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0.Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--5 
 

Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  14/01/2017 ημέρα  Κυριακή και  ώρα 11:00 πμ  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 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Φωτεινή     Ελευθέρου 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.  
3. Διαγραφές μελών 
4. Δώρο για παιδιά Φώντα.  
5. Οργάνωση κοπής κλαδιών.  
6. Επισκευή ΠΠΚ. 
7. Πολιτιστική εκδρομή στο Βυζαντινό μουσείο Αθήνας.  
8. Καλοκαιρινή εκδρομή στις Δαλματικές ακτές. 

 
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. Εστάλησαν επιστολές στον Δήμο για θέματα που αφορούν τον οικισμό.   
2. Εστάλησαν προσκλήσεις για την κοπή της πίττας. 
3. Έγιναν ανεξάρτητες συναντήσεις με την αντιδήμαρχο κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική και τον 
κον Κ. Πλούμπη για θέματα του οικισμού.για την εξέλιξη των έργων ύδρευσης στον οικισμό. 
4. Έγινε συνάντηση με την αντιδήμαρχο κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική  
5. Έγινε εκπροσώπηση του οικισμού μας από τον Πρόεδρο στην πρωτοχρονιάτικη δεξίωση του 
Δήμου. 
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6. Έγινε κατάθεση εγγράφων στην Εθνική Τράπεζα για την διαχείριση του λογαριασμού του 
συλλόγου.  

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Έγιναν επαφές με μέλη του συλλόγου τα οποία δεν είναι ταμιακώς εντάξει, από την αντιπρόεδρο κα 
Μ. Δεσύπρη με σκοπό την διερεύνηση ύπαρξη πρόθεσης καλύψεις των οικονομικών τους οφειλών. 
Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολών διαγραφής στα μέλη που δήλωσαν άρνηση κάλυψης των 
οφειλών καθώς και επιστολή ειδοποίησης στα υπόλοιπα μη ταμειακώς εντάξει μέλη από το έτος 2011 
και πίσω.  
  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η προσφορά του ποσού των 100 ευρώ για τα παιδιά του φύλακα 
Φώντα όπως συνηθίζεται να γίνεται κάθε χρόνο.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε αρχές  να γίνουν οι εργασίες κοπής κλαδιών αρχές Απριλίου πριν το Πάσχα.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν και αποφασίστηκε η επισκευή ζημιών στο ΠΠΚ  στην τοιχοποιία του ΠΠΚ.   
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει την Κυριακή στις 12/2/2017 και ώρα 9:30-11:00 επίσκεψη στο 
Βυζαντινό μουσείο Αθηνών όπου υπάρχει έκθεση αντικειμένων των Τσάρων από την Αγία 
Πετρούπολη (Ermitaz). Η επίσκεψη θα συνδυαστεί με επίσκεψη σε ταβέρνα με εξυπηρέτηση από 
πούλμαν. Η εκδρομή με το πούλμαν θα υλοποιηθεί στην περίπτωση που υπάρξει η κατάλληλη 
συμμετοχή.     
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε η οργάνωση 8ημερης  Καλοκαιρινής εκδρομής του Συλλόγου μας στις Δαλματικές ακτές. 
     
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 05/02/2017 ημέρα 
Κυριακή ώρα 11:00. 
 
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Παντ.Μυκιαδάκης            
 
               Το 
           Μέλος 
 
 
 
Αποστ.Κοντογιώργης 
 
 
   


