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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 27 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  10/8/2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 12  στο γραφείο του 

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

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.  Μαρία              Δεσύπρη 
2.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4.  Νίκος                Βασιλείου 
5.  Παντελής        Μυκιαδάκης 
 

ΑΠΟΝΣΕ 
1.  Αναστασία       Καλλιδώνη. 
2. Ηρακλής           Ιακώβου 

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Ανάγνωση  και υπογραφή πρακτικών 
2.Πεπραγμένα προηγούμενου μήνα 
3.Έγκριση  αγοράς  νέου πολυμηχανήματος και απόσυρσης  κατεστραμμένου.  
4. Απολογισμός χοροεσπερίδας  
5. Έγκριση διαφόρων δαπανών. 
6. Έγκριση Δωρεάς  πολύφωτου  από οικιστή μας . 
7. Έκδοση εφημερίδας Ν  70  
8. Κλείσιμο τριμήνου  (Απρίλιος -  Ιούνιος) 
9. Σοποθέτηση πινακίδων δρόμων. 
 

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    
Σο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο Δ μέχρι σήμερα έγιναν τα παρακάτω: 

α. Βάφτηκαν  τα παγκάκια και οι ξύλινες πληροφοριακές πινακίδες του οικισμού μας από τα 
μέλη του Δ  Π. Μυκιαδάκης  και  Ν.Βασιλείου .  

β. Σοποθετήθηκε , από Π.Μυκιαδάκη, ταμπέλα στο χώρο απορριμμάτων   – ΔΙΑΣΗΡΕΙΣΕ ΣΟ 
ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ – 

γ. Αναρτήθηκε  στο site του συλλόγου το ενιαίο πρόγραμμα πολιτιστικών καλοκαιρινών 
εκδηλώσεων  που αφορούν το σινεμά  ,τα Λαμπέτεια  και τις πεζοπορίες .Επίσης , το πιο πάνω 
πρόγραμμα τοιχοκολλήθηκε και στις  πινακίδες ανακοινώσεων του συλλόγου μας.   
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δ. Έγινε έγγραφο ερώτημα προς το Δήμο για την πορεία εργασιών του δικτύου ύδρευσης για το 
οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απάντηση. 

ε. Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία από την Πρόεδρο του συλλόγου μας  Μαρία Δεσύπρη με τον 
υπεύθυνο του ΚΣΕΛ  κ Απίκο για διέλευση  δρομολογίου από τον οικισμό μας  .Δεν υπήρξε καμία 
πρόοδος μέχρι σήμερα. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε , ομόφωνα , η αγορά νέου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του γραφείου και η απόσυρση 
του παλιού που  καταστράφηκε από τη χειμερινή κακοκαιρία  (υπέρταση από κεραυνό) και η επισκευή 
του ήταν ασύμφορη (το κόστος επισκευής , περίπου 210 ευρώ ,υπερέβαινε το κόστος της αγοράς νέου , 
155 ευρώ ) .  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Όπως προκύπτει και από την αναλυτική κατάσταση που κατατέθηκε  στο αρχείο  του συλλόγου και η 
οποία υπογράφηκε από όλα τα μέλη του  , στο χορό ήρθαν 174 άτομα και το συνολικό κέρδος του 
συλλόγου ήταν 740 ευρώ. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 Εγκρίνονται ομόφωνα οι δαπάνες που έγιναν για διάφορες εργασίες όπως: 
           α.20 ευρώ σε άνθρωπο για καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου του ΠΠΚ και συγκεκριμένα 
της βόρεια πλευρά  του όπου και η είσοδος των τουαλετών. 
          β.50 ευρώ για καθαρίστρια που εργάσθηκε για δυο μέρες στον καθαρισμό του  ΠΠΚ και των 
τουαλετών .Κατά τη διάρκεια του χορού και πριν από αυτόν. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε ,ομόφωνα ,η αποδοχή πολύφωτου που έκανε δωρεά προς το σύλλογο ο οικιστής μας  Ν. 
Κεράνης . Σο υπόψη πολύφωτο θα τοποθετηθεί στο Χωλ που συνδέει το Γραφείο με το ΠΠΚ και την 
κουζίνα. 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Κατόπιν διαμαρτυριών διαφημιζομένων αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν έγχρωμες οι 
καταχωρήσεις  της εφημερίδας και για να μην αυξηθεί το κόστος της να περιοριστούν τα φύλλα στα 
600 , αντί 1000 που ήταν μέχρι σήμερα , δεδομένου ότι αυτά θεωρούνται  αρκετά για την ενημέρωση 
των αναγνωστών μας.   

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίνεται ομόφωνα το κλείσιμο του ταμείου του συλλόγου για το τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ,κατά πλειοψηφία ,η τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων για τη σήμανση των  οδών  
Δρυάδων ,  Διονύσου ,  Αλκυονίδων και Άτλαντος . Οι πιο πάνω πινακίδες θα αναρτηθούν σε 
υπάρχουσες  κολώνες της ΔΕΗ.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις  31/08/2014. 
 

                        Η                                                               Ο                                                   Ο                                                
                 Πρόεδρος                                      Αντιπρόεδρος  και ταμίας                    Γεν. Γραμματέας                           
 
            Μαρ.Δεσύπρη                                        Περ.Μιχαλιτσάνος                           Χρ.Κυπριάδης      
   
                               Ο                                                                               Σο 
                    Ειδ. Γραμματέας                                                             Μέλος 
 
                   Νικ.Βασιλείου                                                       Παντ.Μυκιαδάκης 


