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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 23 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  12/06/2016 ημέρα   Κυριακή  και  ώρα  10,30 στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ του 
συλλόγου , που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1. Περικλής          Μιχαλιτσιάνος. 
2. Μαρία              Δεσύπρη 
3. Χρήστος          Κυπριάδης 
4. Περδίκης        Χαράλαμπος 
5. Παντελής         Μυκιαδάκης 
6. Νίκος              Βασιλείου 
7. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. ( Ειδ. Γραμματέας) 

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα . 

3. Απολογισμός τριήμερης εκδρομής 

4. Καθορισμός τακτικής  εκλογοαπολογιστικής  Γ. 

5. Χορός συλλόγου 

6. Αλλαγή παρόχου φιλοξενίας site 

7. Πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδηλώσεων    

 
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    
Σο μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες:  
1.Σοποθετήθηκαν  συρματοπλέγματα και πράσινο ηλιόπανο στους χώρους των σκουπιδιών και 
αθλοπαιδιών. 
2.υντάχτηκε και δόθηκε  έγγραφο  προς το Δήμο για την τοποθέτηση φωτιστικών σημείων και 
πινακίδων ΚΟΚ. Επίσης συντάχτηκε και στάλθηκε το έγγραφο  προς τον αιτούντα Χρυσόστομο 
Κυριακόγκονα που αφορούσε την ονοματοδοσία της αίθουσας του ΠΠΚ σε <Αίθουσα Αθ.Μπαλλάς> 
3.Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν στο χώρο των αθλοπαιδιών 4 επιπλέον παγκάκια.  
4.Εγκρίθηκε, από την Εθνική τράπεζα , μετά από ένα χρόνο, το αίτημα του συλλόγου που ήταν η 
έκδοση  καταθετικού λογαριασμού στο όνομα του συλλόγου . ύμφωνα με το καταστατικό το 
λογαριασμό αυτό  χειρίζεται από κοινού Πρόεδρος και Σαμίας . 



 - 2 - 

5. Έγιναν επαφές με υπηρεσίες του Δήμου για την ύδρευση και άλλα θέματα του οικισμού. 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Κατά κοινή ομολογία , μελών του συλλόγου αλλά και εκδρομέων ,η τριήμερη εκδρομή που έγινε στις    
3,4,5 Ιουνίου στην Καστοριά  Νυμφαίο Φλώρινα  Πρέσπες είχε μεγάλη επιτυχία . Σο λεωφορείο ήταν 
διώροφο και τα  άτομα που συμμετείχαν σε αυτή   ήταν 72. Οι περισσότεροι από τους εκδρομείς ήταν 
οικιστές μας  .Η εκδρομή απέφερε στο σύλλογο το αναμενόμενο λογικό οικονομικό, αλλά και 
επικοινωνιακό κέρδος . 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η  ετήσια  Γ. να γίνει την Κυριακή 18/09/2016 στις 10,30 πμ . Ο 
χαρακτήρας της θα είναι εκλογοαπολογιστικός  .  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , ο ετήσιος χορός του συλλόγου να γίνει το άββατο  23/07/2016 
στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ  με την παρουσία catering .  
Η τιμή της πρόσκλησης  διαμορφώθηκε στα 25 ευρώ ανά άτομο  και σε 10 ευρώ ανά παιδί που είναι 
κάτω από 12 χρονών .  
Η προσέλευση των προσκεκλημένων θα είναι στις 9:00 μμ 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , μετά από πρόταση του Χάρη Περδίκη , να γίνει αλλαγή παρόχου 
φιλοξενίας site . Η αλλαγή αυτή γίνεται λόγω της συγχώνευσης της hol , που ήταν μέχρι σήμερα το 
site μας  , με τη vodafon και της σχετικής έρευνας που έγινε από τον εισηγητή. Η φιλοξενία , από τη 
vodafon , θα είναι για δυο χρόνια με κόστος 93,75 ευρώ αντί των 208,8 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα . 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η πραγματοποίηση εκδηλώσεων στον οικισμό μας με την ονομασία 
“ΖΑΘΕΑ”, ονομασία η οποία προτάθηκε από τους νέους του οικισμού και έγινε αποδεκτή από το Δ, 
με περιεχόμενο πολιτιστικό, αθλητικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό (εορτές Αγίων 
εκκλησίας μας). ε συνεργασία με τους νέους συντάχτηκε κατ’ αρχήν το πρόγραμμα το οποίο θα 
οριστικοποιηθεί αφού γνωστοποιηθούν και οι εκδηλώσεις του Δήμου για το καλοκαίρι. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις     03/07/2016. 
 
 
                  Ο                                   η                                         Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                      Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου            Χάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                                       Σο                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   
 
 
 
 


