
 - 1 - 

Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
18 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν-2 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  02/10/2016 ημέρα  Κυριακή  και  ώρα 11:30 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  Μιχαλιτσιάνος 
2. Μαρία Δεσύπρη 
3. Χάρης Περδίκης  
4. Νίκος Βασιλείου 
5. Παντελής  Μυκιαδάκης 
6. Αποστόλης Κοντογιώργης 
7. Φωτεινή Ελευθέρου 
 
Παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος:  
 
Στέφανος      Μπαμπανιώτης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.  

3. Κατανομή εργασιών. 

4. Σύσταση επιτροπής ΠΠΚ  
5. Σύσταση συντακτικής επιτροπής εφημερίδας. 
6. Εκδρομή Συλλόγου. 
7. Επιστολή Γιάννη Χριστόπουλου προς ΔΣ. 
8. Έγγραφο προς Δήμο για επιχορήγηση στο Σύλλογο. 
9. Έγγραφο προς Δήμο για φωτισμό, κάλυψη δρόμων και οδοσήμανση. 
10. Βάρδιες μελών ΔΣ τις Κυριακές. 
11. Κατάθεση στεφάνου 28ης Οκτωβρίου 
12. Εκδηλώσεις – Δράσεις. 
 

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. 
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Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    

Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
1. Ο πρόεδρος του συλλόγου ήρθε σε επαφή με την αντιδήμαρχο Ιωάννα Αδάμ για το θέμα των 

αδέσποτων σκυλιών. Ο αντιδήμαρχος Περικλής Ρόκκας θα κάνει ενέργειες για την μεταφορά 
και στείρωση των αδέσποτων σε κτηνίατρο στην Μάνδρα. 

2. Ο πρόεδρος του συλλόγου μαζί με το μέλος Παντελή Μυκιαδάκη έκαναν εκ νέου συνάντηση με 
τον ειδικό σύμβουλο Κώστα  Πλούμπη για το νερό. Η σύμβαση έχει υπογραφεί από όλα τα 
μέρη και τον εργολάβο.  

3. Σε κάποια σημεία του οικισμού τα οποία είχαν υποστεί βλάβη από τον καιρό και από έργα 
τοποθετήθηκε πίσσα από τον Δήμο.  

4. O πρόεδρος του συλλόγου μαζί με το μέλος Παντελή Μυκιαδάκη έκαναν συνάντηση με την 
αντιδήμαρχο Αγγελική Παπακωνσταντίνου για το θέμα αύξησης των υπαρχουσών 
φωτιστικών κολονών και λαμπτήρων στον οικισμό. Έγινε έλεγχος και καταγραφή των 
ελλείψεων . 

5. Επίσης έγινε αίτηση στην αντιδήμαρχο Α. Παπακωνσταντίνου για ανανέωση 3 
κατεστραμμένων κάδων στον οικισμό μας. 

Έγινε συζήτηση για το νερό και αποφασίστηκε να γίνει πρόταση για τήρηση του πρωτοκόλλου 
αιτήσεων.  

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΔΣ, να δοθούν και άλλες αρμοδιότητες , πέρα 
από αυτές που δόθηκαν στην από 18/09/2016 συνεδρίαση, ως εξής:  
1. Τον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει το μέλος Απόστολος Κοντογιώργης. 
2. Η Μαρία Δεσύπρη ορίζεται Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων, καταχωρήσεων στην εφημερίδα. Επίσης 
ορίζεται υπεύθυνη για το μητρώο οικοπέδων. 
3. Η Φωτεινή Ελευθέρου και ο Στέφανος Μπαμπανιώτης ορίζονται υπεύθυνοι για την διαχείριση του  
facebook 
4. Η Φωτεινή Ελευθέρου αναλαμβάνει την τακτοποίηση εντύπων και αρχειοθέτηση αρχείων. Επίσης  
ορίζεται συνυπεύθυνη για το μητρώο οικοπέδων. 
5.  O Παντελής Μυκιαδάκης ορίζεται υπεύθυνος εθελοντισμού, καθαριότητας και άλλων 
δραστηριοτήτων του Συλλόγου. 
  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΠΚ συγκροτείται 
τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από:  
1. Μυκιαδάκης Παντελής (πρόεδρος) 
2. Γλαντζή Μαρία (μέλος) 
3. Μπαμπανιώτης Στέφανος (μέλος) 
4. Μπακάλη Βασιλική (μέλος) 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η σύνθεση συντακτικής επιτροπής για την εφημερίδα η οποία 
αποτελείται από τους:  

1. Περικλή Μιχαλιτσιάνο 
2. Μαρία Δεσύπρη 
3. Στέφανο Μπαμπανιώτη. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η πολιτιστική μονοήμερη εκδρομή του συλλόγου η οποία θα γίνει στις 6 
Νοεμβρίου στην Θήβα και στην Ευαγγελίστρια. Συζητήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της εκδρομής.  
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Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 

Αναγνώστηκε η επιστολή του Γιάννη Χριστόπουλου προς το ΔΣ και αποφασίστηκε να ζητηθούν 
επιπλέον διευκρινήσεις με κατάθεση ατζέντας συγκεκριμένων θεμάτων προς εξέταση από το Δ.Σ.  
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας για 
επιχορήγηση ποσού 3000 ευρώ για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου μας. 
 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει έγγραφο αίτημα προς το Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας με κοινοποίηση 
στους αρμόδιους φορείς για φωτισμό, κάδους απορριμμάτων, κάλυψη και στρώσιμο όλων των δρόμων 
με προτεραιότητα των κάθετων και κατεστραμμένων. Επίσης ζητήθηκε η οδοσήμανση και ο 
καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων και κλαδιών παραπλεύρως σε κεντρικούς δρόμους του 
οικισμού. 
 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ότι για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο τις Κυριακές το πρωί το γραφείο του Συλλόγου στους οικιστές. Για την υλοποίηση του 
παραπάνω ορίστηκε η λειτουργία του γραφείου κάθε Κυριακή 11:00 -12:00 π.μ. 
 

Επί του 11ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατάθεση στεφάνου την 28η Οκτωβρίου .Επίσης συμφωνήθηκε στο εξής να 
γίνεται εκ περιτροπής η κατάθεση στεφάνου από τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν. Στην 
παρούσα εκδήλωση η κατάθεση στεφάνου θα γίνει από τον πρόεδρο του ΠΠΚ Παντελή Μυκιαδάκη. 
 

Επί του 12ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα να γίνεται μία πολιτιστική εκδήλωση ανά μήνα όποτε αυτό είναι εφικτό. 
Συζητήθηκε η πρόταση για επίσκεψη στο Πλανητάριο με εστίαση στην συνέχεια στην Βούλα το 
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εν καιρώ.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 8/11/2016 ώρα 20:00. 
 
                  Ο                                   Η                                         Ο                            Ο                                    Η 
          Πρόεδρος                     Αντιπρόεδρος               Γεν. Γραμματέας            Ταμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
 
 
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος              Μ.Δεσύπρη                    Χάρης Περδίκης       Νικ.Βασιλείου            Φωτεινή Ελευθέρου 
 
         

                                             Το                                                       Το                                                                                                             
                                          Μέλος                                                   Μέλος                                  
 
 
                              
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                            Αποστ.Κοντογιώργης                   


