
Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

Πρακτικό Ν – 2  
 

Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  07/10/2012 ημέρα Κυριακή  και  ώρα 17,00  
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. Απολογισμό Γενικής Συνέλευσης 
2.  Eκδρομή  συλλόγου. 
3. Έκδοση ή όχι ημερολογίου. 
4. Εορτασμός Αγίου Νεκταρίου  
5. Ώρες λειτουργίας γραφείου. 
6 Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεση  INTERNET 
7 Οικονομική ενίσχυση Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας  για την καταχώρηση   
   στην εφημερίδα  
8.Κατανομή αρμοδιοτήτων. 
9.Έγκριση διερεύνησης για αγορά πολυμηχανήματος  

 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των 

παριστάμενων μελών ακολούθησε συζήτηση και τελικά  αποφασίστηκαν τα 
παρακάτω: 

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ 

Έγιναν σχόλια και συζήτηση γύρω από τη Γ.Σ χωρίς να παρθεί καμία απόφαση  
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί από το σύλλογο  διήμερη εκδρομή στις 1 
και 2   Δεκεμβρίου με προορισμό το Δίον Κατερίνης και τον Όλυμπο. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην εκδοθεί ημερολόγιο για το 2013 
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Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει μόνο αρτοκλασία από το σύλλογο. Για την 
αγορά των άρτων θα μεριμνήσει ο πρόεδρος του συλλόγου. 

 Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να φτιαχτεί πρόγραμμα για την λειτουργία του 
γραφείου κάθε Κυριακή  11-12.Το πρόγραμμα θα φτιάξει ο Γεν. Γραμματέας. 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της αγοράς ενός P/C ( κεντρική μονάδα , 
οθόνη ) συνολικού κόστους 519 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του γραφείου. 
Επίσης αποφασίστηκε να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης με ΙΝΤΕΡΝΕΤ . Την 
συγκεκριμένη ενέργεια ανέλαβε ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα λόγω της λήξης της σύμβασης με το Δήμο Μάνδρας – 
Ειδυλλίας για 4 δημοσιεύσεις δελτίων τύπου του στην τελευταία σελίδα, η 
διαπραγμάτευση για τη νέα σύμβαση να ξεκινήσει μετά την εξόφληση από το 
Δήμο των ήδη δημοσιευθέντων.  

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι πέρα από τα καθήκοντα που έχουν από το 
καταστατικό του συλλόγου οι παρακάτω έχουν επιπλέον και τα εξής :   
Περ.Μιχαλιτσάνος  φροντίδα για την έκδοση της εφημερίδα και για την τήρηση 
πινακιδίου με τις καταχωρήσεις των διαφημίσεων . Βασιλείου Νίκος Τήρηση 
μητρώου μελών . Δεσύπρη Μαρία φροντίδα για το κλείσιμο του ταμείου κάθε 
τρίμηνο  και είσπραξη καταχωρήσεων στην εφημερίδα.  Μυκιαδάκης Παντελής 
υπεύθυνος ΠΠΚ  και φροντίδα για τη δημιουργία ομάδας εργασίας  ΠΠΚ . 
Καλλιδώνη Αναστασία Υπεύθυνη καταχωρήσεων εφημερίδας και εισπράξεων 
τους 

Επί του 9ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα και εγκρίθηκε να διερευνηθεί η αγορά ενός 
πολυμηχανήματος ( σκάνερ , Φαξ , εκτυπωτής ) για τις ανάγκες του γραφείου 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα 
συνεδρίαση  για την Κυριακή 4/11/2012 ώρα 12πμ. 
 
            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 


