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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 12 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  30/06/ 2013  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 7,00 μμ  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                         
( Εξέλιξη υδροδότησης  ) .  
2.Οικονομικός απολογισμός εκδρομής. ( ταμίας  ) 
3.Λειτουργία  ΠΠΚ. ( Γεν. Γραμματέας  ) 
4.Εορτασμός Αγίας Μαρίνας 
5.Αλλαγή τυπογραφείου για την εκτύπωση της εφημερίδας ( Πρόεδρος  Αντιπρόεδρος ) 
6.Οικονομικός απολογισμός έργων 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 
 

 Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για ενέργειες που έγιναν από μέρους του το  
μήνα που πέρασε  και συγκεκριμένα αναφέρθηκε  στα εξής θέματα: 
Εξέλιξη υδροδότησης. Τελείωσαν τα μπετά της δεξαμενής και σχεδόν τα φρεάτια που 
προβλέπονται  στις διασταυρώσεις των σωληνώσεων του δικτύου .  Επιπλέον  έχει ήδη  
ξεκινήσει το αντλιοστάσιο που βρίσκεται στη βρύση της ‘’Τσία’’ . 
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Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Εγκρίθηκε  ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός της εκδρομής ο οποίος έχει ως 

εξής: 
         Έσοδα από την εκδρομή ( 20χ55)   =      1100 ευρώ 
         Κόστος λεωφορείου                                   550 ευρώ 
         Έσοδα ταμείου συλλόγου                          550 ευρώ 
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα  σε πρόταση του Γεν. Γραμματέα η προβολή  Ελληνικών 
κινηματογραφικών  ταινιών  στο χώρο του ΠΠΚ κατά την καλοκαιρινή περίοδο η 
οποία θα αρχίζει από το Σάββατο 22/7/2013 μέχρι τέλος Αυγούστου. 
Η συχνότητα προβολής θα εξαρτηθεί από τον κόσμο που υπάρχει στον οικισμό μας . Οι 
οικιστές μας θα ενημερώνονται με σχετικές ανακοινώσεις και πρόγραμμα προβολής 
ταινιών για όλη την περίοδο.                                                                                                              
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα στη γιορτή της Αγ. Μαρίνας , επειδή πέφτει  καθημερινή μέρα 
,να προσφερθεί  στους εκκλησιαζόμενους  μόνο γλυκό και αναψυκτικό. Η Μαρία 
Δεσύπρη ανέλαβε να φέρει τα γλυκά από τον οικιστή μας  Θεοδωρόπουλο Κώστα 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του τυπογραφείου της εφημερίδας  για τους εξής 
λόγους :  Πιο προσιτή η θέση του τυπογραφείου  στον οικισμό μας  ( Μάνδρα Αττικής ) . 
Περαιτέρω μείωση του κόστους έκδοσης. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε ομόφωνα το συνολικό κόστος τω έργων του οικισμού που είχαν εγκριθεί  
στην από  7/4/2013 συνεδρίαση του ΔΣ και το οποίο αναλύεται ως εξής : 
1) Ανάπλαση παιδικής χαράς                                                                   : 4623,35  ευρώ  
2) Χωματουργικά – Καθαρισμοί – Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών   : 1200 ,00  ευρώ 
3) Κατασκευή πέτρινου παρτεριού στο χώρο σκουπιδιών                     :    300,00  ευρώ  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις 
03/08/2013. 
            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 


