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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Άγιος  Νεκτάριος Βιλίων” 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--23 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 28/07/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος  Βιλίων, συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ 
του συλλόγου, που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Φωτεινή  Ελευθέρου 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Απολογισμός 8ήμερης εκδρομής Συλλόγου. 
4. Απολογισμός ετήσιας καλοκαιρινής χοροεσπερίδας Συλλόγου. 
5. Ζάθεα 2018. Πορεία και οργάνωση υπολοίπων εκδηλώσεων.  
6. Οργάνωση εκλογοαπολογιστικής ΓΣ Σεπτεμβρίου 2018. 
7. Θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια. 
8. Πρόταση έργου 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    
Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
 

1. Έγινε με μεγάλη επιτυχία η Καλοκαιρινή 8ήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας. 
2. Έγιναν οι Ιερές Ακολουθίες για την εορτή της Αγίας Μαρίνας. Μοιράστηκαν γλυκά και 

αναψυκτικά.  
3. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ετήσια καλοκαιρινή χοροεσπερίδα του Συλλόγου 

μας.  
4. Έγινε συγκέντρωση οικιστών στις 25/7/18 με θέμα τις φωτιές.  
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5. Συγκεντρώνεται βοήθεια σε τρόφιμα, ιατροφαρμακευτικό υλικό και είδη πρώτης χρήσης 
για τους πληγέντες των πυρκαγιών τις 23/7. 

6. Τοποθετήθηκαν 2 νέα φωτιστικά στον οικισμό.   
  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε ο οικονομικός απολογισμός της 8ήμερης εκδρομής.  Η εκδρομή είχε επιτυχία. Κάλυψε τα έξοδα 
της και υπήρξαν τα αναμενόμενα έσοδα. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε ο οικονομικός απολογισμός της καλοκαιρινής χοροεσπερίδας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη 
επιτυχία. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό καλύπτοντας τα έξοδα της εκδήλωσης και αποφέροντας τα 
αναμενόμενα έσοδα. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις στα πλαίσια Ζάθεια 2018. Οι 
εκδηλώσεις μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί με βάση το πρόγραμμα. Στις 12/8 έχει καθορίσει ο 
Δήμος να πραγματοποιηθεί το καλοκαιρινό πάρτι στο Πόρτο Γερμενό. Θα αναρτηθούν σχετικές 
ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Θα διερευνηθεί η διαδρομή και οργάνωση της εκδήλωσης 
πεζοπορίας.    
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα σχετικά με την εκλογοαπολογιστικής ΓΣ Σεπτεμβρίου 2018. Θα 
γίνει η σχετική ενημέρωση βάση των διαδικασιών του καταστατικού. Αποφασίστηκε η εξελεγκτική 
επιτροπή να κληθεί την Κυριακή 16/9.  
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν προτάσεις οικιστών για την προστασία της περιοχής από φωτιά. Οι προτάσεις που 
καταγράφηκαν είναι η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, η διάνοιξη των Δασικών δρόμων περιμετρικά 
του οικισμού, η κοπή κλαδιών τα οποία κλείνουν τους δρόμους, η επαναλειτουργία περιπολιών 
πυροσβεστικού οχήματος στον Κιθαιρώνα. Επίσης προτάθηκε να αναβαθμιστεί η επικινδυνότητα της 
περιοχής από 3 σε 4 στον στρατό, να καταρτιστεί σχέδιο εκκένωσης το οποίο θα πρέπει να το 
εγκρίνουν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες θα πρέπει να συνδράμουν στην υλοποίηση του όταν παραστεί 
ανάγκη. Τέλος αποφασίστηκε να συνταχθεί σχετική επιστολή η οποία θα σταλεί στους εμπλεκόμενους 
φορείς.  
   

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε η οδόστρωση σε δύο τμήματα της οδού Κριεμάδη. Θα γίνει διερεύνηση του κόστους και 
αναλόγως του ποσού θα παρθεί η σχετική απόφαση. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 19/08/2018 ημέρα 
Κυριακή ώρα 11:30. 
  
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Φωτεινή Ελευθέρου            
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To    To 
          Μέλος                     Μέλος 
 
 
 
  Παντελής   Μυκιαδάκης           Αποστόλης Κοντογιώργης 


