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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--10 
 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 04/06/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30 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  Μιχαλιτσιάνος 
2. Μαρία  Δεσύπρη 
3. Χάρης Περδίκης  
4. Νίκος Βασιλείου 
5. Παντελής   Μυκιαδάκης 
6. Αποστόλης Κοντογιώργης 
7. Φωτεινή  Ελευθέρου 
 
Παρέστησαν τα αναπληρωματικά μέλη: 
 
1. Στέφανος  Μπαμπανιώτης 
2. Μαρία  Γλαντζή 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Επικαιροποίηση ενδιαφέροντος του Συλλόγου για κατάθεση του νέου καταστατικού. – Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση. 
4. Καλοκαιρινές Εκδηλώσεις Συλλόγου – αναζήτηση εθελοντών 
5. Έγγραφο στον Δήμο για την διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.  
6. Επιδίωξη συνάντησης με τον Δήμαρχο. 

 
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    
Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 

1. Αγοράστηκε καινούργια βρύση για την κουζίνα. 
2. Έγινε συνεννόηση με τον κον Βογιατζόπουλο Θεόδωρο να γίνει επισκευή της τοιχοποιίας στο 

εσωτερικό του γραφείου του Συλλόγου. 
3. Αγοράστηκαν 7 πικροδάφνες και φυτεύτηκαν στον χώρο των σκουπιδιών. 
4. Έγινε τοποθέτηση φιλέ και διχτάκια στο βόλεϊ και το μπάσκετ αντίστοιχα.  
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5. Έγινε τοποθέτηση ξύλινου φράκτη στον χώρο των σκουπιδιών για την προστασία των 
πικροδαφνών. Τα ξύλα του  φράκτη είναι προσφορά του οικιστή κου Λουλουδάκη και η 
κατασκευή και τοποθέτηση του Αρμπέν Καραμάνι  .  

6.  Έγιναν επαφές μελών  του ΔΣ του Συλλόγου με στελέχη του Δήμου και άλλους παράγοντες 
σε υψηλό επίπεδο για το θέμα του νερού και έγινε η σχετική ενημέρωση. 

7. Έγινε συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Ιωάννα Αδάμ για το θέμα των σκυλιών. Η απάντηση 
είναι ότι εκκρεμεί πρόγραμμα του Δήμου για την στείρωση των σκυλιών. 

  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Έγινε έκτακτη γενική συνέλευση για την επικαιροποίηση ενδιαφέροντος του Συλλόγου για κατάθεση 
του νέου καταστατικού λόγο παρέλευσης ημερομηνίας η οποία οφείλονταν κυρίως στις απεργίες των 
δικηγόρων. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα την επικαιροποίηση ενδιαφέροντος.  

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Συζητήθηκε η οργάνωση των εκδηλώσεων ΖΑΘΕΑ 17. Οριστικοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις και 
καταρτίστηκε το πρόγραμμα το οποίο και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο αλλά και στους πίνακες 
ανακοινώσεων τοι οικισμού.  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η αποστολή επιστολής στον Δήμο για την ανάληψη εξωραϊσμού των 
κοινόχρηστων χώρων του οικισμού από πλευράς του. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί για τους 
χώρους της παιδικής χαράς και του γηπέδου.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να ζητηθεί επίσημη συνάντηση με την Δήμαρχο για προώθηση των 
αιτημάτων του οικισμού. Θα συνταχθεί σχετική επιστολής στον Δήμο.  
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 24/06/2017 ημέρα 
Σαββάτο ώρα 19:00. 
 
 
 
                  Ο                                   Η                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος            Γεν. Γραμματέας              Ταμίας                                   Μέλος                                  
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος    Μαρία Δεσύπρη          Χάρης Περδίκης           Νικ.Βασιλείου                  Φωτεινή Ελευθέρου            
                
 
 
 

To    To 
          Μέλος                     Μέλος 
 
 
 
  Παντελής   Μυκιαδάκης           Αποστόλης Κοντογιώργης 


