Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 5
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 16/12/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 12,00 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. 4. Μαρία
4. Νίκος
5. Αναστασία
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Καλλιδώνη.
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Χρήστος

Κυπριάδης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε
2. Έκκριση ποσού για την εγκατάσταση ραφιών στην αποθήκη (Μυκιαδάκης)
3. site συλλόγου ( Ενημέρωση – διαχείρηση ) ( Πρόεδρος)
4. Απολογισμός εκδρομής.
5. Κοπή πίτας ( προετοιμασία , προσκλήσεις κλπ )
6. Είσπραξη διαφημίσεων (Αντιπρόεδρος )
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
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του το μήνα που πέρασε
κυρίως σε ότι αφορά τις εργασίες ύδρευσης του οικισμού , για την κατάσταση των εκκρεμοτήτων
σχετικά με τις καταχωρήσεις των διαφημίσεων στην εφημερίδα κλπ.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση ποσού 107,8 ευρώ για την κατασκευή ραφιών στην
αποθήκη του ΠΠΚ .Η αγορά των υλικών και η ολοκλήρωση της εργασίας ( τοποθέτηση ραφιών )
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έγινε από το μέλος του ΔΣ Παντελή Μυκιαδάκη. Η παραπάνω κατασκευή ήταν απαραίτητη για την
ταξινόμηση των πραγμάτων της αποθήκης.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η διαχείριση του site γίνεται πλέον και από τα μέλη του
συλλόγου Περ.Μιχαλιτσάνου και Χρ.Κυπριάδη .Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ταχύτερη ,
πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση του site και σε συνεργασία πάντα με τον νυν διαχειριστή Χάρι
Περδίκη.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Ομόφωνα συνομολογήθηκε από όλα τα μέλη του ΔΣ ότι η εκδρομή είχε μεγάλη επιτυχία σε
όλους τους τομείς της . Την ίδια γνώμη εξέφρασαν και πολλοί συμμετέχοντες . Το συνολικό καθαρό
κέρδος του συλλόγου ανήλθε στο ποσό των 1024 ευρώ.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Έγινε μια πρώτη συζήτηση που αφορούσε τη κοπή της πίτας .Προτάθηκε απο Παντ.
Μυκιαδάκη και Αναστ.Καλλιδώνη να μην γίνουν σχετικές ετοιμασίες φαγητών , από τα μέλη του
συλλόγου ,στην φετινή εκδήλωση. Τοποθετήθηκαν τα μέλη του ΔΣ επ’ αυτού και οριστική απόφαση
θα ληφθεί σε επόμενο ΔΣ.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις εκκρεμότητες και οφειλόμενα των καταχωρήσεων
της εφημερίδας για τα έτη 2011 και 2012. Ανέλαβαν σχετικά για την είσπραξη τους Μαρ.Δεσύπρη και
Α.Καλλιδώνη . Νεώτερα από αυτούς σε επόμενο ΔΣ.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα το Σάββατο στις
5/1/2013.
Για το ΔΣ
Ο
Πρόεδρος
Γιώρ. Ρουμπάκης
Ο
Ειδ. Γραμματέας

Νικ.Βασιλείου

Ο
Αντιπρόεδρος
Περ.Μιχαλιτσάνος
Το
Μελος

Η
Ταμίας
Μαρ.Δεσύπρη
Το
Μέλος

Αναστ.Καλλιδώνη
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Παντ.Μυκιαδάκης

