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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 02/10/4/2019 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα  Τετάρτη 10 Απριλίου   

2019 και ώρα 4.00μ.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 επτά (7) μέλη του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αργύριος Γ. Καραλιόλιος Πρόεδρος, Κων/νος Σίνης 
Αντιπρόεδρος,  Νικόλαος Α. Δεινόπαπας Γραμματέας, Κων/νος Β. Κιούρκας 
Ταμίας,  Κατερίνα Παπαδοπούλου,  Παναγιώτης Κιούρκας, (τακτικά μέλη),  

Ευτυχία Δεινόπαπα, Ευάγγελος Δροβατζήκας,  (αναπληρωματικά μέλη) 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κων/νος Χάτσιος, (τακτικά μέλη), Νέστορας Βασίλειος, Κων/νος 

Κουλιακιώτης, (αναπληρωματικά μέλη) 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

συγκεκριμένα:  
Για το πρώτο  θέμα είπε ότι την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 το πρωί, πρέπει να 

συνδιοργανώσουμε με την Εκκλησιαστική Επιτροπή  το παραδοσιακό πανηγύρι στον 
Άγιο Αθανάσιο.  

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει: 
Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία. Προσφορά σούπας στους παρευρισκόμενους. Το 

χορευτικό-λαογραφικό τμήμα των γυναικών του Συλλόγου και οι άλλες γυναίκες του 
χωριού θα χορέψουν και θα τραγουδήσουν παραδοσιακά τραγούδια. Οι εκδηλώσεις θα 
κλείσουν με τον καθιερωμένο διαγωνισμό στο παραδοσιακό αγώνισμα του άλματος 
τριπλούν. Φέτος θα πρέπει να παραγγείλουμε την ανάλογη σούπα από τη Τζένη 
Ρότσικα (περίπου 150 μερίδες όσο και πέρσι και ανάλογα με το τι καιρό θα κάνει), τους 
άρτους από το φούρνο (Καραλιόλιος Δημήτρης) και ένα κύπελλο από το ίντερνετ γύρω 
στα 15 ευρώ.  

 Την Κυριακή «του Θωμά» και ώρα 6.00μ.μ. στην πλατεία του χωριού θα γίνει 
αναβίωση του αποχαιρετισμού της «Πασχαλιάς» και «του διπλώματος  του χορού» από 
το χορευτικό-λαογραφικό τμήμα των γυναικών του Συλλόγου και τις άλλες γυναίκες του 
χωριού. Θα ακολουθήσει δείπνο για τις γυναίκες που θα χορέψουν και τα μέλη του Δ.Σ. 
στο Φούλη. Οι γυναίκες θα κάνουν δύο πρόβες το Σάββατο 20 και την Τρίτη 30 
Απριλίου, ώρα 7.00μ.μ.   

Ο Βασίλης Νέστορας και Παναγιώτης Κιούρκας θα αναλάβουν τον εορταστικό 
στολισμό. 

Προσκλήσεις θα σταλούν σε Μητροπολίτη, Βουλευτή, Αντιπεριφερειάρχη, 
Δήμαρχο, Πρόεδρο.  

Για το δεύτερο θέμα είπε ότι πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι 
εκδηλώσεις των Απόκρεων, έχει εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου. 

Για το τρίτο θέμα είπε ότι προκειμένου να προετοιμάσουμε καλύτερα την 24η 
γιορτή κερασιού 2019, να βγάλουμε ανακοίνωση με την οποία να παρακαλούμε όλους 
όσους επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον 
πρόεδρο του Συλλόγου Αργύρη Καραλιόλιο   (τηλ. 2462088414) μέχρι το Σάββατο 18  
Μαΐου. Για μουσικό συγκρότημα προτείνεται να «κλείσουμε» το συγκρότημα του Κώστα 
Τσιοτίκα  και στο τραγούδι τον Χρήστο Ντάγκαλα, τη Βαγγελιώ Χριστιά και τη Βούλα 
Παπατσιμούλη. 
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Για το τέταρτο θέμα είπε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θρακιωτών Αγίας 
Βαρβάρας Ημαθίας (Γιώργος Καρέτσας λέγεται ο πρόεδρος) προσκαλεί το χορευτικό 
μας στις εκδηλώσεις που έχουν στις 31/8/2019. Προτείνεται αν θέλουν οι γυναίκες να 
συμμετάσχουμε. 

Για το πέμπτο  θέμα είπε ότι πρέπει να εγκρίνουμε τα παρακάτω έξοδα: Ελένη 
Παπαζήση 266 ευρώ. Κουταλής – Ζεμπίλης ……….. ευρώ, φούρνος 70 ευρώ, Νέστορας  
45  ευρώ. Η Χαρίκλεια Γάτου δεν θέλει χρήματα για τη φασολάδα που μας έκανε φέτος 
και πέρσι και   πρέπει να την ευχαριστήσουμε δημόσια γι’ αυτό. 

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 –02/2019- 

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

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ. Καραλιόλιος  

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κων/νος Σίνης  

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νικόλαος Α. Δεινόπαπας   

4 ΤΑΜΙΑΣ Κων/νος Β. Κιούρκας  

5 ΜΕΛΟΣ Κατερίνα Παπαδοπούλου  

6 ΜΕΛΟΣ Παναγιώτης Κιούρκας  

7 ΜΕΛΟΣ Κων/νος Χάτσιος  

   
 

 
 
 
 
 

α/α ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Νέστορας Βασίλειος  

2 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Ευτυχία Δεινόπαπα  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Κων/νος Κουλιακιώτης  

4 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Ευάγγελος Δροβατζήκας  


