Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 2
Σήμερα 14/11/2021 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 θεατρικές εκδηλώσεις.
4. Θέματα το οποία προέκυψαν από την τακτική Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου.
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 έγινε κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο για τον εορτασμό της 28η Οκτωβρίου.
Έγινε συνάντηση του προέδρου με τον κον Μακρυνόρη για θέματα που αφορούν τον οικισμό.
Τονίστηκε στην συνάντηση η ανάγκη τακτικού προγραμματισμένου καθαρισμού του χώρου των
σκουπιδιών, η απόφαση για την μετατροπή του ενός γηπέδου μπάσκετ σε τένις, την επισκευή των
δρόμων και την τοποθέτηση των δεξαμενών που δικαιούμαστε από τις ενέργειες δωρεάς που έγιναν
από τον οικισμό μας.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Μετά από διερεύνηση που έγινε από τον Πρόεδρο για την συμμετοχή στο θεατρικό έργο «Το Τρίτο
Στεφάνι» και παρόλη την προσπάθεια που έγινε με ανακοινώσεις, τηλέφωνα αλλά και την δέσμευση
ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τον καθαρισμό του χώρου των σκουπιδιών αλλά και του εσωτερικού
του οικισμού από κλαδιά και λοιπά απορρίμματα, υπήρξε σχεδόν μηδενική ανταπόκριση με
αποτέλεσμα την ακύρωση της εκδήλωσης.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε μία σειρά θεμάτων τα οποία τέθηκαν στην τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου τον
Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα συζητήθηκε:
1. Η αναγκαιότητα αναζήτησης έκτακτης εισφοράς για την βελτίωση των οικονομικών του
συλλόγου. Αποφασίστηκε να μην ζητηθεί έκτακτη εισφορά στην παρούσα φάση αλλά να γίνει
προσπάθεια περιορισμού των εξόδων του συλλόγου.
2. Οι σχέσεις με την εκκλησία. Παρατηρείται απροθυμία της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής να
συναντηθεί με το ΔΣ του συλλόγου προς συζήτηση διαφόρων θεμάτων που έχουν προκύψει. Ο
σύλλογος θα επιμένει στην πρόσκληση διαλόγου καθώς είναι ο μόνος δρόμος αποφυγής όξυνσης
των σχέσεων.
3. Η εξέταση των νέων εγγραφών οι οποίες έγιναν αποδεκτές.
4. Οι ενέργειες με την τράπεζα για την επικαιροποίηση της εξουσιοδότησης νομιμοποίησης πρόσβασης
στον τραπεζικό λογαριασμό του συλλόγου. Θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για το
κλείσιμο ραντεβού με το τοπικό κατάστημα Ερυθρών.
5. Το μητρώο οικιστών. Ορίστηκε να γίνει επικαιροποίηση των ενεργών μελών και διαγραφή των
μελών που δεν διευθετήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι το τέλος της περιόδου.
6. Η δημιουργία ομάδας πυρασφάλειας. Αποφασίστηκε να γίνει συμμετοχή όσων επιθυμούν να
ενταχθούν σε ομάδα πυρασφάλειας στο νέο σώμα που είναι υπό σύσταση το ΕΟΚΑΒΕ στα Βίλια.
Με τον τρόπο αυτό το ΔΣ εκτιμά ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις ενέργειες
μας.
7. Η συνάντηση με ΔΣ άλλων οικισμών. Αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση από τον Πρόεδρο κατά
πόσο υπάρχει η πρόθεση από ΔΣ άλλων οικισμών για την συμμετοχή σε κοινές δράσεις προς τον
Δήμο.
8. Οι ενέργειες μας ως προς τον Δήμο. Αποφασίστηκε εντατικοποίηση των προσπαθειών
παρεμβάσεων προς τον Δήμος για ικανοποίηση των αιτημάτων των οικιστών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 07/12/2022.
Ο
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Ο
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

