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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 14 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  26/08/ 2015 ημέρα  Σετάρτη  και  ώρα 10:00 πμ  στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του Δ του 
συλλόγου , που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής           Μιχαλιτσιάνος.  
2.  Μαρία                Δεσύπρη 
3.  Χρήστος             Κυπριάδης. 
4.  Χάρης                 Περδίκης  
5.  Νίκος                Βασιλείου 
6.  Παντελής          Μυκιαδάκης 
7.Αποστόλης         Κοντογιώργης 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. ( Γ. Γραμματέας) 

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Προβολή δυο Ελληνικών ταινιών, έγγραφα για τα αδέσποτα 
σκυλιά του οικισμού μας , έγγραφο για σήμανση των δρόμων του οικισμού με πινακίδες του ΚΟΚ , 
προσκλήσεις επισήμων για τον Άγιο Φανούριο , παράσταση Προέδρου στον Αντιπεριφερειάρχη, 

3.Γενική υνέλευση 
4.ύνταξη Προϋπολογισμού 
5.υζήτηση για Εκδρομή 
6.Γιορτή Αγίου Φανουρίου 
 

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 στη συνέχεια   υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης 
συνεδρίασης. 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Σο μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
1.Προβλήθηκαν  (3)  ελληνικές  κωμωδίες  στο προαύλιο χώρο του ΠΠΚ . Πολυτεχνίτης και 
Ερημοσπίτης με το Θανάση Βέγγο , Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη με τη Μάρω Κοντού και τον Αλέκο 
Αλεξανδράκη και  Μια τρελή τρελή οικογένεια με τη Μαίρη Αρώνη. 
2.Έγιναν (2) έγγραφα προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας . Ένα για τα αδέσποτα σκυλιά και ένα για 
την κάθετη σήμανση των δρόμων του οικισμού μας με πινακίδες του ΚΟΚ ( stop  κλπ )  
3. Έγιναν έγγραφες προσκλήσεις  υπηρεσιακών παραγόντων ( Δήμαρχο , Αντιδήμαρχο 
,Αντιπεριφερειάρχη κλπ) για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου. τη γιορτή παρευρέθη ο 
Αντιπεριφερειάρχης . 
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4. Έγινε παράσταση του Προέδρου Περικλή Μιχαλιτσιάνου ,στον Αντιπεριφερειάρχης  Δυτ.Αττικής ,   
Ιωάννη Βασιλείου  ,ο οποίος υποσχέθηκε να πιέσει για το θέμα της υδροδότησης. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα ,η Σακτική Απολογιστική Γενική υνέλευση του συλλόγου να γίνει την 
Κυριακή ώρα 11:00 στις 13/9/2015 στο χώρο του ΠΠΚ .  
Η ενημέρωση των οικιστών / μελών μας θα γίνει με την ανάρτηση σχετικής  πρόσκλησης  στους  ( 3 ) 
πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας και στο site του συλλόγου μας  τουλάχιστον 15 μέρες πριν , 
όπως  προβλέπεται από το άρθρο 21 του καταστατικού.   

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους . Ο προϋπολογισμός , 
σύμφωνα με το άρθρο 23 , θα τεθεί στη Γ. για έγκριση. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει διήμερη εκδρομή στα τέλη Οκτωβρίου στην Πύλο Μεσσηνίας  και 
στην Αρχαία Ολυμπία . Σο αναλυτικό πρόγραμμα θα μελετηθεί και θα προσκομιστεί σε επόμενη 
συνεδρίαση από τον Παντελή Μυκιαδάκη . Προσφορές Λεωφορείων και Ξενοδοχείων θα ζητηθούν 
μετά την ολοκλήρωση της πρότασης  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  ο συλλογός  μας θα συμμετέχει στον εορτασμό   της εκκλησίας μας  
στον  εορτασμό του  Αγ. Φανουρίου, με την προσφορά άρτων ,γλυκών και  αναψυκτικών.  
Ανήμερα , μετά τη λειτουργία της εκκλησίας , μέλη του Δ θα προσφέρουν καφέ στους 
εκκλησιαζόμενους που θα βρεθούν  στο χώρο του ΠΠΚ .  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  4/10/2015. 
 
                  Ο                               η                                       Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                Αντιπρόεδρος              Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος        Μαρ.Δεσύπρη                 Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                       Σο                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


