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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 03/19/5/2019 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Κυριακή 19 Μαΐου  2019 και ώρα 

12.00μ.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 και τα εφτά (7) μέλη του Δ.Σ. 

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

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

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

Για το πρώτο  θέμα είπε ότι πρέπει να διοργανώσουμε την 24
η
 Γιορτή Κερασιού το 

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019 και ώρα 9.00μ.μ. με το συγκρότημα του Κώστα Τσιοτίκα. Στο τραγούδι ο 
Χρήστος Ντάγκαλας, η Βαγγελιώ Χριστιά και η Βούλα Τσιμοπούλου, ντέφι Κώστας Γιαννούλας, 
λαούτο Ζήσης Φτάκας, βιολί Γιώργος Στάμος  και μικροφωνική. Στην αρχή της εκδήλωσης  θα 
χορέψει το χορευτικό τμήμα των γυναικών  του Συλλόγου μας και το χορευτικό του Συλλόγου Αγίας 
Βαρβάρας Βέροιας (θρακιώτικα), ενώ  φυσικά τα κεράσια που θα υπάρχουν θα είναι πολλά και  
δωρεάν.  

Μέχρι σήμερα δήλωσαν για εθελοντική εργασία οι: Παπαθανασίου Πέτρος, Παπαθανασίου 
Γιώργος, Παπαθανασίου Στέλιος, Παπαθανασίου Ευαγγελία και Μαντζαρίδου Βάσω. Καρέκλες και 
τραπέζια θα τα μεταφέρουμε τα μέλη του ΔΣ (αλλά πρέπει να έρθουν όλοι) και όσοι άλλοι έρθουν 
να βοηθήσουν.  

Τα κρέατα θα τα αγοράσουμε φέτος από τους Κουταλή – Ζεμπίλη 2000 σουβλάκια και 500 
λουκάνικα (πέρσι είχαμε 2000 σουβλάκια και 500 λουκάνικα και πρόπερσι είχαμε 900 σουβλάκια 
και 400 λουκάνικα) και  τα ποτά θα τα πάρουμε από τον Πασσιά (Αργύρης).  

Για τις τιμές προτείνεται:  
Η είσοδος δωρεάν και Τιμοκατάλογος: Μπύρα (Άμστελ) 2 ευρώ, Ρετσίνα 3,5 ευρώ, 

Αναψυκτικά 1,5  ευρώ, Νερό 0,5 ευρώ, Ουίσκι φιάλη 50 ευρώ,  Ουίσκι φιάλη σπέσιαλ 70 ευρώ 
Ουίσκι ποτήρι 5 ευρώ, Ουίσκι ποτήρι σπέσιαλ 7 ευρώ Σουβλάκι 2 ευρώ και λουκάνικο 2 ευρώ  

Για τη διαφήμιση της εκδήλωσης θα σταλεί στα ΜΜΕ δελτίο τύπου, θα αναρτηθεί στα 
καφενεία, στο facebook, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, θα γίνει αφισοκόλληση και θα 
τοποθετηθούν τα δύο αεροπανώ (αφού διορθωθεί η ημερομηνία) το ένα στο τρίγωνο της εισόδου 
της πόλης και το άλλο στη διασταύρωση προς Καλαμπάκα. 

Για την καλύτερη διοργάνωση προτείνεται να ορίσουμε τους υπεύθυνους για: 
Θα χρεωθεί τα ποτά και τα φαγητά ταμίας ο Κώστας Κιούρκας και με τη σειρά του θα τα 
χρεώσει σε αυτούς που θα είναι στα αντίστοιχα πόστα και θα παραλάβει μετά ή τα ανάλογα   
χρήματα ή τις επιστροφές. Στα ποτά υπεύθυνος ο Νίκος Δεινόπαπας. 
Η εξέδρα θα στηθεί την Παρασκευή 5.00μ.μ. 
Ο φωτισμός θα γίνει πιο πριν, πρέπει να ελέγξουμε  και τους προβολείς (υπεύθυνος ο Β. 

Νέστορας) 
Τα υλικά θα τα προμηθευτούμε από τον Βασίλη Παπαζήση και τα ψωμιά (130 περίπου 

ψωμιά κομμένα σε 15 φέτες) από το φούρνο (Γ. Καραλιόλιος). 
Η μεταφορά των καρεκλών – τραπεζιών θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουνίου και ώρα 5.00μ.μ. 

και η επιστροφή τους την Κυριακή 24 Ιουνίου και ώρα 6.00μ.μ. Ο καθαρισμός των τραπεζιών – 
καρεκλών θα γίνει το Σάββατο 24 Ιουνίου και ώρα 6.00μ.μ.  

Τα κεράσια οι κερασοπαραγωγοί θα τα φέρουν το Σάββατο 23 Ιουνίου από ώρα 6.00μ.μ.- 
7.00μ.μ. 

Στην εκδήλωση θα πάρουν δωρεάν πρόσκληση, δύο σουβλάκια ή λουκάνικα και ένα ποτό,  
μόνο τα μέλη του Δ.Σ.,  όσοι θα εργαστούν αφιλοκερδώς και τα μέλη των χορευτικών. 

Στους επισήμους θα προσκληθούν ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος και ο 
Μητροπολίτης. 
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Πρόβα το χορευτικό θα κάνει την Τετάρτη 14 Ιουνίου και ώρα 8.00μ.μ. 
Θα εκδώσουμε 2000 λαχεία που θα πουληθούν προς 1 ευρώ. Υπεύθυνος Κώστας Σίνης. 

Χορηγοί της εκδήλωσης θα είναι: ADMIRAL Μένια Κιούρκα (δωροεπιταγή 100 ευρώ), Μπουγάτσα 
«Αχιλλέας» και Σάκης Παναγιωτόπουλος Εμπορία Γεωργικών Μηχανημάτων. 

Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις του Πανηγυριού και του 
Αποχαιρετισμού της Πασχαλιάς 2019 πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία.  

Για το τρίτο  θέμα είπε ότι πρέπει να εγκρίνουμε τις δαπάνες για πανηγύρι – 
πασχαλόγιορτα: Φούλης 130 ευρώ, κύπελλο 13,50 ευρώ, φούρνος 50 Ευρώ, Μουράτογλου 120 
ευρώ 

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 –03/2019- 
 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  


