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ΔΞΩΡΑΪΣΙΚΟ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

 «O ΑΡΓΗΣΣΟ» 

 

2ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 2012-2013 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ππ’ αξηζκ. 2/2012 

 

   ηελ Αζήλα (Μεηο) ζήκεξα 16/02/2012 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 20:00, ζηα γξαθεία 

ηνπ ΚΔΘΔΑ, νξβόινπ 24 Αζήλα, ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηνπ 4νπ νξόθνπ, 

ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ «O ΑΡΓΗΣΣΟ». 

    ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ είρε πιήξε απαξηία, 

παξέζηεζαλ νη εμήο:  

 

πύξνο Αδακόπνπινο, Διέλε Αληδνπιάηνπ, Βαζίιεο Γεσξγαθόπνπινο, Μίξθα 

Γόληηθα, Γεκήηξεο Ιαηξνύ, Δπάγγεινο Καζζειάθεο, Γηώξγνο Κνπηξνπθίλεο, 

Αληώλεο Παγθξάηεο, Υαξάιακπνο Πνπιόπνπινο.  
   

Η ζπδήηεζε άξρηζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

Θέκα 1ν: θνπνί ησλ επηηξνπώλ 

Μεηά από αληαιιαγή απόςεσλ απνθαζίζηεθαλ ηα εμήο:  

Απόθαζε: α) Η θάζε επηηξνπή ζα εμεηάζεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζα νξίζεη 

ζπληνληζηή θαη αλαπιεξσηή ζπληνληζηή. Σα κέιε ηνπ Γ ηνπ πιιόγνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο επηηξνπέο σο απιά κέιε θαη όρη σο ζπληνληζηέο ή 

αλαπιεξσηέο. 

β) Η πξώηε ζπλάληεζε ησλ επηηξνπώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή, 4 Μαξηίνπ 

2012 θαη ώξα 11.00, ζην ΚΔΘΔΑ (νξβόινπ 24), πξνθεηκέλνπ λα γλσξηζηνύλ ηα 

κέιε κεηαμύ ηνπο θαη κε ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ, λα νξίζνπλ ζπληνληζηέο θαη 

αλαπιεξσηέο θαη λα ζέζνπλ ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο θάζε επηηξνπήο. 

γ) Όζα κέιε επηζπκνύλ λα ελεκεξσζνύλ πεξαηηέξσ γηα ηηο επηηξνπέο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο έσο ηελ Παξαζθεπή, 2 Μαξηίνπ 2012 

ζα κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα κέιε ηνπ Γ πνπ νξίζηεθαλ γη’ απηό ην ζθνπό σο 

εμήο: 

Α. Επιηροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Μίξθα Γόληηθα θαη πύξνο Αδακόπνπινο 

Β. Επιηροπή Παιδείας: Διέλε Αληδνπιάηνπ 

Γ. Επιηροπή Καλών Τετνών και Μοσζικής: Γεκήηξεο Ιαηξνύ 

Γ. Επιηροπή Περιβάλλονηος: Αληώλεο Παγθξάηεο 

 

Θέκα 2ν:  Δμσξατζκόο ηνπ άιζνπο Λνγγίλνπ 

Ο Γεκήηξεο Ιαηξνύ θαη ε Διέλε Αληδνπιάηνπ ελεκέξσζαλ ηα ππόινηπα κέιε ηνπ 

Γ.. ζρεηηθά κε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ 2νπ Γηακεξηζκαηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ηελ πξνεγνύκελε κέξα (Σεηάξηε, 15 

Φεβξνπαξίνπ 2012) θαη ζηελ νπνία είρε ζπδεηεζεί ην ζέκα ηνπ εμσξατζκνύ ηνπ 

άιζνπο Λνγγίλνπ, κεηά από εηζήγεζε ηεο δηακεξηζκαηηθήο ζπκβνύινπ θαη κέινπο 

ηνπ πιιόγνπ καο θ. Πέπεο αθειιαξίνπ. Οη πξνηάζεηο πνπ εηζεγήζεθε ε θπξία 

αθειιαξίνπ είραλ δηακνξθσζεί κεηά από αληαιιαγή απόςεσλ κε θαηνίθνπο ηνπ 

Μεηο θαη είραλ θαη’ αξρήλ ηε ζεηηθή γλώκε ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο (ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ππ’ αξηζκ. 1/2012). Οη πξνηάζεηο απηέο ςεθίζηεθαλ νκόθσλα από ην 2ν 

Γηακεξηζκαηηθό πκβνύιην. Δπίζεο, ςεθίζηεθε θαη ε πξόηαζε πνπ είρε δηαηππώζεη 
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ην Γ.. ηνπ πιιόγνπ καο, ζε επηζηνιή πνπ απεύζπλε ζην Γηακεξηζκαηηθό 

πκβνύιην, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ηεξάξρεζε θαη λα δνζεί 

πξνηεξαηόηεηα ζε νξηζκέλεο εξγαζίεο αλάπιαζεο θαη βειηίσζεο ζην άιζνο, αλ δελ 

θαηαζηεί δπλαηόλ λα πινπνηεζνύλ όιεο νη εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ εηζήγεζε 

πνπ εγθξίζεθε.  

Μεηά ηελ ελεκέξσζε θαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, απνθαζίζηεθε λα παξαθνινπζεί 

ην ζέκα ε Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο. 

 

Θέκα 3ν:  Κνύινπκα ζην άιζνο Λνγγίλνπ 

Απόθαζε: Με ηελ επθαηξία ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο (27 Φεβξνπαξίνπ) ν ύιινγνο 

ζα δηνξγαλώζεη γηνξηή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Μεηο  ζην άιζνο ηνπ Λνγγίλνπ. Σν 

θόζηνο ηεο γηνξηήο δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα 300 επξώ. 

 

Θέκα 4ν: Πξόγξακκα επηζθέςεσλ ζε Μνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο 

Αηηηθήο 

Απόθαζε: Ο νκόηηκνο θαζεγεηήο πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ θ. Υξήζηνο Γ. Νηνύκαο θαη ν μελαγόο θ. ηάζεο Σζαληεθίδεο, ακθόηεξνη 

κέιε ηνπ πιιόγνπ καο, ζα πξνηείλνπλ πξόγξακκα επηζθέςεσλ θαη μελαγήζεσλ ζε 

κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Αηηηθήο. Σν πξόγξακκα απηό καδί κε  

πξόγξακκα εθδξνκώλ εθηόο Αηηηθήο ζα αλαθνηλσζνύλ ηηο επόκελεο εκέξεο.  

 

Θέκα 5ν:  Όξηα πεξηνρήο Μεηο 

Μεηά από εηζήγεζε ηνπ Αληώλε Παγθξάηε, ζπδεηήζεθαλ πιεπξέο θαη παξάκεηξνη 

πνπ ζπλδένληαη κε ην ζέκα ησλ νξίσλ ηνπ Μεηο. 

Απόθαζε: Σν ζέκα ζα ζπδεηεζεί αξγόηεξα θαη κε ηελ πξννπηηθή θαηαζηαηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 

Θέκα 6ν:  Οηθνλνκηθά ζέκαηα  

Απόθαζε: Ο Πξόεδξνο θαη ν Σακίαο ζα ζπλεξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν 

ύιινγνο αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) θαη ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαζώο 

θαη λα δηεπθξηλίζνπλ ην ζρεηηθό λνκηθό – νηθνλνκηθό πιαίζην ώζηε λα γίλεη δπλαηό 

λα πινπνηεζνύλ δηάθνξεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πιιόγνπ, 

ρνξεγίεο, εθδειώζεηο, έθδνζε εληύπνπ θ.ά.  

 

Θέκα 7ν:  Πξνγξακκαηηζκόο γηα ηε δηνξγάλσζε «Φεζηηβάι Μεηο» 

Απόθαζε:  Καηά ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Ινπλίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

«Φεζηηβάι Μεηο» κε θαιιηηερληθέο θαη άιιεο εθδειώζεηο. Κύξηνη ζπληειεζηέο απηώλ 

ησλ εθδειώζεσλ ζα είλαη άλζξσπνη ησλ ηερλώλ, ησλ γξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκώλ 

πνπ θαηνηθνύλ θαη εξγάδνληαη ζηε ζπλνηθία καο. ε επόκελε ζπλεδξίαζε ζα 

ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ην ζέκα απηήο ηεο δηνξγάλσζεο.  

 

 

Θέκα 8ν: Πξνγξακκαηηζκόο επεμεξγαζίαο ηνπ ζέκαηνο ηνπ ππόγεηνπ parking 

ζηελ πιαηεία ηνπ Α΄ Νεθξνηαθείνπ 

Μεηά από εηζήγεζε ηνπ Αληώλε Παγθξάηε, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ππόγεηνπ 

ζηαζκνύ απηνθηλήησλ ζηελ πιαηεία ηνπ Α΄ Νεθξνηαθείνπ, απνθαζίζηεθε λα 

ζπδεηεζεί θαη απηό ζηελ Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο. Σν Γ.. επηθπιάζζεηαη λα δεη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα δξάζεηο θαη θηλήζεηο θαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Θέκα 9ν: Πξνζθνξά από Παηδηθή Καηαζθήλσζε KINDERLAND γηα ηα παηδηά 

κειώλ ηνπ πιιόγνπ καο (κε ηε δπλαηόηεηα εκεξήζηαο εθδξνκήο ζην 

ρώξν ηνπο, πξηλ ην θαινθαίξη) 

Απόθαζε: Η πξνζθνξά ησλ θαηαζθελώζεσλ KINDERLAND ζα αλαθνηλσζεί ηηο 

επόκελεο εκέξεο. 

 

Άιια ζέκαηα 

πδεηήζεθαλ επίζεο: 

 Σν ηζηνξηθό αξρείν ηνπ πιιόγνπ 

 Σν Μεηξών Μειώλ 

 θαη ε ελεκέξσζε κειώλ κέζσ καδηθήο απνζηνιήο SMS 

 

Γελ εηέζε θάπνην άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε. 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ζηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε, o Πξόεδξνο θ. Χαξάιακπνο 

Πνπιόπνπινο έιπζε ηε ζπλεδξίαζε.  

Η επόκελε ζπλάληεζε νξίζηεθε ηελ Κπξηαθή, 4 Μαξηίνπ 2012, ζηηο 10.00, ζηνλ ίδην 

ρώξν. 

 

Ο Πξόεδξνο               

 

 

Χαξάιακπνο Πνπιόπνπινο 

 

 

 

 

πύξνο Αδακόπνπινο  

 

 

 

Διέλε Αληδνπιάηνπ 

 

 

 

Βαζίιεο Γεσξγαθόπνπινο  

 

 

 

Μίξθα Γόληηθα 

 

 

 

Δπάγγεινο Καζζειάθεο  

 

 

 

Γηώξγνο Κνπηξνπθίλεο  

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

 

 

Γεκήηξεο Ιαηξνύ  

 

 

 

 

Αληώλεο Παγθξάηεο,                                                                                                                                                                                            

 

 

 


