Πρακτικό 5ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 5η Ιουνίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα
20:30 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
Απουσίαζαν διακιολογημένα οι
7. Κωνσταντίνος Σομαράς, ειδικός γραμματέας
8. Νεκτάριος Σσάκας, 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. Εντατικοποίηση του ρυθμού διοργάνωσης για τον εορτασμό της
ενορίας των Αγίων Πάντων Ροδινής Σ.Κ. Χαθοπύργου καθώς και
προτεινόμενες δαπάνες για την κάλυψη της διοργάνωσης.
2. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα
Απρίλιο και Μάιο, με δαπάνη 660,00 ευρώ και 930,00 ευρώ
αντίστοιχα.

3. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και
των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην
κα Λαμπρινή Λάτσινου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με
συνολική δαπάνη 80,00 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 πολλοί κάτοικοι της Ροδινής και μέλη του
Πολιτιστικού υλλόγου Χαθοπύργου θα προσφέρουν τοπικά
εδέσματα. Επίσης θα προσφερθεί καφές φίλτρου για αυτό τον λόγο
επιθυμητή είναι η αγορά της κατάλληλης μηχανής, η οποία βέβαια
μπορεί να καλύψει και άλλες δραστηριότητες του υλλόγου.
Προτείνεται η κάλυψη της εκδήλωσης από d-j καθώς και η
παρουσία ιεροψάλτη για την άρτια διεγαγωγή της θρησκευτικής
ακολουθίας. Η συνολική δαπάνη για την διοργάνωση ανέρχεται στο
ποσό των 415 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 14/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 14/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 415 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Απρίλιο και Μάιο, με δαπάνη 660,00 ευρώ
και 930,00 ευρώ αντίστοιχα» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι ήρθε το τέλος της τετράμηνης προετοιμασίας των
χορευτικών μας τμημάτων από τον χοροδιδάσκαλο Παναγιώτη Κατσίκη, όπου
όλοι έμειναν ευχαριστημένοι από την χορευτική παράσταση στον εορτασμό
της Αγίας Σριάδας, την Κυριακή 3 Ιουνίου και θα πρέπει να ανανεωθεί το
ραντεβού για την χορευτική παράσταση για τον εορτασμό των Αγίων Πάντων
την Κυριακή 10 Ιουνίου. Επίσης πρέπει να γίνει η εξόφληση παροχής
υπηρεσιών του κ. Κατσίκη με συνολική δαπάνη 1590 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 15/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 15/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την συνολική δαπάνη, ποσού των 1590 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή για την καθαριότητα του
κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα
του χορού, στην κα Λαμπρινή Λάτσινου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο με
συνολική δαπάνη 80,00» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητος ο καθαρισμός τόσο της
αίθουσας όσο και των χώρων υγιεινής, σχετικά με την χρήση τους από τους
συμμετέχοντες στις χορευτικές δραστηριότητες. Η καθαριότητα έχει
πραγματοποιηθεί από την κ. Λάτσινου Λαμπρινή η οποία έφερε άριστα εις
πέρας την υγιεινή συντήρηση των χώρων. Η συνολική δαπάνη για τους μήνες
Απρίλιο και Μάιο ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ. [Εισηγήτρια
Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 16/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 16/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 80 ευρώ στην κα Λάτσινου Λαμπρινή.
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 16 Ιουνίου ώρα 18:30 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα τον οικονομικό απολογισμό για το
πανηγύρι της Αγίας Σριάδας και για το πανηγύρι των Αγίων Πάντων, καθώς

και για την εντατικοποίηση των ρυθμών για την άρτια διεξαγωγή της
δραστηριότητας Χάθαθλον στον Αύγουστο του 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
Κολύβρας Βαγγέλης

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

