
 - 1 - 

Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
18 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν--4 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  04/12/2016 ημέρα  Κυριακή και  ώρα 11:00 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. Χάρης Περδίκης  
3. Νίκος Βασιλείου 
4. Παντελής  Μυκιαδάκης 
5. Αποστόλης Κοντογιώργης 
 
Παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος:  
 
Στέφανος      Μπαμπανιώτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μαρία Δεσύπρη 
2. Φωτεινή     Ελευθέρου 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Απολογισμός Πολιτιστικής Εκδρομής σε Πλανητάριο και Ίδρυμα Νιάρχος. 
4. Οργάνωση κοπής πίτας 15ης Ιανουαρίου.  
5. Διαγραφές μελών 
6. Διόρθωση – Συμπλήρωση ονομάτων Εφημερίδας. 
7. Παράδοση τοπογραφικού σχεδίου 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 παράδοση επιστολών από τον Πρόεδρο και το μέλος Παντελή Μυκιαδάκη στους φορείς.   
2. Ολοκληρώθηκε η περίφραξη του χώρου των σκουπιδιών.  
3. Έγινε η αγορά του κονταροπρίονου.   

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
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Η πολιτιστική μονοήμερη εκδρομή του συλλόγου στο Πλανητάριο και στο Ίδρυμα Νιάρχος , η οποία 
έγινε στις 3 Δεκεμβρίου είχε μεγάλη επιτυχία και έγινε ο οικονομικός απολογισμός της.  
  

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε η οργάνωση της κοπής πίτας. Ο οικιστής και μέλος του Συλλόγου Κώστας  
Θεοδωρόπουλος θα κάνει χορηγία 3 πίτες όπως κάθε χρονιά. Αποφασίστηκε να γίνει πρόταση για 
δωρεάν διαφήμιση στην εφημερίδα τιμής ένεκεν. Θα σταλθεί επιστολή πρόσκλησης στις αρμόδιες αρχές 
καθώς και ανακοίνωση για βράβευση επιτυχόντων τέκνων μελών του συλλόγου σε ανώτατες σχολές  
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα η παρακάτω προσέγγιση των μελών που έχουν χρέη στον 
σύλλογο. Τα μέλη που χρωστάνε από το 2012 έως τώρα θα προσεγγιστούν από την αντιπρόεδρο 
Μαρία Δεσύπρη σε μία προσπάθεια επανένταξης στον σύλλογο. Στο επόμενο ΔΣ θα αποσταλεί 
σχετική επιστολής πρόσκλησης και ειδοποίησης διαγραφής με βάση τα προβλεπόμενα από το 
καταστατικό του Συλλόγου. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκαν οι απαραίτητες διορθώσεις στα ονόματα αποστολής της εφημερίδας έτσι ώστε να 
αποφευχθούν εσφαλμένες αποστολές ή παράληψη παραληπτών. Αποφασίστηκε η διακοπή αποστολής 
εφημερίδας στα μέλη που δεν είναι ταμιακώς εντάξει από 2012 και παλαιότερα.  
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Συζητήθηκε και αποφασίστηκε η παράδοση αντίγραφου τοπογραφικού σχεδίου στον Δήμο προς 
βοήθειά του για την υλοποίηση εξωραϊστικών εργασιών στις πλατείες του οικισμού.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 14/01/2017 ημέρα 
Σάββατο ώρα 11:00. 
 
 
 
                  Ο                                   Ο                             Ο                                  To                                          To 
          Πρόεδρος                  Γεν. Γραμματέας            Ταμίας                          Μέλος                                    Μέλος                                  
 
 
 
 
    Περ.Μιχαλιτσιάνος           Χάρης Περδίκης       Νικ.Βασιλείου          Παντ.Μυκιαδάκης           Αποστ.Κοντογιώργης 
 
         


