Πρακτικό 3ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 9η Μάρτη 2014 ημέρα Κυριακή και
ώρα 18:30 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Πολιτιστικού
Συλλόγου

Ψαθοπύργου,

Εξακουστής

Χαλκιοπούλου,

το

Διοικητικό

Συμβούλιο, το οποίο απαρτίστηκε από τους:



Εξακουστή Χαλκιοπούλου, Πρόεδρος



Δημήτρη Κοντάκο, Γενικός Γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ειδικός γραμματέας



Κώστα Τομαρά, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος.
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 αποκριάτικου χορού 2014 στο κέντρο Ο Βοριάς,
στην Παραλία του Ψαθοπύργου.. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
2. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τους
μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2014 με συνολική δαπάνη 960
ευρώ. [Εισηγήτρια Ειρήνη Παπαγεωργίου]

3. Πληρωμή καθηγήτριας θεατρολογίας Ανδριάνας Χαλκίδη για τους
μήνες Γενάρη έως και Μάρτη 2014 με συνολική δαπάνη 450 ευρώ,
βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης της
παρακράτησης και του χαρτοσήμου. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
4. Πληρωμή καθηγήτριας χειροτεχνίας Σοφίας Τσίντζου για τους
μήνες Γενάρη έως και Μάρτη 2014 με συνολική δαπάνη 412,00
ευρώ, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης της
παρακράτησης και του χαρτοσήμου. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
5. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης την 25 Μαρτίου 2014, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, ενόψει
της ομώνυμης επετείου. Προτεινόμενο κόστος δαπάνης 50 ευρώ.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
6. Διοργάνωση δραστηριότητας lets Do It για την Κυριακή 6 Απρίλη
2014, με προτεινόμενο κόστος 50 ευρώ. [Εισηγητής Νίκος Λάτσινος]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Απολογισμός αποκριάτικου χορού
2014 στο κέντρο Ο Βοριάς, στην Παραλία του Ψαθοπύργου.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε συνέχεια του της
13/2014 απόφασης Δ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη την άριστη συνεργασία του
καταστήματοςστις ανάγκες της διοργάνωσης, προτείνεται η δωρεά των 500
ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 50 ευρώ που αναφέρονταν στο ιδιωτικό
συμφωνητικό) στον υπεύθυνο καταστήματος κ. Γρυλλή καθώς και η δωρεά
130 ευρώ στον dj Άγη Παγώνη για την άριστη μουσική κάλυψη της βραδιάς.
Το παρόν πρακτικό θα αποτελεί και απόδειξη των παραπάνω εξόδων. Κατόπιν
τούτων, ο Σύλλογος λαμβάνοντας υπόψη τα μεικτά έσοδα – έξοδα για την
συγκεκριμένη διοργάνωση θα έχει καθαρά έσοδα 470,69 ευρώ.[Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
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 16/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 16/2014
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

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2014 με συνολική
δαπάνη 960 ευρώ..» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε
τα ακόλουθα: ότι η δαπάνη για την παροχή εργασιών που αντιστοιχεί στους
παραπάνω μήνες ανέρχεται στο ποσό των 960 ευρώ. [Εισηγήτρια Ειρήνη
Παπαγεωργίου]
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 17/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 17/2014
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 ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή καθηγήτριας θεατρολογίας
Ανδριάνας Χαλκίδη για τους μήνες Γενάρη έως και Μάρτη 2014 με συνολική
δαπάνη 450 ευρώ, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης της
παρακράτησης και του χαρτοσήμου.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η δαπάνη για την παροχή εργασιών που
αντιστοιχεί στους παραπάνω μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 450 ευρώ.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω διόρθωση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 18/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 18/2014
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 ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πληρωμή καθηγήτριας χειροτεχνίας
Σοφίας Τσίντζου για τους μήνες Γενάρη έως και Μάρτη 2014 με συνολική

δαπάνη 412,00 ευρώ, βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένης
της παρακράτησης και του χαρτοσήμου» η εισηγήτρια του θέματος έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η δαπάνη για την παροχή εργασιών που
αντιστοιχεί στους παραπάνω μήνες, ανέρχεται στο ποσό των 412 ευρώ.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 19/2014
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 ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Διοργάνωση θεατρικής παράστασης την 25
Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου
Ψαθοπύργου, ενόψει της ομώνυμης επετείου. Προτεινόμενο κόστος δαπάνης 50
ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα:
ότι είναι απαραίτητη η διοργάνωση της προτεινόμενης παράστασης από την
παιδική ομάδα του Συλλόγου μας. Αποτελεί μία τέλεια αφορμή επίδειξης των
θεατρικών ικανοτήτων των τμημάτων καθώς και άριστη προσαρμογή στην
παράδοση. Προτείνεται η δαπάνη των 50 ευρώ για τα κουστούμια και τα
σκηνικά.[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 20/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω διοργάνωση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Διοργάνωση δραστηριότητας lets Do It για την
Κυριακή 6 Απρίλη 2014, με προτεινόμενο κόστος 50 ευρώ.» ο εισηγητής του
θέματος έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι είναι απαραίτητη η
διοργάνωση της προτεινόμενης περιβαλλοντικής δράσης. Θα επιχειρηθεί
καθαρισμός της παραλίας Ψαθοπύργου, της παραλίας Ροδινής και του
πρανούς μεταξύ Ψαθοπύργου και Ροδινής. Η Τιτάν Α.Ε. Δρεπάνου θα μας
καλύψει δωρεάν τον εξοπλισμό καθαρισμού και το προτεινόμενο κόστος
κάλυψης τροφής για τους συμμετέχοντες είναι 50 ευρώ. [Εισηγητής Νίκος
Λάτσινος]

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 21/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω διοργάνωση 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 το Σάββατο 5 Απρίλη 2014 και ώρα 18:30 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση
πανήγυρης της Αγίας Τριάδας.

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

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Κοντάκος Δημήτρης
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Τσάκας Νεκτάριος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Γενικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Δημήτρης Κοντάκος

