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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 4 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 19/01/2019 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. 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. Διαδικαστικά κοπής πίτας 2019. 
4. Έκδοση εφημερίδας του Συλλόγου. 
5. Επιστολή οικονομικής επιχορήγησης από τον Δήμα Μάνδρας Ειδυλλίας. 
6. Συζητήθηκε η ανανέωση του site του συλλόγου.  
7. Συζητήθηκε η οργάνωση αποκριάτικου χορού.  

 
 

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. Εστάλη πρόσκληση για την κοπή της πίτας στους αρμόδιους φορείς. 
2. Εστάλη επιστολή για την επισκευή και επέκταση της οδού Ελικώνος . 
3. Έγινε προετοιμασία του χώρου για την κοπή της πίττας. 
4. Παρέστη ο ΓΓ κος Χ. Περδίκης στην κοπή πίτας του συλλόγου του οικισμού Μύτικας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Βιλίων.  
5. Έγιναν ενέργειες με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος για την ενεργοποίηση αυτόματων 

εντολών πληρωμών λογαριασμών του Συλλόγου.  



 - 2 - 

6. Πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση στις 29/12 με την συμμετοχή μελών του 
συλλόγου στο Θέατρο Αλκμήνη όπου παρακολουθήσαμε την παράσταση «Η σημασία του να 
είναι κανείς ειλικρινής». Ακολούθησε συνεστίαση στην ταβέρνα «Εκάτη». 

      
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Οργανώθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εκδήλωση της κοπής της πίτας του 2019 του 
Συλλόγου. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε το θέμα έκδοσης της έντυπης εφημερίδας του Συλλόγου. Αποφασίστηκε η έκδοση 
τουλάχιστον ενός έντυπου φύλλου για την ολοκλήρωση του έτους. Στην συνέχεια θα συζητηθεί και θα 
αποφασιστεί κατά πόσο η έκδοση θα συνεχίσει να είναι έντυπη ή μόνο ηλεκτρονική.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας με αίτημα την 
οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ανανέωση του site του Συλλόγου. Την ανανέωση θα αναλάβει ο ΓΓ 
του Συλλόγου. Η ολοκλήρωση της ανανέωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2019.   

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει εκδήλωση αποκριάτικου χορού μασκέ στο ΠΠΚ του 
Συλλόγου το Σάββατο 9 Μαρτίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχειοφόρος κλήρωση 
με δύο δώρα. Την οργάνωση της εκδήλωσης αναλαμβάνει η Έφορος του Συλλόγου Μαρία Γλαντζή.   
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 13/02/2019. 
 
 
                  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  


