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0.Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--9 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 07/05/2017ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 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 
 
Παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Στέφανος  Μπαμπανιώτης 
2. Μαρία  Γλαντζή 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Ύδρευση – Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
4. Καλοκαιρινή Εκδρομή 
5. Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις Συλλόγου 
6. Καθαρισμός ενός τριγώνου πρασίνου. 
7. Έγγραφο στον Δήμο για ηλεκτροφωτισμό σε 2 σημεία του οικισμού. 
8. Έγγραφο προς τον Δήμο υπενθύμισης παλαιών εγγράφων για τα οποία δεν είχαμε απάντηση. 
9. Έγκριση επιτίμων προέδρων 

 
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. Έγιναν οι λειτουργείες του Πάσχα. 
2.  Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή του συλλόγου στις εκδηλώσεις του Αγ. Γεωργίου. 



 - 2 - 

3.  Έγιναν επαφές με τους υδρομεταφορείς. Έγινε επιστολή στον Δήμο για το θέμα του νερού και 
ενημέρωση μέσω διαδικτύου και αφισών. Υπήρξε η ενημέρωση από την αντιδήμαρχο ότι δεν 
έχει γίνει ακόμα ανάθεση του έργου ολοκλήρωσης των συνδέσεων και μας παρέπεμψε σε νέα 
επικοινωνία την επόμενη εβδομάδα. 

4. Προτάθηκε να διερευνηθεί το θέμα με ιδιώτες κτηνιάτρους σχετικά με την στείρωση των 
σκυλιών.  Το μέλος του συλλόγου Α. Κοντογιώργης θα συνεχίσει να έχει επαφές με τον Δήμο 
σχετικά με το θέμα των σκυλιών.   

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Έγινε έκτακτη γενική συνέλευση για το θέμα του νερού παρουσία της Δημάρχου και άλλων στελεχών 
του Δήμου. Υπήρξε μεγάλη παρουσία οικιστών. Έγινε ενημέρωση από την Δήμαρχο για το πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε με τους υδρομεταφορείς και απάντησε σε ερωτήσεις οικιστών. 

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Έγινε ενημέρωση σχετικά με θέματα της εκδρομής. Μαζί με τον οδηγό υπάρχει συμμετοχή 75 ατόμων 
και λίστα αναμονής  σε περίπτωση ακύρωσης. Το πρακτορείο δεν θα χρεώσει 3 άτομα το αντίτιμο των 
οποίων θα είναι το κέρδος του συλλόγου. Τα παραστατικά θα δοθούν στους εκδρομής απευθείας από το 
γραφείο τουρισμού. Πριν την εκδρομή θα γίνει συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου των εκδρομέων 
για ενημέρωση σχετικά με διαδικαστικά θέματα που αφορούν την εκδρομή. 
  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε η οργάνωση των εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ 17. Διατυπώθηκαν προτάσεων βελτίωσης με βάση 
την εμπειρία που αποκομίσθηκε από την περσινή εκδήλωση. Στο επόμενο ΔΣ θα γίνει κατάθεση 
προτάσεων. Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων απαιτείται η ενεργή συμμετοχή εθελοντών οικιστών.  
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αποφασίστηκε να γίνει ο ετήσιος χορός του συλλόγου στις 29/7. Επίσης 
αποφασίστηκε να γίνει μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεων οικιστών μετά την Θεία Λειτουργία της Αγίας 
Μαρίνας  στις 17/7.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να γίνει καθαρισμός και διαμόρφωση του τρίγωνου που περικλείεται από τις οδούς  
Σοφοκλέους, Κιθαιρώνος και Ζήρας. Θα γίνει υπενθύμιση στον Δήμο για συνδρομή στην διαμόρφωση 
του τριγώνου.  
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αποστολή επιστολής στον Δήμο σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό σε δύο 
σημεία του οικισμού καθώς και για βλάβη σε καλώδιο στην οδό Αλκυονίδων στην ανατολική πλευρά 
του οδού. 
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να γίνει υπενθύμιση αιτήσεων μας για θέματα του οικισμού για τα οποία δεν είχαμε 
απάντηση.  
   

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να γίνει κατάθεση πρότασης στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου η αναγόρευση 
δύο παλαιών μελών του ΔΣ που έχουν προσφέρει πολλά στον οικισμό ως επίτιμων Προέδρων.  
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 04/06/2017 ημέρα 
Κυριακή ώρα 11:00. 
 
 
 
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Φωτεινή Ελευθέρου            
                
 
 
 

To    To 
          Μέλος                     Μέλος 
 
 
 
  Παντελής   Μυκιαδάκης           Αποστόλης Κοντογιώργης 


