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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 3 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  02/11/ 2014 ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11 πμ  στο γραφείο του 

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

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
2.  Μαρία              Δεσύπρη 
3.  Φρήστος            Κυπριάδης. 
4. Φάρης                 Περδίκης  
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Ηρακλής           Ιακώβου 
7. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Αναγνωση και υπογραφή πρακτικών. 
2.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Διάφορα έγγραφα ) 
3.Εκδρομή 
4. Διαγραφή μελών 
5. Έγγραφα προς το Δήμο για την παιδική χαρά και την ονομασία δρόμου 
 
 

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  αναρτήθηκαν στο site και πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας  οι πιο κάτω  
ανακοινώσεις : 

1.Η δημιουργία συντακτικής  επιτροπής , τα μέλη  και το έργο της . 
2.Η δημιουργία επιτροπής , τα μέλη  και η πορεία  που θα ακολουθηθεί για την τροποποίηση   
   του  καταστατικού  
3.Η  διαδικασία υποβολής προτάσεων από τους οικιστές μας  για το τι θεωρούν πιο σημαντικό   
   να γίνει στον οικισμό μας και η διαδικασία  ταξινόμησης των προτάσεων . 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε , τελικά , να γίνει διήμερη εκδρομή στις 13 και 14 Δεκεμβρίου με τόπο προορισμού τη 
Βεργίνα και την Παναγία ουμελά. 
Η  αναζήτηση προσφορών από ξενοδοχεία θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω: 
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 Να έχει ικανό αριθμό ελεύθερων δωματίων (30- 40) 

 Να είναι τουλάχιστον 4* και να έχει πολύ καλή ποιότητα δωματίων και εστιατορίου  

 Να παρέχει πίστα χορού με μουσική από dj ή ζωντανή 

 Να είναι κοντά στους προορισμούς μας 

 Να προσφέρει καλή τιμή 

 Να έχει καλό μενού φαγητού 

 Να είναι καθαρό γενικά και άνετο 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 

Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η διαγραφή μελών να ξανασυζητηθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
προσέγγισης των οικιστών και η ιεράρχηση των έργων που ορίστηκε στο από 19/10/2014 
προηγούμενο πρακτικό . 
Επιπλέον αποφασίστηκε ο «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ» να μη στέλνεται στα μέλη που χρωστούν συνδρομές 
πέραν του   2007 . 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνουν  έγγραφα  προς το Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας  πρώτον για την 
πιστοποίηση της παιδικής χαράς  σύμφωνα με την 28492/2009 απόφαση του Τπουργείου Εσωτερικών   
και δεύτερον  για την  ονομασία  ανώνυμης  οδού σε  οδό  Αγ. Υανουρίου . Ο υπόψη δασικός  δρόμος 
βρίσκεται στην βορειοανατολική  πλευρά του οικισμού  

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  7/12/2014 
 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Φρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Φάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                              Σο                                       
                                          Μελος                                          Μέλος 
   
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                   Ηρακλής Ιακώβου 
 

 


