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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 12/17/02/2019 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου  

και ώρα 6.00μ.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 έξι (6) μέλη του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αργύριος Γ. Καραλιόλιος Πρόεδρος,  Νικόλαος Α. Δεινόπαπας 
Αντιπρόεδρος, Κων/νος Β. Κιούρκας Ταμίας,  Δημήτρης Παπαϊωάννου, (τακτικά 
μέλη), 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κων/νος Χάτσιος Γραμματέας, Στέργιος Παπαλιούρας, Κων/νος 
Σίνης  (τακτικά μέλη)  Στέργιος Σ. Λιάκας, Αθανάσιος Κουταλής, Θωμάς Ν. Ρότσικας 
(αναπληρωματικά μέλη) 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 
συγκεκριμένα:  

Για το πρώτο  θέμα είπε ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουμε 
τις εξής εκδηλώσεις:  

1) Το Σάββατο 2 Μαρτίου και ώρα 10.30 θα ξεκινήσουμε από το χώρο της πλατείας 
για το κόψιμο και τη μεταφορά των κέδρων. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να 
βρίσκονται στο χώρο της πλατείας την προαναφερόμενη ώρα. Τρακτέρ ένα.  (Παναγιώτης 
Κιούρκας). Σε περίπτωση κακοκαιρίας το κόψιμο και η μεταφορά των κέδρων θα γίνει  το 
Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 10.30.  

2) Το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 6.00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή της 
βασιλόπιτας του Συλλόγου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου και θα 
προσφερθεί στους παρευρισκόμενους ένα κομμάτι βασιλόπιτα και 1 ποτό (ουίσκι ή αναψυκτικό). 
Όποιος βρει το φλουρί κερδίζει μία δωροεπιταγή 50 ευρώ (επί της αρχικής τιμής) προσφορά του 
καταστήματος ADMIRAL.  

3) Το Σάββατο 9 Μαρτίου και ώρα 7.00μ.μ. να πραγματοποιηθεί η 13η Εκλογοαπολογιστική 
Συνέλευση του Συλλόγου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η  επαναληπτική Συνέλευση θα γίνει το 
Σάββατο 16 Μαρτίου. Συμφώνησαν ομόφωνα με την εισήγηση του προέδρου  στη 13η ΕΑΣ. (Η 12η 
ΕΑΣ έγινε στις 18 Μαρτίου 2017.) 

4) Την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 8.30 μ.μ., θα γίνει το άναμμα  του παραδοσιακού 
«φανού» στον προαύλιο χώρο του Σχολείου.  Στην εκδήλωση θα υπάρχει μουσική και 
χορός,  κρασί, τσίπουρο και 100 σουβλάκια δωρεάν προσφορά του Συλλόγου (αγορά από 
Κουταλής – Ζεμπίλης). (Κρασί και ένα λίτρο τσίπουρο θα αγοράσουμε από την Ελένη 
Παπαζήση)  

5) Την Καθαρά Δευτέρα στην τοποθεσία Αγία Βαρβάρα θα γιορταστούν τα κούλουμα. 
Θα υπάρχει άφθονη φασολάδα  λαγάνες, νηστίσιμα εδέσματα και κρασί δωρεάν. Επίσης θα 
γίνει και ο καθιερωμένος διαγωνισμός πετάγματος του χαρταετού. Σε περίπτωση 
κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Σχολείου. Τη φασολάδα θα 
κάνει η Χαρίκλεια Γάτου  (ή κάποια άλλη αν δε θέλει) όπως και πέρσι και τα υπόλοιπα 
(ελιές, χαλβά, πιπεριές τουρσί) θα τα αγοράσουμε από την Ελένη Β. Παπαζήση, ενώ  10 
ψωμιά κομμένα σε φέτες και 20 λαγάνες κομμένες στα τέσσερα θα αγοράσουμε από  το 
φούρνο του  Γιώργου Καραλιόλιου). Πρέπει να εκδώσουμε την επισυναπτόμενη 
ανακοίνωση για τις Απόκριες 2019 και να στείλουμε τις προσκλήσεις σε Βουλευτή, 
Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχο, Πρόεδρο και Μητροπολίτη. 

Για το δεύτερο θέμα ότι πρέπει να κάνουμε αποδοχή των εσόδων από τα 
ρουνγκουτσάρια. 

Για το τρίτο θέμα είπε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις των ρουνκουτσαριών, 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία. Στα ρουνγκουτσάρια φέτος συμμετείχαν 11  άτομα. Έχουν 
εκδοθεί δελτία 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 
1. Εγκρίνουν την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και συμφωνούν να 

πραγματοποιηθούν όλα τα προαναφερόμενα. 
Η απόφαση πήρε αριθμό –12/2019- 

 Αφού συντάχτηκε το παραπάνω Πρακτικό, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως 
εξής: 
  

Α/Α        ΑΞΙΩΜΑ  Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ. Καραλιόλιος  

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Α. Δεινόπαπας  

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κων/νος Χάτσιος  

4 ΤΑΜΙΑΣ Κων/νος Β. Κιούρκας  

5 ΜΕΛΟΣ Κων/νος Σίνης  

6 ΜΕΛΟΣ Στέργιος Παπαλιούρας  

7 ΜΕΛΟΣ Δημήτρης Παπαϊωάννου  

   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

α/α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Στέργιος Σ. Λιάκας  

2 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θωμάς Ν. Ρότσικας  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θανάσης Κουταλής  


