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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 12 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  09/08/ 2015 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 10,30 πμ  στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του Δ του 
συλλόγου , που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής           Μιχαλιτσιάνος.  
2.  Μαρία                Δεσύπρη 
3.  Χρήστος             Κυπριάδης. 
4.  Χάρης                 Περδίκης  
5.  Νίκος                Βασιλείου 
6.  Παντελής          Μυκιαδάκης 

ΑΠΟΝΣΕ 
1.  Ηρακλής           Ιακώβου 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Βάρδιες πυρασφαλείας , έκδοση και διανομή εφημερίδας Ν74 
,προβολή ελληνικής ταινίας , Γιορτή Αγ. Μαρίνας ,εργασίες Δημοτικής Αρχής ,συντήρηση παγκακιών 
και πίνακα  ανακοινώσεων ).  

3.Αδέσποτα σκυλιά. 
4.Μέριμνα για το άλογο που βρίσκεται στον οικισμό μας 
5.υνεστίαση συλλόγου 
6.Πάρτι νεολαίων  οικισμού 
7.Πεζοπορία 
8.Οδική ασφάλεια 
9.Εγγραφή νέων  μελών 
10.Διοργάνωση αγώνα μπάσκετ 
 

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    
Σο μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
1.τις 18 , 19  και 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν , με μέριμνα του συλλόγου μας ,ολονύχτιες βάρδιες 
πυρασφαλείας από κατοίκους του οικισμού μας . 
2.Εκδόθηκε και διανεμήθηκε , είτε από σπίτι σε σπίτι ,είτε μέσω ταχυδρομείου η εφημερίδα του 
συλλόγου ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Ν74. 
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3.Σην Παρασκευή 31/7/2015 πραγματοποιήθηκε  , με επιτυχία , η προβολή της Ελληνικής ταινίας 
«πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης» με τον Θανάση Βέγγο. Η προβολή της ταινίας έγινε , όπως κάθε 
χρόνο , στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ. 
4.Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε , την Παρασκευή το βράδυ ,η συμμετοχή του 
συλλόγου μας στην γιορτή της Αγ. Μαρίνας με την προσφορά άρτων ,γλυκών και  αναψυκτικών. ( τα 
αναψυκτικά ήταν προσφορά του σουπερμάρκετ της Γεωργίας Κατσανέα στο Πόρτο γερμενό). 
Ανήμερα , μετά τη λειτουργία της εκκλησίας , μέλη του Δ προσέφεραν καφέ στους εκκλησιαζόμενους 
που βρέθηκαν στο χώρο του ΠΠΚ .  
5.Μετά από έγγραφο του συλλόγου μας ο Δήμος έστρωσε με 3Α την οδό Ελικώνος η οποία είχε υποστεί 
μεγάλες ζημιές  από τις χειμωνιάτικες βροχές 
6.Βάφτηκαν , μετά από απόφαση του Δ , τα παγκάκια και ο πίνακας  ανακοινώσεων που βρίσκονται 
στο χώρο της εκκλησίας  . Σην εργασία αυτή ανέλαβε και έφερε σε πέρας το μέλος του Δ Νίκος 
Βασιλείου.      

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα ,να γίνει έγγραφο προς το Δήμο για τα αδέσποτα σκυλιά που τριγυρνάνε 
στον οικισμό μας . ε περίπτωση που αυτός δεν είναι αρμόδιος να μας υποδείξει ποια είναι η αρμόδια 
υπηρεσία για την περισυλλογή τους. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα  και μετά από παράπονα πολλών οικιστών μας ,να γίνει σύσταση από μέλη 
του Δ στον ιδιοκτήτη του αλόγου , προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση για τις ακαθαρσίες που 
δημιουργεί στον  οικισμό. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , φέτος λόγω των τρεχουσών γεγονότων (capital controls ) αντί του 
καθιερωμένου χορού να γίνει απλή συνεστίαση την Κυριακή στις 16/8/2015 στον προαύλιο χώρο του 
ΠΠΚ  με φαγητά που θα μαγειρέψουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες . 
Σην μέριμνα για τη μουσική θα αναλάβουν παιδιά του οικισμού μας στα οποία θα δοθεί  από το Δ ένα 
χαρτζιλίκι 40 ευρώ. 
Η συμμετοχή θα είναι 5 ευρώ ανά άτομο προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της εκδήλωσης   (κρασιά 
, αναψυκτικά ,  πλαστικά  ποτήρια , πιάτα , παγωτά , ρεύμα , νερό , μουσική κλπ ) 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Μετά από αίτημα  των νέων του οικισμού το Δ σε συνεννόηση με την εκκλησιαστική υποεπιτροπή 
της εκκλησίας μας αποφάσισε να τους εκχωρήσει την αίθουσα του ΠΠΚ στα παιδιά του οικισμού  
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  για χορό και  σύσφιξη των σχέσεων των παιδιών που αποτελούν και 
το μέλλον αυτού του τόπου.  
Επίσης  το Δ αποφάσισε να συνδράμει την κίνηση αυτή με αναψυκτικά και  πατατάκια  και παγωτά.   

  Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , το άββατο στις 22/8/2015 στις 8,00 πμ , να γίνει πεζοπορία στο μονοπάτι που 
αρχίζει από σημείο του δρόμου προς ψάθα και καταλήγει στο Πόρτο Γερμενό ( Άγιο Νικόλαο) .  Η 
μετάβαση σε αυτό το σημείο και η επιστροφή θα γίνει με ιδία μέριμνα των περιπατητών. 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε αποδεκτή η εγγραφή τριών νέων μελών στο σύλλογό μας . Σα  μέλη αυτά είναι Μαρία Γλατζή, 
Παντελής  Βαρότσης και Σριανταφύλλου ταυρούλα. 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , για την αποφυγή ατυχημάτων , ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχουν 
πολλοί οικιστές και πυκνή  κυκλοφορία αυτοκινήτων , να τοποθετηθεί στην διασταύρωση των οδών 
Κιθαιρώνος και οφοκλέους πληροφοριακή πινακίδα , για την ταχύτητα ,διαστάσεων περίπου 0,70 χ 
0,50 . 
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Επιπλέον αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το Δήμο για την ολοκληρωτική και σωστή 
κατακόρυφη σήμανση  του οικισμού με πινακίδες που προβλέπει ο ΚΟΚ. 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε την τετάρτη 19/8/2015 στις 7,00 μμ να διεξαχθεί αγώνας μπάσκετ με τη συμμετοχή 
όλων των ηλικιών και  ανεξαρτήτως φύλλου  .Θα ακολουθήσει  σχετική ανακοίνωση. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  6/9/2015. 
 
                  Ο                               η                                       Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                Αντιπρόεδρος              Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος        Μαρ.Δεσύπρη                 Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                                                                                                                               
                                          Μέλος                                                                          
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                                               


