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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
16 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν -24  

 
Στα Βίλια Αττικής  σήμερα  31/05/ 2014  ημέρα Σάββατο   και  ώρα 19,00   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.  Μαρία              Δεσύπρη 
2.  Περικλής         Μιχαλιτσάνος. 
3.  Χρήστος           Κυπριάδης. 
4.  Γιώργος           Ρουμπάκης 
5. Νίκος                Βασιλείου 
6. Αναστασία       Καλλιδώνη. 
7. Παντελής         Μυκιαδάκης 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Ακύρωση εκδρομής  

2. Εκδηλώσεις και δραστηριότητες για το καλοκαίρι 

3.  Αιτήσεις συνδέσεων υδροδότησης 

4. Ανακοίνωση απόφασης εκκλησιαστικής υποεπιτροπής για τη χρήση του προαύλιου χώρου του 
ΠΠΚ 

5. Εφημερία γραφείου .    

 
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 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να ακυρωθεί , λόγω εκλογών ,επ’ αόριστον η εκδρομή που είχε 
προγραμματιστεί για την 1/6/2014 . 

Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    
Αποφασίστηκε , ομόφωνα η διενέργεια  εκδηλώσεων από το σύλλογο κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο από  26/07/2014 έως 24/08/2014 όπως κινηματογράφος , περίπατοι , καραόκε κλπ. Για τις πιο 
πάνω εκδηλώσεις θα καταρτιστεί εγκαίρως αναλυτικό πρόγραμμα από το ΔΣ για την ενημέρωση των 
οικιστών μας .  

Επίσης αποφασίστηκε να γίνει χοροεσπερίδα  την Παρασκευή στις 18/07/2014 ανήμερα της 
Αγ. Μαρίνας. Η τοποθεσία θα αποφασιστεί σε επόμενο συμβούλιο. 

 
Επί του 3ου Θέματος ΗΔ 

Έγινε έγγραφο προς το Δήμο για να μας απαντήσει εγγράφως  για όλες τις λεπτομέρειες που 
απαιτούνται προκειμένου  κάποιος  να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης  . Στη συνέχεια θα ενημερωθούν 
όλα τα μέλη / οικιστές με κάθε πρόσφορο τρόπο  ( site συλλόγου , εφημερίδα . ανακοινώσεις κλπ )                                                                                                           
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Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 

Γίνεται γνωστό ότι η εκκλησιαστική υποεπιτροπή της εκκλησίας του οικισμού μας αποφάσισε και μας 
ανακοίνωσε ,σε άτυπη συνάντηση στις 9/5/2014, τα παρακάτω που αφορούν τη χρήση του προαύλιου 
χώρου του ΠΠΚ : 

1. Στο εξής στον προαύλιο χώρο του ΠΠΚ επιτρέπονται μόνο εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 
σύλλογος στα πλαίσια του σκοπού του όπως αυτός προκύπτει από το καταστατικό του 
(προβολή ταινιών, χοροεσπερίδες κλπ ). 

2. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν οι εκδηλώσεις – συνεστιάσεις που έπονται κάποιου 
μυστηρίου ( catering και χορός μετά από γάμο ή βαφτίσια ) και οργανώνονται μόνο από τους 
οικιστές μας και μέλη του συλλόγου μας και  μετά από συνεννόηση με την εκκλησιαστική 
υποεπιτροπή .  

3. Οι πιο πάνω συνεστιάσεις  ( catering και χορός μετά από γάμο ή βαφτίσια ) δεν επιτρέπονται 
από μη οικιστές και μέλη του συλλόγου. 

4. Διάθεση του χώρου του γραφείου για συνεδριάσεις της εκκλησιαστικής υποεπιτροπής.  

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 

Επανέρχεται η απόφαση που είχε παρθεί στο Ν2 πρακτικό ΔΣ για τη  λειτουργία  του  γραφείου  
κάθε Κυριακή από 11,00 – 12,00 πμ προκειμένου να διευκολύνονται τα μέλη για τυχόν πληρωμή 
συνδρομής , πληροφοριών κλπ 

 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε  νέα  στις  24/06/2014. 
 
 
 
                 Η                                                  Ο                                                  Ο                                                  
          Πρόεδρος                        Αντιπρόεδρος   και ταμίας                   Γεν. Γραμματέας                                                   
 
      Μαρ.Δεσύπρη                         Περ.Μιχαλιτσάνος                           Χρ.Κυπριάδης      
 
 
            Ο                                        Το                                       Το                                         Το 
Ειδ. Γραμματέας                       Μέλος                                Μέλος                                  Μέλος 
   
 Νικ.Βασιλείου                Γιώρ. Ρουμπάκης               Αναστ.Καλλιδώνη                Παντ.Μυκιαδάκης  


