Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
19 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 8
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 01/05/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. Ηρακλής Ιακώβου
2. Χάρης
Περδίκης
3. Ιωάννης Καντούνας
4. Αριστείδης Τσιούτσιας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος Παγώνης – Εβρενέζογλου
2. Δημήτριος Μιχαηλίδης
3. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.
3. Πυρασφάλεια στον οικισμό μας.
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 επίσκεψη του προέδρου Ηρακλή Ιακώβου και της εφόρου του Συλλόγου Μαρίας
Γλαντζή στον υποψήφιο δήμαρχο Γ. Δρίκου. Στην συνάντηση τέθηκαν θέματα που
αφορούν τον οικισμό.
2. Έγινε κατάθεση του στεφάνου της 25ης Μαρτίου από τον Ειδ. Γραμματέα Αριστείδη
Τσιούτσια.
3. Έγινε ενημέρωση στην ΔΕΔΜΥΕ για βλάβη σε μετασχηματιστή που επηρεάζει την
φωταγώγηση δρόμων του οικισμού.
4. Έγινε τοποθέτηση UPS στην τηλεφωνική συσκευή του Συλλόγου για προστασία της από
τις διακοπές του δικτύου παροχής τάσεως.
5. Έγινε κόψιμο κλαδιών τα οποία πίεζαν το τηλεφωνικό καλώδιο του ΠΠΚ.
6. Έγινε επισκευή περίφραξης στον χώρο των σκουπιδιών.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να δοθεί εξουσιοδότηση ανάληψης 500 ευρώ από την τράπεζα για
κάλυψη των εξόδων των λειτουργιών του Ι. Ναού την περίοδο της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής του ΟΤΕ στο
πρόγραμμα 24XL. Μέσω της αναβάθμισης θα υπάρχει η δυνατότητα κλήσης σε περισσότερα κινητά
και σταθερά καθώς και μεγαλύτερη ταχύτητα Internet σε οικονομικότερη τιμή από την τρέχουσα.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Μετά από διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι λόγο τεχνικών θεμάτων του ΟΤΕ, δεν μπορεί να συνδεθεί με
τηλεφωνική γραμμή ο συναγερμός του ΠΠΚ και του Ι. Ναού. Ο ενδεδειγμένος τρόπος σύνδεσης είναι ο
ασύρματος μέσω κάρτας SIM, έτσι θα αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα το σύστημα από τους
κεραυνούς που πλήττουν κατά καιρούς την περιοχή. Θα γίνει σχετική διερεύνηση του κόστους
σύνδεσης. Σχετικά με το ζήτημα αποφασίστηκε να σταλεί σχετική επιστολή στην υπο-εκκλησιαστική
επιτροπή.
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε να μελετηθεί το υπάρχον σχέδιο πυροσπροστασίας και να συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει επίσκεψη στους υποψήφιους δημοτικούς συνδιασμούς για να
εκτεθούν ζητήματα που αφορούν τον οικισμό μας.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 14/05/2019.
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Ηρακλής Ιακώβου
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Αριστείδης Τσιούτσιας

Χάρης Περδίκης
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Ιωάννης Καντούνας
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Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
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Δημήτριος Μιχαηλίδης

