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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 6 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 10/03/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 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. Ιωάννης     Καντούνας  
5. Αριστείδης Τσιούτσιας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γιώργος   Παγώνης – Εβρενέζογλου 
2. Δημήτριος   Μιχαηλίδης 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Καθαρισμός κλαδιών. 
4. Οργανωτικά θέματα του αποκριάτικου χορού. 
5. Κατάθεση στεφάνου την 25η Μαρτίου. 
6. Λειτουργίες του Πάσχα. 
7. Ανοιξιάτικη πεζοπορία. 
8. Ανοιξιάτικη εκδρομή του συλλόγου. 
9. Κοπή κλαδιών που εμποδίζουν δένδρων Άτλάντος κλπ. 
10. Ανανέωση συμβολαίου του ΠΠΚ. 

 
 

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 έλεγχος του δασικού χάρτη της περιοχής από τον Ταμίας του Συλλόγου μας Ι. 
Καντούνας στα πλαίσια παρακολούθησης της διαδικασίας του κτηματολογίου της περιοχής 
μας.  
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2. Έγινε δήλωση βλάβης της τηλεφωνικής σύνδεσης καθώς και παραγγελία UPS για 
προστασία του modem.  

3. Έγινε ενημέρωση στην ΔΕΔΜΥΕ για βλάβη σε μετασχηματιστή που επηρεάζει την 
φωταγώγηση δρόμων του οικισμού. 

 

     
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εργάτη το κλάδεμα κλαδιών που πιέζουν το καλώδιο 
τηλεφωνάς. Επίσης θα γίνει επισκευή της περίφραξης στον χώρο σκουπιδιών.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για τον αποκριάτικο χορό Αποφασίστηκε η είσοδος να είναι δωρεάν 
και να κληρωθούν λαχνοί αξίας 2 ευρώ προς κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Η κατάθεση στεφάνου της 25ης Μαρτίου θα γίνει από τον ειδικό γραμματέα του συλλόγου μας Α. 
Τσιούτσια. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Θα γίνει συνεννόηση με την εκκλησιαστική υποεπιτροπή του Ι.Ν. του οικισμού μας για την κάλυψη 
των λειτουργιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Θα αναρτηθούν οι σχετικές ανακοινώσεις 
μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα.  

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να οργανωθεί ανοιξιάτικη πεζοπορία η οποία θα γίνει από τον οικιστή 
Μ. Ουρανή. 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε η οργάνωση μονοήμερης εκδρομής μετά το Πάσχα και η καλοκαιρινή εκδρομή του 
καλοκαιριού. Θα γίνει διερεύνηση προορισμών και κόστους. 
 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Δήμο για την κοπή δέντρων τα οποία 
εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση επί της οδού Άτλαντος. 
 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
 
Θα διερευνηθούν οι όροι του νέου συμβολαίου για την κάλυψη του ΠΠΚ καθώς και η ανάθεση του σε 
νέο πράκτορα μετά την διακοπή του τρέχοντος από την Ασφαλιστική εταιρεία.  
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 09/04/2019. 
 
 
                  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  


