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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθ. 05/19/7/2017 
Στις Αμυγδαλιές και στο γραφείο του Συλλόγου, σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου  2017 και 

ώρα 8.00μ.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 (4) από τα εφτά (7) μέλη του Δ.Σ. 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Δ. Λιάκας  Αντιπρόεδρος,    Κων/νος Κιούρκας Ταμίας, Στέργιος 
Παπαλιούρας, (τακτικά μέλη) Θωμάς Ν. Ρότσικας,   Θανάσης Μ. Κουταλής, Στέλιος Λιάκας 
(αναπληρωματικά μέλη) 

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

Για το πρώτο  θέμα είπε ότι  πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία η 22η γιορτή 
κερασιού. Στα θετικά, η μεγάλη προσέλευση του κόσμου (κυρίως νέοι), τα πολλά και κρύα ποτά. 
Μελανά σημεία τα πολύ λίγα κεράσια, το λίγο φαγητό, η μη σωστή διανομή των ποτών και η μη 
σωστή συμπεριφορά μελών του Δ.Σ. Έχει εκδοθεί σχετικό δελτίο τύπου.  

Για το δεύτερο  θέμα είπε ότι  στο εξής τις καρέκλες και τα τραπέζια του Συλλόγου θα τα 
παραχωρούμε δωρεάν μόνο στα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου και δεν θα τα νοικιάζουμε 
σε κανέναν. Αυτό γίνεται με σκοπό να αυξηθούν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. 

Για το τρίτο  θέμα είπε ότι  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή στη Λούτσα. Από 
την εκδρομή είχαμε κέρδος 100 ευρώ. 

Για το τέταρτο  θέμα είπε ότι  πρέπει να εγκρίνουμε τα έξοδα: ΔΕΗ 129, ΔΕΗ 283, (τον 
άλλο λογαριασμό των 925 ευρώ θα τον πληρώσει ο δήμος), Νέστορας 24, Ελένη Παπαζήση 363, 
Χριστίνα Κοσμά Λιάκα 35, Βλέτσος 35, CYTA 89,90, 1 στεφάνι ……) 

Για το πέμπτο  θέμα είπε ότι  πρέπει να δώσουμε στη δημοσιότητα την επισυναπτόμενη 
ανακοίνωση  για τα αναπάντητα ερωτήματα που  θέσαμε στο δήμο. 

Για το έκτο  θέμα είπε ότι  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το μνημόσυνο των αμάχων 
νεκρών της κατοχής. Αρνητικό η πολύ μικρή συμμετοχή μελών του Δ.Σ. 

Για το έβδομο  θέμα είπε ότι  μέχρι σήμερα παραχωρούμε την αίθουσα του Συλλόγου 
στο συνεταιρισμό των κερασοπαραγωγών για συνεδριάσεις και πρόσφατα παραχωρήσαμε και το 
υπόγειο του Παπατζήκα στο συνεταιρισμό ως αποθήκη. Αυτό όμως στερείται νομιμότητας και 
κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Γι’ αυτό σύντομα ο συνεταιρισμός θα πρέπει να διαμορφώσει 
το δικό του χώρο και να συνεδριάζει εκεί.  

Για το όγδοο  θέμα είπε ότι  πρέπει να διοργανώσουμε το 2ο αντάμωμα των απανταχού 
Αμυγδαλιωτών το Σάββατο, 12 Αυγούστου  2017 και ώρα 9.00μ.μ. με το συγκρότημα του 
Κώστα Τσιοτίκα. Στο τραγούδι ο Σάκης Τσιοτίκας  και η Ελένη Θυμιούλα.  Είσοδος 
ελεύθερη. Χορηγός της εκδήλωσης ο κ. Γιάννης Γιάτσιος ο οποίος θα προσφέρει στο 
Σύλλογο 20 μπλουζάκια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μόνο αν υπάρχουν 
πραγματικά υπεύθυνοι σε όλους τους χώρους. Υπεύθυνος σημαίνει ότι αναλαμβάνω όλη τη 
διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν απομακρύνομαι από το πόστο μου. Ιδιαίτερα για 
τα φαγητά, ποτά και είσοδο ο υπεύθυνος παραλαμβάνει (εισιτήρια, ποτά και κρέατα) και στο 
τέλος παραδίδει στον πρόεδρο και ταμία τα χρήματα.  

Για την καλύτερη διοργάνωση προτείνεται να ορίσουμε τους υπεύθυνους για: 
1. Χαρτάκια- Ταμείο: Κώστας Κιούρκας & Θωμάς Ν. Ρότσικας 
2. Φαγητά:  Θανάσης Κουταλής 
3. Ψήσιμο: Κώστας Χάτσιος 
4. Ποτά: Νίκος Δεινόπαπας και Στέργιος Λιάκας 
5. Χώρος (τοποθέτηση επισκεπτών και καθάρισμα τραπεζιών από φαγητά και ποτά): 

Χρήστος Λιάκας,  Κώστας Σίνης και Δημήτρης Παπαϊωάννου. 
Η εξέδρα θα στηθεί την Παρασκευή 5.00μ.μ. Υπεύθυνος Αργύρης Καραλιόλιος. 
Ο φωτισμός θα γίνει πιο πριν (υπεύθυνος ο Β. Νέστορας). 
Θα αγοράσουμε 4 αποθηκευτικά σκεύη κρεάτων. 
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Τα υλικά θα τα προμηθευτούμε από τον Βασίλη Παπαζήση και τα ψωμιά (70 περίπου 
ψωμιά κομμένα σε 15 φέτες από το φούρνο του Καραλιόλιου. Τραπεζομάντιλα 1,   Καλαμάκια 1, 
Πλαστικά ποτήρια 2000, Σακούλες 1,5 κ., Σκουπιδοσακούλες 3, κάρβουνο 3,. (υπεύθυνος ο 
Αργύρης Καραλιόλιος) 

Τα ποτά θα τα αγοράσουμε από την Ελληνική διατροφή ως εξής: Μπύρα Άλφα (αγορά 
0,66) πώληση 2 ευρώ προμήθεια 1200, ρετσίνα Μαλαματίνα (αγορά 1,29) πώληση 3,5  ευρώ 
προμήθεια 500, πορτοκαλάδα (αγορά 0,53 ) πώληση 1,5 προμήθεια 100,  σόδα (αγορά 0,32) 
πώληση 1,5 προμήθεια 300, σπράιτ (αγορά 0,53) προμήθεια 100, νερό (αγορά 0,11) πώληση 0,5 
προμήθεια 200, ουίσκι πέρδικα (αγορά 17,89) πώληση 40 προμήθεια 12, (5 ποτήρι), κόκα κόλα 
(αγορά 0,53) πώληση 1,5 προμήθεια 300, (υπεύθυνος ο Αργύρης καραλιόλιος). 

Τα κρέατα θα τα προμηθευτούμε από το Σαμαρά Αποστόλη 1000 (700 πέρσι) σουβλάκια 
και 500 (200 πέρσι) λουκάνικα, μόνο εάν δεχτεί επιστροφές, διαφορετικά θα απευθυνθούμε 
αλλού (Κουταλής – Ζεμπίλης, Κώττας Ντίνος κλπ). Πώληση 2 ευρώ. (υπεύθυνος ο Α. 
Καραλιόλιος και Νίκος Δεινόπαπας). 

  Η μεταφορά των καρεκλών – τραπεζιών θα γίνει την Παρασκευή 11 Αυγούστου και ώρα 
5.00μ.μ. και η επιστροφή τους την Κυριακή 13 Αυγούστου και ώρα 6.00μ.μ. Ο καθαρισμός των 
τραπεζιών – καρεκλών θα γίνει το Σάββατο 12 Αυγούστου και ώρα 7.00μ.μ. Δηλώσεις 
συμμετοχής για εθελοντική εργασία θα γίνονται στον πρόεδρο του Συλλόγου Αργύρη Καραλιόλιο 
(2462088414 – 6978142551) μέχρι στις 6 Αυγούστου 2017.  

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

Στους επισήμους θα προσκληθούν ο Βουλευτής, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο 
Μητροπολίτης, ο αστυνομικός διευθυντής, ο Ιερέας  και ο Πρόεδρος.  

 
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 –05/2017- 

 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  


