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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 18 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  12/01/2016 ημέρα  Σρίτη  και  ώρα  18:30   στο σπίτι της Μαρίας 

Δεσύπρη στον Άλιμο Ατικής  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.  Παντελής          Μυκιαδάκης 
5. Νίκος                Βασιλείου 

ΑΠΟΝΣΕ 
 
1. Χάρης                 Περδίκης  
2.Αποστόλης         Κοντογιώργης 
 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  υμμετοχή εκπροσώπων του Δ στην κοπή πίτας των συλλόγων   

    Πόρτο Γερμενό , Μύτικα , Ερασιτεχνών αλιέων ) 

3. Ρύθμιση λεπτομερειών για την κοπή της πίτας του συλλόγου. 
4.Έγγραφο προς Δήμο για ασφαλτοστρώσεις , επέκταση φωτισμού , οικονομικής ενίσχυσης. 
5.υγκέντρωση υλικού στο Δήμο για τους πρόσφυγες 
6.Ανοιξιάτικη εκδρομή συλλόγου. 
 

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.Εκπρόσωποι του συλλόγου  ( Π.Μιχαλιτσάνος και Π.Μυκαδάκης) παρέστησαν στην κοπή πίτας   
   των συλλόγων Πόρτο Γερμενό , Μύτικα  και Ερασιτεχνών αλιέων. 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Εγκρίθηκε , ομόφωνα , να προσφερθούν στους συμμετέχοντες  αναψυκτικά ,νερά και τσίπουρο. Από 
φαγώσιμα  τυποπιτάκια , λουκανικοπιτάκια , τοστάκια ( τύπου μπόμπας ) και σαντουιτσάκια. 
τους τυχερούς της χρονιάς θα προσφερθούν 3 γούρια , προσφορά και κατασκευή από τη Μαρία 
Δεσύπρη. 
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Οι 3 πίτες είναι προσφορά του οικιστή μας Κωνσταντίνου Θεοδωρόπουλου 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο προς το Δήμο που θα αφορά : 
 1.Σην ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των υπολοίπων δρόμων του οικισμού μας  
 2.Σην επέκταση του δημοτικού φωτισμού στα σημεία που δεν υπάρχει καθόλου φωτισμός  
 3. Σην οικονομική ενίσχυση του συλλόγου μας 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να συγκεντρωθεί υλικό ( ρούχα και τρόφιμα μακράς διαρκείας ) για του πρόσφυγες 
,που έρχονται κατά χιλιάδες στην πατρίδα μας, όπου θα δοθούν στο Δήμο για παραπέρα ενέργειες. 
χετική ενημέρωση θα γίνει στην κοπή της πίτας και ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο site του συλλόγου 
μας. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε , η ανοιξιάτικη εκδρομή ,να γίνει  το μήνα Μάιο. Για τη διάρκεια (μονοήμερη ,διήμερη ή 
τριήμερη )  θα αποφασιστεί κατά την κοπή της πίτας  
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις    07/02/2016. 
 
 

                  Ο                            η                                       Ο                              Ο                                    Σο           
           Πρόεδρος             Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                              Μέλος                
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος         Μαρ.Δεσύπρη              Χρ.Κυπριάδης           Νικ.Βασιλείου               Παντ. Μυκιαδάκης                                                                  
         
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              
                              
 

                                       


