Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
21 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 6
Σήμερα 22/05/2022 διαδικτυακά ημέρα Κυριακή και ώρα 21:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα
μέλη του ΔΣ του συλλόγου, που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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Χαράλαμπος Περδίκης
Γιώργος Παγώνης - Εβρενέζογλου.
Ηρακλής Ιακώβου
Αποστόλης Κοντογιώργης
Σταύρος Λούκας
Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή
Ιωάννης Πολυχρόνης
ΑΠΟΝΤΕΣ

-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Πεπραγμένα περασμένης περιόδου.
3. Θέματα σχετικά με την πυρασφάλεια του οικισμού.
4. Θέμα σχετικά με τα αδέσποτα σκυλιά.
5. Θέμα για την αποκατάσταση του οδών του οικισμού.
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 συμφωνήθηκε η υπογραφή από όλα τα παρόντα μέλη του πρακτικού της
προηγούμενης συνεδρίασης όταν τα μέλη συνέλθουν δια ζώσης.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Το μήνα που πέρασε ολοκληρώθηκε η παιδική χαρά εκτός του φράκτη και της ύδρευσης που θα
τοποθετηθούν το ερχόμενο διάστημα. Έγινε επίσης καθαρισμός του χώρου σκουπιδιών. Ξεκίνησαν οι
εργασίες μετατροπής του ενός γηπέδου μπάσκετ σε τένις.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Σε συνέχεια της συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 29 Απριλίου και ώρα 12:00 στο Δημοτικό
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Κατάστημα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας σχετικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων
λόγω των δασικών πυρκαγιών, ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει εγκατάσταση δυο από τις δεξαμενές που
έγιναν δωρεά από τα Ελληνικά Πετρέλαια. Η δωρεά των δεξαμενών έγινε μετά από σχετικό αίτημα
του ΔΣ του οικισμού μας. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις σχετικά με την σύσταση της νέας ομάδας
πυρασφάλειας των Βιλίων. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των οικιστών θα ζητηθεί ομιλία του
Πυραγού της περιοχής μας την Κυριακή 5/6 στο ΠΠΚ του οικισμού μας.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκαν το θέμα της αύξησης των αδέσποτων σκυλιών. Αποφασίστηκε να γίνει σχετική επιστολή
στον Δήμο για την στείρωσή τους.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον δήμο για την αποκατάσταση των δρόμων που
υπέστησαν ζημιές κατά την χειμερινή περίοδο από τα μηχανήματα καθαρισμού των οδών.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 19/06/2022.
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Απόστολος Κοντογιώργης

