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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 13 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 13/10/2019 ημέρα Κυριακή 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. Ηρακλής Ιακώβου 
2. Χάρης Περδίκης 
3. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
4. Γιώργος     Παγώνης – Εβρενέζογλου 
5. Ιωάννης     Καντούνας 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αριστείδης Τσιούτσιας 
2. Πέτρος  

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Καθαρισμός χώρου σκουπιδιών. 
4. Θεατρική παράσταση Φθινοπώρου. 
5. Φύλαξη στον οικισμό και στο ΠΠΚ 
6. Προμήθεια UPS για την κάλυψη του εξοπλισμού του Συλλόγου. 
7. Κατάθεση στεφάνου για την 28η Οκτωβρίου. 
8. Κλάδεμα δέντρου στην αποχέτευση προς προστασία των σωληνώσεων και καθαρισμός του 
περιοίκου χώρου. 
9. Εξωραϊσμός πλατείας Μουσών.  
10. Αναβάθμιση τηλεόρασης ΠΠΚ 
11. Κανονισμός ΠΠΚ 
12. Επένδυση εισόδου ΠΠΚ με προστατευτικό βερνίκι. 
13. Εορτή Αγίου Νεκταρίου. 

 

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: 
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Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με παρουσία της δημοτικής αρχής. 
Έγινε εγκατάσταση 24ης κάμερας για την παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών του οικισμού από 
τον Νίκο Διολέτη και τους συνεργάτες του. 

    
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εργάτη η καθαριότητα του περιμετρικού χώρου των 
σκουπιδιών προς εξωραϊσμό του χώρου. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Έχει προγραμματιστεί η συμμετοχή στην θεατρική παράσταση «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει 
το χέρι του» στο θέατρο ΗΒΗ στις 23/11/2019 ώρα 18:00. Θα ακολουθήσει συνεστίαση σε ταβέρνα 
πλησίον του θεάτρου. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την φύλαξης του οικισμού. Θα ζητηθεί η κατάθεση οικονομικής 
πρότασης από την σύζυγο του Φώντα. Έγινε πρόταση του Ιωάννη Καντούνα για συνδρομή φύλαξης 
του γραφείου και του ΠΠΚ . Με πλειοψηφία 3 προς 2 αποφασίστηκε να μην καλυφθούν οι χώροι με 
συνδρομή καθώς είναι ασφαλισμένοι λόγω κλοπής και δεν έχει ήδη αξίας τα οποία να δικαιολογούν 
επιπλέον φύλαξη.   
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε το θέμα που τέθηκε από τον αντιπρόεδρο Γ. Παγώνη να εγκατασταθεί UPS για την 
προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών του Συλλόγου. Αποφασίστηκε η αγορά του κατάλληλου 
UPS.      

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε η κατάθεση στεφάνου να γίνει από τον Γ.Γ. ή τον ταμεία.      
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε το κλάδεμα δέντρου στην αποχέτευση προς προστασία των σωληνώσεων και 
καθαρισμός του περιοίκου χώρου.      
 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
 
Το ΔΣ βρίσκεται σε αναζήτηση χορηγών για τον εξωραϊσμό της πλατείας Μουσών.  
 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε να γίνει αναβάθμιση της τηλεόρασης με εγκατάσταση αποκωδικοποιητή στην 
τηλεόραση.      
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Επί του 11ου Θέματος ΗΔ 
 
Ψηφίστηκε κανονισμός χρήσης του ΠΠΚ ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Βασική προϋπόθεση όλων ο ΑΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ. 

2. Να είναι καλοπροαίρετες οι κριτικές και αντιρρήσεις. 

3. Επιτηδευόμενη επίδειξη γνώσεων δεν είναι πρόσφορες. 

4. Δεν διακόπτουμε την ομιλία του μέλους μας και τα κινητά είναι χαμηλωμένα. 

5. Δεν επιτρέπεται στον χώρο του Π.Κ το αλκοόλ και το κάπνισμα. 

6. Η ώρα έναρξης και λήξης ομιλιών θα είναι σταθερή προς διευκόλυνση όλων. 

7. Οι ομιλίες κρατούν 15 λεπτά και μετά παίρνουν τον λόγο όλοι οι παρευρισκόμενοι για 5 λεπτά 

με ευθύνη του συντονιστή. 

8. Το κυλικείο είναι αυτοεξυπηρετούμενο. 

 
Επί του 12ου Θέματος ΗΔ 

 
Αποφασίστηκε Επένδυση της εισόδου ΠΠΚ με προστατευτικό βερνίκι. Την επένδυση θα αναλάβει ο 
ταμίας Ι. Καντούνας. 
 

Επί του 13ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την οργάνωση της εορτής του Αγ. Νεκταρίου. Αποφασίστηκε να 
δοθούν καφέδες και γλυκά.     
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 10/11/2019. 
 
 
                  Ο                                                 Ο                                                        Ο                         Ο                                     
          Πρόεδρος                            Αντιπρόεδρος                                Γεν. Γραμματέας            Ταμίας                     
 
 
 
 

 Ηρακλής Ιακώβου         Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου         Χάρης Περδίκης      Ιωάννης Καντούνας  
 
         
                    Ο                    Η                                                              Ο                                                                                                             
       Ειδ. Γραμματέας                                       Έφορος                                           Αναπληρωτής Ταμίας -Μέλος                                   
 
 
                              
 

     Αριστείδης Τσιούτσιας  Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή  Πέτρος  


