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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 6 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  5/1/2013 ημέρα   Σάββατο  και  ώρα  12,00     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. Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε 
2. Κοπή πίτας ( προετοιμασία , προσκλήσεις κλπ)  ( Β Μέρος) 
3. Κλείσιμο ταμείου συλλόγου τριμήνου Σεπτ.2012 – Δεκ. 2012 
 

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 
Τα θέματα αυτά αφορούν κυρίως  τις εργασίες ύδρευσης του οικισμού  και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται σήμερα ο φύλακας του οικισμού . 

Όσο αφορά το πρώτο θέμα  ,σύμφωνα με τις πληροφορίες του προέδρου ,οι εργασίες για την 
ύδρευση προχωράνε κανονικά χωρίς προβλήματα και επιπλέον  έχει ξεκινήσει και η διαδικασία 
αδειοδότησης  ,για  τη  κατασκευή της δεξαμενής , από το Δασαρχείο. 

Αυτό που επισημάνθηκε από τον πρόεδρο προς τους υπευθύνους του έργου ήταν η παραχώρηση 
χρήσης του χώρου ,όπου θα κατασκευαστεί  η δεξαμενής ,η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί  ακόμα  . 

Όσο αφορά το δεύτερο θέμα και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοδομικού τετραγώνου 
όπου σήμερα βρίσκεται ο φύλακας του οικισμού ο πρόεδρος μας ενημέρωσε ότι ήρθε κλιμάκιο του 
Δήμου να ελέγξει , ύστερα από καταγγελία   οικιστή, για το πιο πάνω θέμα . 
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Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
 

Αποφασίστηκε ομόφωνα στην κοπή της πίτας να προσφερθεί στους υπάρχοντες   κρύο πιάτο 
που θα αποτελείται από  τυροπιτάκια , λουκανικοπιτάκια , πιτσάκια και brios ,κρασί, τσίπουρο και 
αναψυκτικά. Τα παραπάνω θα γίνουν με έξοδα του συλλόγου .Την  παραγγελία των φαγώσιμων 
ανέλαβε το μέλος του ΔΣ Μαρία Δεσύπρη η οποία θα γίνει στον κ. Θεοδωρόπουλο για 200 άτομα 
περίπου. Τα αναψυκτικά ανέλαβε ο πρόεδρος από την κάβα του Γιώργου Μειντάνη  με τη συμφωνία 
να πληρωθούν μόνο όσα καταναλωθούν και τα υπόλοιπα που περισσέψουν να του επιστραφούν. 

Αποφασίστηκε επίσης να προσκληθούν όλοι οι βουλευτές  Περ. Αττικής , Αντιπεριφερειάρχης , 
Περιφερειακοί σύμβουλοι , Δήμαρχος , όλοι οι Δημοτικοί σύμβουλοι , Διοικητής  Α/Σ Βιλίων , Διοικητής 
Τροχαίας Ελευσίνας , Αρχιμανδρίτης Κύριλλος και όλοι οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων της 
περιοχής μας. 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
 
Εγκρίθηκε ομόφωνα  , με την υπογραφή όλων των μελών  ,το κλείσιμο του ταμείου του 

συλλόγου για το τρίμηνο   Σεπτ.2012 – Δεκ. 2012                                                                                                               
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις 03/02/2013. 
 
 
 
            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 


