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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 2 

 
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 04/11/2018 ημέρα Σάββατο 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. Γιώργος   Παγώνης - Εβρενέζογλου  
3. Χάρης Περδίκης  
4. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
5. Ιωάννης     Καντούνας  
6. Δημήτριος   Μιχαηλίδης  
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αριστείδης Τσιούτσιας  
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Φθινοπωρινή εκδρομή στα Καλάβρυτα. 
4. Οργάνωση εορτής Αγίου Νεκταρίου.  
5. Εφημερίδα Οικισμού 
6. Επιδιόρθωση συναγερμού στο ΠΠΚ 
7. Βελτίωση υδραυλικής εγκατάστασης ΠΠΚ 
8. Οικολογική δράση καθαρισμού στον οικισμό. 
9. Ανάρτηση ανακοίνωσης για την Θήρα στον οικισμό. 
10. Οργάνωση κοπής πίτας 2019. 

 
 

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 κατάθεση στεφάνου για την 28η Οκτωβρίου. 
2. Έγινε γνωστοποίηση πραγματοποίησης εκδρομής στα Καλάβρυτα. Έγινε ανάρτηση 

ανακοινώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων, στο site και στο Facebook.  
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η αναβολή της εκδρομής στα Καλάβρυτα λόγω περιορισμένης 
συμμετοχής. Θα εξεταστεί η οργάνωση της εκδρομής μετά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για την εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Θα προσφερθούν όπως κάθε 
χρόνο γλυκά, αναψυκτικά και καφές. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να συνεχίσει η έκδοση της εφημερίδας σε έντυπη μορφή. Την σύνταξη 
θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Χ. Περδίκης. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να επιδιορθωθεί ο συναγερμός στο ΠΠΚ και να προστεθεί διακόπτης 
πυρασφάλειας ο οποίος θα εκκινεί τον συναγερμό σε περίπτωση ανάγκης ειδοποίησης των οικιστών 
για φωτιά στην περιοχή μας. 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση του κόστους βελτίωσης της υδραυλικής 
εγκατάστασης με προσθήκη μειωτήρα πίεσης και φίλτρου νερού στο ΠΠΚ.  
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει καθαρισμός πρασίνου με οικολογικό τρόπο και περισυλλογή 
της ύλης την Κυριακή 9/12/2018 ώρα 12:00. 
 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με την θήρα και την χρήση 
δηλητηρίων στα αγριόχορτα. 
 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την κοπή της πίτας 2019. Αποφασίστηκε η κοπή να 
γίνει στις 20/1/2019. Θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Αποφασίστηκε η έκδοση των ημερολογίων 
και να φτιαχτούν γούρια. 
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 05/12/2018. 
 
 
 
                  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  Δημήτριος Μιχαηλίδης  
 


