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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
21 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 3 

 
Σήμερα 07/12/2021 διαδικτυακά ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30, 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.  Γιώργος Παγώνης - Εβρενέζογλου. 
3. Αποστόλης Κοντογιώργης 
4. Σταύρος Λούκας  
5. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
6. Ιωάννης Πολυχρόνης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Ηρακλής Ιακώβου 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου. 
3. Θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια. 
4. Εξουσιοδότηση για ενέργειες σε τράπεζα και ΟΤΕ για διαδικαστικά θέματα του Συλλόγου. 
5. Η κάλυψη του ηλεκτρικού του ναού από τον Σύλλογο. 
6. Θέματα καθαριότητας. 
7. Κοπή πίτας. 

 
 

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 συμφωνήθηκε η υπογραφή από όλα τα παρόντα μέλη του πρακτικού της 
προηγούμενης συνεδρίασης όταν τα μέλη συνέλθουν δια ζώσης. 
 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
 
Το μήνα που πέρασε έγινε συνδρομή του Συλλόγου στην διαδικασία απογραφής οικιών και οικιστών.   
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
 
Έγινε ενημέρωση των μελών σχετικά με το αίτημα για την δωρεά δεξαμενών πυρόσβεσης από τα 
Ελληνικά Πετρέλαια. Οι δεξαμενές θα δοθούν στον Δήμο. Ο Σύλλογος έχει ενημερώσει τον Δήμο 
σχετικά με την καθοριστική παρέμβαση του στο θέμα της δωρεάς και το αίτημα για εγκατάστασης δύο 
δεξαμενών στον οικισμό.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στον Ταμία Σταύρος Λούκας έτσι ώστε να ενεργήσει για 
λογαριασμό του ΔΣ για θέματα που αφορούν την επικαιροποίηση στοιχείων του τραπεζικού 
λογαριασμού του Συλλόγου.  Οι ενέργειες θα γίνουν από κοινού με τον Πρόεδρο του Συλλόγου. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε εκ’ νέου το καθεστώς πάγιας εντολής κάλυψης του ηλεκτρικού του ΠΠΚ και της 
εκκλησίας. Καθώς διαφαίνεται απροθυμία της υπο-εκκλησιαστικής επιτροπής να συζητήσει το θέμα ο 
Σύλλογος αποφάσισε την μελλοντική άρση της πάγιας εντολής πληρωμής του ηλεκτρικού και την 
κατόπιν συνεννόησης διευθέτησης της πληρωμής του ηλεκτρικού που του αναλογεί.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών με εργάτη. Ο Σύλλογος 
ευχαριστεί οικιστή, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, για την δωρεά του αξίας 50 
Ευρώ για τις δράσεις καθαρισμού του Συλλόγου.  
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να μην γίνει και φέτος η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας καθώς 
λόγω των περιορισμών για τον COVID-19 επιτρέπεται μόνο η είσοδος σε εμβολιασμένους σε κλειστό 
χώρο και οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την κοπή σε εξωτερικό χώρο.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 09/01/2022. 
 
 
                  Ο                                         Ο                                                                 Ο                             Ο                                     
          Πρόεδρος                          Αντιπρόεδρος                                        Γεν. Γραμματέας               Ταμίας                     
 
 
 
 

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

     Ιωάννης Πολυχρόνης     Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή  Απόστολος Κοντογιώργης 


