Εξωραϊστικός Σύλλογος Άγιος Νεκτάριος Βιλίων”
18 ΔΣ
Πρακτικό Ν--22
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 03/06/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο γραφείο του
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ
του συλλόγου, που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Περικλής Μιχαλιτσιάνος
2. Μαρία
Δεσύπρη
3. Χάρης
Περδίκης
4. Νίκος
Βασιλείου
5. Παντελής Μυκιαδάκης
6. Αποστόλης Κοντογιώργης
7. Φωτεινή Ελευθέρου
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.
3. Καλοκαιρινός χορός συλλόγου
4. Εγκρίσεις εγγραφής δύο μελών στο Σύλλογο.
5. Πρόσκληση χορευτικού συλλόγου στην εορτή της Αγίας Μαρίνας.
6. Καθορισμός ημερομηνίας εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης Σεπτεμβρίου 2018.
7. Εθελοντισμός ενόψει καλοκαιριού.
8. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των παριστάμενων μελών
ακολούθησε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν, κατά θέμα, τα παρακάτω:
Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Διαβάστηκε και στη συνέχεια υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης
συνεδρίασης.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες:
1. Συμμετοχή του προέδρου του ΔΣ και ΠΠΚ στον εορτασμό της Αγίας Τριάδας στην Οινόη.
2. Αποστολή επιστολής στην Δήμαρχο για την ικανοποίηση των υπολοίπων συνδέσεων
ύδρευσης στον οικισμό. Για το ίδιο θέμα έγιναν επαφές με αντιδημάρχους, τον ειδικό σύμβουλο
και άλλα στελέχη του Δήμου.
3. Πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στον Κιθαιρώνα με μεγάλη επιτυχία.
4. Έγινε σύσταση στον ιδιοκτήτη του αλόγου και θα ξαναγίνει υπενθύμιση τέλος Ιουνίου.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο καλοκαιρινός χορός του Συλλόγου να πραγματοποιηθεί στις 21
Ιουλίου. Θα αποσταλούν προσκλήσεις στις αρχές. Η πρόσκληση συμφωνήθηκε στο ποσό των 20
Ευρώ. Στην εκδήλωση θα γίνει λαχειοφόρος αγορά. Την εκδήλωση θα καλύψει DJ και ένα ντουέτο με
λάτιν.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα η εγγραφή δύο νέων μελών στον σύλλογο μετά την σχετική
τους αίτηση. Τα νέα μέλη είναι οι Κοινωνάς Δημήτριος και Ανυφάντης Χρήστος.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση της Αγίας Μαρίνας ο χορευτικός
Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας» αφιλοκερδώς. Ο Σύλλογος θα προσφέρει όπως κάθε χρόνο
αναψυκτικά και γλυκά.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2018 να πραγματοποιηθεί
στις 23 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες του καταστατικού σχετικά με τις ανακοινώσεις
και προσκλήσεις.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε το θέμα εθελοντισμού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Θα γίνει σχετική ανακοίνωση
στον χορό του Συλλόγου.
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και καθορίστηκαν οι εκδηλώσεις και οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων Ζάθεια 2018.
Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων
αναλόγως με τις ημερομηνίας διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Δήμου.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 22/07/2018 ημέρα
Κυριακή ώρα 11:00.
Ο
Πρόεδρος

Η
Αντιπρόεδρος

Περ.Μιχαλιτσιάνος Μαρία Δεσύπρη
To
Μέλος

Παντελής Μυκιαδάκης

Ο
Γεν. Γραμματέας

Χάρης Περδίκης

To
Μέλος

Αποστόλης Κοντογιώργης
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To
Ταμίας

To
Μέλος

Νικ.Βασιλείου

Φωτεινή Ελευθέρου

