Πρακτικό 7ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

τον Χαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Σ. Κ. Χαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 21η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 20:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του
Πολιτιστικού

υλλόγου

Χαθοπύργου,

Εξακουστή

Φαλκιοπούλου,

το

Διοικητικό υμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Φαλκιοπούλου, πρόεδρος



Δημήτριο Κοντάκο, γενικός γραμματέας



Υωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος



Ευαγγελία Λάγιου, μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα πυρούλια αντιπρόεδρος και ο
Κώστας Σομαράς Σαμίας του υλλόγου.
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. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα
Ιούνιο. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου]
2. Πληρωμή για την καθαριότητα του κλειστού γυμναστηρίου και
των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα του χορού, στην
κ. Λικμέτα Υλώρα για τον μήνα Ιούνιο. [Εισηγήτρια Ειρήνη
Παπαγεωργίου]
3. Πρόταση εκτύπωσης εισιτηρίων του ενός ευρώ για την πανήγυρη
της Αγίας Σριάδας, λαχνούς για την λαχειοφόρο αγορά καθώς και
σειρές αποδείξεων που θα θεωρηθούν από την εφορία για την
εκδήλωση των Αγίων Πάντων στην Ροδινή. Προτείνεται η συνολική
δαπάνη των 500 ευρώ συν Υ.Π.Α. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Φαλκιοπούλου]
4. Αποδοχή ποσού 400 ευρώ από την ΣΙΣΑΝ Α.Ε. Μονάδα Δρεπάνου
σε ένδειξη ενίσχυσης του υλλόγου για την δραστηριότητα
εξωραϊσμού την Πασχαλινή περίοδο.[Εισηγήτρια Εξακουστή
Φαλκιοπούλου]
5.Πρόταση βράβευσης της ΣΙΣΑΝ Α.Ε. Μονάδα Δρεπάνου για την
ενίσχυσή της προς τον ύλλογο και για την συνεχή θετική της στάση
απέναντι στα διάφορα αιτήματα του υλλόγου. Επίσης προτείνεται η
βράβευση της Σοπικής Ερασιτεχνικής Ομάδας Αναγέννηση
Χαθοπύργου για την επιτυχή άνοδό της στην Α Κατηγορία Σοπικού
Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος της Ε.Π.. Αχαΐας. Επίσης
προτείνεται η βράβευση του σεφ κ. Βασίλη Αλεξανδρόπουλου για
την ανιδιοτελή προσφορά των μαγειρικών του ικανοτήτων στις
διάφορες εκδηλώσεις του υλλόγου.Προτείνεται η συνολική δαπάνη
των 150 ευρώ, όπου εμπεριέχεται ο Υ.Π.Α.[Εισηγήτρια Εξακουστή
Φαλκιοπούλου]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Ιούνιο 2013» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η συνολική δαπάνη πληρωμής
ανέρχεται στο ποσό των 720,00 ευρώ, όπου εμπεριέχεται και ο Υ.Π.Α.
[Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη]
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 35/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 35/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την δαπάνη των 720,00 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή για την καθαριότητα του
κλειστού γυμναστηρίου και των χώρων υγιεινής σχετικά με την δραστηριότητα
του χορού, στην κ. Λικμέτα Φλώρα για τον μήνα Ιούνιο του 2013» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η καθαριότητα
έχει πραγματοποιηθεί από την κ. Λικμέτα Υλώρα όπου έχει διαπιστωθεί πολύ
καλή συντήρηση των χώρων εκ μέρους της. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των 30 ευρώ. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Ειρήνη]
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 36/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 36/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη των 30 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση εκτύπωσης εισιτηρίων του ενός
ευρώ για την πανήγυρη της Αγίας Σριάδας, λαχνούς για την λαχειοφόρο αγορά,
σειρών αποδείξεων που θα θεωρηθούν από την εφορία για την εκδήλωση των
Αγίων Πάντων στην Ροδινή και αγορά δώρων αξίας 530 συν Φ.Π.Α..
Προτείνεται η συνολική δαπάνη των 1030 ευρώ συν Φ.Π.Α.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι κατόπιν συνεννόησης
με την λογίστρια του υλλόγου κ. Βάνα Αϊβαλιώτη κρίνεται αναγκαία η
παραπάνω πρόταση ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαύγεια και καλύτερος
έλεγχος στα έσοδα του υλλόγου από τα μέλη του, από τις συγκεκριμένες
εκδηλώσεις. Επίσης η διανομή λαχειφόρου είναι ένα επιπλέον μέσο αύξησης
των εσόδων του συλλόγου για διοργανώσεις περαιτέρω δραστηριοτήτων.
[Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και δαπάνη.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 37/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Αποδοχή ποσού 400 ευρώ από την
ΣΙΣΑΝ Α.Ε. Μονάδα Δρεπάνου σε ένδειξη ενίσχυσης του υλλόγου για την
δραστηριότητα εξωραϊσμού την Πασχαλινή περίοδο.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι την 17/05/2013 είχε γίνει
έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 6, όπου αιτούμαστε την χορηγία ποσού 900
ευρώ προς την ΣΙΣΑΝ Α.Ε. Σο από 20/06/2013 έγγραφο της ΣΙΣΑΝ Α.Ε. με
αριθμό πρωτοκόλλου 243, μας ενέκρινε το ποσό των 400 ευρώ ως χορηγία
για την δραστηριότητα του εξωραϊσμού. Η προσφορά της Μονάδας Δρεπάνου
είναι σημαντική και ελπίζουμε στην συνέχιση της συνεργασίας μας και στο
μέλλον. [Εισηγήτρια Εξακουστή Φαλκιοπύλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αποδοχή.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 38/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 38/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω αποδοχή των 400 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..
ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..
ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση βράβευσης της ΣΙΣΑΝ Α.Ε.
Μονάδα Δρεπάνου για την ενίσχυσή της προς τον ύλλογο και για την συνεχή
θετική της στάση απέναντι στα διάφορα αιτήματα του υλλόγου. Επίσης
προτείνεται η βράβευση της Σοπικής Ερασιτεχνικής Ομάδας Αναγέννηση
Ψαθοπύργου για την επιτυχή άνοδό της στην Α Κατηγορία Σοπικού
Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος της Ε.Π.. Αχαΐας. την συνέχεια προτείνεται η
βράβευση του μάγειρα - σεφ κ. Βασίλη Αλεξανδρόπουλου για την ανιδιοτελή

προσφορά των μαγειρικών του ικανοτήτων στις διάφορες εκδηλώσεις του
υλλόγου. Προτείνεται η συνολική δαπάνη των 150 ευρώ, όπου εμπεριέχεται ο
Φ.Π.Α.[ [Εισηγήτρια Φαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 39/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 39/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Δ..

ΦΑΛΚΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΞΑΚΟΤΣΗ

ΚΟΝΣΑΚΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο Δ την Σετάρτη 3 Ιουλίου 2013 και ώρα 17:00 στα γραφεία του
τοπικού

συμβουλίου

Χαθοπύργου,

με

βασικό

θέμα

τον

οικονομικό

απολογισμό από τις δύο εκδηλώσεις εορτασμού στις 23 και 29 Ιουνίου 2013,
την εντατικοποίηση των ρυθμών για την διοργάνωση του Χάθαθλον και της
ημερήσιας εκδρομής.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Σου Διοικητικού υμβουλίου

Σα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Φαλκιοπούλου Εξακουστή

Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Υωτεινή
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάγιου Ευαγγελία

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του υλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

