Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 21
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 23/03/ 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 12
στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε
έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε απαρτία , για να
συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Αναστασία
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Καλλιδώνη
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νίκος

Βασιλείου
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επανεξέταση του θέματος , για περεταίρω αξιοποίηση του περιβάλλοντος
χώρου της εκκλησίας και ΠΠΚ. ( μαντρότοιχος χαμηλού ύψους από πέτρα
στα ρυμοτομικά όρια περιμετρικά του χώρου).
Επί του μοναδικού Θέματος ΗΔ
Μετά την άρνηση της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής του οικισμού μας να
συμμετάσχει σε συζήτηση για το θέμα της περίφραξης και της αξιοποίησης του
περιβάλλοντος χώρου του Ιερού Ναού και του ΠΠΚ , όπως είχε αποφασιστεί
στη συνεδρίαση της 01/02/2014 , το ΔΣ ερεύνησε το θέμα σε βάθος ,
ανατρέχοντας σε αρχεία του συλλόγου και κάλεσε το μέλος του οικισμού μας και
πρώην Πρόεδρο του ΔΣ Γιάννη Χριστόπουλο όπως παρευρεθεί σε έκτακτη
συνεδρίαση του ΔΣ προκειμένου να μας ενημερώσει λεπτομερώς , λόγω
εμπειρίας ,τόσο προφορικά όσο και με έγγραφα στοιχεία που έχει , σχετικά με
το θέμα.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ελήφθησαν υπόψη τα
παραπάνω στοιχεία , προφορικά και έγγραφα , ακολούθησε συζήτηση και
τελικά αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
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1. Να αναιρεθεί η προηγούμενη απόφασή μας που αφορούσε το θέμα
( πρακτικά Ν-19 / 1.2.2014, καθαρισμός και η δημιουργία χώρου
αναψυχής στον περιβάλλοντα χώρο του ΙΝ και του ΠΠΚ ).
2. Να τοποθετηθεί νέα περίφραξη , σε αντικατάσταση της παλιάς
κατεστραμμένης .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις
6/4/2014.
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Αναστασία Καλλιδώνη

Παντ.Μυκιαδάκης
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