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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 14 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 09/11/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 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. Γιώργος     Παγώνης – Εβρενέζογλου 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ιωάννης     Καντούνας 
2. Αριστείδης Τσιούτσιας 
3. Πέτρος       Θεοδωράκης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Αγορά κεραίας τηλεόρασης για το ΠΠΚ. 
4. Θέματα για την Κοπή της πίττας. 
5. Εκδήλωση για την Τσικνοπέμπτη 
6. Φύλαξη του οικισμού. 

 

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: 
 
Έγινε κατάθεση στεφάνου την 28η Οκτωβρίου από του Γ.Γ. Χ. Περδίκη.  
Έγινε κάλυψη των πλακών του ΠΠΚ με λούστρο για την συντήρηση τους από τον Ταμεία Ι. 
Καντούνα. 
Έγινε καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών από τον Γ.Γ Χ. Περδίκη με την βοήθεια εργάτη. 
Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εκδηλώσεις της εορτής του Αγίου Νεκταρίου. 
Έγινε αγορά του UPS για την κάλυψη του εξοπλισμού του γραφείου. 
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Έγινε αποκατάσταση από τον οικιστή κον Χατζηγεωργίου χαλασμένων πλακών και φύτευση 
καλλωπιστικών φυτών. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την ευγενική του προσφορά. 

    
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η αγορά κεραίας για την τηλεόραση του ΠΠΚ. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η κοπή της πίττας να γίνει στις 12/1 και εναλλακτικά 19/1 σε 
περίπτωση κακοκαιρίας. Θα γίνει ενημέρωση των αρχών για την ημερομηνία κοπής.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν να γίνει εκδήλωση μασκέ για την Τσικνοπέμπτη σε ταβέρνα στην Αθήνα στις 29/2 
ημέρα Σάββατο. Θα εκδοθούν προσκλήσεις η διάθεση των οποίων θα ξεκινήσει στην κοπή της πίττας. 
Η έφορος Μαρία Γλατζή θα αναλάβει την αγορά δώρων τα οποία θα διατεθούν στην εκδήλωση της 
Τσικνοπέμπτης.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε το θέμα φύλαξης του οικισμού ενόψει της αυριανής συνάντηση οικιστών για το θέμα αυτό. 
Ο Σύλλογος επικαιροποίησε την απόφασή του για την μη εμπλοκή στο θέμα της φύλαξης. Το θέμα 
αυτό είναι προσωπικό του κάθε οικιστή. Ο Σύλλογος θα βοηθήσει στην οργάνωση συναντήσεων για 
την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.   
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 14/12/2019. 
 
 
                  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  Πέτρος  


