Πρακτικό 3ο/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 28η
Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Σάββατο 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



Κώστα Τομαρά, 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. Απολογισμός
Τομαράς]

κοπής

πίτας

2015.

[Εισηγητής

Κωνσταντίνος

2. Απολογισμός μασκέ χορού στο Κέντρο Φάληρο, Παραλία
Ψαθοπύργου. [Εισηγητής Κωνσταντίνος Τομαράς]

Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα «Απολογισμός κοπής πίτας 2015» ο
εισηγητής του θέματος, έλαβε τον λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι η
δαπάνη για την παραπάνω εκδήλωση ανήλθε στο ποσό των 395,62 ευρώ.
[Εισηγητής Κωνσταντίνος Τομαράς]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω δαπάνη του Συλλόγου. Η
απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2015 και διατυπώνεται ως
ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 25/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την δαπάνη των 395,62 ευρώ του Συλλόγου για την διοργάνωση
κοπής πίτας για το έτος 2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Αναφορικά με το δεύτερο [2] θέμα «Απολογισμός μασκέ χορού στο
Κέντρο Φάληρο, Παραλία Ψαθοπύργου.» ο εισηγητής του θέματος, έλαβε τον
λόγο και ανέπτυξε τα ακόλουθα: ότι οι συνδρομές των μελών και οι
επιδοτήσεις της ΤΙΤΑΝ, χρειάζονται προς ενίσχυση του Ταμείου του
Συλλόγου, με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα μέλη του
Συλλόγου. Η τακτική του Συλλόγου, για κανένα λόγο δεν αντιπροσωπεύει την
αποταμίευση με σκοπό την κατάθεση των χρημάτων στην Τράπεζα και την
αδράνεια ως προς τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Δυστυχώς η εν λόγω
διοργάνωση, που πλέον έχει καθιερωθεί εδώ και τρία χρόνια, αλλάζοντας
κάθε χρόνο μέρος διοργάνωσης, δεν είχε την ανταποκρινόμενη απήχηση
συμμετοχής. Ως συνέπεια το ταμείο του Συλλόγου 325,78 ευρώ έλλειμμα.
[Εισηγητής Κωνσταντίνος Τομαράς]
Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας περί του θέματος.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η εν λόγω απορρόφηση του
ελλείμματος. Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2015 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθ. 26/2015
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου έκανε ομόφωνα
δεκτή την απορρόφηση του ελλείμματος των 325,78 ευρώ για την
εκδήλωση του παραπάνω χορού.
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 7 Μάρτη 2015 με βασικό θέμα την συγκρότηση
σε σώμα του Νέου Δ.Σ. και της Νέας Ελεγκτικής Επιτροπής που θα εκλεγούν
στις αρχαιρεσίες της 1ης Μαρτίου 2015.
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

