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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 15 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  04/10/ 2015 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 11:00 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.Αποστόλης         Κοντογιώργης 

ΑΠΟΝΣΕ 
1.Μαρία                Δεσύπρη 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Παρουσία Προέδρου στη συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου για 
το ρυμοτομικό των Βιλίων, Παρουσία Προέδρου στο Γ. Γραμματέα του Δήμου κ. Ραγκούση , 
Καθαρισμός Μπαζών από το χώρο των απορριμμάτων , Κατάθεση ποσού από το σύλλογο υπέρ του 
συλλόγου « ΦΛΟΓΑ»  

3. υζήτηση για Εκδρομή 
4.υνέχεια επισκευής κεραμοσκεπής ΠΠΚ 
5.Εξέταση αίτησης  Μετάνια. 
6.Γιορτή Αγίου Νεκταρίου 
7. Αίτημα προς το Δήμο για την τοποθέτηση καθρέφτη στην έξοδο  του οικισμού  μας  
8.Σοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας  στο χώρο των απορριμμάτων. 
9.Αποδοχή δωρεάς  ενός πινγκ πονγκ από Ουρανή Μιχάλη και ενός  ποδοσφαιρακιού από Κώστα   
   Πλούμπη. 
 

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.Ο πρόεδρος του συλλόγου παρέστη σε συζήτηση του Δημοτικού συμβουλίου  ,που  αφορούσε το 
ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης των Βιλίων και  έγινε στο Δημοτικό κατάστημα αυτής .  
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2.Επείσης το μέλος του Δ Παντ. Μυκιαδάκης και ο πρόεδρος του συλλόγου παρέστησαν  στο Γ.Γρ. 
του Δήμου κ Ραγκούση ο οποίος  μας  διαβεβαίωσε ότι το έργο της υδροδότησης του οικισμού μας 
προχωράει κανονικά . Ήδη έχουν εγκριθεί τα κονδύλια  που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση της 
δεξαμενής και του αντλιοστασίου. 
3.Με πρωτοβουλία του μέλους του συλλόγου Π.Μυκιαδάκη έγινε εκ νέου καθαρισμός του χώρου των 
απορριμμάτων , με απομάκρυνση των μπαζών και σκουπιδιών που είχαν εναποτεθεί έξω από τον κάδο 
απορριμμάτων. 
4. Μετά από παρότρυνση του τριαθλητή Σάσου ταθόπουλου , που έγινε στη Γ. της 13/9/2015 , ο 
συλλογός μας συγκέντρωσε , μαζί με τις καταθέσεις μελών ,το ποσό των 225 ευρώ , το οποίο και 
κατέθεσε στο σύλλογο παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια . 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Όσο αφορά την εκδρομή αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω: 

1. Μεταξύ 5 προσφορών επιλέχτηκε  ως  η  οικονομικότερη  και καλύτερη λύση το διώροφο 
λεωφορείο του  thiamis .  

2. Για διανυκτέρευση  επιλέχτηκε  το Ξενοδοχείο  Arty grant hotel  (5 *)  που βρίσκεται στην 
Αρχαία Ολυμπία . 

3. Η τελική τιμή της  εκδρομής  ορίστηκε στα 75 ευρώ ανά  άτομο . 
4. Επιγραμματικά  το πρόγραμμα έχει ως εξής : 

Πρώτη μέρα  Άφιξη από Αγ.Νεκτάριο 7.00 πμ – καφέ στη Νεστάνη – στάση στην Καλαμάτα – 
φαί στην Πύλο – Αρχαία Ολυμπία διανυκτέρευση 

.           Δεύτερη μέρα  Επίσκεψη στο μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας – Λεβίδι φαί    
            – Ισθμός καφέ – επιστροφή Αγ.Νεκτάριο. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , εν’ όψη του χειμώνα , να  συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η επισκευή  και 
της υπόλοιπης κεραμοσκεπής  του ΠΠΚ  , από τον ίδιο τεχνίτη ιδερία  Παναγιώτη  , με την 
αντικατάσταση όλων των υπολοίπων σπασμένων κεραμιδιών . 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Ο Βασίλης Μετάνιας , παλιό μέλους του συλλόγου μας και κάτοικος επί της επαρχιακής οδού Βιλίων 
Πόρτο Γερμενό  , μετά από παρότρυνση του Προέδρου μας  στη Γ της 13/9/2015 , έκανε γραφτή 
αίτηση με την οποία ζητούσε πληροφορίες για την υδροδότηση του σπιτιού του. 
Η υπόψη αίτηση διαβάστηκε , συζητήθηκε και στη συνέχεια αποφασίστηκε , ομόφωνα , να διαβιβαστεί 
με έγγραφό μας  στο Δήμο  ,για παραπέρα ενέργειες .  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος  ο σύλλογός  μας θα συμμετέχει στον εορτασμό  που κάνει η  
εκκλησίας μας  για τον Αγ. Νεκτάριο , με την προσφορά  άρτων ,γλυκών και  αναψυκτικών.  

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Επειδή υπάρχει  μεγάλος  κίνδυνος  ατυχήματος , λόγω της περιορισμένης ορατότητας  κατά την έξοδο 
των αυτ/των  από τον  οικισμού  μας  προς τον επαρχιακό δρόμο Βιλίων Πόρτο Γερμενό , 
αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο Μάνδρας  Ειδυλλίας  για την 
τοποθέτηση ενός καθρέφτη στην πιο πάνω διασταύρωση. 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Επειδή ο συλλογός  μας αναγκάζεται πολλές φορές  , είτε με εθελοντική εργασία είτε με πληρωμή σε 
τρίτους , να καθαρίζει το χώρο των απορριμμάτων από τα μπάζα που ρίχνονται έξω από το κοντέινερς 
που υπάρχει εκεί , αποφασίστηκε , ομόφωνα ,να τοποθετηθεί  με έξοδα του συλλόγου , πληροφοριακή 
πινακίδα στο χώρο  για την αποφυγή του φαινομένου 
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Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 

Έγινε ομόφωνα αποδεκτή τόσο η δωρεά του ποδοσφαιρακιού που έκανε ο Βιλιώτης Κώστας 
Πλούμπης  όσο και το πινγκ πονγκ που έκανε ο οικιστής μας και μέλος του συλλόγου μας Ουρανής 
Μιχάλης .  
Σα πιο πάνω θα είναι διαθέσιμα για τη νεολαία του οικισμού μας. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  1/11/2015. 
 
 
                  Ο                                                 Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                             Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος                       Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου            Χάρης Περδίκης                            
         

                                             Σο                                                       Σο                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
                              
 
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


