Πρακτικό 2ο/2015 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 9η
Φεβρουαρίου 2015 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, Γενικός Γραμματέας



Ζωή Αλεξανδροπούλου, Ειδικός Γραμματέας



Κώστας Τομαράς, Ταμίας



Νικόλαο Λάτσινο , Έφορος



Μαρία Λάτσινου, Μέλος



Νεκτάριο Τσάκα, Μέλος

Απουσίαζαν δικαιολογημένα η Όλγα Σπυρούλια αντιπρόεδρος 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. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για συγκρότηση σε νέο σώμα Δ.Σ. 20152017 και της Ελεγκτικής Επιτροπής επίσης, με προτεινόμενη
ημερομηνία την Κυριακή 1 Μάρτη 2015.[Εισηγήτρια Εξακουστή
Χαλκιοπούλου]

2. Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου κ. Παναγιώτη Κατσίκη για τον
μήνα Φλεβάρη 2015 με συνολική δαπάνη 240,00 ευρώ.
[Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
3. Πληρωμή της καθηγήτριας χορού κας Παναγιωτοπούλου
Ασημίνας για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 με συνολική δαπάνη
200 ευρώ. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
4. Πληρωμή της καθαρίστριας κας Μίχου για την συντήρηση των
χώρων διεξαγωγής των μαθημάτων για τον Φλεβάρη 2015, με
δαπάνη 30 ευρώ. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
5. Αποδοχή ποσού επιδότησης 1000 ευρώ από την ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Δρεπάνου για κάλυψη αναγκών του Συλλόγου και δέσμευση των
υπολοίπων 1000 ευρώ επί πιστώσει για ανάγκες της κοινότητας.
[Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
6. Πρόταση διαγραφής ανενεργών μελών προ του 2013 και τρόπος
εγγραφής. [Εισηγητής Τομαράς Κωνσταντίνος]
7. Πρόταση τρόπου διαχείρισης υπολοίπου ταμείου κοινότητας και
συλλόγου. [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
8. Πρόταση διοργάνωσης αποκριάτικου χορού την Παρασκευή 27
Φλεβάρη 2015 στο κέντρο Φάληρο, στην Παραλία Ψαθοπύργου.
[Εισηγητής Λάτσινος Νικόλαος]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Προκήρυξη αρχαιρεσιών για
συγκρότηση σε νέο σώμα Δ.Σ. 2015-2017 και της Ελεγκτικής Επιτροπής επίσης,
με προτεινόμενη ημερομηνία την Κυριακή 1 Μάρτη 2015.» η εισηγήτρια του
θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η θητεία του Δ.Σ. που
εξελέγη στις εκλογές της 10ης Μαρτίου 2013 πλησιάζει στην λήξη της, και
βάσει καταστατικού προτείνεται η διενέργεια αρχαιρεσιών για συγκρότηση σε
σώμα του νέου Δ.Σ. την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015. Επομένως υποψηφιότητες
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015.
[Εισηγήτρια Εξακουστή Χαλκιοπούλου]
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω η πρόεδρος εισηγείται την
ανάρτηση της παραπάνω ανακοίνωσης για την δημοσιοποίηση των
αρχαιρεσιών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου αφού έλαβε υπόψη του το καταστατικό του
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ και ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 19,
23, και 24 καθώς και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015 αποφάσισε την
διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το Διοικητικό
Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2015 – 2017.
Όρισε δε ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής τις :
Γιαννοπούλου Μαρία του Φωτίου

Καφετζή Σωτηρία του Κωνσταντίνου
Μουζάκη Ελισσάβετ του Αναστασίου
Οι αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 από τις 10
π.μ. έως τις 2 μ.μ. στην αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου του
Δημοτικού Σχολείου Ψαθοπύργου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο μέλος του όπως υποβάλλει
εγγράφως, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, την υποφηφιότητά του στο
εξουσιοδοτημένο για αυτό τον λόγο μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία Λάτσινου , ή
ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου www.psathopirgos.gr
μέχρι την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 2 μ.μ.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η υποβληθείσα αίτηση σύμφωνα
με το καταστατικό δεν θα γίνεται δεκτή.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Εξακουστή Χαλκιοπούλου
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα μετά από διαλογική συζήτηση την
αποδοχή της εισήγησης και ομόφωνα κάνει δεκτή την ημερομηνία
διενέργειας των αρχαιρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 17/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 17/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αφού έλαβε υπόψη
του το καταστατικό του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ και
ιδιαίτερα τα άρθρα 12, 19, 23 και 24 καθώς και την απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8
Φεβρουαρίου 2015, όπου αναδείχθηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή,
αποφάσισε την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών για το
Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο 2015 –
2017 την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. στην
αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου
Ψαθοπύργου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κα Μαρία
Λάτσινου να παραλαμβάνει τις εγγραφές σύμφωνα με το καταστατικό μέχρι
την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 2 μ.μ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Πληρωμή του χοροδιδάσκαλου κ.
Παναγιώτη Κατσίκη για τον μήνα Φλεβάρη 2015 με συνολική δαπάνη 240,00
ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα:
ότι η πληρωμή του χοροδιδάσκαλου για τον μήνα Φεβρουάριο 2015
ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ. [Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω συμπλήρωση δαπάνης του
Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 18/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 18/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την δαπάνη των 240 ευρώ του Συλλόγου προς τον κ. Κατσίκη,
για τον μήνα Φεβρουάριο 2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τρίτο [3] θέμα «Πληρωμή της καθηγήτριας χορού κας
Παναγιωτοπούλου Ασημίνας για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 με συνολική
δαπάνη 200 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: ότι η πληρωμή της καθηγήτριας χορού για τον μήνα Φεβρουάριο
2015 ανέρχεται στο ποσό των 200 ευρώ [Εισηγήτρια Χαλκιοπούλου
Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω συμπλήρωση δαπάνης του
Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 19/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την δαπάνη των 200 ευρώ του Συλλόγου προς την κ.
Παναγιωτοπούλου, για τον μήνα Φεβρουάριο 2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το τέταρτο [4] θέμα «Πληρωμή της καθαρίστριας κας
Μίχου για την συντήρηση των χώρων διεξαγωγής των μαθημάτων για τον
Φλεβάρη 2015, με δαπάνη 30 ευρώ.» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η δαπάνη για τον καθαρισμό των
τμημάτων χορού, θεάτρου και χειροτεχνίας, για τον μήνα Φλεβάρη 2015,
ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται στην Τράπεζα, με τον

τρόπο που εξηγήθηκε στο πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.
[Εισηγήτρια Αλεξανδροπούλου Ζωή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω συμπλήρωση δαπάνης του
Συλλόγου. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 20/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την δαπάνη των 30 ευρώ για τον καθαρισμό των τμημάτων
δραστηριοτήτων για τον μήνα Φλεβάρη 2015, καθώς και για τον
τρόπο πληρωμής.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το πέμπτο [5] θέμα «Αποδοχή του ποσού επιδότησης από
την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Δρεπάνου 1000 ευρώ για δραστηριότητες του Συλλόγου.» η
εισηγήτρια του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι σε
συνέχεια της 4-3/02/2015 αίτησης του Δ.Σ. προς την ΤΙΤΑΝ Α.Ε. εγκρίθηκε
το ποσό επιδότησης 1000 ευρώ, σύμφωνα με το με 41-4/02/2015 έγγραφο
της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Δρεπάνου. Κατόπιν συνεννόησης με την γραμματέα κα.
Ξυδιά, του Διευθυντή της Μονάδας Δρεπάνου κ. Θωμά Γλαβά, το υπόλοιπο
ποσό της αιτούμενης επιδότησης των 1000 ευρώ θα πιστωθεί υπέρ κάλυψης
μικροεργασιών της κοινότητας στις αρχές Απρίλη 2015. [Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση
της παραπάνω εισήγησης και του εγγράφου εντολής ανάληψης από τον
τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/02/2015
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού χιλίων ευρώ και ( 1.000
ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/ 2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθ. 21 / 2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αποφάσισε την
έγκριση του ακόλουθου εγγράφου εντολής ανάληψης από τον τραπεζικό
λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα.

Φαλήρου 66 Παραλία Ψαθοπύργου
Τ.Κ. Ψαθοπύργου Δ.Ε. Ρίου Δ. Πατρέων, ΤΚ. 26504
Τηλέφωνο : 2610931541
Fax : 2610931541
www.psathopirgos.gr
E-mail : info@psathopirgos.gr
Πληροφορίες : Τομαράς Κωνσταντίνος

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/02/2015
Με την παρούσα μας εντολή και σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Καταστατικού του Συλλόγου μας, εξουσιοδοτείται ο Ταμίας μας Τομαράς
Κωνσταντίνος, όπως προχωρήσει σε ανάληψη ποσού χιλίων ευρώ ( 1.000
ευρώ) για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΦΩΤΕΙΝΗ

Ο ΤΑΜΙΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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 21/2015 και διατυπώνεται
ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 21/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε δεκτή
την εν λόγω ανάληψη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έκτο [6] θέμα «Πρόταση διαγραφής ανενεργών μελών
προ του 2013 και τρόπος εγγραφής» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο
και ανέπτυξε τα ακόλουθα: κατόπιν ελέγχου του βιβλίου συνδρομών,
παρατηρήθηκε πως υπάρχουν πολλά ανενεργά μέλη προ του 2013 και
συγκεκριμένα από το 2009-2010, τα οποία δεν άσκησαν το εκλογικό τους
δικαίωμα στις αρχαιρεσίες του 2013, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το
μεγάλο χρέος των εισφορών τους προς τον Σύλλογο. Για τον λόγο αυτό
προτείνεται η διαγραφή τους και σε περίπτωση που θελήσουν να
ξαναεγγραφούν, λόγω του γεγονότος πως το χρέος τους την σημερινή εποχή
δεν είναι πλέον διαχειρίσιμο, θα γίνει η εγγραφή τους πληρώνοντας το ποσό
της συνδρομής του νέου Ά εξαμήνου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται κίνητρο στα
νέα μέλη να είναι πιο συνεπείς στις συνδρομές τους προς τον
Σύλλογο.[Εισηγητής Τομαράς Κωνστανίνος]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση Η απόφαση αυτή
πήρε τον αύξοντα αριθμό 22/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 22/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την πρόταση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το έβδομο [7] θέμα «Πρόταση τρόπου διαχείρισης
υπολοίπου ταμείου κοινότητας και συλλόγου» η εισηγήτρια του θέματος, έλαβε
τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: πως το υπόλοιπο επιδοτήσεων στο ταμείο
για ανάγκες της κοινότητας, κατόπιν συμπλήρωσης του πιστωτικού των 1000
ευρώ, θα αντιστοιχεί σε 1677,79 ευρώ. Από αυτά, τα 615 ευρώ θα διατεθούν
για αποφράξεις αγωγών ομβρίων, αφού τον προηγούμενο χρόνο προείχε η
αποκατάσταση βλάβης της κεραίας του ANT1 και δεν πραγματοποιήθηκαν οι
αποφράξεις. Τα υπόλοιπα 1062,79 ευρώ προτείνεται να διατεθούν για την
κάλυψη μικροεργασιών της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ροδινής.
Σχετικά με την εγκεκριμένη επιδότηση των 1000 ευρώ για ανάγκες του
Συλλόγου, περίπου τα 400 ευρώ προτείνεται να διατεθούν για την
αποκατάσταση
πασσάλων
οριοθέτησης
στην
Ροδινή.
[Εισηγήτρια
Χαλκιοπούλου Εξακουστή]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω πρόταση Η απόφαση αυτή
πήρε τον αύξοντα αριθμό 23/2015 και διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 23/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την σειρά προτάσεων και τις προτεινόμενες δαπάνες.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το όγδοο [8] θέμα «Πρόταση διοργάνωσης αποκριάτικου
χορού την Παρασκευή 27 Φλεβάρη 2015 στο κέντρο Φάληρο, στην Παραλία
Ψαθοπύργου.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα
ακόλουθα: πως το απερχόμενο Δ.Σ. , δεδομένου του γεγονότος πως αναβίωσε
τους αποκριάτικους χορούς του Συλλόγου, που δεν πραγματοποιούνταν
πολλά χρόνια τώρα, ενόψει καρναβαλικής περιόδου πρέπει να διοργανώσει
τον τελευταίο αποκριάτικο χορό του. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η
διοργάνωση να πραγματοποιηθεί στο κέντρο Φάληρο, αφού όπως τα κέντρα
Πλατάνια και Βοριάς, αποτελεί κατάλληλο χώρο για την σωστή διοργάνωση
αποκριάτικου χορού. Προτεινόμενο κόστος δαπάνης 700 ευρώ. [Εισηγητής
Λάτσινος Νικόλαος]
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 24/2015 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 24/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την εν λόγω πρόταση και δαπάνη.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, προτείνεται η επόμενη συνεδρίαση να
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Φλεβάρη 2015, στην αίθουσα του κλειστού
γυμναστηρίου Δημοτικού Ψαθοπύργου, με βασικό θέμα τον απολογισμό
κοπής πίτας και αποκριάτικου χορού.

Για αυτό τον λόγο λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό
και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Χαλκιοπούλου Εξακουστή

Παπαγεωργίου Φωτεινή
Αλεξανδροπούλου Ζωή
Τομαράς Κώστας
Λάτσινος Νίκος
Λάτσινου Μαρία
Τσάκας Νεκτάριος

Ακριβές απόσπασμα
Η Γενική Γραμματέας του
Συλλόγου
Φωτεινή Παπαγεωργίου

