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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
20 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 4 

 
Διαδικτυακά σήμερα 15/11/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα 
μέλη του ΔΣ του συλλόγου, που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .   

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Χαράλαμπος Περδίκης 
2. Ηρακλής Ιακώβου 
3.  Γιώργος   Παγώνης - Εβρενέζογλου. 
4. Αποστόλης Κοντογιώργης 
5. Σταύρος Λούκας  
6. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
7. Ιωάννης Πολυχρόνης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Οργανωτικά θέματα σχετικά με τις διαδικτυακές συναντήσεις. 
4. Κοπή πίτας 2021. 
 

 
 

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 συνάντηση με τον αντιδήμαρχο κον Μακρυνόρη και με τον σύμβουλο Σακελλάρη 
Δημήτρη για την εξειδίκευση θεμάτων του οικισμού τα οποία είχαν συζητηθεί με τον 
Δήμαρχο κον Στάθη.  

2. Έγινε αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων του οικισμού. 
3. Δημιουργήθηκε ειδική ομάδα στην εφαρμογή messenger για την πραγματοποίηση 

διαδικτυακών συμβουλίων λόγω της αδυναμίας συνάθροισης κατ’ εφαρμογή των 
απαγορευτικών μέτρων μετακίνησης και συγκεντρώσεων λόγω Covid-19.     

      
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Συζητήθηκαν διαδικαστικά θέματα σχετικά με τα διαδικτυακές συναντήσεις.  
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Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα να μην γίνει φέτος λόγω των απαγορεύσεων συναθροίσεων 
για τον COVID-19 και για την ασφάλεια των οικιστών η καθιερωμένη κοπή πίτας.   
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 17/01/2021. 
 
 
 
 
                  Ο                                         Ο                                                                 Ο                             Ο                                     
          Πρόεδρος                          Αντιπρόεδρος                                        Γεν. Γραμματέας               Ταμίας                     
 
 
 
 

 Ηρακλής Ιακώβου  Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου         Περδίκης Χαράλαμπος Σταύρος Λούκας 
 
         
                    Ο                    Η                                                         Ο                                                                                                             
       Ειδ. Γραμματέας                                       Έφορος                                           Αναπληρωτής Ταμία -Μέλος                                   
 
 
                              
 

     Ιωάννης Πολυχρόνης     Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή  Απόστολος Κοντογιώργης 


