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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 9 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  02/05/ 2015 ημέρα  άββατο  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 
7.  Ηρακλής           Ιακώβου 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Έκδοση και αποστολή εφημερίδας Ν73 ,αντικατάσταση καμένων 
πικροδαφνών  ,υμμετοχή Προέδρου σε σύσκεψη ( ΣΟ) ,  Έγκριση ποσού από εθνική ασφαλιστική , 
αξιολόγηση προσφορών για  την  τοποθέτηση   συρματοπλέγματος  Παιδικής Χαράς , έγγραφο προς 
Δήμο για την ονομασία οδού   ) 
3.υζήτηση προτάσεων για την τροποποίηση καταστατικού. 
4. Σοποθέτηση φωτιστικού σημείου  στην αρχή Κιθαιρώνος 
 

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. Εκδόθηκε και στάλθηκε το Ν 73 της εφημερίδας Κιθαιρώνας σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους/συνδρομητές. 

2. Αντικαταστάθηκαν από τον Πρόεδρο του συλλόγου Περικλή Μιχαλιτσιάνο και τον υπεύθυνο 
του ΠΠΚ Παντελή Μυκιαδάκη  οι πέντε (5)  καμένες ,από το χιόνι ,πικροδάφνες που 
βρίσκονται στο χώρο περισυλλογής  σκουπιδιών. 

3. Ο πρόεδρος του συλλόγου συμμετείχε σε σύσκεψη που διοργάνωσε ο Δήμος Μάνδρας  Ειδυλίας 
ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για το 2015. τη σύσκεψη αυτή συζητήθηκε η υλοποίηση 
δράσεων ,  απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων πυρκαγιάς .   
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4. Ύστερα από αίτηση του συλλόγου μας  και την επίσκεψη πραγματογνώμονα ,εγκρίθηκε ποσό 
2000 ευρώ από την εθνική ασφαλιστική , για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων από 
την κακοκαιρία κεραμιδιών του ασφαλισμένου  στην πιο πάνω ασφαλιστική ,κτιρίου του ΠΠΚ  
Για την πιο πάνω έγκριση ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο Πρόεδρος. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταβληθεί το ανωτέρω ποσόν.  
Επίσης προσκομίστηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  , από τον Πρόεδρο στην εθνική 
ασφαλιστική ,για την αλλαγή του ονόματος του υπευθύνου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

5.  ε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης του Δ  προσκομίστηκαν  και συζητήθηκαν προσφορές 
για την τοποθέτηση συρματοπλέγματος στην νότια μεριά της παιδικής χαράς  ,επί της οδού 
Διονύσου . 
Προσκομίστηκε και συζητήθηκε  προσφορά για  τσουλήθρα  ,που επίσης είχε εγκριθεί σε 
προηγούμενη  απόφαση .  Αναμένεται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού πλήρωσης των 
ισχυουσών διατάξεων για τις  παιδικές χαρές. 

6. Έγινε δεύτερο έγγραφο προς το Δήμο για την ονομασία της ανώνυμης οδού που βρίσκεται στο 
βόρειο όριο του οικισμού  σε οδό Αγ.Φανουρίου. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
υζητήθηκαν οι προτάσεις που έγιναν από το μέλος του συλλόγου και οικιστή κ. Ιωάννη Χριστόπουλο 
σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού ,με την παρουσία και του μέλους του συλλόγου και 
δικηγόρου Αρχοντούλας  Βουδιγάρη 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η διεκδίκηση τοποθέτησης φωτιστικού σημείου στην αρχή της οδού 
Κιθαιρώνος  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  31/5/2015 
 
                  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 


