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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 5 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  27/12/ 2014 ημέρα  άββατο  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.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4. Χάρης                 Περδίκης  
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Ηρακλής           Ιακώβου 
7. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Αναγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 
2.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Πρόσκληση κ.Αθαν.Μπαλά, Πραγματοποίηση εκδρομής 
,,Ανάρτηση ανακοίνωσης  για την κοπή της πίτας σε site και πίνακες οικισμού ) 
3.Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής  και εγγραφής  ( Γ. Γραμματέας) 
4. Διαγραφή μελών ( Γ. Γραμματέας ) 
5. υζήτηση επιστολής Αθ. Μπαλά με παρουσία του ιδίου.  
6.Απολογισμός εκδρομής. 
 

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  αναρτήθηκε στο site και πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας  η ανακοίνωση 
για την κοπή της πίτας  .Επιπλέον έγινε πρόσκληση  και τηλεφωνική επικοινωνία στον κ Αθ.Μπαλάς  
να παρευρεθεί στο συμβούλιο του Δ που θα γινόταν τελικά στις 27/12/2014 προκειμένου να δοθούν 
εκατέρωθεν διευκρινήσεις . 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Επί του 3ου θέματος αποφασίστηκαν τα εξής: 
1.Με ψήφους ( 6)  υπέρ και ( 1 ) κατά ( Χρ.Κυπριάδης ) η ετήσια συνδρομή να διαμορφωθεί σε 25 ευρώ 
ενιαία  για όλα τα μέλη .Η άποψη του μειοψηφούντος  είναι η ετήσια συνδρομή να γινόταν 20 ευρώ 
για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη. 
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 ( Μέχρι σήμερα η ετήσια συνδρομή για όλα τα μέλη της οικογενείας  ήταν 20 ευρώ για κάθε μέλος  της 
οικογενείας  εφόσον τα μέλη αυτά ήταν πάνω από δυο ή  30 ευρώ εφόσον ήταν εγγεγραμμένο  μόνο το 
ένα  μέλος  ) . 
2.Ομόφωνα  η εγγραφή να διαμορφωθεί σε 10 ευρώ ( Μέχρι σήμερα ήταν 20 ευρώ ) 
3.Ομόφωνα  οι πιο πάνω τιμές θα ισχύουν για συνδρομές από 1/1/2015 . Για συνδρομές προηγούμενων 
ετών που δεν έχουν εξοφληθεί  εξακολουθεί να ισχύει η  προηγούμενη τιμή της συνδρομής.  

 
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε με ψήφους (6) υπέρ και (1) κατά ( Χρ.Κυπριάδης) η διαγραφή των μελών που οφείλουν 
ετήσιες συνδρομές  πέραν τις διετίας να γίνει αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το σκεπτικό 
μήπως κάποιος πληρώσει τις ετήσιες συνδρομές που χρωστάει. Ση διαδικασία αυτή ανέλαβε το μέλος 
του Δ Μαρία Δεσύπρη με την υποχρέωση να την έχει ολοκληρώσει μέχρι το Δ  του Απρίλη. Η 
άποψη του μειοψηφούντος ήταν να γίνουν από τώρα. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δ δεν εμφανίστηκε , όπως είχε προσκληθεί και συμφώνησε , ο κ. 
Αθ.Μπαλάς λόγω ανωτέρας βίας .Ο Πρόεδρος θα επικοινωνήσει μαζί του για νέα συνάντηση όταν θα 
εκλείψουν οι πιο πάνω λόγοι  που δεν κατέστησαν εφικτή τη συνάντηση αυτή. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίνεται  , ομόφωνα , ο απολογισμός της εκδρομής που πραγματοποιήθηκε στη Βεργίνα στις 13 και 
14 Δεκεμβρίου  , ο οποίος έχει ως εξής: 
ύνολο εισπράξεων  75 ευρώ τιμή συμμετοχής /άτομο (Χ) 53 άτομα                          = 3975       ευρώ 

ύνολο εξόδων – πληρωμών ( Λεωφορείο , Ξενοδοχείο ,διάφορα μικροέξοδα = 3367,26  ευρώ 

υνολικό κέρδος συλλόγου                                                                                   =  607,74   ευρώ 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  1/2/2015 
 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                              Σο                                       
                                          Μελος                                          Μέλος 
   
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                   Ηρακλής Ιακώβου 
 

 


