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ΠΡΑΚΣΙΚΟ αρηζ. 10/4/7/2018 
ηηο Ακπγδαιηέο θαη ζην γξαθείν ηνπ πιιόγνπ, ζήκεξα Σεηάρηε 4 Ιοσιίοσ  2018 θαη 

ώρα 9.30κ.κ.,  ζπγθεληξώζεθαλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Πνιηηηζηηθνύ πιιόγνπ Ακπγδαιηώλ γηα λα 
ζπδεηήζνπλ θαη λα πάξνπλ απνθάζεηο ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν εθηά (7) ηαθηηθώλ κειώλ, 
ήηαλ παξόληα  ηέζζεξα (4) από ηα εθηά (7) κέιε ηνπ Γ.. 

ΠΑΡΟΝΣΕ: Αξγύξηνο Γ. Καξαιηόιηνο Πξόεδξνο, Κσλ/λνο ίλεο, Γεκήηξεο 
Παπατσάλλνπ, Κσλ/λνο Κηνύξθαο Σακίαο, (ηαθηηθά κέιε) Νηθόιανο Α. Γεηλόπαπαο, 
(αλαπιεξσκαηηθά κέιε) 

ΑΠΟΝΣΔ: Κσλ/λνο Υάηζηνο Γξακκαηέαο, ηέξγηνο Παπαιηνύξαο, Υξήζηνο Γ. Ληάθαο  
Αληηπξόεδξνο,  (ηαθηηθά κέιε) Θσκάο Ν. Ρόηζηθαο,   Θαλάζεο Μ. Κνπηαιήο, ηέιηνο Ληάθαο 
(αλαπιεξσκαηηθά κέιε) 

Ο Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ζηε ζπλέρεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα:   

Γηα ηο πρώηο  ζέκα είπε όηη  γίλεηαη απνδεθηή ε παξαίηεζε ηνπ αληηπξνέδξνπ Υξήζηνπ 
Γ. Ληάθα από κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη πξνηείλεηαη λα θαηαιάβεη ηε ζέζε ηνπ ην 
αλαπιεξσκαηηθό κέινο Νίθνο Γεηλόπαπαο, o νπνίνο πξνηείλεηαη θαη γηα ηε ζέζε ηνπ 
αληηπξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

Γηα ηο δεύηερο  ζέκα είπε όηη  πξέπεη λα δηνξγαλώζνπκε ην 4ν αληάκσκα ησλ 
απαληαρνύ Ακπγδαιησηώλ ην άββαηο, 18 Ασγούζηοσ  2018 θαη ώρα 9.00κ.κ. κε ην 
ζπγθξόηεκα  Λαιεηάδες.  Είζοδος 5 εσρώ. Υνξεγόο ηεο εθδήισζεο ν θ. Γηάλλεο Γηάηζηνο ν 
νπνίνο ζα βγάιεη ηα εηζηηήξηα. Η εθδήισζε, αλ δελ ππάξμνπλ εζεινληέο εληόο ησλ 
πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ,  ζα πξαγκαηνπνηεζεί όπσο θαη ζηε γηνξηή θεξαζηνύ κε 50 επξώ 
δύν ςήζηεο θαη από 30 επξώ ηξία άηνκα γηα ηα πνηά.   

Σα πιηθά ζα ηα πξνκεζεπηνύκε από ηνλ Βαζίιε Παπαδήζε θαη ηα ςσκηά (150 πεξίπνπ 
ςσκηά θνκκέλα ζε 15 θέηεο από ην θνύξλν ηνπ Καξαιηόιηνπ.  

Σα πνηά ζα ηα αγνξάζνπκε από ηελ θάβα ηνπ Παζζηά. (Σηκέο πώιεζεο ξεηζίλα 3 επξώ, 
κπύξα 2 επξώ, αλαςπθηηθά 1 επξώ, νπίζθη κπνπθάιη 40 επξώ, νπίζθη κπνπθάιη ζπέζηαι 60 
επξώ, νπίζθη πνηήξη 4 επξώ, νπίζθη πνηήξη ζπέζηαι 7 επξώ, λεξό 0,5 επξώ) 

Σα θξέαηα ζα ηα πξνκεζεπηνύκε από ην ακαξά Απνζηόιε 700 ζνπβιάθηα θαη 500  
ινπθάληθα. Πώιεζε 1,5 επξώ.  

  Η κεηαθνξά ησλ θαξεθιώλ – ηξαπεδηώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 17 Απγνύζηνπ θαη ώξα 
6.00κ.κ. θαη ε επηζηξνθή ηνπο ηελ Κπξηαθή 13 Απγνύζηνπ θαη ώξα 6.00κ.κ. Ο θαζαξηζκόο ησλ 
ηξαπεδηώλ – θαξεθιώλ ζα γίλεη ην άββαην 18 Απγνύζηνπ θαη ώξα 7.00κ.κ. Γειώζεηο 
ζπκκεηνρήο γηα εζεινληηθή εξγαζία ζα γίλνληαη ζηνλ πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Αξγύξε Καξαιηόιην 
(2462088414 – 6978142551) κέρξη ζηηο 11 Απγνύζηνπ 2018.  

ηελ εθδήισζε όζνη ζα εξγαζηνύλ αθηινθεξδώο ηξώλε θαη πίλνπλ δσξεάλ από δύν 
ζνπβιάθηα ή ινπθάληθα, έλα πνηό θαη δσξεάλ είζνδν. 

ηνπο επηζήκνπο ζα πξνζθιεζνύλ ν Βνπιεπηήο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ν Γήκαξρνο, ν 
Μεηξνπνιίηεο, ν αζηπλνκηθόο δηεπζπληήο, ν Ιεξέαο  θαη ν Πξόεδξνο.  

Γηα ηο ηρίηο  ζέκα είπε όηη   πξέπεη λα δηνξγαλώζνπκε κνλνήκεξε εθδξνκή γηα ηε 
ζάιαζζα (Λνύηζα Πξέβεδαο) ηελ Κπξηαθή 5 Απγνύζηνπ κε ην ηνπξηζηηθό γξαθείν Κνπηζνκήηξνπ. 
Η ζπκκεηνρή 5 επξώ γηα ηα ηακεηαθά εληάμεη κέιε ηνπ πιιόγνπ θαη γηα ηνπο ππνινίπνπο  15 
επξώ. (Σα ρξήκαηα   πξνθαηαβάιινληαη κε ηελ εγγξαθή θαη νη θάησ ησλ 18 εηώλ ππνρξεσηηθά 
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη).                                                        

Η αλαρώξεζε ζα γίλεη ζηηο 7.30 π.κ από ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 
ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Αξγύξε Καξαιηόιην 6978142551 κέρξη ηελ 
Παξαζθεπή 3 Απγνύζηνπ. (Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ ζα ηεξεζεί απζηεξά ε ρξνληθή ζεηξά 
ηεο εγγξαθήο). 

Γηα ηο ηέηαρηο  ζέκα είπε όηη  πξέπεη λα εγθξίλνπκε ηα έμνδα: Διέλε Παπαδήζε 145 
επξώ, θνύξλνο ………, πνηά 2000, θξέαηα 1000. Έζνδα 4266 επξώ. 

Γηα ηο πέκπηο  ζέκα είπε όηη  πξέπεη ηελ Κπξηαθή 8 Ινπιίνπ θαη ώξα 10.30  λα 
πξαγκαηνπνηήζνπκε επηκλεκόζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλσλ ζην κλεκείν ησλ 
πεζόλησλ γηα ηνπο νρηώ άκαρνπο λεθξνύο ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο ηνπ νινθαπηώκαηνο 
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ηνπ ρσξηνύ καο ζηηο 7 Ινπιίνπ 1944. Να αγνξάζνπκε θαη 50 ζνθνιαηάθηα γηα λα 
θεξάζνπκε. 

Γηα ηο έβδοκο  ζέκα είπε όηη  πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ε 23ε γηνξηή 
θεξαζηνύ. Έρεη εθδνζεί ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ.  

 
Σα κέιε ηνπ Γ.., αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηνπ πιιόγνπ, έθαλαλ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη 
                                

Αποθαζίδοσλ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Δγθξίλνπλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ζπκθσλνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

όια ηα πξναλαθεξόκελα. 
Η απόθαζε πήρε αρηζκό –10/2018- 

 Αθνύ ζπληάρηεθε ην παξαπάλσ Πξαθηηθό, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεθε σο εμήο: 
  

Α/Α        ΑΞΙΩΜΑ  Γ.. ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΡΟΔΓΡΟ Αξγύξηνο Γ. Καξαιηόιηνο  

2 ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Νηθόιανο Α. Γεηλόπαπαο  

3 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Κσλ/λνο Υάηζηνο  

4 ΣΑΜΙΑ Κσλ/λνο Β. Κηνύξθαο  

5 ΜΔΛΟ Κσλ/λνο ίλεο  

6 ΜΔΛΟ ηέξγηνο Παπαιηνύξαο  

7 ΜΔΛΟ Γεκήηξεο Παπατσάλλνπ  

   
 α/α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΑΠΛ. ΜΔΛΟ ηέξγηνο . Ληάθαο  

2 ΑΝΑΠΛ. ΜΔΛΟ Θσκάο Ν. Ρόηζηθαο  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΔΛΟ Θαλάζεο Κνπηαιήο  


