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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Άγιος  Νεκτάριος Βιλίων” 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--20 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 28/04/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος  Βιλίων, 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 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φωτεινή  Ελευθέρου 
 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Σύνταξη επιστολή προς τον Δήμο για ικανοποίηση αιτήσεων σύνδεσης οικιών με το δίκτυο ύδρευσης. 
4. Απολογισμός πωλήσεων ημερολογίων 2018. 
5. Οργάνωση πεζοπορίας στον Κιθαιρώνα από τον οικιστή Μιχάλη Ουρανή. 
6. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών. 

     
 
 

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. Συμμετοχή του Συλλόγου με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ στις εκδηλώσεις 
της 25ης Μαρτίου. Έγινε κατάθεση στεφάνου από τον επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου 
Απόστολο Κοντογιώργη. 

2. Στερέωση περίφραξης στο χώρο των κάδων απορριμμάτων που είχε επηρεαστεί από τους 
δυνατούς ανέμους.  

3. Έγινε αίτημα στον Δήμο για αλλαγή 6 καμένων λαμπτήρων σε κολώνες του οικισμού.  
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4. Κατασκευή καγκελόπορτας στην περίφραξη πίσω από το ΠΠΚ.  
5. Εκδόθηκε και μοιράστηκε η εφημερίδα τεύχος 85. 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τον Δήμο για την ικανοποίηση αιτήσεων 
σύνδεσης οικιών με το δίκτυο ύδρευσης.   
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε ο οικονομικός απολογισμός των πωλήσεων ημερολογίων του 2018. Το κόστος αγοράς έχει 
καλυφθεί. Τα διαθέσιμα υπόλοιπα θα γίνει προσπάθεια να διατεθούν μέχρι το τέλος καλοκαιριού.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για την πεζοπορία στον Κιθαιρώνα η οποία θα οργανωθεί από τον 
οικιστή Μιχάλη Ουρανή. Αποφασίστηκε να γίνει την Κυριακή 3 Ιουνίου.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την πολιτιστική εκδήλωση του συλλόγου μας στο 
Αρχαιολογικό μουσείο Αθηνών. Αποφασίστηκε η εκδήλωση να γίνει το Φθινόπωρο μετά την έναρξη 
του μέτρου της δωρεάν εισόδου κάθε πρώτη Κυριακή του μηνός. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 20/05/2018 ημέρα 
Κυριακή ώρα 11:00. 
 
  
                  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 


