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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 3 

 
Στο Αιγάλεω στην οδό Ηροδότου14 σήμερα 05/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, 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. Γιώργος   Παγώνης - Εβρενέζογλου  
3. Χάρης Περδίκης  
4. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
5. Ιωάννης     Καντούνας  
6. Δημήτριος   Μιχαηλίδης 
7. Αριστείδης Τσιούτσιας 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Επισκευή και επέκταση της οδού Ελικώνος. 
4. Εγκατάσταση μπουτόν πυρασφάλειας.  
5. Τοποθέτηση κάμερας Wi-Fi στο ΠΠΚ  
6. Συνεστιάσεις από γάμους και βαπτίσεις.  
7. Αίτηση για χορηγία από τον εφοπλιστή Μαρτίνο. 

 
 

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 ανάρτηση ανακοινώσεων . 
2. Έγινε αποστολή επιστολών για την κοπή της πίττας. 
3. Παρέστη ο Ταμίας του Συλλόγου Ιωάννης Καντούνας στην αρχαιολογική εκδήλωση 

εγκαινίων του πύργου Αιγοσθενών.  
4. Παρέστη ο πρόεδρος Ηρακλής Ιακώβου με τον ταμία Ιωάννη Καντούνα στην ενημερωτική 

εκδήλωση για τρόπους αντιμετώπισης πλυμμηρικών φαινομένων και χιονιού η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Μάνδρας - Ειδυλλίας.  
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο δήμο για την επισκευή και επέκταση της οδού 
Ελικώνος στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού με έξοδο στην επαρχιακή οδό Βιλίων - Πόρτο Γερμενό. Η 
οδός υφίσταται ως  δασικός δρόμος και αιτείται η ασφαλτόστρωση του έτσι ώστε να προσφέρει 
νοτιοδυτική έξοδο διαφυγής από τον οικισμό σε περίπτωση εκκένωσης σε ακραία καιρικά φαινόμενα 
και πυρκαγιά.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να εγκατασταθεί διακόπτης (μπουτόν) πυρασφάλειας ο οποίος θα 
εκκινεί τον συναγερμό σε περίπτωση ανάγκης ειδοποίησης των οικιστών για φωτιά στην περιοχή μας.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να τεθεί το ζήτημα εγκατάστασης κάμερας wifi ελέγχου του ΠΠΚ 
στην γενική συνέλευση στην οποία θα ζητηθεί απόλυτη πλειοψηφία για την εγκατάστασή της. Θα 
γίνει επίσης πρόταση στα πλαίσια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων να μην γίνεται χρήση 
της σε εορτές και γενικότερα κατά την διάρκεια εκδηλώσεων στον χώρο.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να μεταφερθεί κάθε έγγραφη διαμαρτυρία οικιστή, προς τον Σύλλογο 
μας, για όχληση από εκδηλώσεις συνεστίασης λόγο γάμου ή βάπτισης στην εκκλησιαστική υπο-
επιτροπή Βιλίων που είναι υπεύθυνη για την εκκλησία του οικισμού μας. 
  

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή για χορηγίες για την ανάπλαση του πρασίνου της 
πλατείας Μουσών.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 19/01/2019. 
 
 
                  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  Δημήτριος Μιχαηλίδης  


