0.Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
18 ΔΣ
Πρακτικό Ν--8
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 02/04/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 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. Χάρης
Περδίκης
4. Νίκος
Βασιλείου
5. Παντελής Μυκιαδάκης
6. Αποστόλης Κοντογιώργης
7. Φωτεινή Ελευθέρου
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.
3. Σκυλιά οικισμού.
4. Εκδρομή Ιουλίου.
5. Κοπή κλαδιών.
6. Έρευνα για αγορά παιχνιδιού «Ποδοσφαιράκι».
7. Πασχαλινά δώρα για τις δημοτικές αρχές.
8. Κάδοι απορριμμάτων.
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 συνάντηση του Προέδρου του οικισμού μας μαζί με το μέλος Π. Μυκιαδάκη, με την Δήμαρχο,
τον ειδικό σύμβουλο της Δημάρχου Κώστα Πλούμπη, τον Γενικό Γραμματέα Ε. Ραγκούση και την
Αντιδήμαρχο Ιωάννα Αδάμ για θέματα του οικισμού. Συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα των σκυλιών
και η ύδρευση. Σχετικά με το θέμα των σκυλιών η αντιδήμαρχος μας ενημέρωσε ότι δεν έχει τώρα
εγκριθεί πρόγραμμα για την συλλογή και την στείρωση των αδέσποτων αλλά θα βγει νέο
πρόγραμμα τον Μάϊο. Σχετικά με το νερό εγκρίθηκε από τον Δήμο η διενέργεια διαγωνισμού, με
καταληκτική ημερομηνία προτάσεων 20/4, για την ανάθεση του υπόλοιπου έργου (τοποθέτηση
μετρητών για όσους έχουν βάλει φρεάτια). Εκτιμάται μέσα στον Μάιο να ολοκληρωθεί το έργο. Η
υπόθεση της επέκτασης απορρίφθηκε από το εκλεκτικό συνέδριο του κράτους όσον αφορά την
-1-

ανάθεση στον ίδιο εργολάβο της επέκτασης του έργου. Ο Δήμος δεσμεύτηκε για την διευθέτησή
υδροδότησης των νέων αιτήσεων με νέες ενέργειες στο άμεσο μέλλον.
2. Συζητήθηκε με την Αντιδήμαρχο Παπακωνσταντίνου Αγγελική το θέμα παροχής 3 νέων
κάδων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του οικισμού στις περιόδους Εορτών και του
καλοκαιριού. Η Αντιδήμαρχος δήλωσε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής νέων κάδων
αυτή την περίοδο και υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να φέρει ακόμα 2.
3. Έγινε η αλλαγή 11 λαμπτήρων από συνεργείο του Δήμου.
4. Έγινε κατάθεση στεφάνου στην εορτή της 25/3.
5. Έγινε παρακολούθηση της εκδήλωσης στο θέατρο Βέμπο.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή προς την υπεύθυνη Ιωάννα Αδάμ σχετικά με
το πρόβλημα των σκυλιών του οικισμού μας.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε το νέο πρόγραμμα της προγραμματισμένης εκδρομής του Ιουλίου. Το νέο πρόγραμμα
περιλαμβάνει μία επιπλέον διανυκτέρευση με ανταλλαγή ενός ξενοδοχείου χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη κοπή κλαδιών στις 26/3 και 2/4 λόγω
αέρα. Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια κοπής των κλαδιών μετά το Πάσχα.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση για αγορά μεταχειρισμένου παιχνιδιού
«ποδοσφαιράκι». Στο επόμενο ΔΣ θα γίνει παρουσίαση των προτάσεων.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε η πρόταση να δοθούν 6 συμβολικά πασχαλινά δωράκια για τις Δημοτικές αρχές.
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκαν προτάσεις για την αύξηση του αριθμού των κάδων από 4 σε 7. Αποφασίστηκε να γίνει
παράσταση στο Δήμο για το θέμα αυτό την Τρίτη 04/04/17.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 30/04/2017 ημέρα
Κυριακή ώρα 11:00.
Ο
Πρόεδρος

Η
Αντιπρόεδρος

Περ.Μιχαλιτσιάνος Μαρία Δεσύπρη
To
Μέλος

Ο
Γεν. Γραμματέας

Χάρης Περδίκης

To
Μέλος
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To
Ταμίας

To
Μέλος

Νικ.Βασιλείου

Φωτεινή Ελευθέρου

Παντελής Μυκιαδάκης

Αποστόλης Κοντογιώργης
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