Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 10
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 12/05/ 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12
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. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Νίκος
5. Παντελής
6. Αναστασία

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
Καλλιδώνη
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρία

Δεσύπρη
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε
( Εξέλιξη υδροδότησης , Εξέλιξη καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οικισμού
μέρους των Ο.Τ 7-10-14-19 , παιδική χαρά , Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών,
Χώρος αθλοπαιδιών (ΟΤ 29 – 30) , Σκύλοι Μαρσίδου )
2.Κλεισιμο ταμείου για το Α/τρίμηνο 2013.
3.Έγκριση ασφαλιστηρίου για την ασφάλιση του κτιρίου του ΠΠΚ. Συνέχεια
προηγούμενου ΔΣ.
4.Έγκριση κόστους και ποιότητας εφημερίδας.
5.Λεπτομέρειες εκδρομής ( Μυκιαδάκης)
6.Πρόταση για αγορά Ομπρελών στον υπαίθριο χώρου του ΠΠΚ
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
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του
το μήνα που πέρασε και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής θέματα:
1.Εξέλιξη υδροδότησης. Έχει ήδη ξεκινήσει το καλούπωμα της δεξαμενής και η
κατασκευή φρεατίων μέσα στον οικισμό.
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2.Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων (.τμήματος των Ο.Τ 7-10-14-19 ) Κατόπιν
οδηγιών και επίβλεψης του οικιστή μας Δ.Σπαθή , ο επίσης οικιστής και μέλος
του συλλόγου μας Ανέστης Σαμπανίδης εκπόνησε σχετική μελέτη για τον
καθαρισμό και τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων ,τμήματος των Ο.Τ 710-14-19 ( αντιπυρική ζώνη) η οποία παραδόθηκε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου
Μ/Ε , από τον Πρόεδρο, για παραπέρα ενέργειες ( προώθηση προς το
Δασαρχείο ).
3. Χώρος παιδικής χαράς ( μεταξύ ΟΤ 8 και 9 ) Έχει ήδη ξεκινήσει και κοντεύει
να τελειώσει η κατασκευή του πέτρινου μαντρότοιχου της παιδικής χαρά . Για
την πιο πάνω κατασκευή χρειάστηκαν επιπλέον δυο φορτηγά πέτρες από αυτές
που χρησιμοποιήθηκαν από το χώρο αθλοπαιδιών
4.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών. Η κατασκευή του παρτεριού θα ξεκινήσει μετά
το πέρας του μαντρότοιχου της παιδικής χαράς. Πιθανή ημερομηνία έναρξης
κατασκευής τελευταίο δεκαήμερο Μαΐου.
5.Χώρος αθλοπαιδιών (ΟΤ 29 – 30). Ο εκβραχισμός τμήματος του χώρου αυτού ,
η μεταφορά της πέτρας από το χώρο αυτό στο χώρο αποκομιδής σκουπιδιών και
παιδικής χαράς και ο καθαρισμός του χώρου από τα βάτα έχει ολοκληρωθεί.
Πιθανότατα το Φθινόπωρο , με τη συμβολή και εθελοντών, ο χώρος αυτός θα
δεντροφυτευτεί με πεύκα από τα φυτώρια του Δήμου ή του Δασαρχείου.
6. Σκύλοι Μαρσίδου. Ήδη αυτό το μήνα έμειναν μόνο τα τρία σκυλιά , όπως μας
είχε υποσχεθεί η κ.Μαρσίδου και υπήρξε μια βελτίωση της προηγούμενης
ανυπόφορης κατάστασης .
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση για το κλείσιμο του ταμείου του
περασμένου τριμήνου ( Γενάρης – φλεβάρης - Μάρτης )
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά που δόθηκε από την Εθνική
ασφαλιστική η οποία ανέρχεται στο ποσό των 121,64 ευρώ το χρόνο . Η πιο
πάνω ασφάλεια καλύπτει , μεταξύ άλλων , κλοπές ,ζημιές από πυρκαγιά και
επισκευές κτιρίου από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Εγκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά που δόθηκε από την WebTypo για τη
νέα ασπρόμαυρη εφημερίδα στο ποσόν των 360 ευρώ .Να σημειωθεί ότι η
προηγούμενη έγχρωμη έκδοση έφτανε τα 650 ευρώ.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε η τιμή του Λεωφορείου να γίνει
20 ευρώ κατά άτομο .Επίσης προσκομίστηκε από τον υπεύθυνο του ΠΠΚ ,
Παντελή Μυκιαδάκη ,πλάνο με τις λεπτομέρειες της εκδρομής , το οποίο έχει ως
εξής :
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Αναχώρηση από Αγ. Νεκτάριο
7,00
Άφιξη Προκόπη ( Αγ. Ιωάννης Ρώσος)
9,30
Αναχώρηση από Προκόπη
10,30
Άφιξη Ιερά οσίου Δαυίδ
11,45
Αναχώρηση Ιερά οσίου Δαυίδ
12,30
Άφιξη Λίμνη
13.00
Αναχώρηση
17,00
Άφιξη Ν. Αρτάκη
18,40
Αναχώρηση Ν. Αρτάκη
19,30
Άφιξη Αγ. Νεκταρίου
21,00
Συνολικά χιλιόμετρα Αγ. Νεκτάριος – Λίμνη 170 χιλιόμετρα
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Θετική ήταν η πρόταση της Καλιδώνη Αναστασίας , για την τοποθέτηση
ομπρελών στον υπαίθριο χώρο του ΠΠΚ .Θα αναζητηθούν τυχόν δωρεάν
προσφορές από μεγάλα μαγαζιά , όπως practiker κλπ. Η αγορά προς το παρόν
είναι αδύνατη λόγω ελλείψεως χρημάτων
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
02/06 2013
Ο
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Ο
Γεν. Γραμματέας

Γιώρ. Ρουμπάκης

Περ. Μιχαλιτσάνος

Χρ. Κυπριάδης

Ο
Ειδ. Γραμματέας

Το
Μέλος

Νικ.Βασιλείου

Παντ.Μυκιαδάκης
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