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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 11/10/7/2022 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Κυριακή 10 Ιουλίου  2022 και ώρα 

12.00 μ.μ.,  συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών για να 
συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εφτά (7) τακτικών μελών, ήταν 
παρόντα τα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αργύριος Γ. Καραλιόλιος πρόεδρος, Κων/νος Σίνης αντιπρόεδρος, 
Νικόλαος Α. Δεινόπαπας γραμματέας, Παναγιώτης Β. Κιούρκας, Βασίλειος Τσιόλιας,  
(Τακτικά μέλη), Ευτυχία Δεινόπαπα, (Αναπληρωματικά μέλη) 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  Κων/νος Β. Κιούρκας ταμίας, Μιχαήλ Καραλιόλιος, (Τακτικά μέλη), Βασίλειος 
Νέστορας, Στυλιανός Καραλιόλιος 

Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:  
Για το πρώτο  θέμα είπε ότι  πρέπει να διοργανώσουμε το 6ο αντάμωμα των απανταχού 

Αμυγδαλιωτών το Σάββατο 13  Αυγούστου  2022 και ώρα 9.00μ.μ. με το συγκρότημα  του Γιάννη 
Ζιάκου και στο τραγούδι η Λένα Ζέττα και ο Χρήστος Αγριοδήμος (1000 ευρώ μαζί με τη 
μικροφωνική).  Είσοδος 5 ευρώ. Η εκδήλωση, αν δεν υπάρξουν εθελοντές εντός των 
προβλεπόμενων ημερομηνιών,  θα πραγματοποιηθεί με 50 ευρώ δύο ψήστες και από 50 ευρώ τρία ή 
τέσσερα  άτομα για τα ποτά και καθαριότητα.   

Τα υλικά θα τα προμηθευτούμε από τον Βασίλη Παπαζήση και τα ψωμιά (80 περίπου ψωμιά 
κομμένα σε 15 φέτες από τον φούρνο 40 και 40 από το πρατήριο του Ανδρέα Βάια.  

Τα ποτά θα τα αγοράσουμε από τον Πασσιά Γιώργο (Τιμές πώλησης ρετσίνα 3,5 ευρώ, μπύρα 2 
ευρώ, αναψυκτικά 1,5 ευρώ, ουίσκι μπουκάλι 50 ευρώ, ουίσκι μπουκάλι σπέσιαλ 70 ευρώ, ουίσκι 
ποτήρι 5 ευρώ, ουίσκι ποτήρι σπέσιαλ 7 ευρώ, νερό 0,5 ευρώ) 

Τα κρέατα θα τα προμηθευτούμε από τον Κουταλή – Ζεμπίλη 300 μερίδες χοιρινό κεμπάπ  
λουκάνικα. Πώληση  7  ευρώ. 

Να αγοράσουμε την ψησταριά από τον Κώστα Μ. Κουταλή αντί 400 ευρώ και θα τα ψήσει ο 
Πέτρος Παπαθανασίου.   

  Η μεταφορά των καρεκλών – τραπεζιών θα γίνει την Παρασκευή 12  Αυγούστου και ώρα 6.00μ.μ. 
και η επιστροφή τους την Κυριακή 13 Αυγούστου και ώρα 6.00μ.μ. Ο καθαρισμός των τραπεζιών – 
καρεκλών θα γίνει το Σάββατο 13  Αυγούστου και ώρα 7.00μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής για εθελοντική 
εργασία θα γίνονται στο μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Κιούρκα (690960121) μέχρι στις 7 Αυγούστου  
2022.  

Στην εκδήλωση όσοι θα εργαστούν αφιλοκερδώς τρώνε και πίνουν δωρεάν από μία μερίδα 
κεμπάπ, ένα ποτό και δωρεάν είσοδο. 

Στους επισήμους θα προσκληθούν ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο 
Μητροπολίτης.  

 
Επίσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τον ΚΕΔΜΟΠ σε συνεργασία μαζί τους. 
 
Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι   πρέπει να διοργανώσουμε μονοήμερη εκδρομή για τη θάλασσα 

(Λούτσα Πρέβεζας) την Κυριακή 7 Αυγούστου με το τουριστικό γραφείο Κουτσομήτρου. Η συμμετοχή 
θα είναι δωρεάν για τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου και τα μέλη του χορευτικού  και για τους 
υπολοίπους  17 ευρώ. (Τα χρήματα   προκαταβάλλονται με την εγγραφή και οι κάτω των 18 ετών 
υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύονται).                                                        

Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 π.μ από την πλατεία του χωριού. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτη Κιούρκα  μέχρι στις 31 Ιουλίου. (Για τη συμπλήρωση των θέσεων θα τηρηθεί 
αυστηρά η χρονική σειρά της εγγραφής. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται από σήμερα). 

Για το τρίτο  θέμα είπε ότι  πρέπει να εγκρίνουμε τα έξοδα: (επισυνάπτονται).  
Έσοδα γιορτής κερασιού:  είσοδος (746 προσκλήσεις) ………………….  Λαχεία …………….. 

Έξοδα: ……………………………. Καθαρά έσοδα: …………………ευρώ 
Για το τέταρτο  θέμα είπε ότι  πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 25η γιορτή κερασιού. 

Έχει εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.  
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Τα μέλη του Δ.Σ., αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω, καθώς και τις διατάξεις του 
καταστατικού του Συλλόγου, έκαναν διαλογική συζήτηση και 

                                
Αποφασίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνουν την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και συμφωνούν να πραγματοποιηθούν όλα 
τα προαναφερόμενα. 

Η απόφαση πήρε αριθμό –11/2022- 
 Αφού συντάχτηκε το παραπάνω Πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

Α/Α        ΑΞΙΩΜΑ  Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ. Καραλιόλιος   

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κων/νος Σίνης  

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νίκος Δεινόπαπας  

4 ΤΑΜΙΑΣ Κων/νος Β. Κιούρκας  

5 ΜΕΛΟΣ Τσιόλιας Βασίλειος  

6 ΜΕΛΟΣ Παναγιώτης Β. Κιούρκας  

7 ΜΕΛΟΣ Καραλιόλιος Μιχάλης  

Α/Α     ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ  Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ   Νέστορας Βασίλειος  

2 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ   Ευτυχία Δεινόπαπα  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ   Στυλιανός Καραλιόλιος  


