Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 1
Σήμερα 17/10/2021 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χαράλαμπος Περδίκης
Γιώργος Παγώνης - Εβρενέζογλου.
Αποστόλης Κοντογιώργης
Σταύρος Λούκας
Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
Ιωάννης Πολυχρόνης
Ηρακλής Ιακώβου
ΑΠΟΝΤΕΣ

-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου.
3. Θέματα σχετικά με την εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
4. Πάγια θέματα που αφορούν τον οικισμό σε σχέση με τις υποχρεώσεις του δήμου.
5. Θέμα σχετικά με συμμετοχή σε θεατρικές εκδηλώσεις του φθινοπώρου- χειμώνα.
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 δεν έγιναν δια ζώσης επαφές λόγω COVID παρά μόνο τηλεφωνικές παρεμβάσεις
στον Αντιδήμαρχο κον Μακρυνόρη για θέματα που αφορούν τον οικισμό.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η συμμετοχή του συλλόγου στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Ο
σύλλογος θα καταθέσει στεφάνη στον μνημείο πεσόντων στα Βίλια από τον Πρόεδρο του. Επίσης ο
Πρόεδρος θα παραβρεθεί και στις λοιπές εκδηλώσεις, παρέλαση και κέρασμα στο δημοτικό διαμέρισμα.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με τον αντιδήμαρχο κον Μακρυνόρη σχετικά με
θέματα που έχει θέσει ο σύλλογος με επιστολή του και αφορούν τον δήμο της περιοχής μας, αλλά και
για το νέο έργο του γηπέδου τένις.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής σε θεατρικές εκδηλώσεις. Θα γίνει διερεύνηση κατά πόσο
υπάρχει προθυμία συμμετοχής των οικιστών καθώς υπάρχει συγκεκριμένος ελάχιστος αριθμός
συμμετοχών που απαιτούνται για την δέσμευση ομαδικών θέσεων στα θέατρα. Την διερεύνηση θα την
κάνει ο Πρόεδρος.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 14/11/2022.
Ο
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Ο
Γεν. Γραμματέας

Ο
Ταμίας

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

Ιωάννης Πολυχρόνης

Η
Έφορος

Ο
Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος

Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
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Απόστολος Κοντογιώργης

