Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 15
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 06/10/ 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 9,00
πμ στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε
τακτική συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλειοψηφία , για
να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Νίκος
5. Αναστασία
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Βασιλείου
Καλλιδώνη.
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρία

Δεσύπρη
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενημέρωση Προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε.
( Χορήγηση μιας βαρέλας μπετόν για τη διαμόρφωση του χώρου των
απορριμμάτων , Ανάγνωση εγγράφου για την διακοπή δρομολογίου
λεωφορείου ΚΤΕΛ από τον οικισμό μας ,
2.Εκδρομή συλλόγου (Αλλαγή πραγματοποιήσεως ημερομηνίας , διαμόρφωση
και έγκριση τιμής ανά ζεύγος , έγκριση ξενοδοχείου και προγράμματος
εκδρομής)
3.Καθαρισμός Πνευματικού Κέντρου μετά από εκδήλωση
4. Καθαρισμός χωμάτινου τμήματος οδού Σοφοκλέους ( Πρόεδρος )
5.Διερεύνηση κατασκευής γηπέδου στο χώρο αθλοπαιδιών ( Πρόεδρος)
6.Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης στο χώρο του Πνευματικού ( Πρόεδρος)
7.Φωτισμός περιβάλλοντος χώρου Εκκλησίας και ΠΠΚ ( Μυκιαδάκης )
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των
παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και τελικά αποφασίστηκαν ,κατά
θέμα , τα παρακάτω:
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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 :
1.Χώρος Απορριμμάτων .Ο Δήμος για τρίτο συνεχή μήνα , μετά το
προφορικό αιτημά μας δεν κατέστει δυνατόν να μας χορηγήσει μια βαρέλα
μπετόν μου μας είχε υποσχεθεί για το λόγω ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις
για νέα συνεργασία με άλλη εταιρία μπετόν . Υποσχέθηκε ότι η διαδικασία αυτή
θα λήξει μέχρι τέλος Οκτωβρίου οπότε θα μπορεί να μας χορηγήσει και τη
βαρέλα που μας υποσχέθηκε.
2.Διακοπή λεωφορείου ΚΤΕΛ. Ο Πρόεδρος ανάγνωσε στα μέλη του ΔΣ το
με αριθμό πρωτ 25/16ΔΣ έγγραφο που στάλθηκε προς το ΔΣ του ΚΤΕΛ Αττικής
και κοινοποιήθηκε προς τον Προϊστάμενο ΚΤΕΛ Βιλίων για τη μονομερή
διακοπή δρομολογίου του λεωφορείου ΚΤΕΛ και τις απόψεις του συλλόγου μας.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκαν ομόφωνα και εγκρίθηκαν τα παρακάτω:
1.Η αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποιήσεως της εκδρομής να γίνει
στις 23 & 24 Νοέμβρη αντί της 16 & 17 που είχε εγκριθεί στο
προηγούμενο ΔΣ για πρακτικούς κυρίως λόγους (μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα ξενοδοχείων) .
2.Διανυκτέρευση στην Πορταριά στο ξενοδοχείο xenia .
3.Τιμή ανά ζεύγος 150 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα του λεωφορείου ,
Διανυκτέρευση Ξενοδοχείου μαζί με πρωινό και δείπνο το Σάββατο
βράδυ και μουσική από ζωντανή ορχήστρα .
4. Το πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Παντ. Μυκιαδάκης και έχει ως εξής :
Πρώτη στάση για καφέ στις Στυλίδα ,δεύτερη στάση για φαί στο Βόλο ,
τρίτη στάση Μακρυνίτσα τέταρτη στάση επίσκεψη σε τοπικό Μοναστήρι
και στις 18,00 περίπου άφιξη στο ξενοδοχείο.
Την επομένη το πρωί Πρώτη στάση Τσαγκαράδα δεύτερη Μηλιές Τρίτη
Καλά νερά , τέταρτη Καραβόμηλος και επιστροφή στον οικισμό περίπου
21,00.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Επαναβεβαιώθηκε προηγούμενη απόφαση του ΔΣ ότι όλοι οι χώροι του ΠΠΚ
( εσωτερικά και εξωτερικά ) μετά από εκδήλωση τρίτων – πέραν του συλλόγου θα καθαρίζονται από τους εκάστοτε χρήστες του χώρου.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο ,μετά από
πρότασή του ,να κάνει μια πρώτη διερεύνηση για τον καθαρισμό της οδού
Σοφοκλέους από τα μπάζα ξερόκλαδα και βάτα οπότε θα ενημερώσει και το ΔΣ
σχετικά για περαιτέρω μελέτη.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο ,μετά
από πρότασή του ,να διερευνήσει επίσης το θέμα της κατασκευής γηπέδου στο
χώρο των αθλοπαιδιών .
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Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε μετά από πρόταση του Προέδρου ,να
καταργηθεί η τουαλέτα δίπλα στο γραφείο του συλλόγου διότι παρουσιάζει
αποχετευτικά προβλήματα και στη θέση της να δημιουργηθεί χώρος που θα
χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη του συλλόγου.
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε , μετά από πρόταση του Π . Μυκιαδάκη ,
ο περιβάλλων χώρος του ΠΠΚ να φωτίζεται με ειδική λάμπα οικονομίας που
φέρει και χρονοδιακόπτη.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
15/12/2013.
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Παντ.Μυκιαδάκης

