Πρακτικό 7ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στην Αίθουσα Κλειστού Γυμναστηρίου του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου, λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου για
συνεδρίαση

Δ.Σ.

κατόπιν

έναρξης

εργασιών

επισκευής

στο

Δημοτικό

Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα την 13η
Ιουνίου 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



Δημήτρη Κοντάκο, Γενικός γραμματέας



Φωτεινή Παπαγεωργίου, Ειδικός γραμματέας



Κώστα Τομαρά, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος



Ειρήνη Παπαγεωργίου, Μέλος

Απουσίαζε δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος του
Συλλόγου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η προεδρεύουσα της
συνεδρίασης κήρυξε την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την ως
κατωτέρω ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία
έθεσε τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Απολογισμός Πανήγυρης Αγίας Τριάδας [Εισηγητής Κώστας
Τομαράς]
2. Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης στο πανηγύρι των Αγίων
Πάντων στη Ροδινή, την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014. [Εισηγήτρια

Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
3. Πρόταση ενημέρωσης Μέριμνας και Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα
Περιβάλλοντος για ανάγκες της περιοχής. [Εισηγήτρια Ζωή
Αλεξανδροπούλου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Απολογισμός Πανήγυρης Αγίας
Τριάδας.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: μολονότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν με το μέρος μας και η
εκδήλωση έληξε πολύ νωρίς, υπήρξε πλεόνασμα της τάξης των 273,30
ευρώ.[Εισηγητής Κώστας Τομαράς]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 31/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 31/2014
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 διοργάνωσης εκδήλωσης
στο πανηγύρι των Αγίων Πάντων στη Ροδινή, την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι θα
πρέπει να εορτασθεί η καθιερωμένη εκδήλωση στους Άγιους Πάντες. Λόγω
ελλειμματικού ταμείου, θα γίνει προσφορά από την πρόεδρο το κόστος
αγοράς γλυκισμάτων. Στην εκδήλωση θα χορέψει το χορευτικό τμήμα των
παιδιών και θα υπάρξει καφές και αναψυκτικά από τον Σύλλογο. Η δαπάνη
των αφεψημάτων ανέρχεται στα 20 ευρώ. [Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]
Κατόπιν τον λόγο πήρε ο Γ. Γραμματέας Κοντάκος Δημήτρης, ο οποίος
με έντονο ύφος και απειλές προς τα μέλη του Δ.Σ. απαγόρευσε την
διοργάνωση εκδήλωσης Αγίων Πάντων από τον Σύλλογο, λέγοντας πως
εκπροσωπεί την θέληση όλων των κατοίκων της Ροδινής, προφασιζόμενος
δικαιολογίες που δεν αφορούν τον Σύλλογο, και αποχώρησε.
Ύστερα ακολούθησε ψηφοφορία με αποτέλεσμα την έγκριση της
πρότασης για την διοργάνωση της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 32/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 32/2014
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 ενημέρωσης Μέριμνας και
Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα Περιβάλλοντος για ανάγκες της περιοχής.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
υπάρχουν κάποια σκυλιά άνευ ιδιοκτήτη που περιφέρονται στην κοινότητα
και επιτίθενται στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για
σωματικές βλάβες. Προτείνεται η γνωστοποίηση του γεγονότος στον Φιλοζωικό
Οργανισμό Μέριμνα, προκειμένου να απορροφηθούν.
Επιπλέον ενδείκνυται η ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα
Περιβάλλοντος, ως προς τον έλεγχο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
μηχανήματος παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή ανάντη της Εθνικής Οδού
Πατρών Κορίνθου, μεταξύ Ψαθοπύργου και Ροδινής. Εισηγήτρια Ζωή
Αλεξανδροπούλου]
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 33/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 33/2014
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω πρόταση και γνωστοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
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 το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα
Κλειστού Γυμναστηρίου του Δημοτικού Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την
διοργάνωση της δραστηριότητας Ψάθαθλον 2014.
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 Γραμματέας του
Συλλόγου
Παπαγεωργίου Φωτεινή

