Εξωραϊστικός Σύλλογος Βιλίων Ο Άγιος Νεκτάριος
16 ΔΣ
Πρακτικό Ν - 8
Στα Βίλια Αττικής σήμερα 10/03/ 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 .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γιώργος
2. Περικλής
3. Χρήστος
4. Μαρία
5. Νίκος
6. Παντελής

Ρουμπάκης
Μιχαλιτσάνος.
Κυπριάδης.
Δεσύπρη
Βασιλείου
Μυκιαδάκης
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Αναστασία

Καλλιδώνη.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε
2.Ενημέρωση για το μητρώο μελών ( Βασιλείου )
3. Ενόχληση από σκύλους οικίστριας συνέχεια από προηγούμενο ΔΣ
4.Λεπτομέρειες για τη διοργάνωση του αποκριάτικου χορού
5.Ενημέρωση για την ασφαλιστική κάλυψη του 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
Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του
το μήνα που πέρασε και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής θέματα:
1.Υδροδότηση. Με διαμεσολάβηση του Προέδρου προσκομίστηκαν στην
αρμόδια νομική υπηρεσία του Δήμου διάφορα δικαιολογητικά όπως φωτ/φα
ταυτοτήτων ενδιαφερομένων , τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλπ που
απαιτούνταν για τη σύνταξη του παραχωρητηρίου του χώρου (εκεί που θα γίνει
η δεξαμενή) από τους γαιοκτήμονες προς το Δήμο. Σύμφωνα με νεώτερες
πληροφορίες του Προέδρου δεν υπάρχει πλέον κανένα κώλυμα για την
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αποπεράτωση του έργου της υδροδότησης. Το έργο σήμερα βρίσκεται στη
περιοχή της Μπέλιζα ς (τελευταίο κομμάτι δικτύου) και μετά ακολουθεί η
κατασκευή της δεξαμενής.
2.Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών . Ο καθαρισμός του χώρου ήταν μια
προσφορά του Κώστα Δήμα προς το σύλλογο μετά από συγκεκριμένο αίτημα
του Προέδρου. Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για προσφορά πέτρας προκειμένου
να γίνει η διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα που υπάρχει.
3.Αντιπυρική ζώνη . Έγινε έγγραφο αίτημα προς τον Αντιδήμαρχο κ
Παναγιώτη Κολοβέντζο για τη διαμόρφωση – καθαρισμό του κοινόχρηστου
χώρου του Δυτικού τμήματος του οικισμού μας ( αντιπυρική ζώνη ) , ο οποίος μετά
από συνεννόηση με Δασαρχείο, μας πληροφόρησε ότι θα πρέπει να γίνε σχετικά
μελέτη από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ήδη ήρθε για αυτοψία του χώρου
αρμόδιος υπάλληλος .Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ
Παραδόθηκε σήμερα προς το ΔΣ κλασέρ με καρτέλες που αφορούν την
αναμόρφωση και συμπλήρωση του Μητρώου μελών .Την παραπάνω εργασία
ετοίμασε ο ειδ.Γραμματέας του ΔΣ Νίκος Βασιλείου ο οποίος είχε ξεκινήσει
κατόπιν εντολής του Προέδρου. Το παραπάνω μητρώο είναι και σε ηλεκτρονική
μορφή. Το ΔΣ ευχαρίστησε θερμά το Νίκο Βασιλείου για την εργασία του , της
οποίας θα είναι και ο υπεύθυνος για τη συνέχισή της και τον εμπλουτισμό της.
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ
Σύμφωνα με τα λεγόμενα της Μαρίας Δεσύπρη οι φιλοζωικές οργανώσεις
με τις οποίες είχε αναλάβει να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία δήλωσαν
αναρμοδιότητα για τα θέματα που τους τέθηκαν , ως προς το θόρυβος που
δημιουργούν τα έξι συγκεκριμένα σκυλιά και την επικινδυνότητα που έχουν
όταν αυτά βγαίνουν στο δρόμο και μας υπέδειξαν σαν αρμόδιο το Αστυνομικό
τμήμα.
Ο Αστυνομικός σταθμός Βιλίων ,σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου ,
μπορεί να προβεί σε σύσταση ,για πολλαπλή φορά ,της οικίστριας που έχει τους
έξι σκύλους και να επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Κατόπιν των πιο πάνω και προτού γίνει οποιαδήποτε κίνηση
έγγραφης καταγγελίας προς το Α. Τμήμα για τα παραπάνω, αποφασίστηκε να
γίνει μια τελευταία σύσταση από τον Πρόεδρο προς την υπόψη οικίστρια μήπως
και βρεθεί κάποια άλλη λύση . Αν δεν υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα
γίνουν οι παραπάνω νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ
Κατόπιν αποφάσεως του υπευθύνου του ΠΠΚ συνήλθαν σε συνάντηση
μέλη της ομάδα εργασίας που αποτελούταν από τη 1.Βοδιγάρη Αρχοντούλα
2.Λεοντοπούλου Μυρτώ 3.Μιχαλιτσιάνου Ιωάννα και 4.Μιχαλοπούλου
Αναστασία συνεπικουρούμενοι και από τα μέλη του ΔΣ Βασιλείου Νίκο ,
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Κυπριάδη Χρήστο και Μιχαλιτσάνο Περικλή προκειμένου να στολίσουν την
αίθουσα για το αποκριάτικο χορό .Ο στολισμός και η οργάνωση του χώρου ο
οποίος κράτησε από 11 πμ μέχρι 14μμ είχε μεγάλη επιτυχία.
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ
Αποφασίστηκε ομόφωνα η ασφαλιστική κάλυψη του ΠΠΚ έναντι
πυρκαγιάς , κλοπής και επισκευών του κτιρίου του ΠΠΚ λόγω φθοράς από τα
καιρικά φαινόμενα. Η απόφαση αυτή ήταν αναγκαία γιατί τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή επιφέρουν κάθε τόσο βλάβες στο κτίριο
του ΠΠΚ (καταστροφή κεραμοσκεπής ,θραύση υδραυλικών σωλήνων κλπ) .
Αναμένονται προσφορές .
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα για
τις 07/04/2013
Ο
Πρόεδρος

Ο
Αντιπρόεδρος

Γιώρ. Ρουμπάκης Περ.Μιχαλιτσάνος

Ο
Γεν. Γραμματέας
Χρ.Κυπριάδης

Η
Ταμίας
Μαρ.Δεσύπρη

Ο
Ειδ. Γραμματέας

Το
Μέλος

Νικ.Βασιλείου

Παντ.Μυκιαδάκης
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