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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--14 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 07/10/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του 
συλλόγου, που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Περικλής  Μιχαλιτσιάνος 
2. Μαρία  Δεσύπρη 
3. Χάρης Περδίκης  
4. Νίκος Βασιλείου 
5. Παντελής   Μυκιαδάκης 
6. Αποστόλης Κοντογιώργης 
7. Φωτεινή  Ελευθέρου 
 
Παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: 
1. Στέφανος  Μπαμπανιώτης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Κατάθεση Στεφάνου 28ης Οκτωβρίου.  
4. Ημερήσια φθινοπωρινή εκδρομή. 
5. Χρηματικό όριο απαίτησης προσφορών για έργα. 
6. Εορτή Αγίου Νεκταρίου. 
7. Καταγγελία για την ρίψη σκουπιδιών εντός κάδων. 
8. Καταγγελία για την θανάτωση σκύλων. 
9. Περίφραξη και πόρτα στον χώρο του μπάσκετ. 
10. Έκδοση ημερολογίου 2018 του συλλόγου.  
 

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 η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους.  
2. Έγινε κάλυψη δύο τμημάτων σε δύο δρόμους με μπετόν οι οποίοι ήταν σε κακή κατάσταση.   
3. Έγινε αντικατάσταση 15 λαμπτήρων στον οικισμό.      
4. Επισκευή τοιχοποιίας στο ΠΠΚ. 



 - 2 - 

5. Έγινε κοπή κλαδιών τα οποία εμπόδιζαν την ορατότητα και την πρόσβαση σε δρόμους του 
οικισμού.        

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η κατάθεση του στεφάνου να γίνει από την αντιπρόεδρο Μ. Δεσύπρη.  

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για την φθινοπωρινή εκδρομή στην Μονή Μαλεβής, Κεφαλάρι 
Άργους και Ναύπλιο. Πάρθηκε απόφαση για την ναύλωση δύο πούλμαν. Η τιμή ορίστηκε στα 20 ευρώ 
το άτομο.  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ανάθεση χωρίς την ανάγκη συλλογής προσφορών για το ποσό μέχρι 
200 ευρώ. Από 200 μέχρι 400 ευρώ θα συζητείται η ανάγκη συλλογής προσφορών. Άνω αυτού του 
ποσού θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχουν προσφορές. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα που αφορούν την εορτή του Αγ. Νεκταρίου. Αποφασίστηκε να 
προσφερθούν άρτοι, αναψυκτικά, καφές και γλυκά. 
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε το περίεργο φαινόμενο διασποράς σκουπιδιών τις ημέρες της Γ.Σ.  
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε η σύνταξη και η ανάρτηση στους πίνακες καταγγελίας σχετικά με την θανάτωση σκυλιών 
στον οικισμό μας.  

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η κατασκευή περίφραξης και πόρτας στον χώρο του μπάσκετ και η 
εγκατάσταση διακοσμητικού φράκτη στον εξωτερικό χώρο του ΠΠΚ. Έγινε πρόταση στο 
εκκλησιαστικό συμβούλιο για φύτευση δέντρων στον χώρο του ΠΠΚ. 
 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η έκδοση ημερολογίου 2018 του συλλόγου. Αποφασίστηκε η τιμή του 
ημερολογίου να είναι στα 8 Ευρώ. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα έκτακτη στις 04/11/2017 
ημέρα Σάββατο ώρα 11:30. 
 
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Φωτεινή Ελευθέρου            
               
 

To    To 
          Μέλος                     Μέλος 
 
 
 
  Παντελής   Μυκιαδάκης           Αποστόλης Κοντογιώργης 


