Πρακτικό 8ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 3η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18:00 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ψαθοπύργου, Εξακουστή Χαλκιοπούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο,
το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, πρόεδρος



Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος



Δημήτριο Κοντάκο, γενικός γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κώστας Τομαράς, ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος



Ευαγγελία Λάγιου, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως άνω
ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία έθεσε τα
ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :

1. Απολογισμός πανηγύρεων Αγίας Τριάδας και Αγίων Πάντων
[Εισηγητής Κώστας Τομαράς]
2. Πληρωμή στον Κ. Καραδήμα το ποσό των 120,00 ευρώ για
εξάμηνη υποστήριξη της ιστοσελίδας του Συλλόγου και το ποσό των
105,00 ευρώ για την ετήσια συντήρηση της ιστοσελίδας. Η συνολική
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 225 ευρώ. [Εισηγητής Κώστας
Τομαράς ]
3. Πληρωμή στην κ. Βάνα Αϊβαλιώτη για την ετήσια λογιστική
παρακολούθηση το ποσό των 80,00 ευρώ. [Εισηγητής Κώστας
Τομαράς ]
4. Πληρωμή καθηγητριών θεατρολογίας κας Χαλκίδη και κας
Καραμούζη για την περίοδο Μάρτης-Ιουνης με συνολική δαπάνη
600 ευρώ. [Εισηγήτρια Φωτεινή Παπαγεωργίου]
5. Αίτηση χορηγίας από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε του ποσού των 700 ευρώ
για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την διοργάνωση του αγώνα
διάθλου Ψάθαθλον, εκτιμώμενη συνολική δαπάνη και εντολή
πληρωμής του ποσού επιχορήγησης των 400 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. για τις ανάγκες εξωραϊσμού της κοινότητας. [Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
6. Πρόταση δαπάνης 28 ευρώ για την προσφορά άρτων στην
αρτοκλασία του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου
2013. Εισηγητής [Νικόλαος Λάτσινος]
7. Παράδοση των τριών ζεύγων κλειδιών των αιθουσών
δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την περίοδο Μάρτης – Ιούνιος του
2013 στον Προϊστάμενο του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου
Ψαθοπύργου
κ.
Νικολακόπουλου.
[Εισηγήτρια
Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
8. Πρόταση παραχώρησης του εξοπλισμού του Συλλόγου όσον
αφορά στην διοργάνωση πανήγυρης της Τοπικής Ερασιτεχνικής
Ομάδας "Αναγέννηση Ψαθοπύργου" την Κυριακή 11 Αυγούστου για
τον εορτασμό της θρησκευτικής πανήγυρης του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης
του Σωτήρος της κοινότητας Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Μαρία
Λάτσινου]
9. Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας εκδρομής σε Ναύπλιο στις 5
Σεπτέμβρη με κόστος συμμετοχής 20 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]

10. Πρόταση ανάθεσης χρέη dj στην δραστηριότητα Ψάθαθλον στις
4 Αυγούστου 2013 στον κ. Άγη Παγώνη. [Εισηγήτρια Όλγα
Σπυρούλια]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Απολογισμός πανηγύρεων Αγίας
Τριάδας και Αγίων Πάντων» o εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και
ανέπτυξε τα ακόλουθα: Κατόπιν σχολαστικού ελέγχου η συνολική δαπάνη
πληρωμής για τις δύο πανήγυρεις, ανέρχεται στο ποσό των 14.268,51 ευρώ.
Ενώ τα έσοδα είναι 11.968,70 ευρώ. Προτείνεται να γίνει ανάληψη από το
ταμείο 128,26 ευρώ και 1.141,11 ευρώ, όπου παλαιότερα είχε γίνει ανάληψη
από τον τραπεζικό λογαρισαμό. Σε αυτή την περίπτωση το ταμείο θα
παρουσιάζει έλλειμμα 1300,00 ευρώ και θα οφείλεται στην επένδυση που
έγινε για την κατασκευή της μεταλλικής πλατφόρμας (πατάρι μουσικών
σχημάτων). [Εισηγητής Τομαράς Κωνσταντίνος]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και ανάληψη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 40/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 40/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω ανάληψη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή στον Κ. Καραδήμα το ποσό
των 120,00 ευρώ για εξάμηνη υποστήριξη της ιστοσελίδας του Συλλόγου και το
ποσό των 105,00 ευρώ για συντήρηση της ιστοσελίδας. Η συνολική δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 225 ευρώ» o εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η ύπαρξη της ιστοσελίδας του συλλόγου μας είναι
ιδιαίτερα σημαντική διότι μέσω αυτής διαφημίζεται το έργο μας,
ενημερώνονται τα μέλη μας για τις διάφορες ανάγκες της κοινότητάς μας και
αυξάνεται η επισκεψιμότητα τουριστών στον τόπο μας. Κατόπιν αυτού
κρίνεται αναγκαία η παραπάνω πληρωμή, διότι σε σχέση με τα
πλεονεκτήματα που επιφέρει το κόστος δαπάνης είναι ευτελές. [Εισηγητής
Τομαράς Κωνσταντίνος]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και ανάληψη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 41/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 41/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή στην κ. Βάνα Αϊβαλιώτη για
την ετήσια λογιστική παρακολούθηση το ποσό των 80,00 ευρώ.» o εισηγητής
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η τήρηση λογιστικών
βιβλίων είναι απαραίτητη για την σωστή τάξη εσόδων-εξόδων των
δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας. Για αυτό τον λόγο κρίνεται αναγκαία η
πληρωμή των 80 ευρώ για την εργασία της κ. Αϊβαλιώτη. [Εισηγητής Τομαράς
Κωνσταντίνος]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και ανάληψη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 42/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 42/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πληρωμή των καθηγητριών
θεατρολογίας κας Χαλκίδη και κας Καραμούζη για την περίοδο Μάρτης-Ιούνης
με συνολική δαπάνη 600 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η θεατρική ομάδα έχει αναπτύξει σημαντική
πρόοδο στην μίμηση και υποκριτική. Το έργο των καθηγητριών είναι
σημαντικό διότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη των
μαθημάτων κατάφεραν να συγκροτήσουν μία δυνατή θεατρική ομάδα. Το
ποσό που αναλογεί στην πληρωμή για την τετράμηνη παροχή εργασίας είναι
600 ευρώ. [Εισηγήτρια Παπαγεωργίου Φωτεινή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση και ανάληψη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 43/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 43/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Αίτηση χορηγίας από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε
του ποσού των 700 ευρώ για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την
διοργάνωση του αγώνα διάθλου Ψάθαθλον, εκτιμώμενη συνολική δαπάνη και
εντολή πληρωμής του ποσού επιχορήγησης των 400 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
για τις ανάγκες εξωραϊσμού της κοινότητας.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε
τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Δεδομένου ότι οι συνδρομές από τα μέλη
του Συλλόγου έχουν φθίνουσα πορεία, η συνδρομή της Μονάδας Δρεπάνου
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι καταλυτική στις δραστηριότητές μας. Η εκτιμώμενη δαπάνη
για το φετινό Ψάθαθλον θα ανέλθει περίπου στα 800 ευρώ. Επίσης κρίνεται
αναγκαία η ανάληψη των 400 ευρώ για κάλυψη των κοινοτικών αναγκών
(δραστηριότητα εξωραϊσμού). [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση χορηγίας καθώς και
η ανάληψη των τετρακοσίων ευρώ.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού τετρακοσίων ευρώ και (
400 ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της
παραπάνω εισήγησης και του εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τραπεζικό
λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 44/ 2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 44 / 2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αποφάσισε την
έγκριση του ακόλουθου εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τραπεζικό
λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………..
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού τετρακοσίων ευρώ ( 400
ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση δαπάνης 28 ευρώ για την
προσφορά άρτων στην αρτοκλασία του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 6
Αυγούστου 2013.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: Προτείνεται ο Σύλλογος να προσφέρει 5 τεμάχια από άρτους στην
αρτοκλασία του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα με δαπάνη 28 ευρώ,
δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας του για περαιτέρω προσφορά.
[Εισηγητής Λάτσινος Νικόλαος]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση χορηγίας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 45/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 45/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω απροσφορά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Παράδοση των τριών ζεύγων κλειδιών
των αιθουσών δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την περίοδο Μάρτης – Ιούνιος
του 2013 στον Προϊστάμενο του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου κ.
Νικολακόπουλου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: Κατόπιν σχολαστικού ελέγχου του χώρου δραστηριοτήτων από τον
Σύλλογο θα γίνει η παράδοση των κλειδιών και για αυτό θα συνταχθεί
πρακτικό παράδοσης παραλαβής από τον κ. Νικολακόπουλο, αντίγραφο του
οποίου θα διατηρηθεί στο αρχείο του Συλλόγου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω παράδοση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 46/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 46/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω προσφορά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Πρόταση παραχώρησης του εξοπλισμού
του Συλλόγου όσον αφορά στην διοργάνωση πανήγυρης της Τοπικής
Ερασιτεχνικής Ομάδας "Αναγέννηση Ψαθοπύργου" την Κυριακή 11 Αυγούστου
για τον εορτασμό της θρησκευτικής πανήγυρης του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του
Σωτήρος της κοινότητας Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: Η Ερασιτεχνική Τοπική Ομάδα
Ποδοσφαίρου θα διοργανώσει για πρώτη χρονιά θρησκευτική πανήγυρη για
τον Εορτασμό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στις 11 Αυγούστου 2013.
Επειδή χρειάζεται την βοήθεια του Συλλόγου μας όσον αφορά στην διάθεση
εξοπλισμού, κρίνεται αναγκαία η υποστήριξη από τον Σύλλογο και η δωρεάν
διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού, σαν ένδειξη υποστήριξης μεταξύ
Σωματείων της Κοινότητας. [Εισηγήτρια Λάτσινου Μαρία]
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 47/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 47/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το ένατο [9] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης ημερήσιας
εκδρομής σε Ναύπλιο στις 5 Σεπτέμβρη με κόστος συμμετοχής 20 ευρώ.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα:
Προτείνεται η διοργάνωση ημερήσιας εκδρομής σε Ναύπλιο και Τολό. Στην
τιμή θα συμπεριληφθεί η δαπάνη μεταφοράς και τα ναύλα για Μπούρτζι. Η
προτεινόμενη δαπάνη είναι 450 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
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 48/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 48/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το δέκατο [10] θέμα «Πρόταση ανάθεσης χρέη dj στην
δραστηριότητα Ψάθαθλον στις 4 Αυγούστου 2013 στον κ. Άγη Παγώνη.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
πολλές φορές που ο κ. Παγώνης έχει καλύψει ηχητικά τις δραστηριότητές
μας, έχουμε μείνει ευχαριστημένοι. Για αυτό τον λόγο προτείνεται να καλύψει
την συγκεκριμένη δραστηριότητα με δαπάνη 40 ευρώ. [Εισηγήτρια
Σπυρούλια Όλγα]
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 49/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 49/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013 και ώρα 17:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση και τον
επιμερισμό των εργασιών για την πραγματοποίηση του αγώνα Ψάθαθλον στις
4 Αυγούστου 2013.

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολούθως:
Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Σπυρούλια Όλγα
Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάγιου Ευαγγελία

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

