Πρακτικό 6ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 30η Μάη 2014 ημέρα Παρασκευή 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



Ειρήνη Παπαγεωργίου, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος, και ο
Δημήτρης Κοντάκος γ. γραμματέας 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. Αίτημα ενίσχυσης ποσού επιδότησης 1000 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ
Α.Ε. για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας και αίτημα ενίσχυσης
ποσού επιδότησης 350 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για ανάγκες
της κοινότητας. Συνολική αιτούμενη επιδότηση 1350 ευρώ, ως
ξεχωριστά έγγραφα. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
2. Πρόταση βράβευσης Διευθυντή Μονάδας ΤΙΤΑΝ Δρεπάνου και
των αυτοδυτών Ο Πρωτέας στο πανηγύρι της Αγίας Τριάδας με
προτεινόμενο κόστος 100 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]

3. Πρόταση διοργάνωσης καθαρισμού ενόψει της Παγκόσμιας
ημέρας περιβάλλοντος [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
4. Πληρωμή καθηγήτριας χειροτεχνίας κ. Τσίντζου Σοφίας για την
περίοδο Απρίλη – Μάη 2014 με ολική δαπάνη 300 ευρώ και
πληρωμή καθηγήτριας θεατρολογίας κ. Χαλκίδη Ανδριάνας για
την περίοδο Απρίλη έως Οκτώβρη με ολική δαπάνη 420 ευρώ.
Προκύπτει τελική δαπάνη για τα παραπάνω μαθήματα το ποσό
των 720 ευρώ, με έκδοση απόδειξης δαπάνης από τον Σύλλογο.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
5. Πρόταση οριοθέτησης χώρου διοργάνωσης Πανήγυρης Αγίας
Τριάδας και εφαρμογή εισιτηρίου εισόδου 5,00 ευρώ.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Αίτημα ενίσχυσης ποσού επιδότησης
1000 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για το πανηγύρι της Αγίας Τριάδας και αίτημα
ενίσχυσης ποσού επιδότησης 350 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. για ανάγκες της
κοινότητας. Συνολική αιτούμενη επιδότηση 1350 ευρώ, ως ξεχωριστά έγγραφα.»
η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
λόγω ελλείμματος στο ταμείο του Συλλόγου, ενόψει της διοργάνωσης κρίνεται
σκόπιμη η επιδότηση από την ΤΙΤΑΝ του ποσού των χιλίων ευρώ για κάλυψη
της διοργάνωσης. Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες
(κοπή χόρτων, καθαρισμός κλαδιών) με σκοπό τον εξωραΐσμό του οικιστικού
τοπίου Ροδινής, ενόψει του εορτασμού των Αγίων Πάντων στις 15 Ιουνίου
2014. Προτεινόμενο ποσό επιδότησης από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε.. Δρεπάνου, είναι
τα 350 ευρώ.[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 26/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πρόταση βράβευσης Διευθυντή
Μονάδας ΤΙΤΑΝ Δρεπάνου και των αυτοδυτών Ο Πρωτέας στο πανηγύρι της
Αγίας Τριάδας με προτεινόμενο κόστος 100 ευρώ..» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι προτείνεται η βράβευση του
Διευθυντή της ΤΙΤΑΝ Δρεπάνου κ. Γλαβά για την συνεχή ενίσχυση του
ταμείου του Συλλόγου για τις διάφορες δραστηριότητες και εργασίες μας, και
η βράβευση της ομάδας αυτοδυτών Ο Πρωτέας για την συνεχή συνεισφορά
τους στον καθαρισμό του βυθού στον Ψαθόπυργο και την Ροδινή.
Προτεινόμενο κόστος αναμνηστικών πλακετών είναι τα 100 ευρώ.[Εισηγήτρια
Εξακουστή Χαλκιοπούλου]

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 27/2014
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 τρίτο [3] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης καθαρισμού
ενόψει της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε συνεργασία με τους
αυτοδύτες Πρωτέας, τις ομάδες Γεφυρίστας, Πατρινίστας και την
ομάδαμικρών εθελοντών του Συλλόογυ μας, θα επιχειρήσουμε ανήμερα της
8/6/2015 το πρωί, υποβρύχιο καθαρισμό και καθαρισμό της παρακείμενης
ακτής στο Λιμάνι Ψαθοπύργου.[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 28/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 28/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πληρωμή καθηγήτριας
χειροτεχνίας κ. Τσίντζου Σοφίας για την περίοδο Απρίλη – Μάη 2014 με ολική
δαπάνη 300 ευρώ και πληρωμή καθηγήτριας θεατρολογίας κ. Χαλκίδη
Ανδριάνας για την περίοδο Απρίλη έως Οκτώβρη με ολική δαπάνη 420 ευρώ.
Προκύπτει τελική δαπάνη για τα παραπάνω μαθήματα το ποσό των 720 ευρώ,
με έκδοση απόδειξης δαπάνης από τον Σύλλογο.» η εισηγήτρια του θέματος,
έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η συνολική δαπάνη που
αντιστοιχεί στην παραπάνω περίοδο παροχής εργασίας από τις καθηγήτριες
των τμημάτων είναι 720 ευρώ και θα εκδοθούν σχετικές αποδείξης δαπάνης
από τον Σύλλογο.[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 29/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 29/2014
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 πέμπτο [5] θέμα «Πρόταση οριοθέτησης χώρου
διοργάνωσης Πανήγυρης Αγίας Τριάδας και εφαρμογή εισιτηρίου εισόδου 5,00
ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα:
ότι κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του Δήμου και του Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου Ψαθοπύργου, για προσωρινή κατάληψη του χώρου, την ημέρα
της πανήγυρης της Αγίας Τριάδας, προτείνεται η οριοθέτηση του χώρου και η
εφαρμογή του εισιτηρίου εισόδου 5 ευρώ, (μόνο για ενήλικες) όπου θα
συμψηφίζεται με την κατανάλωση των αγαθών εντός της πανήγυρης. Με αυτόν
τον τρόπο θα υπάρξει ενδεχόμενο πλεόνασμα για τον Σύλλογο. Η δαπάνη
ανέρχεται περίπου στα 150ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 30/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 30/2014
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

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί το
επόμενο ΔΣ την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:30 στα γραφεία του
τοπικού συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την διοργάνωση
πανήγυρης των Αγίων Πάντων.

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
Παπαγεωργίου Ειρήνη

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδικός Γραμματέ ας του
Συλλόγου
Παπαγεωργίου Φωτεινή

