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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 16 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  01/11/ 2015 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 13:00 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. Χρήστος             Κυπριάδης. 
3.  Χάρης                 Περδίκης  
4.  Νίκος                Βασιλείου 
5.  Παντελής          Μυκιαδάκης 
6.Αποστόλης         Κοντογιώργης 
7. Μαρία                Δεσύπρη 
 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Παράσταση μελών Δ  στη συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου 
για  τις ιχθυοκαλλιέργειες , κατάθεση στεφάνου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, κάλεσμα 
διαμαρτυρίας για την ίδρυση της ιχθυοκαλλιέργειας στο Πόρτο Γερμενό) 

3.Απολογισμός εκδρομής 

4.Γιορτή Αγ,Νεκταρίου  

5.Κοπή πρωτοχρονιάτικης  πίτας 

 
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.Ο πρόεδρος του συλλόγου  παρέστη σε συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου  ,που  αφορούσε τις 
ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρτο Γερμενό  και  έγινε στο Δημοτικό κατάστημα Βιλίων .  
2.Απο τον Πρόεδρο του συλλόγου κατατέθηκε  στεφάνι στο  Ηρώο πεσόντων της Γερμανικής κατοχής 
για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. 
3.Ο συλλογός μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Δημάρχου κ Γιάννας Κριεκούκη και συμμετείχε στο 
κάλεσμα με σχετικό πανό .τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας  , που έγινε στη συμβολή της ΠΕΟ 
Ελευσίνας Θηβών και της οδού που οδηγεί προς τα Βίλια ( Αγ, Ραφαήλ) ,συμμετείχε η πλειοψηφία 
του Δ  και πλήθος οικιστών . Επίσης συμμετείχαν και πολλοί φορείς της περιοχής και επίσημοι. 
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίνεται , ομόφωνα , ο ισολογισμός που κατέθεσε στο σώμα ο ταμίας του Δ Νίκος Βασιλείου  ο 
οποίος  και αρχειοθετήθηκε . Κατά γενική ομολογία η εκδρομή είχε μεγάλη επιτυχία και οι ταξιδιώτες 
δήλωναν πολύ ευχαριστημένοι . 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο σύλλογός μας θα συμμετέχει στην εορταστική εκδήλωση της 
εκκλησίας μας , στη γιορτή του Αγ,Νεκταρίου με την προσφορά 3 άρτων και αναψυκτικών. Επίσης 
αποφασίστηκε η πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη , της Δημάρχου και όλων των αρχηγών των 
συνδυασμών του Δήμου . 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε, ομόφωνα ,η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνει την Κυριακή στις 17/01/2016 
στις 11,00 πμ στην αίθουσα του ΠΠΚ. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  06/12/2015. 
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          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                      Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου            Χάρης Περδίκης                            
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                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
 
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


