Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 5
Σήμερα 20/03/2022 διαδικτυακά ημέρα Κυριακή και ώρα 21:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα
μέλη του ΔΣ του συλλόγου, που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Χαράλαμπος Περδίκης
Γιώργος Παγώνης - Εβρενέζογλου.
Ηρακλής Ιακώβου
Αποστόλης Κοντογιώργης
Σταύρος Λούκας
Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
Ιωάννης Πολυχρόνης
Μιχάλης Ουρανής (μέλος)
Στέφανος Μπαμπανιώτης (μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ

-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου.
3. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.
4. Δημιουργία αθλητικής εγκατάστασης τένις.
5. Πρόσκληση Δημάρχου για το εξωραϊσμό των γηπέδων μπάσκετ.
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 λόγω κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκαν έργα στον οικισμό πέρα από τις
εργασίες στην παιδική χαρά από πλευράς του Δήμου.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
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Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Συλλόγου στις
εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκαν θέματα γηπέδου τένις μέσω χορηγίας. Ο οικιστής και μέλος του Συλλόγου Μιχάλης
Ουρανής πέτυχε της έγκριση Χορηγίας από τον εφοπλιστή κον. Βενιάμη Θεόδωρο με την οποία είναι
εφικτή η μετατροπή του ενός γηπέδου μπάσκετ που είναι σε αχρηστία σε γήπεδο τένις. Το ΔΣ ενέκρινε
ομόφωνα την χορηγία και την δράση αυτή. Συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση του
έργου.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με τον Δήμαρχο για να γίνει η σχετική ενημέρωση
σχετικά με την χορηγία για το γήπεδο τένις και να ζητηθεί η ανανέωση του γηπέδου μπάσκετ το οποίο
χρήζει συντήρησης. Επίσης θα ζητηθεί ενημέρωση για το επικείμενο έργο του γηπέδου 5Χ5.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 10/04/2022.
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Απόστολος Κοντογιώργης

