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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 20 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  6/3/2016 ημέρα   Κυριακή  και  ώρα  11:00 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          Μιχαλιτσάνος. 
2. Μαρία              Δεσύπρη 
3. Περδίκης        Χαράλαμπος 
4. Παντελής         Μυκιαδάκης 

 
ΑΠΟΝΣΕ 

 
1. Χρήστος          Κυπριάδης  
2. Νίκος              Βασιλείου 
3. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Έκδοση εφημερίδας Νο.76, Παρουσία σε πυροσβεστική, 
παρουσία σε Δήμο, έλεγχος από ηλεκτρολόγο, αναγόμωση πυροσβεστήρων). 

3. υζήτηση για την εκδρομή Ιουνίου. 

4. Διαφημιζόμενοι 

5. Παρουσία συλλόγου στην επέτειο της 25ης Μαρτίου. 

 
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, μαζί με το μέλος  Παν. Μυκιαδάκη παρέστησαν στην ενημέρωση που 
πραγματοποιήθηκε στον χώρο της πυροσβεστικής για το θέμα μετεγκατάστασής της. 
2. Επίσης ο Πρόεδρος παρέστη για δύο συνεχόμενες παρασκευές στον Δήμο, στην Γενική Γραμματεία 
και στις Σεχνικές Τπηρεσίες του Δήμου προς ενημέρωση της πορείας των έργων υδροδότησης. Για 
επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου ζητήθηκε ραντεβού από την Δήμαρχο. 
3. Ενημερώθηκε και ήρθε ο ηλεκτρολόγος στον χώρο του συλλόγου για την εκτέλεση μετρήσεων 
διαρροής. Από τις μετρήσεις δεν διαπιστώθηκε κάποια διαρροή. Θα γίνει συστηματικών έλεγχος των 
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καταναλώσεων ανά περίοδο από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ για τον εντοπισμό της υψηλής 
κατανάλωσης που παρατηρείται. 
4. Έγιναν ενέργειες οργάνωσης της εκδρομής του Ιουνίου όπως αναζήτηση ξενοδοχείου και 
μεταφορικού μέσου και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
5. Έγινε ενημέρωση της διερεύνησης γύρο από το θέμα την αναγόμωσης των πυροσβεστήρων. Θα 
συνεχιστεί η διερεύνηση προς εντοπισμό της οικονομικότερης και τεχνικά σωστής λύσης.   
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε σχετικά με την εκδρομή η κατάλυση στο ξενοδοχείο «το Λιμναίον Spa Resort» με 
πούλμαν από την εταιρεία «Θύαμις». Η τελική τιμή της εκδρομής αποφασίστηκε στα 140€ το άτομο 
ενώ για τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα υπάρχει ειδική τιμή αναλόγως των ατόμων. 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε επιβεβαίωση των διαφημιζόμενων και προσθήκη νέων. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε, η συμμετοχή του συλλόγου στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στα Βίλια με κατάθεση 
στεφάνου από τον πρόεδρο του συλλόγου παρουσία μελών.  
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις 03/04/2016. 
 
 
 
                 Ο                                   Ο                                       Ο                                Σο                          
           Πρόεδρος                   Αντιπρόεδρος                Ειδ. Γραμματέας            Μέλος 
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσάνος         Μαρ.Δεσύπρη                  Χαρ. Περδίκης     Παντ.Μυκιαδάκης 
 
 
 


