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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 02/09/4/2017 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Κυριακή 09 Απριλίου  2017 και ώρα 

6.30μ.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, Χρήστος Δ. Λιάκας  Αντιπρόεδρος, 
Κων/νος Χάτσιος Γραμματέας, Κων/νος Β. Κιούρκας Ταμίας,  Κων/νος Σίνης, Στέργιος 
Παπαλιούρας, Δημήτρης Παπαϊωάννου (τακτικά μέλη) Θωμάς Ν. Ρότσικας, Θανάσης Μ. 
Κουταλής (αναπληρωματικά μέλη) 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Νικόλαος Α. Δεινόπαπας, Στέργιος Σ. Λιάκας 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη συνέχεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα:  
Για το πρώτο  θέμα είπε ότι την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 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 100 μερίδες (και ανάλογα με το τι καιρό θα κάνει), πέρσι 150, 
τους άρτους από το φούρνο (Καραλιόλιος Δημήτρης) και ένα κύπελλο από το Χριστάκη Λάζαρο γύρω 
στα 15ευρώ.  

 Το απόγευμα της ίδιας μέρας 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. Για το σκοπό αυτό θα 
συγκεντρώσουμε τις γυναίκες του χορευτικού με προσωπική ειδοποίηση την Κυριακή 16 Απριλίου και 
ώρα 7.00μ.μ.   

Προσκλήσεις θα σταλούν σε Βουλευτή, Αντιπεριφερειάρχη, Δήμαρχο, Πρόεδρο και  
Μητροπολίτη.  Στις γυναίκες του χορευτικού και στους επίσημους προσκεκλημένους θα κεράσουμε ένα 
ποτό – καφέ στο κατάστημα του Β. Νέστορα. 

Για το δεύτερο θέμα είπε ότι πρέπει να καταγράψουμε, ελέγξουμε και συμπληρώσουμε τις 
παραδοσιακές μας φορεσιές. Υπεύθυνοι προτείνεται να αναλάβουν οι Χρήστος  Λιάκας και Κων/νος 
Χάτσιος. 

Για το τρίτο θέμα είπε ότι προκειμένου να προετοιμάσουμε καλύτερα την 22η γιορτή κερασιού 
2017, 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 στις 15  Μαΐου. 

Για το τέταρτο θέμα είπε ότι πρέπει να ζητήσουμε για τελευταία φορά το δήμο Γρεβενών να 
μας ενημερώσει άμεσα, σχετικά με την πορεία παλαιότερων αιτημάτων του Συλλόγου, αφού 
συμπληρώσουμε και  τον κυκλοφορητή του καλοριφέρ και την αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ:  

Πιο συγκεκριμένα:  
1. Για την έγκριση και βοήθεια στη  μεταφορά του νερού από το Διάκο στον Άγιο Χριστόφορο 
2. Για τη διαμόρφωση του χώρου στο κιόσκι στον Άγιο Χριστόφορο 
3. Για την αντικατάσταση των φωτεινών σωμάτων στην πλατεία και στην είσοδο του χωριού  
4. Για την επισκευή των υδρορροών και της στέγης στο κτίριο του Σχολείου και του Συλλόγου 
5. Για την απομάκρυνση της κεραίας και του κτιρίου της από τον Άγιο Χριστόφορο 
6. Για την αλλαγή ονόματος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ (λογαριασμοί τώρα δεν έρχονται 

καθόλου) 
7. Αν μπορεί ο δήμος να μας προμηθεύσει έναν κυκλοφορητή καλοριφέρ. Ήδη μόνοι μας 

επισκευάσαμε τα σπασμένα, λόγω του παγετού) δίκτυα ύδρευσης σχολείου και συλλόγου. 
Αν δεν έχουμε κάποια απάντηση μέχρι το επόμενο Δ.Σ. θα εκδώσουμε σχετικό  δελτίο 
τύπου. 
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Για το τέταρτο θέμα είπε ότι πρέπει  τις αποφάσεις του Δ.Σ. να τις αναρτούμε σε ειδικό χώρο 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. 
Για το πέμπτο θέμα είπε ότι πρέπει  να αναθέσουμε στον Κώστα Σ. Κουταλή την 

επιδιόρθωση του μνημείου των πεσόντων και την τοποθέτηση ενός σταυρού με έξοδα του συλλόγου. 
Κόστoς 80 ευρώ. 

Για το έκτο θέμα είπε ότι πρέπει  να παραχωρούμε για κάποιο χρονικό διάστημα την αίθουσα 
του Συλλόγου στον Συνεταιρισμό των κερασοπαραγωγών, μέχρι να βρουν δική τους αίθουσα, με την 
προϋπόθεση να καθαρίζουν την αίθουσα μετά από κάθε συνεδρίαση και να μας  προμηθεύουν αρκετές 
ποσότητες κερασιών στη γιορτή κερασιού. 

Για το έβδομο θέμα είπε ότι πρέπει  να διακόψουμε την τηλεφωνική σύνδεση (cyta) γιατί πλέον 
δεν είναι απαραίτητη. 

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 –02/2017- 

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

Α/Α        ΑΞΙΩΜΑ  Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ. Καραλιόλιος   

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Χρήστος Δ. Λιάκας  

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 Νικόλαος Α. Δεινόπαπας  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θωμάς Ν. Ρότσικας  

4 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θανάσης Μ. Κουταλής  


