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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 10 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  31/05/ 2015 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 12,00 πμ  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 . 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής           Μιχαλιτσιάνος.  
2.  Χρήστος             Κυπριάδης. 
3.  Χάρης                 Περδίκης  
4.  Νίκος                Βασιλείου 
5.  Παντελής          Μυκιαδάκης 
6.  Ηρακλής           Ιακώβου 

ΑΠΟΝΣΕ 
1.Μαρία                Δεσύπρη 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Εθνική Ασφαλιστική , αντικατάσταση λαμπών , επισκευή 
κατεστραμμένων δρόμων , τοποθέτηση περίφραξης παιδικής χαράς , επισκευή μύλου παιδικής χαράς , 
αγορά τσουλήθρας , παρουσία προέδρου στην επίσκεψη που έκανε ο Τπουργός Προστασίας του 
Πολίτη ,Γιάννης  Πανούσης , στο Δήμο Μάνδρας -Ειδυλίας ) 
3.Ορισμός ημερομηνίας έκτακτης  Γ. για τη τροποποίηση καταστατικού 
4.Διέλευση λεωφορείου από οικισμό. 
5. Απολογισμός εκδρομής στα Σροιζόνια Κορινθιακού 
6.υζήτηση με νερουλάδες για διαμόρφωση ενιαίας τιμής νερού 
7.Καλοκαιρινές εκδηλώσεις (χορός , κινηματογράφος) 
8.Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του συλλόγου 
9.Διερεύνηση και επισκευή βλάβης φωτιστικών σωμάτων στην εισόδου εκκλησίας   
10.υζήτηση με Πατέρα Κύριλλο για θέματα που αφορούν το σύλλογο και την εκκλησία 
 

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 μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
1.Εγκρίθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική το ποσό των 2000 ευρώ για την επισκευή της 
κεραμοσκεπής του ΠΠΚ η οποία και εισπράχθηκε. 
2.Αντικαταστάθηκαν , μετά από έγγραφό μας στο Δήμο , όλες οι λάμπες που είχαν καεί και στρώθηκαν 
με μπετόν τα περισσότερα κατεστραμμένα κομμάτια δρόμου που είχαν καταστραφεί από τις πρόσφατες  
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χιονοπτώσεις ή είχαν απομείνει από την εγκατάσταση της υδροδότησης .Η υπόψη εργασία θα 
ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. 
3.Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση συρματοπλέγματος στην νότια πλευρά της παιδικής χαράς που είχε 
εγκριθεί σε προηγούμενο Δ και αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών. 
4.Δόθηκε προκαταβολή στον τεχνίτη  ,Βογιατζόπουλο  Θόδωρα , που θα επισκευάσει την κεραμοσκεπή 
του ΠΠΚ για την αγορά υλικών.  
5.Αγοράστηαν από Δ καινούργια ρουλεμάν προκειμένου να τοποθετηθούν στο μύλο της παιδικής 
χαράς σε αντικατάσταση των παλιών.  
Η εργασία της αντικατάστασης του ρουλεμάν είναι δωρεά του Βογιατζόπουλου Θεόδωρου που έχει 
αναλάβει και την αντικατάσταση της κατεστραμμένης κεραμοσκεπής. 
6.Παραγκέλθηκε η τσουλήθρα για την παιδική χαρά από την εταιρία showood . 
7.Ο Πρόεδρος του Δ παρευρέθη στην επίσκεψη που έκανε ο Τπουργός Προστασίας του Πολίτη  
Γιάννης Πανούσης ,στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου μετά από πρόσκληση της Δημάρχου. τη 
συνάντηση αυτή συζητήθηκαν διάφορα θέματα αστυνόμευσης της περιοχής .ε ερώτηση  
παρευρισκομένων ο Τπουργός υποσχέθηκε ότι δεν θα κλείσει το υπάρχον Αστ.Σμήμα , όπως 
ακουγόταν , και επιπλέον θα ενταθούν οι περιπολίες στην περιοχή.  

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
αν ημερομηνία  έκτακτης Γενικής  καταστατικής υνέλευσης  ορίστηκε η Κυριακή 2/8/2015. την 
πιο πάνω Γ. θα συζητηθεί μόνο η τροποποίηση του σημερινού καταστατικού έτσι όπως  έχει 
οριστικοποιηθεί από το Δ. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , η καταρχήν τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου μας με τον Πρόεδρο 
του ΚΣΕΛ κ Απίκο προκειμένου να συζητηθεί κατά πόσο είναι δυνατή η διέλευση λεωφορείου από τον 
οικισμό μας κατά τη θερινή περίοδο προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικιστές που δεν έχουν αυτοκίνητο. 
Σαυτόχρονα το αίτημα αυτό θα ζητηθεί και με εγγραφό μας. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός της εκδρομής στα τροιζόνια  Κορινθιακού  ο οποίος έχει ως εξής : 
ΕΟΔΑ                                               59 άτομα  χ  17,5 =  1032,50  ευρώ 
ΕΞΟΔΑ                        ( Λεωφορείο , κεράσματα , κλπ)      636,35   ευρώ 
ΚΕΡΔΟ ΤΛΛΟΓΟΤ                         1032,5  - 636,35 =  396,15  ευρώ  
   

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα να γίνει νύξη στους νερουλάδες της περιοχής μας για την καθιέρωση ενιαίας 
τιμής νερού 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 Από καλοκαιρινές εκδηλώσεις  αποφασίστηκε να γίνει  ο χορός το άββατο στις 25/7/2015 στο χώρο 
του ΠΠΚ και η προβολή (2) ταινιών μέσα στον Αύγουστο. 

  Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να ανοιχτεί νέος τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του συλλόγου με 
διαχειριστές τον εκάστοτε πρόεδρο και ταμία . Μέχρι σήμερα ο λογαριασμός ανοιγόταν στο όνομα του 
εκάστοτε Προέδρου και ταμία. 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να διερευνηθεί από ηλεκτρολόγο  η βλάβη που βραχυκυκλώνει τα φωτιστικά 
σώματα της εκκλησίας και στη συνέχεια να επισκευαστεί. 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη συζήτηση με τον Πατέρα Κύριλλο  προκειμένου να διευκρινιστούν 
θέματα που αφορούν σύλλογο και εκκλησία 
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  27/6/2015 
 
                  Ο                                          Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                       Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος               Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                                            Σο                                                                                   
                                          Μέλος                                                                      Μέλος     
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                                              Ηρακλής   Ιακώβου 


