Πρακτικό 10ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 1η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Κυριακή
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



Δημήτριος Κοντάκος, γενικός γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κωσταντίνος Τομαράς, ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Απουσίαζε δικαιολογημένα η Ευαγγελία Λάγιου μέλος του Συλλόγου.
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. Πρόταση αποδοχής δωρεάς ποσού 2000 ευρώ από την Μονάδα
Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για διαμόρφωση του χώρου Μαύρη Λίμνη
Ροδινής Ψαθοπύργου. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
2. Απολογισμός δραστηριότητας Ψάθαθλον στις 4 Αυγούστου 2013
στο Λιμάνι του Ψαθοπύργου [Εισηγητής Κώστας Τομαράς]
3. Πρόταση διαμόρφωσης τιμής εισιτηρίου στα 10 ευρώ για τους
έφηβους και 5 ευρώ για τους μικρούς, σχετικά με την ημερήσια
εκδρομή στο Ναύπλιο. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
4. Πρόταση ανάθεσης υπευθύνων τμημάτων για τις δραστηριότητες
του Συλλόγου για την περίοδο Οκτώβρης – Ιούνιος 2014 και
παραλαβή κλειδιών των χώρων από τον κ. Νικολακόπουλο,
Προϊστάμενο του 3/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου στον Ψαθόπυργο.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση αποδοχής δωρεάς ποσού
2000 ευρώ από την Μονάδα Δρεπάνου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για την κάλυψη δαπάνης
διαμόρφωσης Περιοχής Μαύρης Λίμνης Ροδινής Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι τις 13/08/2013
με αριθμό πρωτ/λλου 24, εστάλη από τον Σύλλογο αίτηση χορηγίας στην
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. περί ενίσχυσης στην διαμόρφωση του χώρου Μάυρη Λίμνη
Ροδινής Ψαθοπύργου. Την 28/08/2013 η ΤΙΤΑΝ αποδέχθηκε την επιστολή
μας και ενέκρινε την επιχορήγηση με το αριθ. Πρωτοκόλλου 300 έγγραφό
της. Προτείνεται η συγκεκριμένη εργασία να ανατεθεί στον κ. Μπουλούμπαση
, όντας από την περιοχή, όπως καθαρίσει τον χώρο από τα καλάμια και
βόρβορα και αναδείξει καλύτερα την περιοχή. Η δαπάνη των 2000 ευρώ
εμπεριέχει τον Φ.Π.Α. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
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.

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 δύο χιλιάδων ευρώ και (
2000 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 απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 52/ 2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 52 / 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 δύο χιλιάδων ευρώ (
2000 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 δεύτερο [2] θέμα «Απολογισμός δραστηριότητας
Ψάθαθλον στις 4 Αυγούστου 2013 στο Λιμάνι του Ψαθοπύργου.» ο εισηγητής
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι τα έσοδα της
δραστηριότητας ήταν 219,00 ευρώ από τους αθλητές, 700,00 ευρώ από την
επιχορήγηση της ΤΙΤΑΝ ενώ τα έξοδα έφτασαν στα 820,04 ευρώ. Το υπόλοιπο
της δραστηριότητας ανέρχεται στα 98,96 ευρώ. [Εισηγητής Τομαράς Κώστας]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτός ο εν λόγω απολογισμός.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 53 /2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 53/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτό
τον εν λόγω απολογισμό.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση διαμόρφωσης τιμής εισιτηρίου
στα 10 ευρώ για τους έφηβους και 5 ευρώ για τους μικρούς, σχετικά με την
ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική
εποχή προτείνεται η τιμή εισιτηρίου συμμετοχής στην εκδρομή 10 ευρώ για
τους έφηβους και 5 ευρώ για τους μικρούς. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η
συμμετοχή. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]

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 54 /2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 54/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
πρόταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση ανάθεσης υπευθύνων
τμημάτων για τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την περίοδο Οκτώβρης –
Ιούνιος 2014 και παραλαβή κλειδιών των χώρων από τον κ. Νικολακόπουλο,
Προϊστάμενο του 3/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου στον Ψαθόπυργο.»
η
εισηγήτρια
του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα:
προτείνονται οι παρακάτω υπεύθυνοι τμήματος ανά δραστηριότητα
a. Τομαράς Κωσταντίνος με αναπληρώτρια την Αλεξανδροπούλου
Ζωή στην δραστηριότητα του χορού
b. Παπαγεωργίου Φωτεινή με αναπληρώτρια την Λάτσινου Μαρία
στην δραστηριότητα του θεάτρου
c. Όλγα Σπυρούλια με αναπληρωτή τον Δημήτρη Κοντάκο στην
δραστηριότητα της ζωγραφικής
Επίσης στις αρχές Οκτώβρη θα γίνει η παραλαβή των κλειδιών από τον κ.
Νικολακόπουλο στην πρόεδρο κ. Χαλκιοπούλου και συνολικά θα
δημιουργηθούν 5 ζεύγη κλειδιών, όπου στο τέλος των μαθημάτων για την
περίοδο 2013-2014 θα επιστραφούν στον κ. Νικολακόπουλο. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
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 55 /2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 55/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
πρόταση.

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 Τρίτη 1 Οκτώβρη 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με θέματα την έναρξη μαθημάτων
ζωγραφικής, θεάτρου και χορού για την περίοδο 2013 – 2014 καθώς και την
διοργάνωση της αιμοδοσίας.

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

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

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

Ακριβές απόσπασμα
Ο Γραμματέας του Συλλόγου
Κοντάκος Δημήτριος

