Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 4
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 11/11/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12πμ
στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλήρη απαρτία , για να
συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Νίκος
6. Αναστασία
7. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Καλλιδώνη.
Μυκιαδάκης
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση , από την Αναστ. Καλλιδωνη , για τις διαφημίσεις της εφημερίδας
(Πελατολόγιο, νέοι πελάτες, ανανεώσεις προβολών, εκκρεμότητες
πληρωμών. τρόπος εξόφλησης ).
2. Ανάρτηση καταστατικού και πρακτικών στο site του συλλόγου.
3. Κοπή πίτας για 20/01/2013
4.Τοποθέτηση φίλτρου σε περίπτωση σύνδεσης με INTERNET
5.Έγκριση αγοράς πολυμηχανήματος ( εκτυπωτής , φαξ , φωτοτυπικό ,skaner )
και αντικατάστασης τμήματος τηλεφωνικού καλωδίου , από την εκκλησία
προς γραφείο συλλόγου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των
παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν τα
παρακάτω:
Επί του 1ου Θέματος ΗΔ
Έγινε μια κάποια ενημέρωση από το μέλος Αναστασία Καλλιδώνη ,καθώς και
κατάθεση προτάσεων για παραπέρα ακολουθούμενες διαδικασίες. Τελικά κατόπιν
προτάσεως του Προέδρου Γ.Ρουμπάκη αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής;
1. Οι νέες καταχωρήσεις θα εξοφλούνται αμέσως , μετά τη συμφωνία ,
ανεξαρτήτως ημερομηνίας έναρξης κυκλοφορίας της εφημερίδας.
2. Οι ανανεώσεις ( παλιότερες καταχωρήσεις ) για το επόμενο έτος ( 2013 )
θα εξοφλούνται ως το τέλος του πρώτου τριμήνου και σε κάθε περίπτωση
πριν την έκδοση του πρώτου ετήσιου φύλλου της εφημερίδας.
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3. Για τις εκκρεμότητες παλιότερων ετών ( 2011 – 2012 ) θα συνταχθεί
λεπτομερής κατάσταση όλων των καταχωρήσεων για να παρθούν
αποφάσεις για συνέχιση ή διακοπής τους ,
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Σε πρόταση του Γ.Γ. Χρ.Κυπριάδη αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάρτηση
του καταστατικού και των πρακτικών του ΔΣ στο site του συλλόγου. Η
συγκεκριμένη απόφαση βοηθά στην καλύτερη ενημέρωση των μελών του
συλλόγου ως προς τις ενέργειες που αυτό κάνει.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Σε πρόταση του Προέδρου Γ.Ρουμπάκη αποφασίστηκε ομόφωνα η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνει στις 20/01/2013
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Σε πρόταση του Ειδ. Γραμματέα Ν. Βασιλείου αποφασίστηκε ομόφωνα μαζί με
την εγκατάσταση του internet να τοποθετηθεί και ειδικό φίλτρο για την φραγή
επισκέψεων σε ανεπιθύμητα site.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Σε πρόταση του Ειδ. Γραμματέα Ν. Βασιλείου αποφασίστηκε και εγκρίθηκε
ομόφωνα η αγορά πολυμηχανήματος ( εκτυπωτής , φαξ , skaner φωτοτυπικό )
αξίας 215 ευρώ και η αντικατάσταση τμήματος τηλεφωνικού καλωδίου , από
την εκκλησία προς γραφείο συλλόγου , αξίας 50 ευρώ. Το πολυμηχάνημα είναι
απόλυτα χρήσιμο για τις ανάγκες του γραφείου , ( φωτοαντίγραφα , fax κλπ )
ενώ η αντικατάσταση του φθαρμένου καλωδίου βελτίωσε κατά πολύ την
ποιότητα του τηλεφωνικού σήματος έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα
σύνδεσης με το internet και την τηλεφωνική επικοινωνία.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
9/12/2012.
Για το ΔΣ
Ο
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Γιώρ. Ρουμπάκης Περ.Μιχαλιτσάνος

Ο
Γεν. Γραμματέας
Χρ.Κυπριάδης

Ο
Ειδ. Γραμματέας

Το
Μελος

Νικ.Βασιλείου

Αναστ.Καλλιδώνη

Η
Ταμίας
Μαρ.Δεσύπρη
Το
Μέλος
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Παντ.Μυκιαδάκης

