Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 7
Σήμερα 17/07/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 20:30, 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
ΑΠΟΝΤΕΣ

-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου.
3. Θέματα σχετικά με την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης.
4. Διερεύνηση για την διεξαγωγή συνεστίασης στον οικισμό.
5. Διερεύνηση οικονομικότερης πρότασης για την φιλοξενία της ιστοσελίδας.
6. Οργάνωση εκδήλωσης πρώτων βοηθειών με παρουσία των μελών του ΕΟΚΑΒΕ.
7. Θέμα για την καθαριότητα του χώρου των σκουπιδιών.
8. Θέμα για εκδηλώσεις στον οικισμό.
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 υπεγράφησαν από τα παρόντα μέλη του πρακτικού των προηγούμενων
συνεδριάσεων.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Το μήνα που πέρασε προχώρησαν οι εργασίες νέου ασφαλτοτάπητα στον χώρο του νέου γηπέδου
τένις. Αναμένεται η επένδυση με ταρτάν και η βελτίωση της περίφραξης.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η διεξαγωγή της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
την Κυριακή 21/08/2022. Θα ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό με
ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού και ανάρτηση στο
διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης θα ενημερωθεί αρμοδίως η εξελεγκτική
επιτροπή για τον οικονομικό έλεγχο της περιόδου από 8/6/21 μέχρι την ημερομηνία ελέγχου.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Θα γίνει διερεύνηση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η ετήσια
καλοκαιρινή συνεστίαση. Θα διευκρινιστούν θέματα που αφορούν τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που θα
πρέπει να συγκεντρωθούν και του κόστους ανά άτομο για να αξιολογηθεί εάν είναι εφικτή η οργάνωση
της συνεστίασης. Πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης προτείνεται η 20η Αυγούστου.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Θα γίνει διερεύνηση οικονομικότερης λύσης σχετικά με την φιλοξενία της ιστοσελίδας του οικισμού
μας.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε η διοργάνωση εκδήλωσης πρώτων βοηθειών με παρουσία των μελών του ΕΟΚΑΒΕ
από εκπαιδευτή του ΕΚΑΒ. Την οργάνωση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο αντιπρόεδρος του συλλόγου.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Θα γίνει παρέμβαση από τον Πρόεδρο του συλλόγου στον Αντιδήμαρχο κον Μακρυνόρη για την
κατάσταση που επικρατεί στον χώρο των σκουπιδιών. Αναλόγως της ανταπόκρισης θα σταλεί
επιστολή διαμαρτυρίας για την αδιαφορία όσον αφορά την τακτική αποκομιδή των σκουπιδιών,
κλαδιών και μπάζων.
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε κατά πόσο είναι εφικτό η πραγματοποίηση μίας βραδιάς στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ
με ελληνική μουσική και καραόκε. Αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση της προθυμίας συμμετοχής
οικιστών στην εκδήλωση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 19/06/2022.
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Πρόεδρος
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Αντιπρόεδρος
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Γεν. Γραμματέας

Ο
Ταμίας

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

Ιωάννης Πολυχρόνης

Η
Έφορος

Ο
Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος

Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
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Απόστολος Κοντογιώργης

