Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 7
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 10/02/2013 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 .
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1 . Νίκος

Βασιλείου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε
2.Αποκριάτικος χορός ( Γ. Γραμματέας)
3. Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δυτ. τμήματος οικισμού για αντιπυρική
προστασία ( Πρόεδρος )
4.Ενόχληση από σκύλους οικίστριας
5. Ομάδα εργασίας ΠΠΚ ( Μυκιαδάκης )
6. Έγκριση προσφοράς δυο θερμαντικών σωμάτων προς το Αστ. Τμήμα Βιλίων
( Πρόεδρος)
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
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του
το μήνα που πέρασε .Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη συνέχιση των εργασιών
του κυρίως δικτύου ( σκάβουν στο κρύο πηγάδι) και στη διαδικασία έγκρισης
κατασκευής της δεξαμενής . Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου και κατόπιν
επισκεψεών του στο Δήμο διαπίστωσε έντονη κινητικότητα μετά την κοπή πίτας
2013 γύρω από το θέμα που αφορά την κατασκευή της δεξαμενής . Ο σύλλογος
ενεπλάκη ενεργά στις επαφές με τους ιδιοκτήτες του χώρου , ερχόμενος πολλές
φορές σε επαφή μαζί τους αναζητώντας τοπογραφικά σχέδια και

συμβολαιογραφικές πράξεις μετά από έρευνα στο υποθηκοφυλακείο Βιλίων , τα
οποία και απέδωσε στη νομική και τεχνική υπηρεσία του Δήμου για τα
περεταίρω.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε με πέντε ψήφους υπέρ και ένα κατά , ο αποκριάτικος
χορός να γίνει το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 στο Πνευματικό-Πολιτιστικό
Κέντρο του οικισμού μας . Προσκεκλημένοι μόνο τα μέλη - οικιστές σε
αποκριάτικη μασκέ βραδιά. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση οι οικιστές θα πρέπει
φέρουν το δικό τους φαγητό για το δικό τους τραπέζι. Τα υπόλοιπα
( αναψυκτικά , κρασιά , μπίρες πιάτα , μαχαιροπήρουνα κλπ .) τα αναλαμβάνει
ο Σύλλογος . Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα , λόγου του περιορισμένου χώρου
, να μην προσκαλεστούν επίσημοι .
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,κατόπιν προτάσεως του Προέδρου , να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τον καθαρισμό και τη δημιουργίας «αντιπυρικής
ζώνης» στο Δυτ. τμήμα του οικισμού μας .Ενημερώθηκε λεπτομερώς το ΔΣ για το
χώρο με σχεδιαγράμματα και κατόψεις του οικισμού .Αναφέρθηκε ότι θα πρέπει
να γίνουν επαφές με το Δήμο και το Δασαρχείο ενημερώνοντας τους λεπτομερώς
και να συνταχτούν τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα προκειμένου να
διαμορφωθεί - καθαριστεί ο παραπάνω χώρος του οικισμού έτσι ώστε να
λειτουργήσει και ως αντιπυρική ζώνη. Τα ήδη υπάρχοντα πεύκα θα παραμείνουν
και θα κλαδευτούν έτσι ώστε να μην αποτελούν άμεσο κίνδυνο σε περίπτωση
πυρκαγιάς .
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Δεδομένης της αδιαφορίας που παρουσιάζει η συγκεκριμένη οικίστρια ,
όσον αφορά το θέμα των έξι !!! σκυλιών που έχει στο σπίτι της , τα οποία όχι
μόνο ενοχλούν τους περίοικους από τα γαυγίσματά τους αλλά είναι και πολύ
επικίνδυνα σε περίπτωση που αφεθούν ελεύθερα στον οικισμό ( έχουν
αναφερθεί περιστατικά επίθεσης σε ανθρώπους και άλλα ζώα ,δρουν σαν αγέλη)
, αποφασίστηκε ομόφωνα να αναλάβει η ταμίας να επικοινωνήσει με φιλοζωικές
οργανώσεις και ο Πρόεδρος με Αστ. Τμήμα και την εν λόγω οικίστρια
διερευνώντας τρόπους συμμόρφωσης της .
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της ομάδα εργασίας του Πολιτιστικού
Πνευματικού κέντρου που πρότεινε ο Παντελής Μυκιαδάκης ,η οποία
αποτελείται ,αλφαβητικά , από τους παρακάτω , 1.Βοδιγάρη Αρχοντούλα
2.Κανταρέλη Μάγδα 3.Λεοντοπούλου Μυρτώ 4.Λουλουδάκη Ανδρέα
5.Λουλουδάκη Εφη 6.Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα και 7.Μιχαλοπούλου Αναστασία
Η παραπάνω ομάδα εργασίας θα έχει σαν έργο την συντήρηση ,
καθαριότητα , προετοιμασία του χώρου πριν και μετά από κάθε εκδήλωση .

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση αγοράς δυο θερμαντικών σωμάτων προς το
Αστ. τμήμα βιλίων κατόπιν προτάσεως του Προέδρου αξίας συνολικού κόστους
134 ευρώ .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα για
τις 10/3/2013
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