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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
18 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν--3 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  08/11/2016 ημέρα  Τρίτη και  ώρα 20:00 πμ  στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος 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. Νίκος Βασιλείου 
4. Παντελής  Μυκιαδάκης 
5. Αποστόλης Κοντογιώργης 
6. Φωτεινή Ελευθέρου 
 
Παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος:  
 
Στέφανος      Μπαμπανιώτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Χάρης Περδίκης  
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.  

3. Απολογισμός Εκδρομής. 

4. Περίφραξη σκουπιδιών – Προσφορές.  
5. Επίσκεψη στο Πλανητάριο. 
6. Καθορισμός σχέσης αναπληρωματικών μελών με το ΔΣ του Συλλόγου. 
7. Απάντηση σε επιστολή Γιάννη Χριστόπουλου προς ΔΣ. 
8. Έγκριση επιστολών προς τον Δήμο.  
9. Αγορά Κονταροπρίονου. 
10. Κοπή πίτα; 2017. 
 
 

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. 
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Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 

1. Τοποθετήθηκαν τρία φωτιστικά κολώνας από τον Δήμο σε συνεργασία με τον σύλλογο.  
2. Το μέλος Παντελής Μυκιαδάκης επισκεύασε δύο σημεία δρόμων του οικισμού με τσιμέντο και 

επισκεύασε την ρόδα ενός κάδου απορριμμάτων.  
3. Έγινε διανομή της εφημερίδας τεύχος Νο 79.  
4. Έγινε η έναρξη των εργασιών από τον εργολάβο για τις συνδέσεις του νερού στον οικισμό. 
5. Το ΔΣ ήρθε σε επαφή με την αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου και έλαβε την 

υπόσχεση για δύο νέους κάδους.  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Η πολιτιστική μονοήμερη εκδρομή του συλλόγου η οποία έγινε στις 6 Νοεμβρίου στην Θήβα και στην 
Ευαγγελίστρια είχε μεγάλη επιτυχία και έγινε ο οικονομικός απολογισμός της.  
  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Δήμου κον Πλούμπη για περίφραξη 35μ στον χώρο των 
σκουπιδιών, λάβαμε σχετικές προσφορές οι οποίες και ανοίχθηκαν στο ΔΣ και ανατέθηκε το έργο στον 
μειοδότη κον Σιδεριά. Το ΔΣ δεσμεύτηκε για επικοινωνία με τον κον Σιδεριά με σκοπό την μείωση του 
ποσού για την εκτέλεση του έργου.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η επίσκεψη στο Πλανητάριο να πραγματοποιηθεί ανάλογα με 
την συμμετοχή του κόσμου.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , ότι τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ, 
θα αναγράφονται στα πρακτικά καθώς και οι προτάσεις που υποβάλουν εκτός ατζέντας.  
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα να αποσταλεί σύντομη απαντητική επιστολή η οποία θα παραπέμπει σε 
μελλοντική εξέταση του ζητήματος καθώς τώρα δεν συντρέχει τέτοιος λόγος.  
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των επιστολών για τις ενέργειες υποδομών και την επιχορήγηση του 
Συλλόγου μας από τον Δήμο.  
 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα, η αγορά ενός κονταροπρίονου για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Συλλόγου.  

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Καθορίστηκε ως ημερομηνία κοπής της πίτας του 2017 του Συλλόγου μας η Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2017 και ώρα 11:00. Θα γίνει ενημέρωση των οικιστών και φίλων του Συλλόγου καθώς και των 
τοπικών αρχών του τόπου.  
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 4/12/2016 ώρα 11:00. 
 
 
                  Ο                                   Η                                         Ο                            Ο                                    Η 
          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Ταμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
 
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                    Χάρης Περδίκης       Νικ.Βασιλείου            Φωτεινή Ελευθέρου 
 
         
 

                                             Το                                                       Το                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
 
 
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


