Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 25
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 24/06/ 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,00 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. Μαρία
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Νίκος
5. Παντελής

Δεσύπρη
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιώργος
2. Αναστασία

Ρουμπάκης
Καλλιδώνη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών
2.Ετοιμασίες για τη γιορτή της Αγ.Μαρίνας
3. Συζήτηση λεπτομερειών Χοροεσπερίδα
4. Συντήρηση μύλου και τοποθέτηση σχετικών πληροφοριακών πινακίδων στην
παιδικής χαράς .
5.Συντήρηση διαφόρων πινακίδων οικισμού και παγκακιών
6. Δρομολόγιο ΚΤΕΛ από τον οικισμό μας για Γερμενό την καλοκαιρινή περίοδο
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
Αναγνώστηκε , από το γραμματέα ,το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης και υπογράφηκε από
τα μέλη.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , στη γιορτή της Αγ. Μαρίνας να προσφερθούν στους
εκκλησιαζόμενους , όπως κάθε χρόνο , γλυκά και αναψυκτικά στο τέλος της θείας λειτουργίας.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα , όπως η χοροεσπερίδα που αποφάσισε ο σύλλογός μας σε
προηγούμενη συνεδρίασή του ,να γίνει στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ με τη συμμετοχή catering και
DJ. Αναμένονται προσφορές για τελική απόφαση.
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Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας , κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης , η Πρόεδρος
ενημέρωσε την Δημοτική σύμβουλο κ.Ντίνα Μπεθάνη όπως μεριμνήσει , σαν αρμοδία Αντιδήμαρχος ,
για την επισκευή και συντήρηση του μύλου της παιδικής χαράς .
Επιπλέον εγκρίθηκε , ομόφωνα , η τοποθέτηση δυο πληροφοριακών πινακίδων στις εισόδους
της παιδικής χαράς.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά κατάλληλων χρωμάτων και βερνικιών προκειμένου να
βαφούν και συντηρηθούν οι δυο ξύλινες πληροφοριακές πινακίδες ,στις δυο εισόδους του οικισμού και
τα ξύλινα παγκάκια που υπάρχουν στον οικισμό μας.
Η βαφή θα γίνει από μέλη του συλλόγου.
Επιπλέον αποφασίστηκε ότι στο εξής όπου δεν υπάρχει ή έχει φθαρεί πινακίδα με το όνομα των
οδών αυτή να αντικαθίσταται με νέα η οποία θα είναι ενισχυμένη , με κυπαρισσί φόντο που αρμόζει
στο πράσινο περιβάλλον και γράμματα αρχαϊκής μορφής , που επίσης αρμόζουν στην περιοχή λόγω
πλούσιας μυθολογίας και θα τοποθετείται πάνω σε σιδερένιο κοντάρι .
Η επιλογή της σιδερένιας κατασκευής επιλέχτηκε για να αποφευχθεί η μεγάλη συντήρηση που
θα χρειαζόντουσαν οι αντίστοιχες ξύλινες .
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου μας με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Αττικής κ
Αππίκο αποφασίστηκε να γίνει σχετικό έγγραφο προς το ΚΤΕΛ προκειμένου το δρομολόγιο του
λεωφορείου προς και από Γερμενό να διέρχεται από τον οικισμό μας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις αρχές του Ιουλίου

Η
Πρόεδρος
Μαρ.Δεσύπρη

Ο
Αντιπρόεδρος και Ταμίας

Ο
Γεν. Γραμματέας

Περ.Μιχαλιτσάνος

Ο
Ειδ. Γραμματέας

Χρ.Κυπριάδης

Το
Μέλος

Νικ.Βασιλείου

Παντ.Μυκιαδάκης
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