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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 25 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  7/8/2016 ημέρα   Κυριακή  και  ώρα  11,00 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. Περδίκης        Χαράλαμπος 
5. Παντελής         Μυκιαδάκης 
6. Νίκος              Βασιλείου 
7. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα . 

3. Απολογισμός χορού 
4. Τλοποίηση υπολοίπου προγράμματος  ΖΑΘΕΩΝ 
5. Προετοιμασία για την απρόσκοπτη λειτουργία της Γ. . επτεμβρίου 
6. Αποδοχή δωρεάς θαμνοκοπτικού μηχανήματος. 

  
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.Σην εργολαβία για τη σύνδεση των παροχών νερού ανέλαβε ο ίδιος εργολάβος που είχε αναλάβει και 
την υπόλοιπη εγκατάσταση Σάσος  Μόρφας    
2. Οι αποφάσεις του Δ έχουν επιτευχθεί 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Κατά τον απολογισμό και μετά από συζήτηση των μελών του Δ διαπιστώθηκε ότι ο χορός είχε 
μεγάλη επιτυχία με δεδομένη την ικανοποιητική  προσέλευση των οικιστών  ( 140 άτομα ) και το πολύ 
κέφι που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Μετά από συζήτηση και διασταύρωση απόψεων διαπιστώθηκε  ικανοποιητική η μέχρι σήμερα  πορεία 
των πρωτόγνωρων εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ . 
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Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
τα πλαίσια της απρόσκοπτης λειτουργίας της Γ. αποφασίστηκε , σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

καταστατικού  , να  γίνει έγγραφο προς την Ε.Ε για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του 
περασμένου χρόνου ( 2015 – 2016) και η οποία θα εκδώσει σχετικό πόρισμα  που θα  εισηγείται στη 
Γ.. την απαλλαγή του απερχομένου Δ.. από κάθε ευθύνη. 
Επιπλέον να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός  του επερχόμενου έτους που θα υποβληθεί  επίσης στη 
Γ. για έγκριση.  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ. 
Εγκρίνεται η δωρεά ενός θαμνοκοπτικού μηχανήματος που έκανε ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου 
Βιλίων Γιώργος Γκιόκας  για τις ανάγκες του συλλόγου μας , όπως επίσης και η οικονομική προσφορά 
των 40 ευρώ. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις     4/9/2016. 
 
   
                  Ο                                    η                                          Ο                              Ο                                       ο             
          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος                 Γεν. Γραμματέας              Σαμίας                             Ειδικός                    
                                                                                                                                                                     Γραμματέας                          
 
  Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                      Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου              Χάρης Περδίκης                            
         
   
                                             Σο                                                          Σο                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   
 
 
 
 


