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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 11 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  01/06/ 2013  ημέρα Σάββατο  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            Ρουμπάκης 
2. Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3. Χρήστος            Κυπριάδης. 
4. Μαρία              Δεσύπρη 
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Παντελής        Μυκιαδάκης 
  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναστασία       Καλλιδώνη  
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε              
( Εξέλιξη υδροδότησης ,  παιδική χαρά , Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών,  
2. Εθελοντική συνεισφορά για τον καθαρισμό της παιδικής χαράς για την  
Κυριακή  9/6/2013 
 

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 σιδέρωμα  της οροφής της  
δεξαμενής και η τοποθέτηση βανών μέσα στα φρεάτια . 
2. Χώρος παιδικής χαράς  ( μεταξύ ΟΤ 8 και 9 ) Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του 
πέτρινου μαντρότοιχου  της παιδικής χαράς . Για την πιο πάνω κατασκευή 
χρειάστηκε χώμα «τρία άλφα»  το οποίο μας το προσέφερε ο εργολάβος του έργου 
της  υδροδότησης . Η μεταφορά του έγινε  με το φορτηγό  και στρώθηκε με το  jcb 
που  μας διέθεσε για δυο μέρες ο Δήμος Μ/Ε .  
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Επιπλέον για το πιο πάνω έργο έχει γίνει έγγραφο προς το Δήμαρχο  Μ/Ε  για 
να συντηρηθούν οι ήδη υπάρχουσες κούνιες και να προστεθούν νέες.  Η 
συνάντηση του Προέδρου και Γραμματέα με το Δήμαρχο για το θέμα αυτό ήταν 
θετική. 
4.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών.  Ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή του 
πέτρινου  παρτεριού .Αναμένεται η κατασκευή γκρο μπετόν πίσω από το παρτέρι 
για την τοποθέτηση των κάδων. 
Εν καιρώ το υπόψη παρτέρι θα φυτευτεί με πικροδάφνες 
Η  κατασκευή του gro beton  ζητήθηκε να γίνει από το Δήμο.  

 
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    

Αποφασίστηκε ομόφωνα  ,μετά από εισήγηση του Προέδρου ,να  
προσκληθούν όλοι οι οικιστές – μέλη – φίλοι του συλλόγου μας να συμμετάσχουν 
σε εθελοντική βάση για την τελική διαμόρφωση του χώρου της παιδικής χαράς  
την Κυριακή 9/6/2013 ώρα 9,00 πμ. Επίσης  αποφασίστηκε να προσφερθούν 
αναψυκτικά , νερά και τσίπουρο στο τελείωμα του έργου στους συμμετέχοντες  
έτσι ώστε να δοθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα στην όλη  διαδικασία . 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 
30/06 2013 
 
 
            Ο                                    Ο                                       Ο                        Η                             
      Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας       Ταμίας                   
 
 
Γιώρ.  Ρουμπάκης     Περ. Μιχαλιτσάνος           Χρ. Κυπριάδης     Μαρ.Δεσύπρη 
 
 
 
                    Ο                                                                     Το 
       Ειδ. Γραμματέας                                                     Μέλος 
   
 
      Νικ.Βασιλείου                                               Παντ.Μυκιαδάκης 


