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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 21 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  3/4/2016 ημέρα   Κυριακή  και  ώρα  11:00 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          Μιχαλιτσάνος. 
2. Μαρία              Δεσύπρη 
3. Χρήστος          Κυπριάδης 
4. Περδίκης        Χαράλαμπος 
5. Παντελής         Μυκιαδάκης 
6. Νίκος              Βασιλείου 
7. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. ( Ειδ. Γραμματέας) 

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα . 

3. Αίτημα ταθόπουλου για δανεισμό ηχοσυστήματος. 

4. ύνταξη κειμένου για την εκδρομή και τις εκδηλώσεις του συλλόγου γενικότερα 

5. Προστατευτικό συρματόπλεγμα στο γήπεδο μπάσκετ. 
6. Δωρεά χρηματικού ποσού στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού. 
 

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.Έγινε η καθιερωμένη κατάθεση στεφάνου την 25η Μαρτίου στο μνημείο πεσόντων των Βιλίων από 
τον Πρόεδρο του συλλόγου μας. 
2.Εστάλει στη  Δήμαρχο  έγγραφο με τα τρέχοντα προβλήματα του οικισμού μας και προτροπή για 
λύση. Μεταξύ αυτών και η αντικατάσταση των καμένων λαμπών του οικισμού λόγω και του ερχομού 
των οικιστών το  Πάσχα .Σο έγγραφο έχει αναρτηθεί στο site. 
3.Έγινε καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών λόγω της εορτής του Πάσχα 
4. Παρουσία και παρέμβαση του προέδρου του Δ στον έλεγχο των συστημάτων του αντλιοστασίου 
και της δεξαμενής ύδρευσης του οικισμού, από εκπροσώπους του Δήμου και εργολάβους του έργου. 
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5.Έγινε παρουσία του προέδρου και του μέλους του Δ  Π. Μυκιαδάκη στο Δήμο για άσκηση πίεσης 
στο θέμα της ύδρευσης του οικισμού. 
6.Έχει ζητηθεί , από το Δ , συνάντηση με τη Δήμαρχο για να τεθούν και προφορικά τα  προβλήματα 
του οικισμού μας. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , το αίτημα του Σριαθλητή και οικιστή μας  Σάσου  ταθόπουλου που ήταν ο  
δανεισμός του ηχοσυστήματος ( κονσόλα , μικρόφωνα , video , καλώδια και δυο ηχεία με τα τρίποδά 
τους ) του ΠΠΚ για χρήση του την 24/4/2016 ,ημέρα διοργάνωσης των  ΔΕΡΒΕΝΕΙΩΝ . Για τα 
παραπάνω θα υπογραφεί πρωτόκολλο  παράδοσης. – παραλαβής. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα ,να συνταχτεί κείμενο που θα απευθύνεται  προς τους οικιστές  και να τους 
επισημαίνει  την ηθική υποχρέωση που έχουν έναντι του συλλόγου να συμμετέχουν ενεργά τόσο στις 
εκδρομές όσο και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει  ο  σύλλογος .Σο κείμενο θα αναρτηθεί τόσο στους 
πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού όσο και στην εφημερίδα και το site .   

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε, ομόφωνα , να ζητηθούν προσφορές για την τοποθέτησης  προστατευτικού 
συρματοπλέγματος στο χώρο αθλοπαιδιών  και συγκεκριμένα από την βορινή μεριά πίσω από τις 
μπασκέτες  ώστε να προστατεύονται οι αθλούμενοι από ατυχήματα σε περίπτωση που πέσουν στα 
βράχια    

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να δοθεί δωρεά 50 ευρώ στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
για την ενίσχυση του. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις     07/05/2016. 
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