Εξωραϊστικός ύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 Δ
Πρακτικό Ν - 28
τα Βίλια Αττικής σήμερα 31/8/2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 18,00 στο γραφείο του
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ του
συλλόγου , που είχε απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
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Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
Καλλιδώνη.
ΑΠΟΝΣΕ

1. Ηρακλής

Ιακώβου
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

1.Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών
2.Πεπραγμένα προηγούμενου μήνα
3.Αδέσποτα ζώα στον οικισμό
4.Λεπτομέρειες συνέλευσης
5.υζήτηση αίτησης Ευτυχίας Πολυχρόνη.
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
Διαβάστηκε και στη συνέχεια υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης
συνεδρίασης.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Σο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο Δ μέχρι σήμερα έγιναν τα παρακάτω:
α. Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου πίνακα ανακοινώσεων επί της οδού Κιθαιρώνος ,στην
πάνω (βόρεια) είσοδο του οικισμού μας , από το μέλος του Δ Π. Μυκιαδάκης .
β. Μετακίνηση ξύλινου παγκακιού από χώρο αθλοπαιδιών στο χώρο του ΠΠΚ από
Π.Μυκιαδάκη και τοποθέτησή του δίπλα από τις σκάλες του ΠΠΚ.
γ. Σοποθετήθηκαν στην πλατεία Μουσών ( απέναντι από εκκλησία ) τα δυο παγκάκια και το
ένα τραπέζι τα οποία είχε προσφέρει στο σύλλογο ο πρώην Δήμαρχος κ. Κώστας Μακρυνώρης .Η
τοποθέτηση είναι προσωρινή μέχρις ότου γίνει μελέτη για διαμόρφωση και ανάπλαση του
συγκεκριμένου χώρου.
δ. Καθαρισμός του χώρου των απορριμμάτων παραμονή της Αγ. Μαρίνας .Για τον πιο πάνω
καθαρισμό δόθηκαν 20 ευρώ τα οποία και εγκρίνονται από το Δ.
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Επειδή το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων τείνει να γίνει πρόβλημα για τον οικισμό μας
αποφασίστηκε ομόφωνα να ενημερωθεί , από την Πρόεδρο του Δ Μαρία Δεσύπρη ,το αρμόδιο τμήμα
του Δήμου για το μαζεμά τους .
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
υζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για την ομαλή ροή της συνέλευσης και των εκλογών και επιπλέον
ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Πρόεδρο του Δ ο Γιώργος Ρουμπάκης , Πρώην Πρόεδρος του Δ,
ότι θα πρέπει να απολογηθεί στη Γενική υνέλευση για τα πεπραγμένα του χρονικού διαστήματος
που υπήρξε Πρόεδρος του Δ
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
υζητήθηκε η αίτηση της Ευτυχίας Πολυχρόνη , με θέμα την ομαλοποίηση του δασικού δρόμου που
περνάει δίπλα από το σπίτι της και αποφασίστηκε η παραπομπή του στο νέο Δ που θα προκύψει
από τις εκλογές.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 5/10/2014.
Η
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος και ταμίας

Ο
Γεν. Γραμματέας

Μαρ.Δεσύπρη

Περ.Μιχαλιτσάνος

Χρ.Κυπριάδης

Ο
Ειδ. Γραμματέας
Νικ.Βασιλείου

Σο
Μέλος
Παντ.Μυκιαδάκης
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Σο
Μέλος
Αναστασία Καλλιδώνη

