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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 14 

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  07/09/ 2013  ημέρα Σάββατο  και  ώρα 19,30       

στο γραφείο του εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος συνήλθαν σε τακτική 
συνεδρίαση τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου , που είχε πλήρη 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. Αναστασία       Καλλιδώνη. 
7. Παντελής        Μυκιαδάκης 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.Ενημέρωση προέδρου για τις ενέργειες που έγιναν το μήνα που πέρασε 
2.Επανεξέταση  ομάδας εργασίας του  ΠΠΚ  (Γ. Γραμματέας). 

3.Επανεγγραφή μελών οικογένειας οικιστών  που απεβίωσαν ( Πρόεδρος ) 

4.Γραπτή ευχαριστήρια – επιβεβαίωση για προσφορές ειδών από τρίτους ή μέλη    

   προς το  σύλλογο ( Πρόεδρος ) 

5.Ανάθεση  περαιτέρω αρμοδιοτήτων στον ειδικό Γραμματέα. ( Πρόεδρος ) 

6. Εκδρομή συλλόγου  

7.Διαφημιστικές πινακίδες επαγγελματιών μέσα στο χώρο του οικισμού                         

   ( Αντιπρόεδρος  και  Μέλος Μυκιαδάκης )  

8.Δικαίωμα ψήφου δεύτερου ή περισσοτέρων μελών ανά  ιδιοκτησία ( Πρόεδρος) 
 
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  και συγκεκριμένα αναφέρθηκε  , αναλυτικά ,στα δυο 
έγγραφα που διαβίβασαν προς το σύλλογό μας , μετά από έγγραφο  αίτημά μας , 
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τόσο η Περιφέρεια  Δυτ. Αττικής όσο  και ο Δήμος  Μάνδρας Ειδυλλίας .Και τα 
δυο αφορούσαν την πορεία της ύδρευσης τόσο από οικονομική  όσο και από 
τεχνική άποψη. Τα υπόψη έγγραφα ζητήθηκαν  από τις πιο πάνω υπηρεσίες  για 
την ενημέρωση της  Γενικής συνέλευσης.    

Επίσης αναφέρθηκε στο καλούπωμα  και στο Gro beton που θα ρίξει ο 
Δήμος  στο χώρο των σκουπιδιών. 

 
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ   

Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από  εισήγηση  του Γ. Γραμματέα , η 
ανάγκη ανασύστασης της  ομάδας εργασίας  του ΠΠΚ  με νέα πρόσωπα  που θα 
έχουν διάθεση για προσφορά και ελεύθερο χρόνο. Την εργασία αυτή  ανέλαβε να 
φέρει σε πέρας  ο υπεύθυνος του ΠΠΚ  και μέλος του ΔΣ Παντελής  Μυκιαδάκης 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα  ,μετά από εισήγηση του Προέδρου ,τα  μέλη  των 
οικογενειών  οικιστών  - μελών που απεβίωσαν  και είχαν οικονομικές 
υποχρεώσεις , να εγγράφονται  εφόσον το επιθυμούν  στο σύλλογο , με τη 
διαδικασία της αρχικής εγγραφής χωρίς την αποπληρωμή τυχόν χρωστούμενων  
ποσών από προηγούμενα  χρόνια.                                                                                                             
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου , στο εξής να 

αποστέλλεται γραπτή ευχαριστήρια επιβεβαίωση για προσφορές ειδών από 
τρίτους ή μέλη προς το σύλλογο.  

 
Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου , να 
ανατεθούν περαιτέρω αρμοδιότητες στον ειδικό Γραμματέα Ν. Βασιλείου και 
συγκεκριμένα  να του ανατεθεί η συνέχιση του Μητρώου οικοπέδων –
ιδιοκτησιών ,που ήδη έχει ξεκινήσει από τον Πρόεδρο , έως την αποπεράτωσή 
του.  Η πιο πάνω εργασία κρίνεται ισάξια του μητρώου μελών  για την καλύτερη 
οργάνωση του  συλλόγου. 
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
Αποφασίστηκε ομόφωνα , η διήμερη εκδρομή του συλλόγου να γίνει στο 

Πήλιο στις 16 & 17 Νοεμβρίου 2013.Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την 
τιμή κατά άτομο  θα ανακοινωθούν  μετά από προσφορές  λεωφορείων και 
ξενοδοχείων . Την οργάνωση της εκδρομής  θα επιμεληθούν τα μέλη του ΔΣ  
Παντελής  Μυκιαδάκης  και  Νίκος  Βασιλείου , όσο αφορά τη διαδρομή του 
λεωφορειου και η  Μαρία Δεσύπρη όσο αφορά το ξενοδοχείο.    

 
Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Αντιπροέδρου και του 
μέλους τυ ΔΣ  Π. Μυκιαδάκη  και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του 
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καταστατικού μας από τα οποία προκύπτει ότι ο σύλλογό μας είναι υπεύθυνος 
για την διατήρηση της φυσικής ευμορφίας του τόπου , η ίδρυση καλαίσθητου 
οικισμού κλπ , να γίνει προσπάθεια απομάκρυνσης ,από τους ενδιαφερόμενους 
επαγγελματίες  , όλων των  διαφημιστικών  πινακίδων  που υπάρχουν μέσα στον 
οικισμό μας και υποβαθμίζουν αυτόν . Αφού προηγηθεί καταγραφή τους  από 
Περ. Μιχαλιτσιάνο και Παντ.  Μυκιαδάκη θα αναλάβει ο Πρόεδρος για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και περαιτέρω διαδικασίες. 

 
Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 

Αποφασίστηκε ομόφωνα , μετά από εισήγηση του Προέδρου και για  αποφυγή 
παρερμηνειών ότι , δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του συλλόγου θα έχουν το 
δεύτερο ή και περισσότερα  εγγεγραμμένα μέλη ανά  ιδιοκτησία , αν και εφόσον 
αυτά είναι ταμειακά εντάξει και τις δυο τουλάχιστον  χρονιές της θητείας του  
παρελθόντος  ΔΣ. Η οικονομική τακτοποίηση θα μπορεί να γίνει και αναδρομικά.  
 Εξαίρεση θα αποτελεί η εγγραφή νέας ιδιοκτησίας/ μελών την τρέχουσα 
εκλογική χρονιά . 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα στις  
6/10/2013 
 
 
            Ο                                            Ο                                                  Ο                            Η                           
      Πρόεδρος                           Αντιπρόεδρος                        Γεν. Γραμματέας               Ταμίας                       
 
 
Γιώρ. Ρουμπάκης              Περ.Μιχαλιτσάνος                       Χρ.Κυπριάδης            Μαρ.Δεσύπρη 
 
 
 
            Ο                                                         Το                                      Το 
Ειδ. Γραμματέας                                        Μελος                                Μέλος 
   
 
 Νικ.Βασιλείου                                 Αναστ.Καλλιδώνη                Παντ.Μυκιαδάκης 


