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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 18 

 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 24/05/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 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       Θεοδωράκης 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Εκλογοαπολογιστική ΓΣ.. 
4. Περισυλλογή ξερών κλαδιών και σκουπιδιών από τον Δήμο.  
5. Εξωραϊσμός εξωτερικού χώρου ΠΠΚ. 
6. Εορτή Αγ. Μαρίνας 16/7 
7. Λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, και του ΠΠΚ την καλοκαιρινή περίοδο. 

 
 

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 δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση ενεργειών λόγω της απαγόρευσης 
κυκλοφορίας και συνάξεων λόγω της πανδημίας Covid-19. 
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση να γίνει στις 23/8 λόγω 
της αβεβαιότητας συγκεντρώσεων των Σεπτέμβριο αναλόγως της εξέλιξης  της πανδημίας Covid-19. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Δήμο για την περιοδική περισυλλογή του κάδου στον χώρο 
σκουπιδιών του οικισμού αλλά και των κλαδιών που βρίσκονται συγκεντρωμένα σε δρόμους του 
οικισμού. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο εξωραϊσμός του εξωτερικού χώρου του ΠΠΚ. Αποφασίστηκε ο 
καθαρισμός των πλακών στην είσοδο του γραφείου του συλλόγου και του ΠΠΚ, η βαφή των 
εσωτερικών κάγκελων και της ξύλινης κουπαστής, και επισκευή των κεραμιδιών στην πλαϊνή πλευρά 
του γραφείου του οικισμού. 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Για την εορτή της Αγίας Μαρίνας στις 16/7 αποφασίστηκε να δοθούν άρτοι, αναψυκτικά, γλυκά και 
καφές. Τα γλυκά θα αγοραστούν από το κατάστημα Coffeat καθώς στην περυσινή εορτή του Αγ. 
Νεκταρίου μας έκανε δωρεάν τα γλυκά. Αποφασίστηκαν να αγοραστούν 200 τεμάχια. Τα αναψυκτικά 
θα αγοραστούν από το Market στο Πόρτο Γερμενό το οποίο στην περυσινή εορτή της Αγίας Μαρίνας 
έκανε δωρεά τα αναψυκτικά και τους καφέδες. Αποφασίστηκε να ανατεθεί ο καθαρισμός του χώρου 
του ΠΠΚ σε καθαρίστρια.  

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε το γραφείο του Συλλόγου να ανοίγει κάθε Κυριακή 10:30-12 από 7/6 
και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Αντίστοιχα το ΠΠΚ θα είναι ανοικτό στους οικιστές καθημερινά  
19:00-21:00 από την 1/7 και για όλη την καλοκαιρινή περίοδο. 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 14/06/2020. 
 
 
                  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  Θεοδωράκης Πέτρος  
      


