Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 20
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 06/03/ 2014 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
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ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Αναστασία

Καλλιδώνη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού στον οικισμό μας από την cosmos
Research (σχετικό έγγραφο ).
2. Νέα πρόταση Επίτιμου Προέδρου ,Θαν. Μπαλά , για το χώρο απορριμμάτων.
3. Ενημέρωση ΔΣ από τον Πρόεδρο και τυχόν επανεξέταση του θέματος , ύστερα
από έντονη αντίδραση της εκκλησιαστικής Επιτροπής για περεταίρω
αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας και 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
Εγκρίθηκε ομόφωνα το αίτημα του συλλόγου - κέντρου ερευνών cosmos
Research - να εγκαταστήσει μετεωρολογικό σταθμό στον οικισμό μας από τον
οποίο ,σύμφωνα με έγγραφο που μας έστειλε ( Α.Π. 32/8.3.2014 ) , θα έχει σαν
σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τις καιρικές μεταβολές και τη μελέτη
τοπικών κλιματολογικών συνθηκών ώστε να παρουσιάζεται αναλυτική
πρόγνωση καιρού για την περιοχή μας.
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Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για παραπέρα ενέργειες ( ενημέρωση
εκκλησιαστικής επιτροπής και του συλλόγου cosmos Research ).
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι για το υπόψη θέμα ,που έθεσε ο επίτιμος
Πρόεδρος Αθ. Μπαλάς ( διαμόρφωση χώρου απορριμμάτων ) , έχει ήδη παρθεί
απόφαση από το ΔΣ στις 4/11/2012.
Το έργο έχει προ πολλού ξεκινήσει και βαίνει προς το τέλος του. Τυχόν
αλλαγή σχεδίου θα σήμαινε και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση την οποία δεν
την αντέχει το ταμείου του συλλόγου.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Μετά την έντονη αντίδραση της εκκλησιαστικής επιτροπής για την
απόφαση που πήρε το ΔΣ στις 1/2/2014 να αξιοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο
της εκκλησίας και του ΠΠΚ αποφασίστηκε ομόφωνα , κατόπιν προτάσεως του
Προέδρου , να γίνει συνάντηση όλων των μελών του ΔΣ με την εκκλησιαστική
επιτροπή την επόμενη βδομάδα ( 16/3/2014) προκειμένου να επανασυζητηθεί το
θέμα και να βρεθεί οικονομική λύση που θα ικανοποιεί αμφότερους ( σύλλογο και
εκκλησία).
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
6/4/2014.
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