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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 29 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  21/09/ 2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11       

στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε 
έκτακτη συνεδρίαση τα κάτωθι μέλη του Δ του συλλόγου ,  που είχε απαρτία , 
για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

1.  Μαρία               Δεσύπρη 
2.  Περικλής          Μιχαλιτσάνος. 
3.  Παντελής         Μυκιαδάκης 
4.  Νίκος                Βασιλείου 
5.  Ηρακλής          Ιακώβου 

ΑΠΟΝΣΕ 
 
1.Χρήστος            Κυπριάδης 
2.Αναστασία       Καλλιδωνη 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Έγκριση εγγραφής δύο (2)  οικιστών ως 2α μέλη στο μητρώο μελών του 
υλλόγου μετά από αίτησή τους 
2.Έγκριση υποψηφιοτήτων μελών  Ε.Ε.  
3.Έγκριση υποψηφιοτήτων μελών  Δ.. 
4. Δωρεά ρούχων από το κ. Μπισταράκη Λουκά 
 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού εξετάστηκαν οι σχετικές αιτήσεις  
ακολούθησε συζήτηση και τελικά  αποφασίστηκαν ,κατά θέμα , τα παρακάτω: 
 

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ 

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εγγραφή ως 2ου μέλους της κας Μάντη Ελένης 
και της κας Μιχαλοπούλου Αναστασίας στο μητρώο μελών του υλλόγου. 
 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Εγκρίθηκε η υποψηφιότητα του αράντου Ευαγγέλου και του Μυγδάλη 
Γεωργίου για την Ε.Ε. και δόθηκε μόνο για την υποβολή υποψηφιοτήτων μελών 
Ε.Ε., παράταση μέχρι την ημερομηνία των εκλογών λόγω μη συμπλήρωσης του 
απαραίτητου αριθμού υποψηφίων.  

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Εγκρίθηκε η υποψηφιότητα των κάτωθι υποψηφίων μελών του Δ. 
Α) Περδίκης Χαράλαμπος    Σ) Μιχαλιτσιάνος Περικλής 
Β) Κυπριάδης Χρήστος      Ζ) Κοντογιώργης Απόστολος 
Γ) Δεσύπρη Μαρία            Η) Ζαρκαδούλας Λάμπρος 
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Δ) Βασιλείου Νίκος                  Θ) Μάμαλης Ιωάννης  
Ε) Μυκιαδάκης Παντελής      Ι) Ιακώβου Ηρακλής 
                                       ΙΑ) Κουλιζάκος Γεώργιος 
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε η διάθεση των ρούχων που προσέφερε ο κος Λουκάς 
Μπισταράκης « πατέρας της ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα», σε ορφανοτροφεία 
και πτωχούς.  
 
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία 
μεταξύ της Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, προκειμένου να διερευνηθεί ο 
λόγος της απουσίας του δεύτερου. την τηλεφωνική επικοινωνία ο Γενικός 
Γραμματέας ενημέρωσε τη Πρόεδρο για την πρόθεση του πρώην Προέδρου του 
Δ κου Ρουμπάκη Γεωργίου, να θέσει υποψηφιότητα για μέλος του Δ του 
υλλόγου στις ερχόμενες εκλογές και πρότεινε το Δ να αποδεχθεί με τον τρόπο 
αυτό (τηλεφωνικά και μέσω τρίτου προσώπου) την αίτησή του. Ακολούθησε 
συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων μελών του Δ και αποφασίστηκε ότι 
λόγω των διατάξεων του καταστατικού του υλλόγου δεν είναι δυνατόν να 
αποδεχθεί την αίτηση κατά τον ανωτέρω τρόπο.  
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε  
 
 
            Η                                        Ο                                                    Ο                                      
      Πρόεδρος                   Αντιπρόεδρος  και ταμίας                Ειδ. Γραμματέας                                                                                       
 
    Μαρ.Δεσύπρη                     Περ.Μιχαλιτσάνος                      Νικ.Βασιλείου                                     
         
                                                                                
        Σο  Μέλος                                                 Σο  Μέλος 
 
 Παντ. Μυκιαδάκης                                             Ηρακλής Ιακώβου 


