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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
20 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 1 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  30/08/2020  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 20:00  στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος  συνήλθαν τα  μέλη  που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες της 
23/08/2020  , κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Περδίκη Χαράλαμπου σε 
συνεδρίαση προκειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού , να συγκροτηθούν σε σώμα και 
στη συνέχεια να συζητήσουν για διάφορα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του νέου ΔΣ.   

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Χαράλαμπος Περδίκης 
2. Ηρακλής Ιακώβου 
3.  Γιώργος   Παγώνης - Εβρενέζογλου. 
4. Αποστόλης Κοντογιώργης 
5. Σταύρος Λούκας  
6. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
7. Ιωάννης Πολυχρόνης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Συγκρότηση  Διοικητικού συμβουλίου σε σώμα , σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού .  
2. Διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του  Διοικητικού συμβουλίου. 
3. Ανάθεση καθαρισμού του πίσω μέρους του ΠΠΚ και του πίσω μέρους του Ιερού της Εκκλησίας. 
  
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 

  
Το μέλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες  της 23/08/2020, Περδίκης Χαράλαμπος, πήρε το λόγο 
και ζήτησε να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου . Στη συνέχεια ετέθησαν 
υποψηφιότητες  και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία , σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού η 
οποία είχε τα εξής αποτελέσματα:  
  
Για την περίοδο 23/8/2020 έως 22/8/2021 
 
Πρόεδρος            :   Ηρακλής Ιακώβου (με 7 ψήφους υπέρ )            
Αντιπρόεδρος     :   Γιώργος  Παγώνης - Εβρενέζογλου ( με 7 ψήφους υπέρ)       
Γ. Γραμματέας   :   Περδίκης Χαράλαμπος (με 7 ψήφους υπέρ ) 
Ε. Γραμματέας   :  Ιωάννης Πολυχρόνης ( με 7 ψήφους υπέρ)  
Ταμίας                :  Σταύρος Λούκας (με 7 ψήφους υπέρ ) 
Έφορος               :  Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή ( με 7 ψήφους υπέρ) 
Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος  : Κοντογιώργης Απόστολος ( με 7 ψήφους υπέρ) 
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Για την περίοδο 23/8/2021 έως 22/8/2022 
 
Πρόεδρος            :   Περδίκης Χαράλαμπος (με 7 ψήφους υπέρ )            
Αντιπρόεδρος     :   Γιώργος  Παγώνης - Εβρενέζογλου ( με 7 ψήφους υπέρ)       
Γ. Γραμματέας   :   Σταύρος Λούκας (με 7 ψήφους υπέρ ) 
Ε. Γραμματέας   :  Ιωάννης Πολυχρόνης ( με 7 ψήφους υπέρ)  
Ταμίας                :  Ηρακλής Ιακώβου (με 7 ψήφους υπέρ )  
Έφορος               :  Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή ( με 7 ψήφους υπέρ) 
Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος  : Κοντογιώργης Απόστολος ( με 7 ψήφους υπέρ) 
 
      

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
 
Για την καλύτερη λειτουργία του ΔΣ αποφασίστηκαν , ομόφωνα   τα εξής :  
1. Υπεύθυνος  για την καλή  λειτουργία του ΠΠΚ ορίζεται  ο Σταύρος Λούκας αναπληρωματικός 
Ιωάννης Πολυχρόνης. 
2. Υποστήριξη στην ενημέρωση της ιστοσελίδας του οικισμού θα παρέχεται από τον Γ.Γ. Χάρη 
Περδίκη. Η υποστήριξη του facebook θα γίνει από τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Παγώνη-Εβρενέζογλου 
3. Τα συμβούλια θα γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα  ώρα 11:30 πμ με ατζέντα που  θα    
    καθορίζει  ο Πρόεδρο μετά του  Γ. Γραμματέα και η οποία θα κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς     
   (3) μέρες πριν το συμβούλιο  και στα υπόλοιπα  μέλη για ενημέρωση και τοποθέτηση.  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ανάθεση σε εργάτη του καθαρισμού από μπάζα του πλαϊνού μέρους 
του ΠΠΚ και του πίσω μέρους του Ιερού του Ναού μας.  
  
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  20/09/2020. 
 
 
 
                  Ο                                         Ο                                                                 Ο                             Ο                                     
          Πρόεδρος                          Αντιπρόεδρος                                        Γεν. Γραμματέας               Ταμίας                     
 
 
 
 

 Ηρακλής Ιακώβου  Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου         Περδίκης Χαράλαμπος Σταύρος Λούκας 
 
         
                    Ο                    Η                                                         Ο                                                                                                             
       Ειδ. Γραμματέας                                       Έφορος                                           Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος                                   
 
 
                              
 

     Ιωάννης Πολυχρόνης     Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή  Απόστολος Κοντογιώργης 


