Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 19
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 01/02/ 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 στο γραφείο του
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του
συλλόγου , που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Νίκος
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναστασία

Καλλιδώνη
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση δαπανών (πρωτοχρονιάτικης πίτας , αγοράς πικροδαφνών, αγοράς
ηλεκτρικής σκούπας , ειδών καθαρισμού και αγοράς πλακέτας)
2.Προβολή υποψηφίων συμβούλων στην εφημερίδα ( Πρόεδρος ).
3.Καθαρισμός – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ιεροί Ναού και ΠΠΚ
( περίφραξη )- Κατασκευή χώρου αναψυχής στην ανατολική πλευρά του Ι.Ν
( Πρόεδρος )
4. Μονοήμερη εκδρομή ( Μυκιαδάκης)
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
Εγκρίθηκε ομόφωνα το κόστος δαπανών το οποίο έχει ως εξής :
α. Δαπάνες για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 390,95 ευρώ
( περιλαμβάνει αγορά ποτηριών , πιάτων, κρέατος ,αναψυκτικών
σάντουιτς και σοκολάτας.)
β. Δαπάνη αγοράς πλακέτας
45 ευρώ
γ. Δαπάνη αγορά πικροδαφνών
27 ευρώ
δ. Δαπάνη αγοράς σκούπας και ειδών καθαρισμού 43,20 ευρώ
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από πρόταση του Προέδρου ,να γίνει δεκτή η προβολή στη
εφημερίδα μας των παρατάξεων , συνδυασμών και υποψήφιων σύμβουλων που επιθυμούν ,
ενόψει επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και έναντι οικονομικής ενίσχυσης του
συλλόγου μας.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από πρόταση του προέδρου ,ο καθαρισμός και η δημιουργία
χώρου αναψυχής στον περιβάλλοντα χώρο του ΙΝ και του ΠΠΚ .
Αναλυτικότερα η πρόταση έχει ως εξής :
1.καθαρισμός όλης της βορεινής ( οδοί Κιθαιρώνος και Διονύσου ) και της νοτιοανατολικής
( οδός Αγ. Νεκταρίου ) περίφραξης του χώρου με ταυτόχρονη απομάκρυνση των
κατεστραμμένων και σκουριασμένων , από τα χιόνια , συρματοπλεγμάτων .
2.Τοποθέτηση συρματοπλέγματος ανατολικά του Ιερού Ναού , πίσω από
το Ιερό ,για προστασία του χώρου από τα αιγοπρόβατα .
3.Καθαρισμός και τοποθέτηση ενός ξύλινου τραπεζιού με δυο παγκάκια στο άνοιγμα του χώρου
πίσω από το Ιερό της εκκλησίας έως τις γραμματοθυρίδες.
4. Δημιουργία μονοπατιού με σκαλοπάτια στη βόρεια πλαγιά του χώρου για να είναι δυνατή η
πρόσβαση στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας και ΠΠΚ και από την πλευρά της οδού
Διονύσου.
Για τα παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για περεταίρω ενέργειες ( ενημέρωση
εκκλησιαστικής επιτροπής , παλιατζή για το κόψιμο και απομάκρυνση των συρματοπλεγμάτων κλπ )
και θα ενημερώσει σχετικά τα μέλη σε επόμενο ΔΣ.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση μονοήμερης εκδρομής την 01/06/2014 στο
Λεωνίδιο Πελοποννήσου και στη μονή ‘Ελωνας .
Η πιο πάνω επιλέχτηκε μεταξύ τεσσάρων παρουσιάσεων που έκανε το μέλος του ΔΣ
Παντελής Μυκιαδάκης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα για τις 9/3/2014
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