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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 8 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  05/04/ 2015 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  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 
7.Ηρακλής           Ιακώβου 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Κατάθεση στεφάνου στην εθνική  επέτειο  της 25ης Μαρτίου 
,Καταγραφή και έγγραφο προς Δήμο για καμένες λάμπες και κατεστραμμένους δρόμους Αποζημίωση 
καταστροφών κεραμοσκεπής ΠΠΚ από Εθνική Ασφαλιστική , Έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινότητα 
Βιλίων του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας  ) 
3.Παρεμβάσεις σε παιδική χαρά του οικισμού μας . 
4.Έγκριση τιμής εκδρομής και συζήτηση προσφορών 
5.Καθαρισμός χώρου σκουπιδιών. 
6.Εγκατάσταση ενισχυτή WIFI. 
7.υζήτηση για τοποθέτηση κεντρικού αλεξικέραυνου στον οικισμό 
 

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. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες έγινε ,αλλά με ιδιόμορφο  τρόπο , η κατάθεση στεφάνου από 

τον Πρόεδρο του Δ , στο μνημείο των πεσόντων της 25ης Μαρτίου 
2. Καταγράφηκαν και στη συνέχεια έγινε έγγραφο προς το Δήμο Μάνδρας  - Ειδυλλίας  για τις 

καμένες λάμπες και τους κατεστραμμένους από τις χιονοπτώσεις δρόμους  για την 
αποκατάστασή τους. 
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3. Δρομολογήθηκε η διαδικασία αποζημίωσης των ζημιών ,που προκλήθηκαν από τις τελευταίες 
χιονοπτώσεις  στην κεραμοσκεπή του ΠΠΚ, , από την Εθνική Ασφαλιστική και αναμένεται η 
έγκριση των ανάλογων χρημάτων. 

4. Έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινότητα Βιλίων του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας  για τα 
σημαντικότερα τρέχοντα προβλήματα του οικισμού  όπως ύδρευση , παιδική χαρά 
καταστραμμένοι δρόμοι , καμένες λάμπες δημοτικού φωτισμού κάδοι σκουπιδιών κλπ 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Για τις παρεμβάσεις στην παιδική χαρά αποφασίστηκαν τα εξής: 
1.Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) να τοποθετηθεί στη νότια πλευρά της παιδικής   
   χαράς συρματόπλεγμα για λόγους ασφαλείας. 
2.Με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) να τοποθετηθεί νέα τσουλήθρα και να επισκευαστεί  
   ο υπάρχον μύλος . 
  Σα ποσά που θα διατεθούν για  την πιο πάνω αγορά και επισκευή θα  διεκδικηθεί  από το  
   Δήμο. 
3.Με ψήφους 7 υπέρ ( ομόφωνα ) να τοποθετηθεί στην ανατολική πόρτα  της παιδικής  χαράς  ( επί 

της οδού Κιθαιρώνος )  σιδερένιο πι ( π) έτσι ώστε να αναχαιτίζονται τυχόν απότομα  πετάγματα  
παιδιών προς τον πιο πάνω αναφερόμενο δρόμο ( Κιθαιρώνος) . 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αφού ελέγχτηκαν οι προσφορές διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε η τιμή της εκδρομής να γίνει στις 17,5 
ευρώ κατ΄ άτομο . 
Επίσης για την εκδρομή θα εκλεγεί η εταιρία με τη φθηνότερη προσφορά υπό τον όρο ότι το 
προτεινόμενο από την εταιρία πούλμαν δεν θα έχει εμφανισιακά προβλήματα που θα δυσχεραίνουν 
την εκδρομή ( π.χ χαλασμένες καρέκλες κλπ) .Ο υπόψη έλεγχος θα γίνει από μέλη του Δ 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ενόψει Πάσχα , να γίνει καθαρισμός του χώρου των σκουπιδιών. Για τον πιο πάνω 
καθαρισμό εγκρίθηκε το ποσό των 15 ευρώ. 
Επίσης εγκρίθηκε η αντικατάσταση 4 πικροδαφνών που κάηκαν από τις σφοδρές χιονοπτώσεις.  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά και τοποθέτηση ενισχυτή WIFI για την ενίσχυση του υπάρχοντος 
σήματος internet έτσι ώστε το σήμα να λαμβάνεται και από τον απέναντι χώρο της πλατείας . Για αυτή 
την αγορά εγκρίθηκε το ποσό των 60 ευρώ. 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Λόγω των πολλών κεραυνών που πέφτουν στην περιοχή και των ζημιών που προκαλούν αυτοί 
αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη έρευνα αγοράς για το κόστος και την εμβέλεια ενός κεντρικού 
αλεξικέραυνου που θα καλύπτει όλη την περιοχή του οικισμού. 
Η έρευνα θα γίνει από το μέλος του Δ Χάρη Περδίκη 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  3/5/2015 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                                            Σο                                                                                   
                                          Μέλος                                                                      Μέλος     
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                                              Ηρακλής   Ιακώβου 


