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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 16 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  15/12/ 2013  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 12       

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.  Γιώργος            Ρουμπάκης 
2.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4.  Μαρία              Δεσύπρη 
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Αναστασία       Καλλιδώνη. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Κοπή πίτας  ( Πρόεδρος ) 
2. Πρόταση για  απονομή πλακέτας  στον παραχωρητή του χώρου όπου   
    κατασκευάστηκε η  δεξαμενή νερού της ύδρευσης ( Πρόεδρος )  
3.Κλείσιμο ταμείου τρίτου τριμήνου 2013 ( Ιούλιος -Σεπτέμβριος ) ( Ταμίας )  
4. Απολογισμός διήμερης εκδρομής  Πηλίου. ( Ταμίας ) 
5. Αγορά και φύτευση πικροδαφνών  για το παρτέρι του χώρου των σκουπιδιών.   
    ( Μιχαλιτσιάνος – Μυκιαδάκης ) 
 

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 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η εκδήλωση για την κοπή της πίτα να γίνει την 
Κυριακή στις 19/01/2013 και ώρα 11,00 πμ και να προσκληθούν όλοι οι 
βουλευτές   , Αρχές  και  φορείς   της περιοχής μας. 

Επίσης  αποφασίστηκε ομόφωνα  να προσφερθεί στους υπάρχοντες  πιάτο 
που θα περιέχει  σαντουιτσάκια  τύπου  <<μπόμπα>>  και  κοντοσούβλι  . 
Επιπλέον  θα προσφερθούν , κρασί, τσίπουρο και αναψυκτικά.  

 



 - 2 - 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Εγκρίθηκε ομόφωνα να , μετά από πρόταση του Προέδρου , να 

απονεμηθεί στον Μελέτη  Λεμπέση   τιμητική πλακέτα για την παραχώρηση του 
χώρου όπου κατασκευάστηκε η δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού μας .  

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Εγκρίθηκε ομόφωνα  το κλείσιμο ταμείου του τρίτου τριμήνου                                                                                                                
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Εγκρίθηκε  ομόφωνα  ο  οικονομικός απολογισμός της εκδρομής του Πηλίου ο 
οποίος έχει ως εξής:  
 Έσοδα ( 5842 Ευρώ)  - Έξοδα ( 4955,70  Ευρώ)  = Κέρδος Συλλόγου ( 886,30 
Ευρώ).   
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να η αγορά και φύτευση 10  πικροδαφνών οι 

οποίες θα φυτευτούν στο παρτέρι του χώρου των απορριμμάτων. 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  την 
Κυριακή 5/1/2013 και ώρα  18,00 . 
 
 
 
            Ο                           Ο                               Ο                          Η                           
      Πρόεδρος            Αντιπρόεδρος       Γεν. Γραμματέας        Ταμίας                       
 
 
Γιώρ. Ρουμπάκης  Περ.Μιχαλιτσάνος      Χρ.Κυπριάδης     Μαρ.Δεσύπρη 
 
 
            Ο                                                                        Το 
Ειδ. Γραμματέας                                                      Μέλος 
 
 Νικ.Βασιλείου                                              Παντ.Μυκιαδάκης 


