Πρακτικό 1ο/2011 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

το Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Χαθοπύργου
σήμερα την 22η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό υμβούλιο του υλλόγου..
την συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
Δημήτρης Καραβίδας
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Ελευθερία Κόρρα
Αλεξάνδρα Λάτσινου
Αντωνία Μίχαλου
Βαγγέλης Κολύβρας
Δημήτρης Φριστοδουλάκης
Θανάσης Κολύβρας
Κώστας Σομαράς
Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Προγραμματισμός για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του
υλλόγου
2. Βράβευση μαθητών του Χαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές
εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του έτους 2010
3. Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση της τακτικής γενικής
συνέλευσης των μελών του υλλόγου για το 2011
4. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του υλλόγου για το 2010
5. Έγκριση προγραμματισμού Δράσης για το 2011
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Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα ««Προγραμματισμός για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Συλλόγου» μετά από εισήγηση του Προέδρου του
Δ.. και αφού πάρθηκε υπόψη ο σχετικός προγραμματισμός που υπάρχει
στον Δήμο Πάτρας αποφασίστηκε η κοπή της πίτας να γίνει την Κυριακή 6
Υεβρουαρίου 2011 και ώρα 6:30μμ στο εστιατόριο ΝΑΤΣΙΛΟ, που οι
ιδιοκτήτες του παραχωρούν δωρεάν την χρήση της αίθουσας στο ύλλογο. Σο
Δ αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την αποδοχή της
εισήγησης και ομόφωνα κάνει αποδεκτή την δωρεά αυτή των ιδιοκτητών του
εστιατορίου ΝΑΤΣΙΛΟ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 1 του 2011 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 1/2011
«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 6 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6:30μμ».

Αναφορικά με το δεύτερο (2) θέμα «Βράβευση μαθητών του
Ψαθόπυργου που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση του έτους 2010». Η
εισηγήτρια του σχετικού θέματος,
Γραμματέας του Δ, πρότεινε την βράβευση των μαθητών του Χαθόπυργου
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
Χαθόπυργου είναι :
ΦΡΗΣΟ ΣΟΛΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΟ ΦΟΛΗ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ
ΑΙΓΙΟΤ
ΓΕΨΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ
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.. πήρε τον αύξοντα αριθμό 2 του 2011 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 2/2011
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«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου αποφάσισε την βράβευση των
μαθητών του 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 2010 οι
μαθητές του Ψαθοπύργου που πληρούν το κριτήριο αυτό είναι :
ΦΡΗΣΟ ΣΟΛΙΑ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΟ ΦΟΛΗ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΣΕΙ
ΑΙΓΙΟΤ
ΓΕΨΡΓΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΥΙΛΟΟΥΙΑ
Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Προγραμματισμός για την
πραγματοποίηση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μελών του Συλλόγου για
το 2011» μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.. και έχοντας υπόψη μας
το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού του υλλόγου πρέπει να
πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του
υλλόγου μας. Σα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής υνέλευσης
θα είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2010
Ταμειακός Απολογισμός 2010
Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
Προκήρυξη εκλογών 2011 – Εκλογή τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής και δύο αναπληρωματικών μελών (άρθρο 23 του
Καταστατικού)

Προτεινόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής υνέλευσης είναι η
6η Υεβρουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00μμ στο εστιατόριο
ΝΑΤΣΙΛΟ. ε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική υνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Υεβρουαρίου 2011, την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης και η πραγματοποίηση της Γενικής υνέλευσης των μελών του
υλλόγου 6η Υεβρουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00μμ στο
εστιατόριο ΝΑΤΣΙΛΟ. ε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική υνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Υεβρουαρίου 2011, την ίδια ώρα και στον
ίδιο χώρο
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 3 του 2011 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 3/2011
«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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06/02/2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 7:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13/02/2011 την ίδια ώρα και
στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑΤΑ:
» 1.
Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2010
2. Απολογισμός πεπραγμένων Δ. Σ. 2010
3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Προκήρυξη εκλογών 2011 – Εκλογή τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής και δύο αναπληρωματικών μελών
(άρθρο 23 του
Καταστατικού)

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού
του υλλόγου για το 2010» ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Σαμίας του Δ,
παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό δραστηριότητας του συλλόγου κατά
την απελθούσα χρονιά (2010).
ΕΞΟΔΑ

ΠΟΟ (ε)

ΚΟΡΘ ΡΙΤΑΣ 2010

238,90

ΡΑΝΘΓΥΙ ΑΓΙΑΣ ΤΙΑΔΑΣ 2010
PSATHATHLON 2010
ΓΙΟΤΘ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΘ 2010
ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 25Θ ΜΑΤΙΟΥ 2010
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΧΟΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΘΜΑΤΟΣ - ΑΜΟΙΒΘ
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΙΟ ΚΑΙ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΕΞΟΦΛΘΣΘ ΧΕΟΥΣ
ΕΚΔΘΛΩΣΘ ΜΝΘΜΘΣ ΣΤΟΝ ΣΣ ΨΑΘΟΡΥΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΜΑΜΑΙΝΘΣ ΡΛΑΚΑΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΘΛΕΟΡΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΓΕΙΟΥ "ΗΟΥΜΕ
ΕΛΛΑΔΑ"

7.777,05
671,83
180,00
29,99

ΜΕΛΕΤΘ ΣΚΟΡΙΜΟΤΘΤΑΣ ΓΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ

893,00

1.500,00
1.540,00
242,00
78,30

ΤΝΟΛΑ
ΕΟΔΑ
ΣΥΝΔΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑ 2010
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΙΣΤΟΙΚΟ DVD
ΔΩΕΕΣ (ΔΘΜΟΣ ΙΟΥ - ΤΙΤΑΝ ΑΕ)
ΕΣΟΔΑ ΑΡΠ ΡΑΝΘΓΥΙ
ΤΝΟΛΟ

13.151,07
ΠΟΟ (ε)
2.015,00
61,00
430,00
2.800,00
6.886,00
12.192,00
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Αποτζλεςμα Δραςτηριότητασ 2010

-959,07

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΜΕΤΘΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 31/12/09

2.355,83

Τπόλοιπο για 2011

1.396,76

Ανάλυςη Αποτελζςματοσ 2010
ΥΡΟΛ.ΤΑΡΕΗΑ 31/12/10
ΜΕΤΘΤΑ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΝΟΛΟ

Ποςό
853,20
543,56
1.396,76

Ο Ταμίας του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Βαγγέλης Κολύβρας

Δημήτρης Καραβίδας

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.. πήρε τον αύξοντα αριθμό 4 του 2011 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 4/2011
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Οικονομικό Απολογισμό του υλλόγου για το 2010 που παρουσιάζει :
Σύνολο εσόδων

2010

Πλεόνασμα 2009
Σύνολο εξόδων 2010
Συνολικό πλεονασματικό υπόλοιπο 31/12/2010
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ:
1.Σραπεζικός λογαριασμός 31/12/2010
2 Μετρητά ταμείου 31/12/2010
ΣΥΝΟΛΟ

12.192,00 €
2.355,83 €
13.151,07 €
1.396,76 €

853,20 €
543,56 €
1.396,76 €

Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Συλλόγου να
παρουσιάσουν τον παραπάνω απολογισμό και στην προγραμματισμένη Γενική
Συνέλευση των μελών του Συλλόγου»
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Αναφορικά με το πέμπτο (5) θέμα «Έγκριση Προγραμματισμού Δράσης για το
2011». Ο εισηγητής του σχετικού θέματος, Πρόεδρος του Δ, παρουσίασε τον
προγραμματισμό δράσης που θα παρουσιαστεί στην Γενική υνέλευση των
μελών του υλλόγου για το 2011. Ο προγραμματισμός αυτός σε γενικές
γραμμές παρουσιάζει την συνέχιση των δράσεων που υλοποιήθηκαν και
πλέον έχουν γίνει θεσμός στον Χαθόπυργο τα τελευταία τρία χρόνια της
λειτουργίας του υλλόγου.
Για το 2011 ο ύλλογος θα :
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

υνεχίσει την λειτουργία του χορευτικού του τμήματος με τα τμήματα
παιδικό και ενηλίκων. Σο 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)
υνεχίσει την λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του
www.psathopirgos.gr. Σο μηνιαίο κόστος αυτής της δράσης είναι 30€
υνεχίσει την έκδοση της εφημερίδας ενημερωτικού χαρακτήρα για τα
θέματα του Χαθόπυργου. σε διμηνιαία βάση. Η ενέργεια αυτή δεν θα
επιβαρύνει καθόλου το ταμείο του υλλόγου αφού γίνειατ μέσα από
λίστα αποδεκτών με την χρήση του διαδικτύου (newsletter)
υνεχίσει 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 Σριάδας στον Χαθόπυργο με εκτιμώμενο κόστος 9.000€.
Προχωρήσει στην οργάνωση του 3ου PSATHATHLON με εκτιμώμενο
κόστος οργάνωσης 1.000 €
Θα προχωρήσει στην οργάνωση 4ης εθελοντικής αιμοδοσίας στο τέλος
Αυγούστου 2011 που δεν θα επιβαρύνει το σκέλος των εξόδων του
υλλόγου
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 2011. ε
περίπτωση που καταστεί δυνατή η ύπαρξη σχετικής χορηγίας τότε με
νεότερη απόφαση του Δ 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 Σοπικό υμβούλιο
του ΔΔ Χαθόπυργου σε θέματα που άποτονται του σκοπού λειτουργίας
του υλλόγου. Αντίστοιχη υποστήριξη θα παράξει και στους άλλους
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον Χαθόοπυργο.

Από πλευράς εσόδων για το 2011 ο ύλλογος 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.
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υμπερασματικά ο Πολιτιστικός ύλλογος Χαθοπύργου, 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 υλλόγου 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 υλλλόγου για το
2011 θα είναι :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011
Προβλεπόμενα Ζςοδα 2011
1.ςυνδρομζσ μελών
2.δωρεζσ τοπικών επιχειρήςεων
3.εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ
4. Ρλεόναςμα 2009
φνολο εςόδων

ΠΟΟ
4.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
1.396,76 €
17.396,76 €

%

Προβλεπόμενα Ζξοδα 2011
1.Διαχείριςη ιςτοςελίδασ Αποπληρωμή χρζουσ
2.Δάςκαλοσ χοροφ
3.Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ 2011
4.Εκδήλωςη Αγίασ Τριάδοσ 2011
5. Οργάνωςη Psathathlon 2011
6.Λοιπζσ εκδηλώςεισ
7. Διαφημιςτικό Υλικό Καταχωρήςεισ
8. Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου
newsletter "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ
ΨΑΘΟΡΥΓΟΥ
9.Λοιπά Ζξοδα Λειτουργίασ
Χορευτικοφ Τμήματοσ
10.Λογιςτική Ραρακολοφθηςη
11.Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων
Ράντων οδινή
12.Ζκτακτεσ υποχρεώςεισ
φνολο εξόδων

ΠΟΟ

%

22,99%
17,24%
51,73%
8,03%
100%

300,00 €

1,82%

2.250,00 €
400,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

13,63%
2,42%
54,51%
6,06%
6,06%

500,00 €

3,03%

0,00 €

0,00%

500,00 €

3,03%

360,00 €

2,18%

400,00 €

2,42%

800,00 €
16.510,00 €

4,85%
100%
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
(ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΗ 2011

886,76 €

Συμπεράςματα Ο προϋπολογιςμόσ του τρέχοντοσ έτοσ προβλέπεται ότι θα κλείςει με
πλεόναςμα κατά προςέγγιςη ςτισ 887,00 ευρώ.

Ο Σαμίασ του υλλόγου

ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΛΤΒΡΑ

Ο Πρόεδροσ του υλλόγου

Δημήτρησ Καραβίδασ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της
εισήγησης.
Η απόφαση αυτή του Δ.. πήρε τον αύξοντα αριθμό 5 του 2011 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
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ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ. 5/2011
«Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου εγκρίνει ομόφωνα τον
Προγραμματισμό Δράσης του Συλλόγου για το 2011 που παρουσιάζεται ως
ακολούθως :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011
Προβλεπόμενα Ζςοδα 2011
1.ςυνδρομζσ μελών
2.δωρεζσ τοπικών επιχειρήςεων
3.εκδηλώςεισ – δραςτηριότητεσ
4. Ρλεόναςμα 2009
φνολο εςόδων
Προβλεπόμενα Ζξοδα 2011
1.Διαχείριςη ιςτοςελίδασ - Αποπληρωμή
χρζουσ
2.Δάςκαλοσ χοροφ
3.Εκδήλωςη κοπήσ πίτασ 2011
4.Εκδήλωςη Αγίασ Τριάδοσ 2011
5. Οργάνωςη Psathathlon 2011
6.Λοιπζσ εκδηλώςεισ
7. Διαφημιςτικό Υλικό - Καταχωρήςεισ
8. Ζξοδα ζκδοςησ διμηνιαίου newsletter
"ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΨΑΘΟΡΥΓΟΥ
9.Λοιπά Ζξοδα Λειτουργίασ Χορευτικοφ
Τμήματοσ
10.Λογιςτική Ραρακολοφθηςη
11.Θρηςκευτική Εκδήλωςη Αγίων Ράντων
οδινή
12.Ζκτακτεσ υποχρεώςεισ
φνολο εξόδων
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
(ΠΛΕΟΝΑΜΑ) ΧΡΗΗ 2011

ΠΟΟ
4.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
1.396,76 €
17.396,76 €
ΠΟΟ

%
22,99%
17,24%
51,73%
8,03%
100%
%

300,00 €

1,82%

2.250,00 €
400,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

13,63%
2,42%
54,51%
6,06%
6,06%

500,00 €

3,03%

0,00 €

0,00%

500,00 €

3,03%

360,00 €

2,18%

400,00 €

2,42%

800,00 €
16.510,00 €

4,85%
100%

886,76 €

Συμπεράςματα Ο προϋπολογιςμόσ του τρέχοντοσ έτοσ προβλέπεται ότι θα κλείςει με
πλεόναςμα κατά προςέγγιςη ςτισ 887,00 ευρώ.
Ο Σαμίασ του υλλόγου
ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΛΤΒΡΑ

Ο Πρόεδροσ του υλλόγου
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 Φριστοδουλάκης
Ευάγγελος Κολύβρας
Αθανάσιος Κολύβρας
Κώστας Σομαράς
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