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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 23 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  27/04/ 2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 14 ,00  στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε έκτακτη 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.Ένθετη φιλοξενία  υποψηφίων Δημάρχων και Δημοτικών συμβούλων στον   
   «ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ». 
2. Έγκριση εξόδων αντικατάστασης κατεστραμμένης  περίφραξης  περιβάλλοντα   
     χώρου  εκκλησίας. και χωματουργικών εργασιών οδού Σοφοκλέους και οδού  
     πυρασφαλείας  ανατολικής  πλευράς  οικισμού. 
3. Παραίτηση  Προέδρου από τα καθήκοντά του λόγω υποψηφιότητας στις   
    δημοτικές εκλογές. 
4. Νέα συγκρότηση ΔΣ. 
 

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 

Ύστερα από  πρόταση και ενέργειες της Αναστασίας Καλλιδώνη , μέλους του ΔΣ και υπεύθυνη 
διαφημίσεων  αποφασίστηκε, στην τρέχουσα εφημερίδα  τεύχος 69 ,να τοποθετηθεί   ένθετο για  τη 
φιλοξενία  συμμετοχών  υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως του Γεώργιου  Δρίκο , 
τρισέλιδη καταχώρηση , Θανάση Πανωλιάσκου , δισέλιδη καταχώρηση ,Γιώργο Ρουμπάκη , 
μονοσέλιδη καταχώρηση και Αικατερίνη Μιχαλιστσιάνου , μονοσέλιδη καταχώρηση. 
 Για την πιο πάνω φιλοξενία θα δοθεί  οικονομική ενίσχυση προς το σύλλογο από τους 
υποψηφίους .   
 Επιπλέον αποφασίστηκε με πλειοψηφία , πέντε υπέρ ( Περικλής Μιχαλιτσάνος , Μαρία 
Δεσύπρη , Παντελής Μυκιαδάκης , Αναστασία Καλλιδώνη και Νίκος Βασιλείου) και δυο κατά              
( Γιώργος Ρουμπάκης και Χρ.Κυπριάδης ) , το ένθετο που φιλοξενεί τους υποψηφίους να εκδοθεί  σε 
έγχρωμη μορφή  για καλύτερη αναγνωσιμότητα δεδομένου  ότι αυτή η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί 
από την οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί από τους υποψηφίους . Η μειοψηφία ψήφισε το ένθετο να 
γίνει και αυτό σε ασπρόμαυρη μορφή  έτσι ώστε να μην αυξηθεί το κόστος της εφημερίδας και η 
οικονομική ενίσχυση να παραμείνει στο  σύλλογο. 



 - 2 - 

  
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ 

Εγκρίθηκαν  ομόφωνα τα έξοδα που δαπανήθηκαν για τις  αναφερόμενες ,στο θέμα , εργασίες  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Ο Πρόεδρος , Γιώργος Ρουμπάκης ,προσήλθε καταθέτοντας νέα πρόταση- για λόγους που 

ανέφερε λεπτομερώς στο ΔΣ και που έχουν σχέση με τον οικισμό και το σύλλογό μας -  για  μη 
παραίτησή του αλλά  για δήλωση κωλύματος ,σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού ,για 
ολόκληρη την προεκλογική περίοδο . Η ανωτέρω πρόταση  δεν έγινε αποδεκτή από το σώμα  και 
ακολούθησαν αναλυτικές τοποθετήσεις από μέλη του ΔΣ οι οποίες είχαν σαν βάση τους την αρχή της 
διατήρησης και της διαφύλαξης  της ουδετερότητας του συλλόγου μας  από τα αυτοδιοικητικά  
δρώμενα . Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος επανήλθε στην αρχική  του θέση για παραίτηση η οποία έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή. 

Η επιστολή της παραίτηση του Προέδρου από τα καθήκοντά του  έχει ως ακολούθως : 

Παραίτηση Προέδρου ΔΣ συλλόγου 
     Προς το ΔΣ 

Σας ενημερώνω ότι αποδέχθηκα  πρόταση για  υποψηφιότητα ως σύμβουλος της Δημοτικής 
Ενότητας Βιλίων .  

Επειδή αυτή μου η επιλογή και ενέργεια πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα στον οικισμό 
και στον σύλλογο και για λόγους ηθικής και δεοντολογίας και μόνο, αποφάσισα να θέσω την 
παραίτησή μου , από τα καθήκοντα του Προέδρου, στη διάθεση του ΔΣ του συλλόγου . Παραμένω 
απλό μέλος του παρόντος ΔΣ , έως τη λήξη της θητείας του, το ερχόμενο καλοκαίρι . 

Σας ευχαριστώ πολύ  
Γιώργος Ρουμπάκης     

                                                                                                           
Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Μετά την παραίτηση του  Προέδρου από τα καθήκοντά του ακολούθησε  διαδικασία  εκλογής 
νέου  Προέδρου . Με ψήφους 6 υπέρ και ένα λευκό εξελέγη  Πρόεδρος η Μαρία Δεσύπρη . (Λευκό 
ψήφισε ο Γιώργος Ρουμπάκης για λόγους ουδετερότητας και μόνο και σε συνέχεια του σκεπτικού της 
παραίτησής  του ) .  

Στη θέση του ταμία εξελέγη παμψηφεί  ο Αντιπρόεδρος  Περικλής  Μιχαλιτσιάνος  ενώ  τα 
υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις 31/5/2014. 
           
             O                                       Ο                                                     Ο                             H                               
      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 


