Πρακτικό 4ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 28η Απρίλη 2014 ημέρα Δευτέρα 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



Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ειδικός γραμματέας



Κώστα Τομαρά, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος, ο
Δημήτρης Κοντάκος γενικός γραμματέας και η Ειρήνη Παπαγεωργίου 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. Διοργάνωση εξωραϊσμού για εργασίες κοινότητας ενόψει Πάσχα
με προτεινόμενο κόστος 200 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
2. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου Παναγιώτη Κατσίκη για τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο 2014 με συνολική δαπάνη 960 ευρώ.
[Εισηγήτρια Ζωή Αλεξανδροπούλου]

3. Αίτημα ενίσχυσης 800 ευρώ στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. σχετικά με την
κάλυψη
αναγκών
της
κοινότητας.[Εισηγήτρια
Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Διοργάνωση εξωραϊσμού για εργασίες
κοινότητας ενόψει Πάσχα με προτεινόμενο κόστος 200 ευρώ.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: πως κάθε χρόνο τέτοια
εποχή έχει καθιερωθεί ο εξωραΐσμός του οικιστικού πεδίου Ψαθοπύργου και
Ροδινής. Προτείνεται η συντήρηση των παραλιακών παγκακιών, ο καθαρισμός
δρόμων και το ασβέστωμα στο κράσπεδο της παραλίας. Όποιος πάροχος
εργασίας αδυνατεί να εκδώσει τιμολόγιο, αυτομάτως θα εκδοθεί απόδειξη
δαπάνης από τον Σύλλογο. Το αναμενόμενο κόστος θα ανέλθει στα 200 ευρώ
και θα αποτελεί εργασία της κοινότητας. [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 22/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 22/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου
Παναγιώτη Κατσίκη για τους μήνες για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 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 Ζωή Αλεξανδροπούλου]
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 23/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 23/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω δαπάνη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Αίτημα ενίσχυσης 800 ευρώ στην
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. σχετικά με την κάλυψη αναγκών της κοινότητας.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι λόγω βλάβης η
κοινοτική γεώτρηση χρειάζεται να επισκευασθεί. Την επισκευή της θα
αναλάβει η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ενώ το προτεινόμενο κόστος ανέλκυσης –
καθέλκυσης αυτής ανέρχεται στα 800 ευρώ. Ποσό το οποίο προτείνεται να
ζητηθεί από την ΤΙΤΑΝ ως επιδότηση για κάλυψη ανάγκης της κοινότητας.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 24/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω αίτηση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Πέμπτη 8 Μαίου 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
Παπαγεωργίου Φωτεινή
Τομαράς Κώστας

Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος
Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Φωτεινή Παπαγεωργίου

