Πρακτικό 4ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 13η Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
υλλόγου Χαθοπύργου, Εξακουστή Φαλκιοπούλου, το Διοικητικό υμβούλιο,
το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Φαλκιοπούλου, πρόεδρος



Όλγα πυρούλια, αντιπρόεδρος



Δημήτριο Κοντάκο, γενικός γραμματέας



Υωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κωνσταντίνο Σομαρά, ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Ευαγγελία Λάγιου, μέλος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω
ημερήσια διάταξη. την αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα
ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Παοάδξρη ςξσ ςαμείξσ ςξσ ρσλλόγξσ από ςημ απεουόμεμξ ςαμία ςξσ
Δ.. κ. Υχςειμή Παπαγεχογίξσ και ςημ παοαλαβή ασςξύ από ςξμ
μέξ ςαμία ςξσ Δ.. , κ. Κχρςαμςίμξ Σξμαοά. [Ειρηγήςοια Υχςειμή
Παπαγεχογίξσ]
2. Παοξυή Ενξσριξδόςηρηπ ρςξμ Σαμία ςξσ σλλόγξσ κξ Κχμρςαμςίμξ
Σξμαοά για ςημ αμάληφη υοημάςχμ από ςημ Εθμική Σοάπεζα
ρύμτχμα με ςξ Καςαρςαςικό ςξσ σλλόγξσ.

3. Δημιξσογία παιδικξύ θεαςοικξύ ςμήμαςξπ και διξογάμχρη θεαςοικήπ
παοάρςαρηπ ςημ 25η Μαοςίξσ με θέμα ςημ ένξδξ από ςξ Μερξλόγγι, σπό
ςημ καθξδήγηρη ςηπ καθηγήςοιαπ Θεαςοξλξγίαπ κ. Αμδοιάμμαπ
Φαλκίδη.
Αματξοικά με ςξ ποώςξ [1] θέμα «Παοάδξρη ςξσ ςαμείξσ ςξσ ρσλλόγξσ
από ςημ απεοχόμεμη ςαμία ςξσ Δ.Σ. κ. Φωςειμή Παπαγεωογίξσ και ςημ παοαλαβή
ασςξύ από ςξμ μέα ςαμία ςξσ Δ.Σ. , κ. Κωμρςαμςίμξ Τξμαοά» η ειρηγήςοια ςξσ
θέμαςξπ είπε ποξπ ςξ Δ «Ο ρύλλξγξπ διαθέςει ςα ακξλξύθχπ πξρά:
1. 1141,11 εσοώ ρε ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ρςημ Εθμική Σοάπεζα
2. 1294,75 εσοώ μεςοηςά »
Σξ Δ ατξύ επαλήθεσρε ςα παοαπάμχ απξδέυθηκε ςημ παοάδξρη ςξσ
ςαμίξσ από ςξ μέλξπ ςξσ Δ κα Υχςειμή Παπαγεχογίξσ ρςξμ μέξ ςαμία ςξσ
σλλόγξσ κξ Κχμρςαμςίμξ Σξμαοά πξσ έγιμε ρύμτχμα με ςξ Καςαρςαςικό.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 17/2013 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :
ΑΠΟΥΑΗ υπ' αριθ. 17 / 2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αποδέχεται τημ
παράδοση και παραλαβή του ταμείου του Συλλόγου από τημ απερχόμεμη
ταμία κα. Φωτειμή Παπαγεωργίου στομ μέο ταμία του Συλλόγου κο
Κωμσταμτίμο Τομαρά και επαλήθευσε το υπόλοιπο τωμ διαθεσίμωμ του
Συλλόγου που αμαλύομται σε : 1.141,11 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
στημ Εθμική Τράπεζα και μετρητά 1294,75 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΕΞΑΚΟΤΣΗ ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΝΣΑΚΟ

Ο ΣΑΜΙΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΜΑΡΑ
Αματξοικά με ςξ δεύςεοξ [2] θέμα «Παοάδξρη ςξσ ςαμείξσ ςξσ ρσλλόγξσ
από ςημ απεοχόμεμη ςαμία ςξσ Δ.Σ. κα. Φωςειμή Παπαγεωογίξσ και ςημ παοαλαβή
ασςξύ από ςξμ μέξ ςαμία ςξσ Δ.Σ. , κ. Κωμρςαμςίμξ Τξμαοά» η ειρηγήςοια ςξσ
θέμαςξπ είπε ποξπ ςξ Δ «υεςικά με ςημ διαδικαρία αμάληφηπ, ρύμτχμα με ςξ
άοθοξ 17 ‹‹Καθήκξμςα Σαμείξσ›. ύμτχμα με ςξ ρυεςικό άοθοξ απαιςείςαι ειδικό
έγγοατξ πξσ τέοει ςημ σπξγοατή ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ Δ.., ςξσ Γεμικξύ
Γοαμμαςέα και ςξσ Σαμία, για ςημ αμάληφη υοημάςχμ.
Με βάρη ςημ απαίςηρη ασςή, ποξςείμεςαι η σπξβξλή ςξσ ακόλξσθξσ
εγγοάτξσ – εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ.

Υαλήοξσ 66 Παοαλία Χαθξπύογξσ
Σ.Κ. Χαθξπύογξσ Δ.Ε. Ρίξσ Δ. Παςοέχμ, ΣΚ. 26504
Σηλέτχμξ : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληοξτξοίεπ : Σξμαοάπ Κχμρςαμςίμξπ
ΕΝΣΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΟΛΗ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με ςημ παοξύρα μαπ εμςξλή και ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 17 ςξσ
Καςαρςαςικξύ ςξσ σλλόγξσ μαπ, ενξσριξδξςείςαι ξ Σαμίαπ μαπ Σξμαοάπ
Κχμρςαμςίμξπ, όπχπ ποξυχοήρει ρε αμάληφη πξρξύ υιλίχμ εκαςό ραοάμςα
έμα εσοώ και έμςεκα λεπςώμ ( 1.141,11 εσοώ) για υοημαςξδόςηρη ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ σλλόγξσ.
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ο ΣΑΜΙΑ
ΣΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Μεςά από διαλξγική ρσζήςηρη απξταρίρςηκε ξμότχμα η έγκοιρη ςηπ
παοαπάμχ ειρήγηρηπ και ςξσ εγγοάτξσ εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό
λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ ρςημ Εθμική Σοάπεζα.
Η απόταρη ασςή πήοε ςξμ αύνξμςα αοιθμό 18/ 2013 και διαςσπώμεςαι
χπ ακξλξύθχπ :

ΑΠΟΥΑΗ υπ' αριθ. 18 / 2013
Σξ Δ.. ςξσ Πξλιςιρςικξύ σλλόγξσ Χαθξπύογξσ απξτάριρε ςημ
έγκοιρη ςξσ ακόλξσθξσ εγγοάτξσ εμςξλήπ αμάληφηπ από ςξμ ςοαπεζικό
λξγαοιαρμό ςξσ ρσλλόγξσ ρςημ Εθμική Σοάπεζα.
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ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΣΟΛΗ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με ςημ παοξύρα μαπ εμςξλή και ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 17 ςξσ
Καςαρςαςικξύ ςξσ σλλόγξσ μαπ, ενξσριξδξςείςαι ξ Σαμίαπ μαπ Σξμαοάπ
Κχμρςαμςίμξπ, όπχπ ποξυχοήρει ρε αμάληφη πξρξύ υιλίχμ εκαςό ραοάμςα
έμα εσοώ και έμςεκα λεπςώμ ( 1.141,11 εσοώ) για υοημαςξδόςηρη ςχμ
δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ σλλόγξσ.
ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ο ΣΑΜΙΑ

ΣΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ο ΣΑΜΙΑ
ΣΟΜΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
Αματξοικά με ςξ ςοίςξ [3] θέμα «Δημιξσογία παιδικξύ θεαςοικξύ ςμήμαςξπ
και διξογάμωρη θεαςοικήπ παοάρςαρηπ ςημ 25η Μαοςίξσ με θέμα ςημ ένξδξ από ςξ
Μερξλόγγι, σπό ςημ καθξδήγηρη ςηπ καθηγήςοιαπ Θεαςοξλξγίαπ κ. Αμδοιάμμαπ
Χαλκίδη» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: τα πλαίσια διεξαγωγής της θεατρικής παράστασης, ο μόνος
κατάλληλος χώρος που διαθέτει την υποδομή για την πραγματοποίηση της
παράστασης είναι η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού χολείου
Χαθοπύργου. Θα υποβληθεί σχετική αίτηση παραχώρησης του χώρου, προς
τον Προϊστάμενο του Δημοτικού χολείου κ. Νικολακόπουλο Νικόλαο για
έγκριση από την Πρωτοβάθμια. [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση και εκδήλωση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 19/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω αίτηση και εκδήλωση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ το άββατο 6 Απριλίου 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Χαθοπύργου, με βασικό θέμα την εντατικοποίηση των
ρυθμών για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας καθαρισμού στα
πλαίσια συμμετοχής του υλλόγου στην πανελλήνια εθελοντική καμπάνια
καθαρισμού Let’s Do It που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Απριλίου
στο Λιμάνι του Χαθοπύργο.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:

Η Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου

Φαλκιοπούλου Εξακουστή

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

πυρούλια Όλγα
Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Σομαράς Κωνσταντίνος
Λάτσινος Νίκος
Λάγιου Ευαγγελία
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του υλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

