Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 4
Σήμερα 06/02/2022 διαδικτυακά ημέρα Κυριακή και ώρα 21:00, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα
μέλη του ΔΣ του συλλόγου, που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χαράλαμπος Περδίκης
Γιώργος Παγώνης - Εβρενέζογλου.
Ηρακλής Ιακώβου
Αποστόλης Κοντογιώργης
Σταύρος Λούκας
Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
Ιωάννης Πολυχρόνης
ΑΠΟΝΤΕΣ

-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου.
3. Θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια.
4. Εξουσιοδότηση για ενέργειες σε τράπεζα και ΟΤΕ για διαδικαστικά θέματα του Συλλόγου.
5. Εκδήλωση για την Αποκριά.
6. Πρόσκληση Δημάρχου για θέματα του οικισμού.
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 συμφωνήθηκε η υπογραφή από όλα τα παρόντα μέλη του πρακτικού της
προηγούμενης συνεδρίασης όταν τα μέλη συνέλθουν δια ζώσης.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Το μήνα που πέρασε έγινε αποκατάσταση της ταμπέλας εισόδου η οποία έπεσε από την κακοκαιρία και
αποκατάσταση καλωδίου του ΟΤΕ που συνδέει την κολώνα με τον Ιερό Ναό το οποίο επίσης έπεσε
λόγω της κακοκαιρίας. Επίσης προχώρησαν τα έργα στην παιδική χαρά από πλευράς του Δήμου.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πυρασφάλεια του οικισμού. Θα επιδιώξει το ΔΣ συνάντηση με
τον Δήμαρχο για να ενημερωθεί για την πορεία της δωρεάς των δεξαμενών και για να υπενθυμίσει την
τοποθέτηση δύο δεξαμενών στην περιοχή του οικισμού μας. Επίσης θα γίνει προσέγγιση της νέας
ομάδας πυρασφάλειας που δημιουργήθηκε στα Βίλια για πιθανή ένταξη οικιστών αλλά και την
οργάνωση ομάδων επιτήρησης τις επίμαχες ημέρες του καλοκαιριού.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Δεν κατέστη δυνατή η επίσκεψη στο υποκατάστημα Ερυθρών. Συζητήθηκε και τονίστηκε η
σπουδαιότητα της εκ’ νέου νομιμοποίησης του εκπροσώπου του λογαριασμού και της μεταφοράς του
λογαριασμού στο υποκατάστημα Ελευσίνας.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε η πρόθεση διεξαγωγής εκδήλωσης για την Αποκριά 2022. Αποφασίστηκε να γίνει άτυπη
ψηφοφορία στην σελίδα του οικισμού στο Facebook για κριθεί εάν είναι εφικτή κάποια σψετική
εκδήλωση.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση του Δημάρχου μετά την Καθαρά Δευτέρα για να
τεθούν θέματα που αφορούν των οικισμό, όπως το γήπεδο 5Χ5, το γήπεδο τένις και ο εξωραϊσμός της
πλατείας απέναντι από τον Ιερό Ναό του οικισμού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 12/03/2022.
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Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Ο
Γεν. Γραμματέας

Ο
Ταμίας

Περδίκης Χαράλαμπος Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου Ηρακλής Ιακώβου Σταύρος Λούκας
Ο
Ειδ. Γραμματέας

Ιωάννης Πολυχρόνης

Η
Έφορος

Ο
Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος

Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
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Απόστολος Κοντογιώργης

