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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 22 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  8/5/2016 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          Μιχαλιτσιάνος. 
2. Μαρία              Δεσύπρη 
3. Φρήστος          Κυπριάδης 
4. Περδίκης        Φαράλαμπος 
5. Παντελής         Μυκιαδάκης 
6. Νίκος              Βασιλείου 
7. Απόστολος       Κοντογιώργης 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα . 

3. υζήτηση αίτησης οικιστή για  ονοματοδοσία του ΠΠΚ 
4. Πακέτο πολιτιστικών εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του συλλόγου 
5. Έκπτωση στη τιμή της εκδρομής σε παιδιά του οικισμού μας 
6. Πέρασμα και παραμονή κατσικιών από τον οικισμό μας 
7. Πρόταση αναβάθμισης χώρου απορριμμάτων 
8. Έγγραφο στο Δήμο για τοποθέτηση φωτιστικών σημείων και πινακίδων ΚΟΚ 

 
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.Επίσκεψη μελών Δ στον τεχνικό σύμβουλο της Δημάρχου κ. Δασκαλάκη ο οποίος τους ενημέρωση 
για την πορεία της υδροδότησης. 
2.Εγινε η επίσημη παραλαβή του έργου της υδροδότησης  από το Δήμο Μ/Ε τη μεγάλη Σετάρτη. 
3.Σοποθέτηση σφαιρικού καθρέπτη στην έξοδο του οικισμού . 
4.Σοποθέτηση προβολέων στο γήπεδο μπάσκετ με τη μεσολάβηση του πτυχιούχου ΣΕΥΑ Γιώργου 
Μποζιονέλου. 
5.Επισκευή τεσσάρων παγκακιών που βρίσκονται στο γήπεδο μπάσκετ  

  

 



 - 2 - 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο προς τον αιτούντα Φρυσόστομο Κυριακόγκονα  που θα 
αναφέρει  σαφώς ότι ο εκλιπών ,για όλα όσα έχει προσφέρει ,τιμήθηκε δεόντως από το σύλλογο με τον 
τίτλο του επιτίμου Προέδρου και την απονομή αντίστοιχης πλακέτας . 
Επιπλέον  αποφασίστηκε ότι ο σύλλογος είναι αναρμόδιος για  οποιαδήποτε ονοματοδοσία λόγου 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος .( το κτίριο , ιδιοκτησιακά ,ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεγαρίδος) .  
. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η πρόταση των παιδιών   του συλλόγου μας  για πακέτο καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων με την ονομασία  «ΖΑΘΕΑ» . Σο πακέτο θα περιλαμβάνει προβολή ταινιών , τουρνουά 
τάβλι , σκάκι  και  πινγκ  πονγκ , βραδιά καραόκε ,τουρνουά μπάσκετ , προβολή ταινιών για παιδιά , 
σεμινάριο Η/Τ κλπ. Σο σχετικό πρόγραμμα επεξεργάζεται από τα ίδια τα παιδιά . Όταν ολοκληρωθεί 
θα αναρτηθεί στο  site του συλλόγου και στους πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας. 
Σο πρόγραμμα θα υποστηριχτεί από το σύλλογο. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Επειδή μεγάλη επιθυμία του Δ είναι η συμμετοχή των παιδιών σε όλες τις  Εκδηλώσεις του συλλόγου  
,οι οποίοι αποτελούν την φυσική διάδοχη κατάσταση , σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση , 
αποφάσισε , ομόφωνα , την έκπτωση της εκδρομής σε 100 ευρώ  ανά άτομο ( αντί του 140 ευρώ που 
είναι ) για όποιο παιδί, του οικισμού μας , έρθει στην τριήμερη εκδρομή. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Κατόπιν προφορικής καταγγελίας οικιστή μας , ο οποίος διατηρεί μικρή ξενοδοχειακή μονάδα , 
συζητήθηκε και αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει σύσταση στους αδελφούς Λεμπέση να μην φέρνουν 
τα γίδια τους μέσα στον οικισμό μας. 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , κατόπιν προτάσεως του Παντελή Μυκιαδάκη , η τοποθέτηση 
συρματοπλέγματος ύψους 1,80 μ στο χώρο των σκουπιδιών και συγκεκριμένα πίσω από το παρτέρι 
ώστε να μη φεύγουν τα σκουπίδια προς το δρόμο. 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε να γίνει έγγραφο προς το Δήμο για την τοποθέτηση 10 φωτιστικών σημείων σε 
κολώνες που δεν έχουν φωτισμό. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις     07/05/2016. 
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