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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

Πρακτικό Ν – 1  
 

τα Βίλια Αττικής  σήμερα  05/10/2014  ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11,00  στο γραφείο του 
εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος υνήλθαν τα  μέλη  που εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες της 
28/09/2014  , κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Νικόλαου Βασιλείου  σε 
συνεδρίαση προκειμένου , σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού , να συγκροτηθούν σε σώμα και 
στη συνέχεια να συζητήσουν για διάφορα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του νέου Δ.  

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

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

6 .Χάρης                Περδίκης 

7.Χρήστος            Κυπριάδης.      
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.υγκρότηση  Διοικητικού υμβουλίου σε σώμα , σύμφωνα με το άρθρο 12 του   
   καταστατικού . 
2.υγκρότηση συντακτικής επιτροπής. 
3.Διάφορα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του  Διοικητικού συμβουλίου 

 
Επί του  1ου Θέματος ΗΔ 

 
Σο μέλος που πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες  της 28/09/2014  , Νίκος Βασιλείου , πήρε το λόγο 

και εξήγησε γιατί  δεν θέλει να θέσει τον εαυτό του στην υποψηφιότητα  του Προέδρου .τη συνέχεια 
κατέθεσε και επιστολή που εξηγεί αναλυτικά τους λόγους  αυτούς  η οποία έχει ως εξής:      

  Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων καταμζτρθςθσ τθσ ψθφοφορίασ που διεξιχκθ τθν 28-9-2014 και λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ παραινζςεισ μερίδασ οικιςτϊν για υποβολι υποψθφιότθτασ για τθν προεδρία του ΔΣ του Συλλόγου, επικυμϊ να κατακζςω 

τα ακόλουκα:  

  Μετά τθν ζντονθ κριτικι που ακοφςτθκε ςτθν ΓΣ για τα πεπραγμζνα του απερχόμενου ΔΣ και ςυνεκτιμϊντασ τα ανωτζρω 

αναφερκζντα αποτελζςματα, εκτιμϊ ότι θ εκλογι μου ωσ Προζδρου του ΔΣ, με βάςθ το νεαρότερο τθσ θλικίασ μου και τθν βραχφτερθ 

ζκκεςι μου ςτθ «φκορά τθσ Διοίκθςθσ», κα αποτελοφςε παράγοντα ςυςπείρωςθσ και ςυςτράτευςθσ για τα μζλθ του Συλλόγου μασ. 

Έχοντασ όμωσ αντίλθψθ τθσ ευκφνθσ που ςυνεπάγεται θ εκλογι ςε αυτι τθ κζςθ και προςμετρϊντασ: 

 τον περιοριςμζνο ελεφκερο χρόνο μου, ιδιαιτζρωσ τισ κακθμερινζσ θμζρεσ λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων 

 το γεγονόσ ότι διάγω τα πρϊτα χρόνια του ζγγαμου βίου μου, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν προςωπικι μου ηωι και 

 τθν ςαφζςτατθ υπζρτερθ εμπειρία ςε κζματα διοίκθςθσ του Συλλόγου άλλων μελϊν του νεοεκλεγμζνου ΔΣ 

αποφαςίηω ςυνειδθτά και μετά από ϊριμθ ςκζψθ να μθν διεκδικιςω τθν προεδρία, αλλά να προςφζρω ςτο μζτρο των δυνατοτιτων 

μου, από οποιαδιποτε άλλθ κζςθ ςυμφωνιςουμε με τα υπόλοιπα μζλθ του ΔΣ, καλϊντασ ταυτόχρονα το ςφνολο των μελϊν του 

Συλλόγου να ςτθρίξουν, να βοθκιςουν και να ςυμβάλουν δθμιουργικά ςτο ζργο του νζου ΔΣ. 

                                                                                                          Με εκτίμθςθ 

                                                                              Νίκοσ Βαςιλείου 
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τη συνέχεια ετέθησαν υποψηφιότητες  και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία , σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του καταστατικού η οποία είχε τα εξής αποτελέσματα: 

 
Πρόεδρος            :   Μιχαλιτσιάνος    Περικλής  (με 5 ψήφους υπέρ + 1 λευκό  + 1 Ηρακλής Ιακώβου )           
Αντιπρόεδρος     :    Δεσύπρη              Μαρία      ( με 6ψήφους υπέρ + 1 λευκό)      
Γ. Γραμματέας   :   Κυπριάδης           Χρήστος   ( με 7 ψήφους υπέρ) 
Ε. Γραμματέας   :   Περδίκης              Χάρης      ( με 7 ψήφους υπέρ) 
Σαμίας                :   Βασιλείου             Νίκος       ( με 7 ψήφους υπέρ) 
Μέλος                 :  Μυκιαδάκης         Παντελής  
Μέλος                 :  Ιακώβου               Ηρακλής 

 
Επί του  2ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα ότι για την ποιοτικότερη αναβάθμιση της εφημερίδας 
συγκροτείται τριμελής συντακτική επιτροπή η οποία αποτελείται από: 

1.Περικλή    Μηχαλιτσιάνο 
2.Ηρακλή    Ιακώβου και 
3.Χάρη         Περδίκη 

το έργο της οποίας είναι η περισυλλογή , επιμέλεια και ταξινόμηση της ύλης και η διαδικασία έκδοσης 
της εφημερίδας . 
 

Επί του  3ου Θέματος ΗΔ 
Για την καλλίτερη λειτουργία του Δ αποφασίστηκαν , ομόφωνα   τα εξής : 

1.Τπεύθυνος  για την καλή  λειτουργία του ΠΠΚ ορίζεται  ο Παντελής Μυκιαδάκης 
2.Ο ταμίας σε πρώτη ζήτηση θα πρέπει να έχει  αποθεματικό 1500 ευρώ στο ταμείο του   
   υλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. 
3. Σον ταμία κωλυόμενο ή απόντα αναπληροί ο  Ηρακλής Ιακώβου . 
4.Σα συμβούλια θα γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα  ώρα 11,00 πμ με ατζέντα που  θα   
    καθορίζει  ο Πρόεδρο μετά του  Γ. Γραμματέα και η οποία θα κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς    
   (3) μέρες πριν το συμβούλιο  και στα υπόλοιπα  μέλη για ενημέρωση και τοποθέτηση. 
5. ε περίπτωση διαφωνίας σε ένα θέμα  στα πρακτικά θα αναγράφονται  και ο αριθμός και τα   
    ονόματα  και των πλειοψηφούντων και των  μειοψηφούντων.  
 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  για τις 19/10/2014 
            
 
              Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
      Πρόεδρος                   Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας          Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         
 
                                             Ο                                                Σο                                       
                                          Μελος                                          Μέλος 
   
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                   Ηρακλής Ιακώβου 
 


