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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 4/6/7/2019 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου  2019 και 

ώρα 9.00μ.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  τέσσερα 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,  Κων/νος Χάτσιος, 
Κατερίνα Παπαδοπούλου, Παναγιώτης Κιούρκας, (τακτικά μέλη) Ευτυχία Δεινόπαπα, 
Ευάγγελος Δροβατζήκας, Νέστορας Βασίλειος, Κων/νος Κουλιακιώτης, (αναπληρωματικά 
μέλη) 

ΑΠΟΝΤΕΣ:                                                                                                  (τακτικά μέλη)   
                                                                                                       (αναπληρωματικά μέλη) 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και 

συγκεκριμένα:   
Για το πρώτο  θέμα είπε ότι  Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι  πρέπει να διοργανώσουμε 

το 5ο αντάμωμα των απανταχού Αμυγδαλιωτών την Παρασκευή 16  Αυγούστου  2019 και ώρα 
9.00μ.μ. με το συγκρότημα  του Αλέξη Κασιάρα.  Είσοδος ελεύθερη. Στην εκδήλωση θα 
χορέψει το χορευτικό τμήμα των γυναικών του Συλλόγου μας και θα διενεργηθεί λαχειοφόρος 
αγορά.  

Τα υλικά θα τα προμηθευτούμε από τον Βασίλη Παπαζήση και τα ψωμιά (100 περίπου 
ψωμιά κομμένα σε 15 φέτες από το πρατήριο του Ανδρέα Βάια.  

Τα ποτά θα τα αγοράσουμε από την κάβα του Πασσιά. (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 το Σαμαρά Αποστόλη 1200 σουβλάκια και 300  
λουκάνικα. Πώληση 2 ευρώ.  

  Η μεταφορά των καρεκλών – τραπεζιών θα γίνει την Πέμπτη 15 Αυγούστου και ώρα 
6.00μ.μ. και η επιστροφή τους το Σάββατο 17 Αυγούστου και ώρα 6.00μ.μ. Ο καθαρισμός των 
τραπεζιών – καρεκλών θα γίνει την Παρασκευή 16 Αυγούστου και ώρα 7.00μ.μ. Δηλώσεις 
συμμετοχής για εθελοντική εργασία θα γίνονται στον πρόεδρο του Συλλόγου Αργύρη Καραλιόλιο 
(2462088414 – 6978142551) μέχρι στις 11 Αυγούστου 2019.  

Στην εκδήλωση όσοι θα εργαστούν αφιλοκερδώς τρώνε και πίνουν δωρεάν από δύο 
σουβλάκια ή λουκάνικα, ένα ποτό και δωρεάν είσοδο. 

Το χορευτικό θα κάνει πρόβα το Σάββατο 10 Αυγούστου. 
Στους επισήμους θα προσκληθούν ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο 

Μητροπολίτης, ο Ιερέας  και ο Πρόεδρος.  
Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι   πρέπει να διοργανώσουμε μονοήμερη εκδρομή για τη 

θάλασσα (Λούτσα Πρέβεζας) την Κυριακή 11 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  15 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 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Αργύρη Καραλιόλιο 6978142551 μέχρι την 
Παρασκευή 3 Αυγούστου. (Για τη συμπλήρωση των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική σειρά 
της εγγραφής). 

Για το τρίτο  θέμα είπε ότι  πρέπει να εγκρίνουμε τα έξοδα: Ελένη Παπαζήση ……. ευρώ, 
φούρνος 150 ευρώ, ποτά ………, κρέατα ……..,  ορχήστρα …. ευρώ. Έσοδα …… (….. πέρσι) 
ευρώ και 500 δολάρια ΗΠΑ από Χρήστο Λιάκα. 

Για το τέταρτο  θέμα είπε ότι  πρέπει την Κυριακή 7 Ιουλίου και ώρα 10.30  να 
πραγματοποιήσουμε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 
πεσόντων για τους οχτώ άμαχους νεκρούς της ναζιστικής θηριωδίας του ολοκαυτώματος 
του χωριού μας στις 7 Ιουλίου 1944.  

Για το πέμπτο  θέμα είπε ότι  πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 24η γιορτή 
κερασιού. Έχει εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.  
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Για το έκτο θέμα είπε ότι  το χορευτικό τμήμα των γυναικών του Συλλόγου θα 
συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Βαρβάρας Ημαθίας και για την 
μετακίνησή του πρέπει να ναυλώσουμε λεωφορείο και να πληρώσουμε δασκάλα για δύο πρόβες. 
Μπορούν να συμμετάσχουν όσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το επιθυμούν μαζί με έναν 
συνοδό. Επίσης έναν συνοδό μπορούν να έχουν και τα μέλη του χορευτικού (δεν δικαιούνται οι 
συνοδοί δωρεάν φαγητό και ποτό). 

 
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 –4/2019- 

 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  


