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Εξωραϊστικός  ύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
17 Δ 

 
Πρακτικό Ν - 6 

 
τα Βίλια Αττικής  σήμερα  01/02/ 2015 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.  Μαρία              Δεσύπρη 
3.  Χρήστος            Κυπριάδης. 
4. Χάρης                 Περδίκης  
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Παντελής        Μυκιαδάκης 

ΑΠΟΝΣΕ 
1.Ηρακλής           Ιακώβου 

 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών. ( Γ. Γραμματέας) 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα (  Αποστολή προσκλητηρίων πίτας  , κοπή της πίτας ,τηλεφωνική    
    επικοινωνία Προέδρου με Αντιδήμαρχο  για την πιστοποίηση παιδικής χαράς , επίσης τηλεφωνική 
    με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής κ. Γιάννη Βασιλείου για συνάντηση με  το Δ με  θέμα την    
    ύδρευση του οικισμού, mail προς  Αθ.Μπαλά   για την επιστολή του ) 
3.Επεξεργασία και πρόταση τροποποίησης  καταστατικού 
4.υζήτηση για την επιστολή Αθ. Μπαλά 
5.υζήτηση για το προφορικό αίτημα της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής που αφορά το σημερινό  
καθεστώς  του ΠΠΚ. 
 

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. 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Σο μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 

1. ολοκληρώθηκε ομαλά , με μεγάλη επιτυχία ,η κοπή της καθιερωμένης  πίτας στην τελετή της 
οποίας Βραβεύτηκαν τα παιδιά οικιστών που πέρασαν σε ΑΕΙ και ΣΕΙ  δόθηκαν τα γούρια 
στους τυχερούς της χρονιάς  και μοιράστηκαν στους παριστάμενους , βασιλόπιτα ,κουραμπιέδες 
μελομακάρονα ,δίπλες και τυροπιτάκια  .  

2. Έγινε νεώτερη πρόσκληση  του κ Αθ.Μπαλά , με mail του Προέδρου , να παρευρεθεί στο 
συμβούλιο του Δ  της  01/02/2015. 

3. Έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με Αντιδήμαρχο Αγγελικής Παπακωνσταντίνου   
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      για το θέμα της πιστοποίησης της παιδικής χαράς .Η απάντησή της ήταν ότι το θέμα έχει     
      δρομολογηθεί μαζί με τις υπόλοιπες παιδικές χαρές του Δήμου.  
4. Επίσης έγινε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με τον Αντιπεριφερειάρχη  Δυτ. Αττικής 

κ. Γιάννη Βασιλείου για συνάντηση με το Δ με θέμα την ύδρευση του οικισμού, όπου ο κ. 
Βασιλείου είπε ότι η συνάντηση θα γίνει αφού ενημερωθούμε πρώτα από τη Δημοτική Αρχή για 
την πορεία του έργου .  
 

Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 
Ολοκληρώθηκε  το έργο της η επιτροπής , που αφορούσε την επεξεργασία του νέου καταστατικού του 
συλλόγου  και παραδόθηκε στο Δ για τελική επεξεργασία . Σο Δ ,μετά από συζήτηση κατ’ άρθρο , 
έκανε τις τελευταίες παρατηρήσεις  οπότε και ολοκληρώθηκε το προτεινόμενο από την επιτροπή  
καταστατικό .Αυτό , αφού   καθαρογραφτεί από  τη Δικηγόρο και  μέλος της επιτροπής   Αρχοντούλας  
Βουδιγάρη , θα αναρτηθεί  στο site του συλλόγου μας για διαβούλευση και στη συνέχεια θα τεθεί για 
ψήφιση  σε Γ.  που θα γίνει το μήνα Αύγουστο  ειδικά για αυτό το λόγο (καταστατική συνέλευση ) .  
Σο Δ ευχαριστεί όλα τα μέλη της επιτροπής που συνέβαλλαν , άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο 
στην προσπάθεια αυτή. Ειδικά  ευχαριστεί το μέλος της επιτροπής   Αρχοντούλας  Βουδιγάρη που με 
τις παρατηρήσεις της  σαν Δικηγόρος αλλά και σαν συντονίστρια ήρθε σε πέρας με επιτυχία το έργο 
αυτό. 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Μετά και την σημερινή μη εμφάνιση του κ Αθ. Μπαλά στο Δ ,παρότι είχε  ειδοποιηθεί με νεώτερο 
mail  από τον Πρόεδρο ,το Δ αποφάσισε ομόφωνα τα εξής : 
1.Να μην καταχωρηθεί η επιστολή του αυτή στην εφημερίδα γιατί  τα γραφόμενα  δεν  συνάδουν με τη   
   φιλοσοφία και το σκοπό  της εφημερίδας  . 
2.Να ενημερωθεί εγγράφως  ο κ.Αθ.Μπαλά  για τα ερωτήματα που θέτει στην επιστολή αυτή. 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
Μετά την άτυπη επίσκεψη μελών της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής  στο  Δ  του περασμένου μήνα 
και της προφορικής ενημέρωσης των μελών  σχετικά με το καθεστώς που ισχύει σήμερα για το  κτίριο 
του ΠΠΚ  αποφασίστηκε ομόφωνα  να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία  με Πατέρα Κύριλλο  για 
παραπέρα ενέργειες .  

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  1/3/2015 
 
                  Ο                                    Η                                Ο                            Ο                                    Ο 
          Πρόεδρος                  Αντιπρόεδρος           Γεν. Γραμματέας            Σαμίας                    Ειδ. Γραμματέας                          
 
Περ.Μιχαλιτσιάνος          Μαρ.Δεσύπρη            Χρ.Κυπριάδης          Νικ.Βασιλείου         Χάρης Περδίκης                            
         
 

                                             Σο                                                                                   
                                          Μελος     
                                         
                                   Παντ.Μυκιαδάκης                    
 

 


