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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 7 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  01/03/ 2015 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 11 πμ  στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική  συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του 
συλλόγου , που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
2.  Μαρία              Δεσύπρη 
3.  Χάρης                 Περδίκης  
4.  Νίκος                Βασιλείου 
5.  Ηρακλής           Ιακώβου 
6.  Παντελής        Μυκιαδάκης 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χρήστος            Κυπριάδης. 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Πεπραγμένα του περασμένου μήνα (επιστολή κου Μπαλά, ανάρτηση καταστατικού και 
εκδήλωσης επαγγελματιών, επιστολή στον Δήμο προβλημάτων του οικισμού) 

2. Συζήτηση για αποστολή επιστολής στην Δήμαρχο για τα χιόνια. 
3. Συζήτηση για την σύνταξη κανονισμού Γενικής Συνέλευσης. 
4. Συζήτηση για την επικείμενη εκδρομή Μαΐου. 
5. Συζήτηση για τις ενέργειες που απαιτούνται για την περίφραξη της παιδικής χαράς. 
6. Συζήτηση για τον ορισμό διαδικασίας ενημέρωσης των οικιστών σε περίοδο χιονιών. 
7. Συζήτηση για τις ζημιές της κεραμοσκεπής. 
8. Συζήτηση για την εκδήλωση παρουσίασης των επαγγελματιών οικιστών. 

 
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 

Το μήνα που πέρασε εστάλη επιστολή στον κον Μπαλά σχετικά με πρόσφατη επιστολή του. Έγινε 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικισμού του καταστατικού αλλά  και ανακοίνωση διεξαγωγής 
εκδήλωσης παρουσίασης των επαγγελματιών οικισμών. Τέλος εστάλη επιστολή στον Δήμο σχετικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν τελευταία στον οικισμό.   
 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ 

Κατά την τελευταία χιονόπτωση στον οικισμό έγινε αισθητή η απουσία του Δήμου ως προς την 
διάνοιξη των δρόμων. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής στην Δήμαρχο η οποία θα 
επισημαίνει το πρόβλημα και θα ζητάει την κατάλληλη αντιμετώπιση του σε αντίστοιχες περιπτώσεις.  
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
Για την ομαλή και με βάση τους κανονισμούς που ορίζει το καταστατικό, διεξαγωγή των εκάστοτε 
Γενικών Συνελεύσεων αποφασίστηκε η σύνταξη κανονισμού επί της διαδικασίας διεξαγωγής. Ο 
κανονισμός αυτός θα περιγράφει εν συντομία και με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μελών και μη μελών κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης όπως αυτές απορρέουν από το 
καταστατικό. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε η διεξαγωγή ανοιξιάτικης μονοήμερης εκδρομής στο νησάκι Τριζόνια Φωκίδος. Θα γίνει 
διερεύνηση τιμών και ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του συλλόγου προς 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η εκδρομή θα διεξαχθεί την Κυριακή 17/5/2015. 

 
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 

Σχετικά με την περίφραξη της παιδικής χαράς πάνω από τον χώρο της εκκλησίας και για τον 
προσδιορισμό των προδιαγραφών που απαιτούνται από την νομοθεσία αποφασίστηκε να γίνει έρευνα 
των τρεχουσών εν ισχύει προδιαγραφών, καθώς και επαφή με τον Δήμο προς ενημέρωση των 
αρμοδίων για τις εργασίες. Από τον Δήμο θα ζητηθεί η επίσημη επίβλεψη του έργου καθώς οι παιδικές 
χαρές ανήκουν στην δικαιοδοσία του.  

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Κατά την τελευταία σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε τον οικισμό μας δημιουργήθηκαν προβλήματα 
αποκλεισμού οικιστών. Αποφασίστηκε προς αποφυγή κατά το δυνατό. τέτοιων φαινομένων στο 
μέλλον, η ενεργή και άμεση ενημέρωση των οικιστών για επικείμενες χιονοπτώσεις και την 
πιθανότητα αποκλεισμού τους. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του 
συλλόγου.  

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Η τελευταία κακοκαιρία δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κεραμοσκεπή του κτηρίου που 
στεγάζεται ο σύλλογος. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της διαδικασίας αίτησης 
αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει το οίκημα. Θα κληθεί πραγματογνώμονας 
για την σύνταξη σχετικής έκθεσης προς χρήση για την διεκδίκηση της σχετικής αποζημίωσης.  

 
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή εκδήλωσης παρουσίασης των επαγγελματιών οικισμών στις 3/5/2015. Η 
εκδήλωση αυτή θα έχει ως σκοπό την γνωριμία των επαγγελματιών που είναι οικιστές και τα μέλη 
των οικογενειών τους, την παρουσίαση των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν καθώς και την 
παρουσίαση της δυνατότητάς τους για ειδικές προσφορές ως προς τους υπόλοιπους οικιστές και τον 
σύλλογο. Η σχετική εκδήλωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου καθώς και στους 
σχετικούς πίνακες ανακοινώσεων στις εισόδους του οικισμού. Ο σύλλογος θα προσφέρει τσίπουρο και 
σνακ.  
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  3/5/2015 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Το 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος                     Ταμίας                Ειδ. Γραμματέας               Μέλος           
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη                Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης          Ηρακλής Ιακώβου                  
         
 
                                             Το                                                                                   
                                          Μελος     
                                         
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                    


