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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 9 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  07/04/ 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            Ρουμπάκης 
2.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4.  Μαρία              Δεσύπρη 
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Αναστασία       Καλλιδώνη  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε              
( Εξέλιξη υδροδότησης , Εξέλιξη καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οικισμού  
μέρους των Ο.Τ 7-10-14-19  , Χώρος αποκομιδής σκουπιδιών, Σκύλοι Μαρσίδου ) 

2.Τοποθέτηση φίλτρου και  ασύρματη  λειτουργίας του internet ( Βασιλείου)  
3. Τρόποι μείωσης του κόστους της εφημερίδας ( Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος) 
4.Προτάσεις για τη μονοήμερη εκδρομή συλλόγου (  Υπεύθυνος ΠΠΚ ) 
5.Προτάση για καθαρισμό του χώρου αθλοπαιδειών και εκβραχισμού τμήματος 
αυτού , (ανάμεσα Ο.Τ 29 και 30) . ( Πρόεδρος) 
6.Πρόταση για κατασκευή πέτρινου τοιχίου στην παιδική χαρά ( μεταξύ   Ο.Τ 8 
και  9) . (Πρόεδρος). 
    

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των 
παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και τελικά  αποφασίστηκαν ,κατά 
θέμα , τα παρακάτω: 
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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.Εξέλιξη υδροδότησης. Η  υδροδότηση  βρίσκεται  πλέον στα τελευταία στάδια 
της . Έχουν γίνει σχεδόν όλες  ( έχουν παραμείνει κάποιες συνδέσεις  ακόμα ) οι 
υπόγειες εγκαταστάσεις των σωληνώσεων και από βδομάδα ξεκινά και η 
διαδικασία κατασκευής της δεξαμενής .Απομένουν , μετά την κατασκευή της 
δεξαμενής  οι συνδέσεις που θα γίνουν από τον ίδιο εργολάβο και η δοκιμή του 
δικτύου. 
2.Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων (  μέρος των Ο.Τ 7-10-14-19 ) .Με 
πρωτοβουλία του οικιστή μας Δ.Σπαθή ήρθε επιτόπου για αυτοψία του υπόψη 
χώρου η Διευθύντρια Δασών και μας ενημέρωσε τi απαιτείται για να προχωρήσει 
η διαδικασία .Σημειωτέον ότι το έργο θα γίνει από το Δήμο Μ/Ε ο οποίος 
απάντησε θετικά στο σχετικό αίτημά μας.  
3. Σκύλοι Μαρσίδου. Έγινε επίσκεψη του Προέδρου μαζί με το Γ.Τραμματέα  στο 
σπίτι της κ.Μαρσίδου και αφού αναφέρθηκαν οι πιέσεις που δέχεται ο σύλλογος 
για το συγκεκριμένο θέμα μας υποσχέθηκε ότι θα αφήσει εδώ μόνο τα τρία σκυλιά 
Τα υπόλοιπα θα τα πηγαινοφέρνει στην Αθήνα . 
 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Δόθηκε ομόφωνα η εξουσιοδότηση στο μέλος του ΔΣ Ν.Βασιλείου  για την 

τοποθέτηση φίλτρου στο internet και η ασύρματη λειτουργία του. Η εργασία αυτή 
θα  ολοκληρωθεί  μέχρι το Πάσχα. Το πρακτικό μέρος αυτής της διαδικασίας είναι 
ότι  μπορεί κάποιος με δικό του lap top να συνδέεται στο internet από τον 
προαύλιο χώρο του Πνευματικού. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα  
αναρτηθούν  έξω από το γραφείο του συλλόγου οι κωδικοί πρόσβασης  γα τη 
σύνδεση. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα  , κατόπιν εισήγησης του Προέδρου και 

Αντιπροέδρου ,η μείωση του κόστους της εφημερίδας με την αλλαγή της 
ποιότητας  από έγχρωμη σε ασπρόμαυρη . Η πιο πάνω απόφαση ήταν αναγκαία 
στα πλαίσια μείωσης των λειτουργικών εξόδων του συλλόγου. Αναμένονται 
προσφορές .Το θέμα ανέλαβε Πρόεδρος  και Αντιπρόεδρος.            
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει μονοήμερη εκδρομή το Σάββατο  15 

Ιουνίου 2013 στη Λίμνη Ευβοίας. Αναμένονται προσφορές λεωφορείων από τον 
Γεν. Γραμματέα και  την Ταμία του συλλόγου.   
 
 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα  , κατόπιν  πρότασης του Προέδρου, να γίνει  

καθαρισμός  του χώρου των αθλοπαιδειών  ανάμεσα στα Ο.Τ 29 και 30 ,με την 
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ταυτόχρονη απομάκρυνση των μπαζών και βάτων που υπάρχουν εκεί ,δεδομένου 
ότι ο χώρος αυτός άρχισε να γίνεται πλέον απροσπέλαστος  .Επίσης προτάθηκε 
και εγκρίθηκε ομόφωνα ο εκβραχισμός μικρού  τμήματος  του χώρου αυτού , έτσι 
ώστε να διευρυνθεί ο σημερινός χώρος άθλησης  των  παιδιών . Οι πέτρες που θα 
προκύψουν από την πιο πάνω εργασία θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο των 
σκουπιδιών για την κατασκευή του παρτεριού. 

Για τα πιο πάνω εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες. 

 
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 

Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου   εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα  η 
κατασκευή πέτρινου τοιχίου περιμετρικά της παιδικής χαράς μεταξύ των Ο.Τ 8 
και 9 .Μέρος της πέτρας που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι επίσης από τον 
εκβραχισμό του χώρου αθλοπαιδειών. 

Για τα πιο πάνω εξουσιοδοτήθηκε  επίσης ο Πρόεδρος για όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 
12/05 2013 
 
 
            Ο                           Ο                                  Ο                            Η                           
      Πρόεδρος            Αντιπρόεδρος          Γεν. Γραμματέας           Ταμίας                       
 
 
Γιώρ.  Ρουμπάκης  Περ. Μιχαλιτσάνος      Χρ. Κυπριάδης     Μαρ. Δεσύπρη 
 
 
 
            Ο                                                                     Το 
Ειδ. Γραμματέας                                                     Μέλος 
   
 
 Νικ.Βασιλείου                                               Παντ.Μυκιαδάκης 


