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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 11 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  28/06/ 2015 ημέρα  άββατο  και  ώρα 10,30 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.  Μαρία                Δεσύπρη 
3.  Χρήστος             Κυπριάδης. 
4.  Χάρης                 Περδίκης  
5.  Νίκος                Βασιλείου 
6.  Παντελής          Μυκιαδάκης 
7.  Ηρακλής           Ιακώβου 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Επίσκεψη στη Δήμαρχο και  στην τεχνική υπηρεσία Δήμου ,  

    ολοκλήρωση κατασκευής τσουλήθρας  ,τοποθέτηση ( π) στην είσοδο της  Π.Χ , ηλεκτροδότηση     

   φωτιστικών  εισόδου εκκλησίας , συμμετοχή   στον καθαρισμό της ψάθας που οργάνωσε ο Δήμος , )  

3. Ενέργειες Δ και συλλόγου για την ολοκλήρωση της υδροδότησης. 

4. Εθελοντικός καθαρισμός οικισμού 

5.υντήρηση κάγκελων και παγκακιών κοινόχρηστων χώρων και ΠΠΚ 

6.υμμετοχή συλλόγου στην εορτή της Αγ. Μαρίνας 

7. Χορός συλλόγου( επιλογή (catering – Οργάνωση) 

 
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.Μέλη του Δ επισκέφτηκαν ,  τη Δήμαρχο και στη συνέχεια τον Προϊστάμενο της τεχνική υπηρεσίας  
του Δήμου  προκειμένου να ενημερωθούν τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της υδροδότησης στον οικισμό μας . Σο συμπέρασμα που βγήκε από αυτές τις  
συναντήσεις  ήταν ότι απαιτούνται 15.000 ευρώ προς τη ΔΕΗ ,για την ηλεκτροδότηση της δεξαμενής 
και του αντλιοστασίου και πληρωμή του ανταποδοτικού παραβόλου σύνδεσης το οποίο όμως δεν έχει 
αποφασιστεί ακόμα  . 
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2.Με την πάκτωση από το Βογιατζόπουλο Θεόδωρο ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της τσουλήθρας 
στην παιδική χαρά . Η συναρμολόγηση της  έγινε από τα μέλη του Δ Περικλή Μιχαλιτσιάνο και 
Παντελή Μυκιαδάκη  
3.Επίσης , από το Βογιατζόπουλο Θεόδωρο ,τοποθετήθηκε το σιδερένιο Π στην είσοδο της Π.Χ για την 
ασφάλεια των παιδιών και  ολοκληρώθηκε η επισκευή του μύλου και της τραμπάλας.   
4.Επισκευάστηκε η βλάβη που υπήρχε στην ηλεκτροδότηση των φωτιστικών στην είσοδο της 
εκκλησίας . Η εργασία της επισκευής ήταν προσφορά του μέλους του συλλόγου μας  Δημησιάνου 
Κώστα. 
5. Αντιπροσωπεία του συλλόγου μας  ανταποκρίθηκε  στο κάλεσμα του Δήμου Μάνδρας  Ειδυλίας  για 
τον καθαρισμό των ακτών Πόρτο Γερμενό και Ψάθας. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Μετά τις παραπάνω ενέργειες αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το Δήμο , η ακόμα και η κατ’ 
ιδίαν επίσκεψη προς τη Δήμαρχο ,προκειμένου να διευκρινιστούν  οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμα  το έργο  της υδροδότησης του οικισμού μας  καθώς  και οι ενέργειες που θα 
ακολουθήσουν  από  εδώ και πέρα. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα  , το άββατο 1/8/2015 να γίνει εθελοντικός καθαρισμός σκουπιδιών στο 
χώρο του οικισμού . Η συνάντηση των μελών θα γίνει στην εκκλησία ώρα 8,30 πμ.    

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε  να γίνει συντήρηση τόσο στα κάγκελα όσο και στα παγκάκια που βρίσκονται στο χώρο 
της  εκκλησία και του ΠΠΚ .  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , όπως κάθε χρόνο , η συμμετοχή του συλλόγου μας στην εορτή της Αγ. Μαρίνας με 
την προσφορά νερών , αναψυκτικών  και γλυκών . Για τα παραπάνω θα μεριμνήσει το μέλος του Δ 
Μ.Δεσύπρη  

  Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ,με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά ( Ηρακλής Ιακώβου ), η επιλογή του catering να είναι η 
περσινή  ( allegrino )  και όχι η Αφροδίτη . Η πιο πάνω επιλογή έγινε με γνώμονα την μικρότερη τιμή 
που μας έδωσε το allegrino από αυτή της Αφροδίτης  και της  ποιότητας  την οποία θυμόμαστε από 
πέρσι 
Η τιμή της πρόσκλησης διαμορφώνεται στα 25 ευρώ ανά άτομο και στα 15 ευρώ για κάθε παιδί. 
Από τις 10,30 έως και το τέλος του χορού θα υπάρχει καθαρίστρια για την καθαριότητα  των 
τουαλετών 
Επίσης αποφασίστηκε η κλήρωση ενός tablet 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  9/8/2015. 
 
                  Ο                               η                                       Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                Αντιπρόεδρος              Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος        Μαρ.Δεσύπρη                 Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                                            Σο                                                                                   
                                          Μέλος                                                                      Μέλος     
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                                              Ηρακλής   Ιακώβου 


