Πρακτικό 4ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 26η Μαίου 2012 ημέρα Σάββατο και
ώρα 09:00 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. Βαγγέλη Κολύβρα, μέλος
7. Κωνσταντίνος Σομαράς, ειδικός γραμματέας
8. Νεκτάριος Σσάκας, μέλος
Απουσίαζε διακιολογημένα ο
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. Εντατικοποίηση του ρυθμού διοργάνωσης για τον εορτασμό της
Αγίας Σριάδας την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 καθώς και
προτεινόμενες δαπάνες για την κάλυψη της διοργάνωσης.
2. Προτεινόμενη διοργάνωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος, με την αρωγή της Α.Ε. Σσιμέντων ΣΙΣΑΝ
στις 5 Ιουνίου 2012, με θέμα «Δεντροφύτευση».
3. Αποδοχή δωρεάς εργοστασίου ΣΙΣΑΝ Α.Ε. , ύψους 300 ευρώ.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Εορτασμός και προτεινόμενες
δαπάνες για την διοργάνωση του εορτασμού της ενορίας των Αγίων
Πάντων Ροδινής Τ.Κ. Ψαθοπύργου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε
τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι όπως και την προηγούμενη
χρονιά έτσι και φέτος προτείνεται η μουσική κάλυψη της
διοργάνωσης από το σχήμα του κ. Ζωιτόπουλου με δαπάνη 1300
ευρώ, η οποία μειώθηκε κατά 300 ευρώ σε σχέση με την περασμένη
χρονιά. Επίσης προτείνεται η ηχητική και φωτιστική κάλυψη του κ.
Σίγκα, κατόπιν συννενόησής του με τον κ. Καραβίδα, με δαπάνη
850 ευρώ. Καθώς προτείνεται η απόδοση πλακέτας τιμητικής
διάκρισης, δαπάνης 50 ευρώ, στον κ. Νικόλαο Αθανασόπουλο που
τόσο έχει συμβάλλει στην πολιτιστική και θρησκευτική ανάταση του
τόπου μας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2200 ευρώ.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 11/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 11/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 2200 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Προτεινόμενη διοργάνωση για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με την αρωγή της Α.Ε.
Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ στις 5 Ιουνίου 2012, με θέμα «Δεντροφύτευση».ο εισηγητής
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι απαραίτητη είναι
η ενημέρωση όλων μας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και ότι είναι
πρωταρχικό για τον καθέναν η ανάπτυξη μίας σωστής σχέσης, σχέσης
συνεργασίας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον. Αρωγός μας σε αυτή την
προσπάθεια θα είναι η εταιρεία ΣΙΣΑΝ Α.Ε. και με την βοήθεια των μαθητών
του δημοτικού σχολείου Χαθοπύργου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα
μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας για μία καλύτερη σε ποιότητα ζωή. [Εισηγητής
Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 12/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 12/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την πραγματοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας και της οικονομικής
κάλυψης των ανθών από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Αποδοχή δωρεάς εργοστασίου ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. , ύψους 300 ευρώ».ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: ότι την /05/2012 εστάλη από τον ύλλογό μας προς τον
διευθυντή του εργοστασίου ΣΙΣΑΝ Α.Ε. , αίτημα για οικονομική ενίσχυση εν
όψει της διοργάνωσης του πανηγυριού της Αγίας Σριάδας. την συνέχεια με
την με αριθμό πρωτοκόλλου 289/ 25-5-2012, η ΣΙΣΑΝ Α.Ε., αποδέχθηκε την
πρόσκλησή μας και ως ενίσχυση δέχεται να μας καταβάλλει ποσό ύψους 300
ευρώ. [Εισηγητής Καραβίδας Δημήτρης]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δραστηριότητα.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 13/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την προσφορά – δωρεά της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ποσού 300 ευρώ.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. την Σρίτη 5 Ιουνίου ώρα 20:30 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των ρυθμών
για την διεξαγωγή της εκδήλωσης στους Άγιους Πάντες της Ροδινής Σ.Κ.
Χαθοπύργου στις 10 Ιουνίου 2012 και την τακτοποίηση των δαπανών σχετικά
με την δραστηριότητα του χορού.
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 Κωνσταντίνος
Κολύβρας Βαγγέλης
Σσάκας Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

