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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 26 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  4/9/2016 ημέρα   Κυριακή  και  ώρα  10,30 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 

ΑΠΟΝΣΕ 
 
1. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα . 

3. υζήτηση για τη διαδικασία της Γενική υνέλευση 
4. Δωρεά μοκέτας στον σύλλογο του Μύτικα. 
5. Επιστολή Σάσου ταθόπουλου. 

 
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.Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις  < ΖΑΘΕΟΝ  2016> με μεγάλη  επιτυχία 
2.Ολοκληρώθηκε το γήπεδο Βόλεϊ με την τοποθέτηση δυο δοκαριών , φιλέ και διαγράμμισης 
3.Γενικότερη παρουσία μελών του Δ σε εκδηλώσεις του Δήμου. 
4. Ενημερώθηκε  από τον Πρόεδρο του Δ ο ειδικός σύμβουλος του Δήμου Κώστας Πλούμπης για 
θέματα που απασχολούν τον οικισμό μας όπως ύδρευση , στρώσιμο δρόμων, οδοσήμανση , αδέσποτα 
σκυλιά κλπ . 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Ετοιμάστηκαν όλα τα έντυπα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης  και  καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός  του επερχόμενου έτους .  
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Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε  ομόφωνα να παραχωρηθεί , δωρεάν , μια  μοκέτα  προς το σύλλογο του Μύτικα για 
την κάλυψη αναγκών του νέου γραφείου τους . Η υπόψη μοκέτα είχε παραχωρηθεί , επίσης δωρεάν , 
προς το συλλογό μας από τον Κώστα Πλούμπη . 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Μετά την εκφώνηση  , από την Αντιπρόεδρο , της επιστολής του Σάσου ταθόπουλου αποφασίστηκε 
ομόφωνα η έγγραφη απάντηση της ,μετά τις εκλογές και το κείμενο να μην καταχωρηθεί στην 
εφημερίδα 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε .Έκτακτη συνεδρίαση θα γίνει εφόσον 
υπάρξουν νέες αιτήσεις για εγγραφή στο σύλλογο. 
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