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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 2 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  19/10/ 2014 ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11 πμ  στο γραφείο του 

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

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
2.  Μαρία              Δεσύπρη 
3.  Φρήστος            Κυπριάδης. 
4. Φάρης                 Περδίκης  
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Ηρακλής           Ιακώβου 
7. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Αναγνωση και υπογραφή πρακτικών. 
2.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Διάφορα έγγραφα ) 
3.ύσταση επιτροπής και καθορισμός χρονικών ορίων για την τροποποίηση του καταστατικού 
4.Προσπάθεια προσέγγισης οικιστών στα  δρώμενα του συλλόγου   
5.Κείμενο συντακτικής επιτροπής για το site. 
6.Ανάθεση και εξειδίκευση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Δ 
7.Καταστροφή παλιών μπλοκ εισπράξεων 
8.Κατάθεση στεφάνου την 28η  Οκτωβρίου. 
9.Γιορτή Αγ. Νεκταρίου 
10.Κοινοποίηση πρακτικού σε όλα τα μέλη για επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση. 
11.Εκδρομή 
12.Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
13.Όριο τιμής μικροεξόδων , χωρίς προσφορές 
 

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 μήνα που πέρασε έγιναν τα εξής έγγραφα: 

1.Ενημέρωση  ΔΟΤ  Ελευσίνας για την αλλαγή της σύνθεσης του Δ . 
2. Φαιρετισμός νέου Μητροπολίτη Μεγάρων και αλαμίνος . 
3.Κοινοποίηση σύνθεσης νέου Δ στις διάφορες υπηρεσίες. 
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα   η σύσταση επιτροπής  η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ  Περικλή 
Μιχαλιτσιάνο , Φρήστο Κυπριάδη , Μαρία Δεσύπρη  και τα μέλη του συλλόγου και δικηγόρους   
Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου , Αρχοντούλα  Βασιλείου Βουδιγάρη  και Βαγγέλη Δεσύπρη. 
Έργο της  πιο πάνω επιτροπής  είναι η επεξεργασία του υπάρχοντος καταστατικού και η πρόταση 
τροποποιήσεων που πρέπει να γίνουν προκειμένου το καταστατικό να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
ανάγκες του συλλόγου    
Επίσης ορίστηκε η διαδικασία και  τα χρονικά περιθώρια προκειμένου η διαδικασία αυτή να  έρθει στη 
Γ. τον Αύγουστο του 2015 ως εξής 
1.Επεξεργασία από την πιο πάνω επιτροπή . ( 3 μήνες ) από 2/11/2014 μέχρι τέλος Γενάρη του 2015 
2.Επεξεργασία από  Δ ( 1 μήνας ) από αρχές Υεβρουαρίου  μέχρι τέλος  Υεβρουαρίου του 2015 
3.Ανάρτηση στο site του συλλόγου μας για δημόσια διαβούλευση ( 2 μήνες ) από αρχές Μάρτη μέχρι 
τέλος Απρίλη 
4.Σελική επεξεργασία από Δ και έτοιμο για ψήφιση στη Γ.  ( 4 μήνες ) που θα γίνει τέλος 
Αυγούστου 2015                                                                                                               
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ,ομόφωνα  , μετά από εισήγηση του Φάρη Περδίκη ,να γίνει μια προσπάθεια 
προσέγγισης των οικιστών μας  , ειδικά αυτών που δεν συμμετέχουν συνειδητά . υγκεκριμένα θα 
προταθεί σε αυτούς να μας υποβάλουν προτάσεις και απόψεις σχετικά με το τι θεωρείται σημαντικό να 
γίνει κατά προτεραιότητα στην περιοχή μας.  
Οι προτάσεις  θα ομαδοποιηθούν, θα αξιολογηθούν και θα εκτελεστούν ,στο μέτρο του δυνατού, με 
γνώμονα την πλειοψηφία των απαιτήσεων και τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.  
Σα  στάδια υλοποίησης αυτής της προσπάθειας έχουν ως εξής : 

1. Περίοδος υποβολής των προτάσεων σας διάρκειας περίπου 1 μηνός μέχρι την 30η Νοεμβρίου. 
2. Ομαδοποίηση και ανακοίνωση των προτάσεων στους οικιστές μέσω του site οικισμού μας 

www.agiosnektarios.gr 
3. Αξιολόγηση και προγραμματισμός εργασιών από το Δ. 
4. Ανακοίνωση αποφάσεων. 
5. Προϋπολογισμός εργασιών και εξεύρεση πόρων. 
6. Ανακοίνωση προϋπολογισμού. 
7. υνεχής ενημέρωση εξέλιξης των έργων. 

Για την άμεση ενημέρωσή των οικιστών, πέρα από την συνεχή ανάρτηση στο internet των δεδομένων, 
το Δ προτίθεται να κάνει χρήση αποστολής προσωπικών μηνυμάτων SMS. ε περίπτωση που δεν 
επιθυμεί κάποιος τη λήψη ενημέρωσης με SMS, μπορεί με απαντητικό μήνυμα να διαγραφεί από την 
λίστα αποστολής.    

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να  αναρτηθεί  ανακοίνωση τόσο στο site  και την εφημερίδα όσο και στους 
πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας  σχετικά με την σύσταση της συντακτικής επιτροπής και  το 
έργο της ,την διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού και την διαδικασία προσέλκυσης των 
οικιστών μας. 

 
 
 
 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 

http://www.agiosnektarios.gr/
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Αποφασίστηκε , ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ να δοθούν και  άλλες αρμοδιότητες , πέρα 
από αυτές που δόθηκα στην  από 5/10/2014  συνεδρίαση  , ως εξής: 
Δεασύπρη Μαρία           :Τπεύθυνη Δημ. σχέσεων και καταχωρήσεων στην εφημερίδα. Επίσης   
                                          υπεύθυνη  για  το μητρώο οικοπέδων  
Περδίκης Φάρης             :Κύριος υπεύθυνος ιστοσελίδας συλλόγου και μητρώου μελών 
Κυπριάδης Φρήστος       : υνυπεύθυνος ιστοσελίδας  
Ιακώβου Ηρακλής         : Τπεύθυνος εθελοντισμού για καθαριότητα και άλλων δραστηριοτήτων  του    
                                           συλλόγου  
Μυκιαδάκης Παντελης  :υνυπεύθυνος εθελοντισμού για καθαριότητα και άλλων δραστηριοτήτων   
                                          του υλλόγου 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε η καταστροφή παλιών μπλοκ είσπραξης πριν την τελευταία   δεκαετία . 

Επί του 8ου 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. 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα την παραμονή του Αγ. Νεκταρίου να προσφερθούν 5 άρτοι και νερά ενώ 
ανήμερα το πρωί , μετά την εκκλησία ,να προσφερθεί καφές και κουλούρια στους εκκλησιαζόμενους . 
Για τα παραπάνω , άρτους και κουλούρια ,θα μεριμνήσει  η Μαρία Δεσύπρη 

Επί του 10ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα το πρακτικό του Δ να κοινοποιείται και στα λοιπά μέλη του συμβουλίου για 
τυχόν επεξεργασία  ή συμπληρώσεις  

Επί του 11ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε η εκδρομή να συζητηθεί αφού οριστικοποιηθούν οι επαναληπτικές δημοτικές εκλογές  
 

Επί του 12ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε  , ομόφωνα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας να γίνει στις 11/01/2014 στις 11,30 πμ 

Επί του 13ου Θέματος ΗΔ 
Για την ευελιξία του Δ αποφασίστηκε ομόφωνα  ότι για μικροέξοδα μέχρι  100 ευρώ δεν απαιτείται 
καμία  προσφορά.  
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  2/11/2014 
 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Φρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Φάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                              Σο                                       
                                          Μελος                                          Μέλος 
   
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                   Ηρακλής Ιακώβου 
 

 


