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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--12 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 05/08/2017 ημέρα Σαββάτο και ώρα 9:30 στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του 
συλλόγου, που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Περικλής  Μιχαλιτσιάνος 
2. Μαρία  Δεσύπρη 
3. Χάρης Περδίκης  
4. Νίκος Βασιλείου 
5. Παντελής   Μυκιαδάκης 
6. Αποστόλης Κοντογιώργης 
7. Φωτεινή  Ελευθέρου 
 
Παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Στέφανος  Μπαμπανιώτης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Οικονομικός απολογισμός εκδρομής  
4. Οικονομικός απολογισμός χορού. 
5. Έγκριση φίλου του οικισμού Συγκιρίδου Μαργαρίτα. 
6. Προετοιμασία εορτασμού για την εορτή του Αγ. Φανουρίου. 
  

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    
Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 

1. Έγινε η ετήσια καλοκαιρινή εκδρομή με μεγάλη επιτυχία. 
2. Έγινε δημοσίευση του καταστατικού στη εφημερίδα «Θριάσιο» και αναμένουμε την παραλαβή 

του σφραγισμένου καταστατικού από το Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. 
3. Έγιναν οι δύο λειτουργίες για την εορτή της Αγ. Μαρίνας. Προσφέρθηκαν γλυκά, αναψυκτικά 

κλπ. Επίσης έγινε μνημόσυνο υπέρ αφιερωτών δωρητών και αποθανόντων οικιστών. 
4. Έγινε ο ετήσιος καλοκαιρινός χορός με μεγάλη επιτυχία. 
5. Παρέστησαν μέλη του ΔΣ στην μουσική βραδιά που οργάνωσε ο ΕΛΕΣ Βιλίων.  
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6. Εκδόθηκε η εφημερίδα αριθμός 82  
7. Έγιναν εκδηλώσεις στα πλαίσια των εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ 17. Συγκεκριμένα έγινε εκδήλωση 

κινηματογράφου, σεμινάριο αυτοάμυνας  και τουρνουά μπάσκετ. 
8. Έγινε ενημέρωση των οικιστών για το νέο σύστημα προμήθειας νερού από τους υδρομεταφορείς 

Βιλίων. 
  

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός της ετήσιας καλοκαιρινής εκδρομής του Συλλόγου μας. 
Στην εκδρομή συμμετείχαν 68 άτομα. Η εκδρομή ήταν πετυχημένη καλύπτοντας τα έξοδα της και 
αφήνοντας τα προϋπολογισμένα έσοδα στον σύλλογο.  

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Παρουσιάστηκε ο οικονομικός απολογισμός της ετήσιας καλοκαιρινής συνεστίασης. Στην συνεστίαση 
παραβρέθηκαν 169 άτομα καλύπτοντας έτσι τα έξοδα του catering και αφήνοντας στον Σύλλογο τα 
προϋπολογισθέντα έσοδα.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αίτηση εγγραφής φίλου του οικισμού κας Συγκιρίδου Μαργαρίτας.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την οργάνωση της εορτής του Αγ. Φανουρίου. Αποφασίστηκε να 
δοθούν άρτοι, καφέδες, αναψυκτικά και γλυκά.    
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 27/08/2017 ημέρα 
Κυριακή ώρα 10:30. 
 
 
 
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Φωτεινή Ελευθέρου            
                
 
 
 

To    To 
          Μέλος                     Μέλος 
 
 
 
  Παντελής   Μυκιαδάκης           Αποστόλης Κοντογιώργης 


