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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 4 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  07/12/ 2014 ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11 πμ  στο γραφείο του 

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

 
ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1.  Περικλής           Μιχαλιτσάνος. 
2  Χρήστος              Κυπριάδης. 
3. Χάρης                 Περδίκης  
4. Νίκος                 Βασιλείου 
5. Ηρακλής           Ιακώβου 
6. Παντελής         Μυκιαδάκης 

AΠΟΝΣΕ 
 
1.Μαρία              Δεσύπρη 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1.Αναγνωση και υπογραφή πρακτικών. 
2.Πεπραγμένα περασμένου μήνα ( Έγγραφο προς Δήμο για ονομασία οδού , έγγραφο προς   Δήμο για 
πιστοποίηση παιδικής χαράς , χορήγηση αντιγράφων προς Μπαλά Αθανάσιο , Εορτασμός  Αγ. 
Νεκταρίου μετά αρτοκλασίας  , Προσφορά καφέ στο χώρο του ΠΠΚ στους εκκλησιαζόμενους ανήμερα 
της εορτής  Αγίου  Νεκταρίου, Διανομή εφημερίδας , Ανάρτηση σε  πίνακα ανακοινώσεων και site για 
την εκδρομή) 

3.Λεπτομέρειες πίτας και Εφοδιασμός ΠΠΚ  

4.Χρηματική ενίσχυση φύλακα  οικισμού 

5.Δωρεά πίνακα πάζλ 

6.Ανάρτηση εγγράφων  στο site 

7. Οριστικοποίηση  και εκτύπωση μηχανογραφημένων καταστάσεων συνδρομών και    

    διαφημιζομένων. 
8.Εξόφληση των μικροδαπανών  (<100€)  από τον ταμία πριν την έγκριση του Δ. 
 
 Κατά την έναρξη της  συζήτησης  τέθηκε  από τον Πρόεδρο του Δ και μέλος της συντακτικής 
επιτροπής Περικλή Μιχαλιτσιάνο και συμφώνησαν και τα υπόλοιπα μέλη να συζητηθεί σαν έκτακτο 
θέμα και η  επιστολής του Αθ.Μπαλά  που  είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 
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 

Διαβάστηκε και στη συνέχεια   υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης 
συνεδρίασης. 
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Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Σο μήνα που πέρασε έγιναν οι εξής ενέργειες: 
1. αναρτήθηκε στο site και πίνακες ανακοινώσεων του οικισμού μας  η  ανακοίνωση για την εκδρομή 
2. Έγινε έγγραφο προς Δήμο Μάνδρας Ειδυλίας  για ονομασία οδού στη βορειοανατολική πλευρά του 
οικισμού. 
3.Έγινε  έγγραφο προς   Δήμο Μάνδρας Ειδυλίας  για πιστοποίηση της παιδικής χαράς του οικισμού 
μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Χορηγήθηκαν φωτοαντίγραφα εκλογικής διαδικασίας στον επίτιμο Πρόεδρο κ Μπαλά  Αθανάσιο 
μετά από αίτησή του. 
5. Πραγματοποιήθηκαν οι εορταστικές  λειτουργίες του Αγ, Νεκταρίου τόσο την παραμονή  το βράδυ η 
αρτοκλασία όσο και ανήμερα το πρωί η θεία λειτουργία . Μετά τη θεία λειτουργία  στο χώρο του ΠΠΚ  
προσφέρθηκε καφές και εδέσματα στους εκκλησιαζόμενους. 
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκαν τα εξής : 
τον τυχερό του φλουριού να δοθεί αναμνηστικό γούρι.  
τους επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΣΕΙ να δοθούν , όπως κάθε χρόνο , αναμνηστικά  δώρα. 
Θα μεριμνήσει ο υπεύθυνος   Παντ. Μυκιαδάκης  ώστε στην κοπή της πίτας να υπάρχουν στο ΠΠΚ  
τα απαιτούμενα πιάτα , ποτήρια ,χαρτοπετσέτες , αναψυκτικά , νερά , κουραμπιέδες , μελομακάρονα 
κλπ 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να δοθεί στο φύλακα του οικισμού μας , Φώντα Σζεμπελίκο , οικονομική 
ενίσχυση , λόγω εορτών , 100 ευρώ για τα δυο παιδιά του. 

 
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε , ομόφωνα , να γίνει δεκτή η δωρεά προς το σύλλογό μας  ενός πίνακα πάζλ 
διαστάσεων 1,50χ1,10 .Ο πιο πάνω πίνακας , ο οποίος είναι αντίγραφο έργου της αναγέννησης , θα 
καδρωθεί  με έξοδα του συλλόγου και θα αναρτηθεί στο ΠΠΚ  

 
Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε , κατά πλειοψηφία , η ανάρτηση των εγγράφων του Δ στο site . Προς τούτο θα 
τροποποιηθεί από το Χάρη Περδίκη το site και θα δημιουργηθεί ειδική θέση για την ανάρτηση των 
εγγράφων που διεκπεραιώνει το Δ κάθε μήνα . 

 
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 

Ανανεώθηκαν , οριστικοποιήθηκαν και εκτυπώθηκαν,  από τον ταμία του συλλόγου Νίκο Βασιλείου, 
μηχανογραφικές  καταστάσεις  από τις οποίες  προκύπτουν οι συνδρομές  τόσο των  οικιστών μας  όσο 
και οι διαφημιζόμενοι στην εφημερίδα μας.  

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε , ομόφωνα ,οι μικροδαπάνες  (<100€)   να εξοφλούνται  από τον ταμία  πριν από την 
έγκριση του Δ 

Επί του μοναδικού εκτάκτου Θέματος  
Αφού διαβάστηκε από τον Πρόεδρο η επιστολή του κ. Αθ. Μπαλά για να ενημερωθούν τα μέλη  
αποφασίστηκε , ομόφωνα , να  προσκληθεί  ο  πιο πάνω  στο επόμενο Δ που  θα γίνει  στις 
28/12/2014 ή  στις  10/1/2015  ώρα 11 πμ προκειμένου να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις στα 
αναφερόμενα της αίτησης.  
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 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις    27/12/2015 
 
 
                  Ο                                              Ο                             Ο                                     Ο 
          Πρόεδρος                             Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος                       Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                              Σο                                       
                                          Μελος                                          Μέλος 
   
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                   Ηρακλής Ιακώβου 


