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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 19 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  07/02/ 2016 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 13:30 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 ( Κοπή πίτας Αλεποχωρίου , υνάντηση με  Οικολόγους  για  τις   

    Ιχθυοκαλλιέργειες  

3.Έγκριση οικονομικών συλλόγου για το τρίμηνο Οκτώβριου – Δεκεμβρίου 2015 

4. Εκδρομή υλλόγου 
5. Ηλεκτρολογικός έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εκκλησίας και ΠΠΚ για πιθανή  διαρροή  
    ρεύματος 
6. Αναγόμωση πυροσβεστήρων. 
7. Πρόταση οικίστριας Άννας ταματοπούλου. 
 

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  , μαζί με την Αντιπρόεδρο Μ.Δεσύπρη και το μέλος  Παν.Μυκιαδάκη 
παρέστησαν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του εξωραιστικού συλλόγου Αλεποχωρίου . 
2. Επίσης ο Πρόεδρος παρέστη σε  συζήτηση των Οικολόγων  ,που  αφορούσε τις ιχθυοκαλλιέργειες 
στον Πόρτο Γερμενό  και  έγινε στο Δημοτικό κατάστημα Βιλίων .  
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίνεται , ομόφωνα , ο ισολογισμός  του τριμήνου Οκτώβρης – Δεκέμβρης  2015 που κατέθεσε στο 
σώμα ο ταμίας του Δ Νίκος Βασιλείου  με υπογραφές των μελών στο βιβλίο εσόδων εξόδων του 
συλλόγου.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η ανοιξιάτικη εκδρομή του συλλόγου η οποία θα είναι τριήμερη  να γίνει 3,4,5 
Ιουνίου σε Καστοριά –Φλώρινα-Πρέσπες .  
. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε, ομόφωνα , να ανατεθεί σε Ηλεκτρολόγο ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε 
εκκλησία και ΠΠΚ για πιθανή διαρροή ρεύματος . Αφορμή για τον έλεγχο αυτό είναι η σχεδόν μεγάλη 
κατανάλωση ρεύματος . 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε  ,ομόφωνα ,η αγορά ενός ακόμη πυροσβεστήρα  και η αναγόμωση του υπάρχοντος για την 
προστασία του ΠΠΚ , γραφείο συλλόγου και εκκλησίας. 
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Γίνεται δεκτή η πρόταση της οικίστριας  Άννας ταματοπούλου για εκδήλωση με Ιστορικό τοπικό 
περιεχόμενο της ευρύτερης περιοχής που σκοπό θα έχει να τιμηθούν οι ήρωες της περιοχής . Για την 
εκδήλωση αυτή θα συνδράμει και ο σύλλογος όπου απαιτηθεί. 
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις    /03/2016. 
 
 
                  Ο                                   η                                         Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                      Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου            Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                       Σο                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
 
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


