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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 16 

 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 02/02/2020 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 
5. Ιωάννης     Καντούνας 
6. Αριστείδης Τσιούτσιας 
7. Πέτρος       Θεοδωράκης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
-- 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Ζημιές από την κακοκαιρία. 
4. Αναζήτησης χορηγού για την ανάπλαση της πλατείας Μουσών. 
5. Εκδήλωση Τσικνοπέμπτης 

 

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 με επιτυχία η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου παρόλες τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες που ανάγκασαν σε αλλαγή του αρχικού προγραμματισμού. 
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή μας είχε σαν αποτέλεσα εκτεταμένες ζημίες στα δέντρα 
του οικισμού. Για την περισυλλογή και τακτοποίηση των κλαδιών που καλύπτουν δρόμους και σημεία 
που μπορούν να προκαλέσουν πιθανούς τραυματισμούς αποφασίστηκαν οι παρακάτω δράσεις 

1. Η αποστολή επιστολής στον Δήμο για την περισυλλογή των κλαδιών και  
2. Η τακτοποίηση τους με την βοήθεια εργάτη.  

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

 
Συζητήθηκαν και αποφασίστηκε να γίνει νέα αίτηση στον επιχειρηματία Μαρτίνο για την ανάπλαση 
του πάρκου Μουσών. Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στο Δήμο  τον εξωραϊσμό της 
πλατείας Μουσών 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε οργανωτικά θέματα σχετικά με την προώθηση των προσκλήσεων για την αποκριάτικη 
εκδήλωση που θα γίνει στο κέντρο «Η Κοκκινιώτισσα» στην Νίκαια. 
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 08/03/2020. 
 
 
                  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  Θεοδωράκης Πέτρος  
        


