οι φίλοι ή μέλη του Συλλόγου που έτυχαν
αυτής της διάκρισης είναι : :
1. Νικόλαος Λάτσινος (Ψαθόπυργος)
2. Γιώργος Σπυρούλιας (Ψαθόπυργος)
3.. Άκης Σκαφιδάς»
Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Προγραμματισμός για την
πραγματοποίηση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για
το 2010» μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και έχοντας υπόψη μας
το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου πρέπει να
πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του
Συλλόγου μας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης
θα είναι τα ακόλουθα:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2009
2. Ταμειακός Απολογισμός 2009
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης είναι η
7η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00μμ στο εστιατόριο
ΝΑΥΤΙΛΟΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010, την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του
Συλλόγου 7η Φεβρουαρίου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00μμ στο
εστιατόριο ΝΑΥΤΙΛΟΣ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010, την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 4 του 2010 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 4/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου έχοντας υπόψη του το άρθρο 20
του καταστατικού του Συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια Γενική
Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο Εστιατόριο ΝΑΥΤΙΛΟΣ, την
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07/02/2009 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14/02/2009 την ίδια ώρα και
στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2009
2. Ταμειακός Απολογισμός 2009
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής»
Αναφορικά με το πέμπτο (5) θέμα «Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού
του Συλλόγου για το 2009» ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Ταμίας του ΔΣ,
παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δραστηριότητας του συλλόγου κατά
την απελθούσα χρονιά (2009).
A/A

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

1 Έσοδα από Συνδρομές Μελών του Συλλόγου

3.476,00 €

2 Λαχειοφόρος Αγίας Τριάδας

2.834,00 €

3 Πανηγύρι Αγίας Τριάδας

6.231,00 €

4 Δωρεές Τοικών Φορέων και επιχειρήσεων

5.700,00 €

Συνολο Εσόδων 2009

18.241,00 €

Συνολο Εξόδων 2009

19.412,36 €

Πλεόνασμα Χρήσης 2008

3.527,19 €

Αποτελεσμα 2009 (πλεόνασμα)

2.355,83 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 2009 :

1.
2.

Τραπεζικός λογαριασμός 31/12/2009
μετρητά ταμείου 31/12/09

2.093,18 €
262,65 €

ΣΥΝΟΛΟ

2.355,83 €

Κατατέθηκε για τρίτη φορά φορολογική δήλωση
Ο Ταμίας του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Βαγγέλης Κολύβρας

Δημήτρης Καραβίδας
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Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 5 του 2010 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 5/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Οικονομικό Απολογισμό του Συλλόγου για το 2009 που παρουσιάζει :
Σύνολο εσόδων

2009

Πλεόνασμα 2008
Σύνολο εξόδων 2009
Συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2009
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ:
1.Τραπεζικός λογαριασμός 31/12/2009
2 Μετρητά ταμείου 31/12/2009
ΣΥΝΟΛΟ

18.241,00 €€
3.527,19 €
19.412,36 €
2.355,83 €

2.093,18 €
262,65 €

2.355,83 €

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου να
παρουσιάσουν τον παραπάνω απολογισμό και στην προγραμματισμένη Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου»
Αναφορικά με το έκτο (6) θέμα «Έγκριση Προγραμματισμού Δράσης για το
2010». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του ΔΣ, παρουσίασε τον
προγραμματισμό δράσης που θα παρουσιαστεί στην Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου για το 2010. Ο προγραμματισμός αυτός σε γενικές
γραμμές παρουσιάζει την συνέχιση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και
πλέον έχουν γίνει θεσμός στον Ψαθόπυργο τα τελευταία τρία χρόνια της
λειτουργίας του Συλλόγου.
Για το 2010 ο Σύλλογος θα :
1.

2.

Συνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παιδικό και ενηλίκων. Το μηνιαίο κόστος του τμήματος είναι 250€ και
σε ετήσια βάση 2.250€ (για διάρκεια 9 μηνών από Ιανουάριο σε
Ιούνιο και από Οκτώβριο σε Δεκέμβριο)
Συνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr. Το μηνιαίο κόστος αυτής της δράσης είναι 30€
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Συνεχίσει την έκδοση της εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θέματα του Ψαθόπυργου. σε διμηνιαία βάση. Η ενέργεια αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του Συλλόγου αφού γίνειατ μέσα από
λίστα αποδεκτών με την χρήση του διαδικτύου (newsletter)
Συνεχίσει η λογιστική υποστήριξη του συλλόγου από το εξειδικευμένο
γραφείο με μηνιαίο κόστος 30€ και σε ετήσια βάση 360 ευρώ που
καταβάλονται τον 7ο μήνα κάθε έτους.
Προχωρήσει στην οργάνωση της Ετήσιας Θρησκευτικής Πανήγυρης της
Αγίας Τριάδας στον Ψαθόπυργο με εκτιμώμενο κόστος 10.500€.
Προχωρήσει στην οργάνωση του 3ου PSATHATHLON με εκτιμώμενο
κόστος οργάνωσης 1.000 €
Θα προχωρήσει στην οργάνωση 3ης εθελοντικής αιμοδοσίας στο τέλος
Αυγούστου 2010 που δεν θα επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων του
Συλλόγου
Θα
προχωρήσει
στην
εκτύπωση
διαφημιστικού
φυλλαδίου
τετραχρωμίας σε τρίπτυχη έκδοση σε 1000 αντίγραφα εκτιμώμενου
συνολικού κόστους 2.500€ εφόσον βρεθεί αντίστοιχη χορηγία. Έτσι η
δαπάνη αυτή δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό δράσης του 2010. Σε
περίπτωση που καταστεί δυνατή η ύπαρξη σχετικής χορηγίας τότε με
νεότερη απόφαση του ΔΣ θα υπάρξει τροποποίηση του προγράμματος
δράσης και αύξηση των αντίστοιχων ποσών εσόδων και εξόδων κατά τα
ανάλογα ποσά.
Θα συνεχίσει με να παρέχει την υποστήριξή του στο Τοπικό Συμβούλιο
του ΔΔ Ψαθόπυργου σε θέματα που άποτονται του σκοπού λειτουργίας
του Συλλόγου. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παράξει και στους άλλους
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Ψαθόοπυργο.

Από πλευράς εσόδων για το 2010 ο Σύλλογος δεν προτίθεται να αυξήσει το
κόστος της ετήσιας συνδρομής ανά μέλος ενώ έχει εκτιμήσει με ρεαλιστικά το
ποσοό που προβλέπεται να εισπράξει από χορηγίες φορέων και επιχειρήσεων
της περιοχής.
Συμπερασματικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου, λαμβάνοντας και τις
συνθήκες οικονομικης δυσκολίας που υπάρχουν θα προσπαθήσει να
υλοποιήσει τις παραπάνω δράσεις του χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον τα μέλη
του και χωρίς να αναστείλει ή να περιορίσει τις τακτικές και καθιερωμένες
του δράσεις.
Βασική του πολιτική είναι η διαχείριση των πόρων του Συλλόγου να γίνεται
με πλήρη διαφάνεια, χωρίς άσκοπη σπατάλη στοχεύοντας στην μέγιστη
δυνατή οφέλεια των μελών του για κάθε ευρώ δαπάνης.
Αναλυτικά ο Προϋπολογισμός Δράσης του Πολιτιστικού Συλλλόγου για το
2010 θα είναι :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
Προβλεπόμενα Έσοδα 2010
1.συνδρομές μελών
2.δωρεές τοπικών επιχειρήσεων

ΠΟΣΟ
3.500,00 €
5.500,00 €

%
17,19%
27,02%
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3.εκδηλώσεις – δραστηριότητες
4. Πλεόνασμα 2009
Σύνολο εσόδων
Προβλεπόμενα Έξοδα 2009
1.Διαχείριση ιστοσελίδας - Αποπληρωμή χρέους
2.Δάσκαλος χορού
3.Εκδήλωση κοπής πίτας 2010
4.Εκδήλωση Αγίας Τριάδος 2010
5. Οργάνωση Psathathlon 2010
6.Λοιπές εκδηλώσεις
7. Διαφημιστικό Υλικό - Καταχωρήσεις
8. Έξοδα έκδοσης διμηνιαίου newsletter "ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
9.Λοιπά Έξοδα Λειτουργίας Χορευτικού Τμήματος
10.Λογιστική Παρακολούθηση
11.Θρησκευτική Εκδήλωση Αγίων Πάντων Ροδινή
12.Έκτακτες υποχρεώσεις
Σύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)
ΧΡΗΣΗΣ 2010

9.000,00 €
2.355,83 €
20.355,83 €
ΠΟΣΟ
760,00
2.250,00
400,00
10.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

44,21%
11,57%
100,00%

€
€
€
€
€
€
€

%
3,86%
11,44%
2,03%
53,38%
5,08%
5,08%
5,08%

0,00 €

0,00%

1.000,00 €
360,00 €
400,00 €
1.000,00 €
19.670,00 €

5,08%
1,83%
2,03%
5,08%
100,00%

685,83€

Συμπεράσματα Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτος προβλέπεται ότι θα
κλείσει με πλεόνασμα κατά προσέγγιση στις 685,00 ευρώ.

Ο Ταμίας του Συλλόγου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΥΒΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου

Δημήτρης Καραβίδας

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 6 του 2010 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
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ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 6/2010
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Προγραμματισμό Δράσης του Συλλόγου για το 2010 που παρουσιάζεται ως
ακολούθως :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010
Προβλεπόμενα Έσοδα 2010
1.συνδρομές μελών
2.δωρεές τοπικών επιχειρήσεων
3.εκδηλώσεις – δραστηριότητες
4. Πλεόνασμα 2009
Σύνολο εσόδων
Προβλεπόμενα Έξοδα 2010
1.Διαχείριση ιστοσελίδας - Αποπληρωμή χρέους
2.Δάσκαλος χορού
3.Εκδήλωση κοπής πίτας 2010
4.Εκδήλωση Αγίας Τριάδος 2010
5. Οργάνωση Psathathlon 2010
6.Λοιπές εκδηλώσεις
7. Διαφημιστικό Υλικό - Καταχωρήσεις
8. Έξοδα έκδοσης διμηνιαίου newsletter "ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
9.Λοιπά Έξοδα Λειτουργίας Χορευτικού Τμήματος
10.Λογιστική Παρακολούθηση
11.Θρησκευτική Εκδήλωση Αγίων Πάντων Ροδινή
12.Έκτακτες υποχρεώσεις
Σύνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)
ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΠΟΣΟ
3.500,00 €
5.500,00 €
9.000,00 €
2.355,83 €
20.355,83 €
ΠΟΣΟ
760,00
2.250,00
400,00
10.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

%
17,19%
27,02%
44,21%
11,57%
100,00%

€
€
€
€
€
€
€

%
3,86%
11,44%
2,03%
53,38%
5,08%
5,08%
5,08%

0,00 €

0,00%

1.000,00 €
360,00 €
400,00 €
1.000,00 €
19.670,00 €

5,08%
1,83%
2,03%
5,08%
100,00%

685,83 €

Συμπεράσματα Ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτος προβλέπεται ότι θα
κλείσει με πλεόνασμα κατά προσέγγιση στις 685,00 ευρώ.

Ο Ταμίας του Συλλόγου

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΥΒΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου

Δημήτρης Καραβίδας»
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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
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