Πρακτικό 6ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 16η Ιουνίου 2012 ημέρα Σάββατο 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. Κωνσταντίνος Σομαράς, ειδικός γραμματέας
7. Βαγγέλη Κολύβρα, μέλος
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. Αρωγή στην διοργάνωση της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Η
Θέμις έχει θέμα» υπέρ ενίσχυσης της Σράπεζας τροφίμων της Ι. Μ.
Πατρών και σχετική προτεινόμενη δαπάνη.
2. Ανάγκη αντικατάστασης κλειδαριάς ασφαλείας του κουτιού στον
σταθμό ΑΝΣΕΝΝΑ και προτεινόμενη δαπάνη.

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Αρωγή στην διοργάνωση της
θεατρικής παράστασης την Παρασκευή 20 Ιουλίου και ώρα 21:15 με
τίτλο «Η Θέμις έχει θέμα» υπέρ ενίσχυσης της Τράπεζας τροφίμων της
Ι. Μ. Πατρών» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: ότι οι ταξιδευτές της πρόζας της Ένωσης
Καλαβρυτινών Πάτρας επιθυμούν να παρουσιάσουν την θεατρική
παράσταση με τίτλο «Η Θέμις έχει θέμα». Πρόκειται για 12 εύθυμα
χρονογραφήματα του Δημήτρη Χαθά, διασκευασμένα από τον
Φρήστο Μπαΐρακτάρη και ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης έγκειται
στην συγκομιδή τροφίμων για την ενίσχυση της Σράπεζας Σροφίμων
της Ι.Μ. Πατρών. Προτείνεται η κάλυψη της ηχητικής και
φωνητικής εγκατάστασης (προμηθευτής Άρης Σίγκας), καθώς και
ενοικίαση 170 καθισμάτων (προμηθευτής κ. Καρασκούτης Άγγελος)
να καλυφθεί από το ταμείο του υλλόγου. Η προτεινόμενη δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 270 ευρώ. [Εισηγητής Καραβίδας
Δημήτρης]
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 17/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 17/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 270 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Προτεινόμενη αντικατάσταση
κλειδαριάς ασφαλείας του κουτιού στον σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι αναγκαία η
αντικατάσταση της υφιστάμενης κλειδαριάς με μία κλειδαριά ασφαλείας του
κουτιού στον σταθμό ΑΝΣΕΝΝΑ, για την καλύτερη φύλαξη του χώρου. Η
προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 20 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 18/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 18/2012

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την συνολική δαπάνη, ποσού των 20 ευρώ.
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 01 Αυγούστου ώρα 21:00 στα γραφεία του τοπικού
συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των ρυθμών
για την άρτια διεξαγωγή της δραστηριότητας Χάθαθλον στις 5 Αυγούστου 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
Σομαράς Κωνσταντίνος
Κολύβρας Βαγγέλης
Σσάκας Νεκτάριος
Ανθόπουλος Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα
Η Γραμματέας του υλλόγου
Φαλκιοπούλου Εξακουστή

