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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 04/18/6/2017 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Κυριακή 18 Ιουνίου  2017 και ώρα 

7.00μ.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  έξη (6) μέλη του Δ.Σ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αργύριος Γ. Καραλιόλιος Πρόεδρος, Κων/νος Χάτσιος Γραμματέας, Κων/νος 
Β. Κιούρκας Ταμίας, Κων/νος Σίνης, Στέργιος Παπαλιούρας, Δημήτρης Παπαϊωάννου, (τακτικά 
μέλη) Στέργιος Σ. Λιάκας,  Νικόλαος Α. Δεινόπαπας, (αναπληρωματικά μέλη) 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Δ. Λιάκας  Αντιπρόεδρος, Θανάσης Μ. Κουταλής, Θωμάς Ν. 
Ρότσικας,  (αναπληρωματικά μέλη) 

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

Για το πρώτο  θέμα είπε ότι  για τη γιορτή κερασιού πρέπει τα ποτά να τα 
προμηθευτούμε από την «Ελληνική Διατροφή» επειδή έκανε καλύτερη προσφορά. Θα 
παραγγείλουμε: 
1500 μπύρες ΑΛΦΑ, 700 ρετσίνες ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, 400 κόκα κόλα, 300 σόδες, 100 σπράιτ, 200 
πορτοκαλάδες και 300 νερά (μικρά). Τιμές: μπύρα 2 ευρώ, ρετσίνα 3 ευρώ και αναψυκτικό 1,5 
ευρώ, σουβλάκι 1,5 ευρώ και λουκάνικο 2 ευρώ. 

Για την καλύτερη διοργάνωση προτείνεται να ορίσουμε τους υπεύθυνους για: 
1. Είσοδο: Κώστας Κιούρκας – Νίκος Δεινόπαπας 
2. Κεράσια: Θανάσης Κουταλής – Θωμάς Ρότσικας – Κώστας Σίνης 
3. Ψήσιμο: Χρήστος Λιάκας  - Στέλιος Παπαλιούρας – Κων/νος Χάτσιος – Σαράντης 

Κουταλής 
4. Ποτά: Στέλιος Λιάκας -  Δημήτρης Παπαϊωάννου – Στέλιος Παπαθανασίου – Γιώργος 

Α. Καραλιόλιος, Μαργαρίτης Ζεμπίλης. 
5. Διανομή φαγητού: ………………………………..  
6. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στην καθαριότητα των τραπεζιών και του χώρου. 
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 (επισυνάπτεται) και τα ψωμιά 

(70 περίπου ψωμιά κομμένα σε 15 φέτες) από το φούρνο (Γ. Καραλιόλιος). 
Η μεταφορά των καρεκλών – τραπεζιών θα γίνει την Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 

5.00μ.μ. και η επιστροφή τους την Κυριακή 25 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 24 Ιουνίου από ώρα 
4.00μ.μ.- 6.00μ.μ. 

Στην εκδήλωση θα πάρουν δωρεάν πρόσκληση, ένα σουβλάκι ή λουκάνικο και ένα ποτό,  
μόνο τα μέλη του Δ.Σ.,  όσοι θα εργαστούν αφιλοκερδώς και όσες γυναίκες χορέψουν εκείνη τη 
μέρα. 

Στους επισήμους θα προσκληθούν ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο 
Μητροπολίτης, ο Ιερέας, ο Πρόεδρος και ο Αστυνομικός Διευθυντής. 

Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι  πρέπει να διοργανώσουμε μονοήμερη εκδρομή για τη 
θάλασσα (Λούτσα Πρέβεζας) το Σάββατο 8 Ιουλίου. Η συμμετοχή 5 ευρώ για τα ταμειακά 
εντάξει μέλη του Συλλόγου 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 Πέμπτη 
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6 Ιουλίου. (Για τη συμπλήρωση των θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική σειρά της 
εγγραφής). 

Για το τρίτο θέμα είπε ότι πρέπει να διοργανώσουμε το δεύτερο αντάμωμα των 
Αμυγδαλιωτών το Σάββατο 12 Αυγούστου  2017 με το συγκρότημα του Κώστα – Σάκη Τσιοτίκα 
(1000 ευρώ με τη μικροφωνική και μία τραγουδίστρια). Θα τη διοργανώσουμε όπως και τη 
γιορτή κερασιού, αλλά με είσοδο ελεύθερη και τιμές μπύρα 2 ευρώ, ρετσίνα 3 ευρώ και 
αναψυκτικό 1,5 ευρώ, νερό 0,5 ευρώ, σουβλάκι 1,5 ευρώ και λουκάνικο 2 ευρώ. Θα 
προμηθευτούμε τα κρέατα από Σαμαρά Αποστόλη  600 σουβλάκια και 200 λουκάνικα. Για τα 
ποτά θα πάρουμε προσφορά από την Ελληνική Διατροφή και το Νίκο Τζήκα. 

Για το τέταρτο θέμα είπε ότι πρέπει την Κυριακή 9 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. 

 
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 –04/2017- 

 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 Θωμάς Ν. Ρότσικας  

3 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Νικόλαος Α. Δεινόπαπας  

4 ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ Θανάσης Κουταλής  


