Πρακτικό 3ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 7η Απριλίου 2012 ημέρα Σάββατο και
ώρα 19:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Πολιτιστικού
υλλόγου Χαθοπύργου, Δημήτρη Καραβίδα, το Διοικητικό υμβούλιο, το
οποίο απαρτίστηκε από τους:
1. Δημήτριο Καραβίδα, πρόεδρος
2. Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος
3. Εξακουστή Φαλκιοπούλου, γενικός γραμματέας
4. Υωτεινή Παπαγεωργίου, ταμίας
5. Μαρία Λάτσινου, έφορος
6. Κωνσταντίνο Σομαρά, ειδικός γραμματέας
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
7. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
8. Βαγγέλης Κολύβρας, μέλος
9. Παναγιώτης Ανθόπουλος, μέλος
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο προεδρεύων της συνεδρίασης
κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω ημερήσια
διάταξη. την αρχή τον λόγο πήρε ο πρόεδρος, ο οποίος έθεσε τα ζητήματα
της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Εξόφληση της εργασίας του κ. Σσάμη για αποκατάσταση της
βλάβης της κεραίας του ραδιοσταθμού ΑΝΣΕΝΝΑ, και διενέργειας
εράνου για την συγκέντρωση της δαπάνης των 490 ευρώ.
5. Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας εκδρομής στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης στις 20 Μαΐου 2012.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Εξόφληση της εργασίας του κ. Τσάμη
για αποκατάσταση της βλάβης της κεραίας του ραδιοσταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ, και
διενέργειας εράνου για την συγκέντρωση της δαπάνης των 490 ευρώ» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω
περιοδικής βλάβης της κεραίας του ραδιοσταθμού ΑΝΣΕΝΝΑ, κατόπιν
αυτοψίας μελών του Δ.. διαπιστώθηκε ότι ο προηγούμενος τεχνικός, κατόπιν
κακής συνεννόησης όπως δήλωσε, προέβηκε στην αντικατάσταση του
ελαττωματικού ανταλλακτικού από ένα καινούργιο καθώς και πως για την
τοποθέτηση και αποκατάσταση της εν λόγω βλάβης θα χρειασθεί η δαπάνη
των 490 ευρώ. Προτείνεται η αλλαγή κλειδαριάς του κουτιού του
ραδιοσταθμού και από αυτό το σημείο και έπειτα υπεύθυνος για την όποια
αναγκαία αποκατάσταση βλάβης καθώς και για την φύλαξη της κλειδαριάς
που θα αντικατασταθεί θα είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού υλλόγου.
Επίσης ο τεχνικός που ο ύλλογος θα ορίσει να παρέχει δωρεάν την εργασία
αποκατάστασης με μόνη δαπάνη την αγορά των ανταλλακτικών. [Εισηγητής
Σομαράς Κωνσταντίνος]
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η ανάληψη της συγκεκριμένης
αρμοδιότητας και δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 9/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 9/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και της δαπάνης των 490 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας
εκδρομής στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης στις 20 Μαΐου 2012» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: πως είναι
απαραίτητη η πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής γιατί η γνώση της
πολιτισμική μας κληρονομιάς θα μας φέρει πιο κοντά στις ρίζες και στην
ιστορία του τόπου μας. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η πραγματοποίηση της εν λόγω
δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 10/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 10/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την πραγματοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. το άββατο 26 Μαΐου και ώρα 18:45 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των ρυθμών
για την άρτια διεξαγωγή της δραστηριότητας για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2012, για τον εορτασμό
της Αγίας Σριάδας στις 3 Ιουνίου 2012 και των Αγίων Πάντων στις 10 Ιουνίου
2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση και για αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου

Καραβίδας Δημήτρης

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

πυρούλια Όλγα
Φαλκιοπούλου Εξακουστή
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Λάτσινου Μαρία
Σομαράς Κωσταντίνος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

