Πρακτικό 12ο/2014 Τακτικής Συνεδρίασης
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

Στον Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Ψαθοπύργου
Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, σήμερα τη 23η Οκτώβρη 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



Νίκο Λάτσινο, Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος



Ζωή Αλεξανδροπούλου, αναπληρωματικό μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος του
συλλόγου, ο Δημήτρης Κοντάκος γ. γραμματέας του Συλλόγου 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
κατωτέρω ημερήσια διάταξη. Στην αρχή τον λόγο πήρε η πρόεδρος, η οποία
έθεσε τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής :
1. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης 28ης Οκτωβρίου από το
παιδικό θεατρικό τμήμα του Συλλόγου, ανήμερα της Εθνικής
επετείου στο κατάστημα Φάληρο στην παραλία Ψαθοπύργου.
[Εισηγήτρια Ζωή Αλεξανδροπούλου]
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Διοργάνωση θεατρικής παράστασης
28ης Οκτωβρίου από το παιδικό θεατρικό τμήμα του Συλλόγου, ανήμερα της
Εθνικής επετείου στο κατάστημα Φάληρο στην παραλία Ψαθοπύργου.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι
ανήμερα της εθνικής επετείου μας, την 28η Οκτωβρίου, το παιδικό θεατρικό
τμήμα του Συλλόγου επιθυμεί να παρουσιάσει μία θεατρική παράσταση.
Επειδή δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση από την Σχολική Επιτροπή της

Πρωτοβάθμιας Πατρών για την παραχώρηση των σχολικών χώρων στο
Δημοτικό Ψαθοπύργου, η παράσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημοτικού Ψαθοπύργου. Για αυτό τον λόγο το
κατάστημα Φάληρο, παραχωρεί δωρεάν τον χόρο του, προκειμένου να
μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της παράστασης. Προτεινόμενο
κόστος παράστασης για γλυκίσματα και αφεψήματα στους θεατές της
παράστασης είναι τα 40 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος. Ομόφωνα
αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω ανάληψη.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 43/2014 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 43/2014
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 14 Οκτώβρη 2014 και ώρα 18:30 στα γραφεία
του Τοπικού Συμβουλίου Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα την πραγματοποίηση
χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης από την θεατρική ομάδα του
συλλόγου.
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
Αλεξανδροπούλου Ζωή

Ακριβές απόσπασμα
Η Ειδικός Γραμματέας του
Συλλόγου
Παπαγεωργίου Φωτεινή

