Πρακτικό 7ο/2012 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 1η Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 21:00 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. 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. Διοργάνωση του αγώνα διαθλούν 5ο Χάθαθλον στις 5 Αυγούστου
2012 και σχετική προτεινόμενη δαπάνη.
2. Αποδοχή δωρεάς εργοστασίου ΣΙΣΑΝ Α.Ε. , ύψους 1000 ευρώ.
3.Αποδοχή
δωρεάς
της
ΗΠΕΙΡΨΣΙΚΗ
ΕΜΥΙΑΛΨΕΨ Α.Ε. (εμφιαλωμένο νερό ΒΙΚΟ).
4. Πρόταση απονομής τιμητικής πλακέτας
Παπασπηλιόπουλο με δαπάνη 50,00 ευρώ.

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ
στον

Γεώργιο

5. υμμετοχή του υλλόγου μας στην ετήσια εορτή
Μεταμόρφωσης του ωτήρος εκκλησίας του Χαθόπυργου.

της

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Διοργάνωση του αγώνα διαθλούν 5ο
Ψάθαθλον στις 5 Αυγούστου 2012 και σχετική προτεινόμενη δαπάνη» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι την
Κυριακή 5/8/2012 θα διεξαχθεί το 5ο Χάθαθλον, αγώνας διάθλου (κολύμπι
– τρέξιμο) για μικρούς και μεγάλους αθλητές. Απευθυνόμαστε στους λάτρεις
του αγνού μαζικού αθλητισμού τόσο σε όσους έχουν ξανά-συμμετάσχει όσο δε
και σε εκείνους που θα θελήσουν για πρώτη φορά να γνωρίσουν τη γοητεία
του αθλήματος. Η προτεινόμενη δαπάνη για την εν λόγω διοργάνωση
ανέρχεται στο ποσό των 950 ευρώ και περιλαμβάνει:
1. Δαπάνη για την προμήθεια διαφημιστικής μπλούζας σε 200 τεμάχια με
το λογότυπο του Πολιτιστικού υλλόγου, του χορηγού μας (απόφαση 2
παρακάτω) και του Χάθαθλον. Η προεκτιμόμενη δαπάνη της ενέργειας
αυτή είναι 800 ευρώ,
2. Δαπάνη για την προμήθεια ειδών διατροφής για τους συμμετέχοντες
αθλητές αλλά και για τους 30 περίπου εθελοντές. Εκτίμηση κόστους
100 ευρώ
3. Δαπάνη για την προμήθεια μικρο-αναλωσίμων (μετάλλια των τριών
πρώτων κάθε σειράς και λοιπά αναλώσιμα (σακούλες σκουπιδιών,
σκούπες κλπ). Εκτίμηση κόστους περίπου 50 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 19/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 19/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 950 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Αποδοχή δωρεάς εργοστασίου ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. , ύψους 1000 ευρώ» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι την 30/07/2012 εστάλη από τον ύλλογό μας
προς τον διευθυντή του εργοστασίου ΣΙΣΑΝ Α.Ε. , αίτημα για την κάλυψη
δαπάνης προσφοράς αναμνηστικής μπλούζας των εθελοντών και των
συμμετεχόντων εν όψει της διοργάνωσης του διάθλου 5ο Χάθαθλον . την
συνέχεια με την με αριθμό πρωτοκόλλου 452/ 31-7-2012, η ΣΙΣΑΝ Α.Ε.,

αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και ως ενίσχυση δέχεται να μας καταβάλλει
ποσό ύψους 1000 ευρώ. [Εισηγήτρια πυρούλια Όλγα]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω οικονομική ενίσχυση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 20/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω χορηγία των 1000 ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Αποδοχή δωρεάς της ΗΠΕΙΡΨΣΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΕΜΥΙΑΛΨΕΨ Α.Ε. (εμφιαλωμένο νερό ΒΙΚΟ).» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η εν
λόγω εταιρεία, μας ενημερώνει μέσω του αντιπρόσωπού της Ιωάννη Μίχαλου,
πως προσφέρεται να δωρίσει 350 μπουκαλάκια νερό και 8 εξάδες μπουκάλια
νερού. [Εισηγήτρια πυρούλια Όλγα]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω χορηγία.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 21/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω χορηγία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση απονομής τιμητικής πλακέτας στον
Γεώργιο Παπασπηλιόπουλο με δαπάνη 50,00 ευρώ» ο εισηγητής του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η βράβευση
προσώπων που έχουν προσφέρει στην ανάταση της θρησκευτικής παράδοσης

του τόπου μας και πιο συγκεκριμένα ο ίδιος που πάντα υποστήριζε επάξια
πληθώρα εκκλησιαστικών αναλογίων στην βυζαντινή μουσική και έτερπε την
ακοή των πιστών με τις ψαλμωδίες του. Η βράβευση προτείνεται να
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5/8/2012, παραμονή του εορτασμού της
Μεταμόρφωσης του ωτήρος, στο ομώνυμο ξωκλήσι της ενορίας μας. Η
προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 50,00 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 22/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 22/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 50,00 ευρώ.

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Συμμετοχή του Συλλόγου μας στην ετήσια
εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος εκκλησίας του Ψαθόπυργου» ο εισηγητής
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη
η συμμετοχή του συλλόγου μας (όπως κάθε χρόνο) στην ετήσια πανηγυρική
εορτή της Μεταμόρφωσης του ωτήρος στο ομώνυμο εξωκλήσι στον
Χαθόπυργο. Η συμμετοχή μας όπως κάθε χρόνο περιλαμβάνει την δωρεά
προσφορά γλυκισμάτων στους παρευρισκόμενους στον πανηγυρικό εσπερινό
την παραμονή της εορτής αυτής. Η προτεινόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των 100,00 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 23/2012 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 23/2012
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη, ποσού των 100,00 ευρώ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ.. το άββατο 01 επτεμβρίου ώρα 21:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση της
αιμοδοσίας καθώς και την διοργάνωση της χορευτικής δραστηριότητας για
την σεζόν 2012 – 2013 με χοροδιδάσκαλο τον κ. Παναγιώτη Κατσίκη.

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

