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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 17 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  05/01/ 2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 18,00       

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

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1.  Γιώργος            Ρουμπάκης 
2.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4.  Μαρία              Δεσύπρη 
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Αναστασία       Καλλιδώνη. 
7. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.Ενημέρωση Προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε. 
  ( επίστρωση χώρου σκουπιδιών με ανακυκλώσιμη άσφαλτο ) 
2.Τσιμεντόστρωση μέρους του χώρου των απορριμμάτων ( πρόεδρος) 
3.Συνδέσεις  ύδρευσης. ( πρόεδρος) 
 

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 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του 
το  μήνα που πέρασε  και συγκεκριμένα αναφέρθηκε  στα εξής : 
Στο στρώσιμο της ανακυκλώσιμης ασφάλτου  στο χώρο των απορριμμάτων: Ο  
Δήμος  , λόγω αδυναμίας του για κάλυψη με μπετόν και μετά από αίτημα του 
συλλόγου , έστρωσε με ανακυκλώσιμη άσφαλτο  τον χώρο των απορριμμάτων  
καλύπτοντας έτσι  μέρος  του συνολικού έργου. 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά από πρόταση του Προέδρου ,η 

τσιμεντόστρωση μέρους  του χώρου των απορριμμάτων να γίνει με έξοδα του 
συλλόγου , δεδομένης της καθυστέρησης του Δήμου. Το έργο θα γίνει έτσι ώστε να 
λυθεί προσωρινά το θέμα της θέσης των σκουπιδοτενεκέδων οι οποίοι θα μπορούν 
να τοποθετηθούν  στη θέση τους . δηλαδή πίσω από το παρτέρι.   
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    
Αποφασίστηκε ομόφωνα ,μετά από πρόταση του Προέδρου ,ο σύλλογος να 

προτείνει στα μέλη του και στους οικιστές να ακολουθήσουν κοινή γραμμή , υπό 
τις οδηγίες του συλλόγου, στο θέμα των συνδέσεων ύδρευσης – όταν αυτές γίνουν 
– ιδιαίτερα στην τιμολόγησή τους  από το Δήμο. 

Το ΔΣ πρόκειται να ενημερώσει τα μέλη του σχετικά , όταν θα έχει στη 
διάθεσή του όλα τα στοιχεία   
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  για 
την 02/02/2014. 
 
 
 
            Ο                           Ο                               Ο                        Η                           
      Πρόεδρος            Αντιπρόεδρος       Γεν. Γραμματέας        Ταμίας                       
 
 
Γιώρ. Ρουμπάκης  Περ.Μιχαλιτσάνος      Χρ.Κυπριάδης     Μαρ.Δεσύπρη 
 
 
 
            Ο                                      Το                                      Το 
Ειδ. Γραμματέας                       Μελος                                Μέλος 
   
 
 
 Νικ.Βασιλείου                Αναστ.Καλλιδώνη                Παντ.Μυκιαδάκης 


