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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 17 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  06/12/ 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.Αποστόλης         Κοντογιώργης 

ΑΠΟΝΣΕ 
 
1. Μαρία                Δεσύπρη 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Διαβούλευση Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων .    

   Διαβούλευση για νέο  κανονισμό ύδρευσης . Αποπεράτωση επισκευής κεραμοσκεπής ΠΠΚ ). 

 3.Κοπή πίτας 2015, βράβευση επιτυχόντων οικιστών, λεπτομέρειες εκδήλωσης , προσκλήσεις    
    στους επίσημους.  
4. Δώρο Χριστουγέννων στα παιδιά του φύλακα του οικισμού. 
5. Σοποθέτηση καθρέπτη στην κάτω είσοδο του οικισμού  
6. Θανάτωση ελευθέρων σκυλιών του οικισμού από αγνώστους 
 

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 διαβούλευση που έγινε στο Δήμο Μάνδρας με θέμα 
«διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου»  
2.Έπίσης ο Πρόεδρος  παρέστη σε δεύτερη διαβούλευση που έγινε στον ίδιο τόπο με θέμα «Νέος 
κανονισμός ύδρευσης». τη συζήτηση  αυτή ο Πρόεδρος συναντήθηκε με στελέχη του Δήμου οι οποίοι 
τον επιβεβαίωσαν ότι τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό υμβούλιο  προς τη ΔΕΗ 
πληρώθηκαν οπότε και αναμένεται η εγκατάσταση κολονών και η παροχή ρεύματος προς τη δεξαμενή 
και το αντλιοστάσιο.   
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3.Ολοκληρώθηκε η επισκευή της κεραμοσκεπής του ΠΠΚ. 
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκαν , ομόφωνα , οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εκδήλωση της πίτας δηλαδή η 
βράβευση παιδιών οικιστών που επέτυχαν σε ΑΕΙ και ΣΕΙ , η αγορά δυο βασιλοπιτών  και 
αναψυκτικών – νερών ,η προσφορά δυο αναμνηστικών στους τυχερούς της χρονιάς και η πρόσκληση  
επισήμων .  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αποφασίστηκε ,ομόφωνα  ,να  δοθούν 100 ευρώ στα παιδιά του 
φύλακα , Φώντα Σζεμπελίκου . 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε, ομόφωνα ,  η τοποθέτηση του καθρέφτη δρόμων που αγοράστηκε από το σύλλογο να 
τοποθετηθεί τον Απρίλη ενόψει και του ερχομού του καλοκαιριού και κόσμου στον οικισμό μας .  

 
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 

 
Σο Δ καταδικάζει ομόφωνα την κακόβουλη αυτή ενέργεια που αφορά τη  θανάτωση  κάποιων 
αδέσποτων σκυλιών που κυκλοφορούσαν στον οικισμό μας . Έχουν σταλεί στο Δήμο ήδη δύο επιστολές 
με θέμα τα αδέσποτα σκυλιά με σκοπό να τα περισυλλέξει ή να μας ενημερώσει σε ποιον φορέα θα 
απευθυνθούμε για λύση του θέματος  δεδομένου ότι και τα ίδια ταλαιπωρούνται πολύ από έλλειψη 
τροφής και το κρύο του χειμώνα και κάποιες φορές γίνονται επιθετικά. Αναμένουμε απάντηση.  
  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  12/01/2016. 
 
 
                  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                   


