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0.Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 

18 ΔΣ 
 

Πρακτικό Ν--7 
 

Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  26/02/2017 ημέρα  Κυριακή και  ώρα 12:30 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 
 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα.  
3. Διαφημίσεις εφημερίδας. 
4. Κοπή κλαδιών. 
5. Σκυλιά οικισμού.  

 
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. Έγινε συνάντηση του Προέδρου του οικισμού μας μαζί με το μέλος Π. Μυκιαδάκη, με τον ειδικό 

σύμβουλο της Δημάρχου, Κώστα Πλούμπη για την ύδρευση, την αρίθμηση των οικοπέδων του 
οικισμού και την επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε δύο σημεία . Ειδικότερα σχετικά με το νερό θα 
μπούνε επιπλέον 50 συνδέσεις από τον ίδιο εργολάβο βασισμένες στην υπάρχουσα μελέτη. Τα 
ρολόγια θα τοποθετηθούν από συνεργεία του δήμου.  

2. Έγινε η Πολιτιστική εκδρομή στο Βυζαντινό Μουσείο με επιτυχία.  
3. Έγινε εκπροσώπηση του οικισμού μας από τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο στην κοπή πίτας του  

συλλόγου Ενεργοί Πολίτες Αλεποχωρίου Βιλίων.  
4. Έγινε έλεγχος από τον Πρόεδρο και το μέλος Π. Μυκιαδάκη για καμένες λάμπες και δόθηκε 

εντολή στον Δήμο για αντικατάσταση. 
 



 - 2 - 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η εντατικοποίηση προσέγγισης των δωρητών της εφημερίδας για την 
συλλογή πόρων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.  
     
  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει η κοπή των κλαδιών παραπλεύρως των δρόμων τις Κυριακές 
26/3/2017 και 2/4/2017.  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση με τον Δήμο και φιλοζωικές οργανώσεις για την 
συγκέντρωση προτάσεων περί του προβλήματος των αδέσποτων σκυλιών. Οι προτάσεις αυτές θα 
συζητηθούν σε επόμενο ΔΣ έτσι ώστε να παρθεί σχετική απόφαση αντιμετώπισης του προβλήματος.  
    
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 02/04/2017 ημέρα 
Κυριακή ώρα 11:00. 
 
                  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 


