Πρακτικό 12ο/2013 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ. Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε.

Ρίου

Δ.

Πατρέων,

σήμερα

την

18η

Oκτωβρίου

2013

ημέρα

Παρασκευή 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



Δημήτρης Κοντάκος Γενικός Γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, ειδικός γραμματέας



Κώστας Τομαράς Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , έφορος



Μαρία Λάτσινου, μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, μέλος

Απουσίαζαν 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 αγοράς ενός δαφνοστέφανου του Συλλόγου για την
κατάθεση στων Ηρώων της Κοινότητας Ψαθοπύργου την 28η
Οκτωβρίου με δαπάνη 25 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
2.
Aποδοχή δωρεάν ηχητικής κάλυψης για τις ανάγκες της
θεατρικής παράστασης της 28ης Οκτωβρίου από τον κ. Βγενόπουλο.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
3. Πρόταση δαπάνης 50 ευρώ για την αγορά στολιδιών για την
διοργάνωση της θεατρικής παράστασης στις 28 Οκτώβρη 2013.
[Εισηγήτρια Φωτεινή Παπαγεωργίου]
4. Πρόταση προσωρινής αντικατάστασης της καθαρίστριας των
χώρων δραστηριότητας, κ. Λικμέτα από την κ. Λάτσινου Λαμπρινή
με
συνολική
δαπάνη
130
ευρώ.
[Εισηγήτρια
Φωτεινή
Παπαγεωργίου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Πρόταση αγοράς ενός δαφνοστέφανου
του Συλλόγου για την κατάθεση στων Ηρώων της Κοινότητας Ψαθοπύργου την
28η Οκτωβρίου με δαπάνη 25 ευρώ» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η δαπάνη για την αγορά δαφνοστέφανου από
την κ. Καλαμπόκα θα ανέλθει στα 25 ευρώ.
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 63/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 63/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την δαπάνη των 25 ευρώ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα « Aποδοχή δωρεάν ηχητικής κάλυψης
για τις ανάγκες της θεατρικής παράστασης της 28ης Οκτωβρίου από τον κ.
Βγενόπουλο» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι ο κ. Βγενόπουλος μας καλύπτει ηχητικά για δεύτερη φορά τις
εκδηλώσεις της Αγίας Τριάδας και Αγίων Πάντων. Το αποτέλεσμα είναι
εκπληκτικό και πάντα λαμβανομένης της οικονομικής δυνατότητας του
Συλλόγου θα προτιμάται στις εκδηλώσεις μας. Ο κ. Βγενόπουλος γνωρίζοντας

το οικονομικό πρόβλημα του συλλόγου εξέφρασε την επιθυμία να προσφέρει
δωρεάν την ηχητική κάλυψη για την πραγματοποίηση της παράστασης.
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 64/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 64/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την παραπάνω προσφορά.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πρόταση δαπάνης 50 ευρώ για την
αγορά στολιδιών για την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης στις 28
Οκτώβρη 2013.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η αγορά εξοπλισμού για την κάλυψη της
θεατρικής παράστασης. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ.
[Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου]
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 65/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 65/2013
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πρόταση προσωρινής
αντικατάστασης της καθαρίστριας των χώρων δραστηριότητας, κ. Λικμέτα από
την κ. Λάτσινου Λαμπρινή με συνολική δαπάνη 130 ευρώ.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω τραυματισμού
της κ. Λικμέτα προτείνεται η προσωρινή αντικατάστασή της από την κ.
Λάτσινου Λαμπρινή για τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη με συνολική
δαπάνη το ποσό των 130 ευρώ. [Εισηγήτρια Φωτεινή παπαγεωργίου]

Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφορά.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 66/2013 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 66/2013
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 ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στα γραφεία
του τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση
θεατρικής παράστασης από το παιδικό τμήμα του Συλλόγου για την Περίοδο
των Χριστουγέννων, υπό την επιμέλεια της κ. Ανδριάννας Χαλκίδη.

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
Ακριβές απόσπασμα
Ο Γενικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Δημήτρης Κοντάκος

