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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 9 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 16/06/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 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. Ιωάννης     Καντούνας  
4. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
5. Γιώργος     Παγώνης – Εβρενέζογλου 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αριστείδης Τσιούτσιας 
2. Δημήτριος   Μιχαηλίδης 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Καλοκαιρινή Εκδρομή 
4. Εορτή Αγ. Μαρίνας 16-17/7 
5. Καλοκαιρινή συνεστίαση 
6. ΖΑΘΕΑ 2019 
 

 

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. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκδρομή στο Ναύπλιο με θετικό οικονομικό απολογισμό για 
τον σύλλογο 

2. Έγινε αγορά κάμερας η οποία θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που παρθεί απόφαση από την 
ΓΣ με βάση την απόφαση που πάρθηκε σε προηγούμενο ΔΣ.  

3. Έγινε καθαρισμός χώρου των σκουπιδιών. 
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4. Πραγματοποιήθηκε πεζοπορία με ικανοποιητική συμμετοχή 18 ατόμων. Διαπιστώθηκε ότι το 
παλαιό νταμάρι της περιοχής είναι κατάλληλο για αναρριχητικό πεδίο. 

 

     
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να μην γίνει φέτος η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδρομή λόγω μη 
συμμετοχής των οικιστών.  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ    
 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την εορτή της Αγ. Μαρίνας. Θα προσφερθούν την 
παραμονή αναψυκτικά, γλυκά και ανήμερα κουλουράκια και καφές. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει 
ο χορευτικός σύλλογός ΕΛΕΣ.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την καλοκαιρινή  συνεστίαση του συλλόγου. Η 
εκδήλωση θα γίνει 27 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ, Η τιμή προσέλευσης αποφασίστηκε στα 
20 Ευρώ για τους ενήλικες και 15 για τα παιδιά μέχρι 10 ετών. Η εκδήλωση θα καλυφθεί από catering 
και ζωντανή μουσική. Μετά από οικονομική έρευνα αποφασίστηκε να ανατεθεί στον εστιατόριο «Ο 
Μαυρόγατος» από το Κριεκούκι.      
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ 2019. Το πρόγραμμα θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο στον οικισμό και τα Βίλια.  
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 14/07/2019. 
 
 
                  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  


