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ΔΞΩΡΑΪΣΗΚΟ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 

 «O ΑΡΓΖΣΣΟ» 

1η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ  

Πέμπηη 10 Ηανοσαρίοσ 2013 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ σπ’ αριθμ. 1/2013 

 

Σηελ Αζήλα (Μεηο) ζήκεξα 10/01/2013, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 8:30 κ.κ., ζηα 

γξαθεία ηνπ ΚΔΘΔΑ, Σνξβφινπ 24, ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ 

Δμσξατζηηθνχ, Πνιηηηζηηθνχ θαη Αζιεηηθνχ Σπιιφγνπ «Ο Αξδεηηφο».  

Σηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ είρε απαξηία, παξέζηεζαλ νη εμήο:  

πύρος Αδαμόποσλος, Δλένη Ανηζοσλάηοσ, Βαζίλης Γεωργακόποσλος, Μίρκα 

Γόνηικα, Γημήηρης Ηαηρού, Δσάγγελος Καζζελάκης, Γιώργος Κοσηροσθίνης, 

Υαράλαμπος Ποσλόποσλος.  
 

Ζ ζπδήηεζε άξρηζε επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:  

 

Θέμα 1ο
 
: Απόθαζη για ενοικίαζη τώροσ για ηα γραθεία ηοσ σλλόγοσ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σπιιφγνπ καο θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο πίεζεο  πνπ αζθείηαη απφ ηα 

κέιε καο λα εμεπξεζεί άκεζα ρψξν γηα ηε ζηέγαζή ηνπ θαη κεηά ηελ εμέηαζε επηά 

δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε 

(20.12.2012-13/2013) ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην απνθάζηζε νκφθσλα: 

Απόθαζη: Θα ελνηθηαζζεί ην ηζφγεην θαηάζηεκα επί ησλ νδψλ Φαξβνχξε 2 θαη 

Δπγελίνπ Βνπιγάξεσο, ηδηνθηεζίαο ηεο θπξίαο Είλαο Γεθαβάιια.  

Τα πιενλεθηήκαηα ηνπ ρψξνπ απηνχ: α) είλαη ζην θέληξν ηνπ Μεηο, β) είλαη δίπια ζε 

πεδφδξνκν θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ν Σχιινγνο γηα ηηο 

εθδειψζεηο ηνπ γ) ην πνζφ ησλ 300 επξψ είλαη εληφο ηνπ ηηκήκαηνο πνπ έρεη ζέζεη σο 

πξνυπφζεζε ην Γ.Σ. γηα ελνηθίαζε.  Τν ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα έρεη κηθξή δηάξθεηα. 

Ο Πξφεδξνο κε ηνλ Τακία ζα αλαιάβνπλ ηηο πεξαηηέξσ ηππηθέο δηαδηθαζίεο.  

Απφ ηελ ςεθνθνξία απηνεμαηξέζεθε ν Γηψξγνο Κνπηξνπθίλεο ιφγσ ζπγγέλεηάο ηνπ 

κε ηελ ηδηνθηήηξηα.  

 

Θέμα 2ο : Δηήζια ηακηική Γενική σνέλεσζη.  

Σπδεηήζεθαλ ηερληθά ζέκαηα ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

Θα απνζηαινχλ πξνζθιήζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ 15 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο 

πξηλ απφ ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ζα αλαξηεζεί πξφζθιεζε ζε εκθαλή ζεκεία ηεο 

γεηηνληάο. Σηελ πξφζθιεζε ζα θαζνξίδεηαη ν ηφπνο, ν ρξφλνο θαη ε Ζκεξήζηα 

Γηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο. Ζ Διεγθηηθή επηηξνπή ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

απνινγηζκφ ηνπ απειζφληνο έηνπο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λένπ θαη ζα πξέπεη λα 

ζπληάμεη ηε ζρεηηθή έθζεζε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπλέιεπζε έρνπλ ηα 

ηακεηαθά ελ ηάμεη  κέιε.  

Δπηζεκάλζεθε φηη ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γ.Σ. έρνπλ απνζηαιεί κε ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή ζηα κέιε ηνπ Σπιιφγνπ θαη είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ.  

Σε φηη αθνξά ηελ Καηαζηαηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο αξρέο Μαξηίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα απνζηαιεί αλαθνίλσζε πξνο ηα κέιε κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ 

νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο λέεο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο. 
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Θέμα 3ο : Έκθεζη με θέμα «Μικρογεωγραθίες ΗΗ. Ένας Σσταίος Οδηγός για ηη 

                  σγκρόηηζη Αζηικών Κοινών».  

Απόθαζη: Θα πξαγκαηνπνηεζεί έθζεζε απφ 14 Ηαλνπαξίνπ - 9 Φεβξνπαξίνπ 2013 

ζηελ νδφ Φαξβνχξε 2, ζε ζπλεξγαζία κε ην «CAMP», ην «THE APARTMENT off-

site» θαη ηνλ «Οξίδνληα Γεγνλφησλ». Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζην Ναφ ηεο Αξηέκηδαο 

Αγξνηέξαο ζην Μεηο, ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Οβξηνθάζηξνπ Κεξαηέαο, θαη ζην Σθνπεπηήξην ηεο Καηζαξηαλήο. 

  

Θέμα 4ο : Εάππειο 

Σπδεηήζεθε ππφκλεκα θαηνίθσλ ηνπ Παγθξαηίνπ ζρεηηθά κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ Εαππείνπ θαη ησλ Οιπκπίσλ θιεξνδνηεκάησλ. Σην ππφκλεκα απηφ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη έγγξαθα, ζρέδηα θαη θσηνγξαθίεο θαηαγξάθνληαη ηεθκεξησκέλα (κε 

πιήξε αλαθνξά ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο – ρξήζεηο γεο, 

νηθνδνκηθέο άδεηεο θ.ιπ.) νη αιινηψζεηο θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί 

θαη ζπλερίδνπλ λα ζπληεινχληαη ζε θηίζκαηα θαη ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Εαππείνπ 

θαη ησλ Οιπκπίσλ θιεξνδνηεκάησλ, ηδηαίηεξα απφ ηελ πεξίνδν ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ θαη κεηά.  

Οη ζπληάθηεο ηνπ ππνκλήκαηνο ζθνπεχνπλ λα απεπζπλζνχλ ζηα ζπλαθή ππνπξγεία, 

ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη λα δεηήζνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ Εαππείνπ, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πξφηεξεο κνξθήο ησλ αιινησκέλσλ θηηζκάησλ θαη ηελ απφδνζε 

ηνπ ρψξνπ γηα πεξίπαην θαη μεθνχξαζε ζηνπο επηζθέπηεο. Γη’ απηφ δεηνχλ ηελ 

ππνζηήξημε πνιηηψλ, ζπιινγηθνηήησλ, θνξέσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ψζηε λα γίλεη 

πιαηηά γλσζηή θαη λα δηεπξπλζεί ε θίλεζή ηνπο.  

Απόθαζη: Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηνπ ππνκλήκαηνο 

φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη θαη θαηαγξάθνληαη αιιά θαη φζνλ 

αθνξά ζηα αηηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη ν Σχιινγφο καο έρεη 

θαηαγξάςεη ηα ίδηα πξνβιήκαηα θαη έρεη δεηήζεη ηελ επίιπζή ηνπο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο κε εθηελή επηζηνιή ηνλ πεξαζκέλν Μάην 

(ζπλνδεπφκελε θαη κε θσηνγξαθίεο). Παξάιιεια, ην Γ.Σ. θαηαλνεί φηη γηα λα 

πξνρσξήζνπλ θαη λα ηειεζθνξήζνπλ απηέο νη πξνζπάζεηεο, πξέπεη λα πιαηζησζνχλ 

απφ φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο, θαη φινη καδί λα δξάζνπκε κε γλψζε, κε 

απνθαζηζηηθφηεηα θαη επηκνλή.   

 

Άλλα θέμαηα 

Δνημέρωζη για ηοσς δύο εσκαλύπηοσς ζηην οδό Φρύνωνος 5 

Ζ Διέλε Αληδνπιάηνπ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα πνπ πξφθπςε πξφζθαηα 

φηαλ νη θαηαζθεπαζηέο ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ ρηίδεηαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ζηε 

Φξχλσλνο 5 (ζην θάησ κέξνο ηεο Μ. Μνπζνχξνπ, θνληά ζηελ Υκεηηνχ) κε αίηεζή 

ηνπο ζηε 2ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα δήηεζαλ άδεηα λα θφςνπλ ηνπο δχν επθάιππηνπο 

πνπ βξίζθνληαη ζην πεδνδξφκην κπξνζηά απφ ηελ νηθνδνκή. 

Τνλ Μάην ηνπ 2010 ε Υπεξεζία Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ έθαλε έλα γεξφ 

θιάδεκα ζηνπο δχν επθάιππηνπο είηε γηαηί έπξεπε, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζεηα λα 

θιαδεχνπλ θάζε 3 - 4 ρξφληα ηνπο επθαιχπηνπο ηνπ Γήκνπ, είηε γηαηί ην δήηεζε ε 

ηερληθή εηαηξία «ΔΥΓΜΖΤΟΣ Δ.Τ.Δ» ε νπνία ηφηε επξφθεηην λα μεθηλήζεη ην 

θηίζηκν ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ ηειεηψλεη απηφ ηνλ θαηξφ. 

Σηα δχν ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηφηε αξθεηνί πεξίνηθνη πξφζεραλ κήπσο γίλεη 

θάπνην «αηχρεκα», ηδηαίηεξα φηαλ έβιεπαλ κεγάιε νηθνδνκηθή «δξαζηεξηφηεηα» 

γχξσ απφ ηα δχν δέληξα: κπάδα, ρψκαηα, ελαπφζεζε δηαθφξσλ πιηθψλ, ηζηκέλην, 

πιαθάθηα, βξχζεο, ιάζηηρα, ζθαςίκαηα ζχξηδα ζηε βάζε ησλ θνξκψλ θ.ιπ.               
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Οη ππεχζπλνη ηεο νηθνδνκήο σζηφζν, δηαβεβαίσλαλ φηη πξνζέρνπλ θαη φηη ηα δέληξα 

είλαη αζθαιή.  

Τν Ννέκβξην ηνπ 2012 (05.11.2012)  ε εηαηξία «ΔΥΓΜΖΤΟΣ ΔΤΔ» κε αίηεζή ηεο 

πξνο ηελ Υπεξεζία Πξαζίλνπ ηνπ 2νπ Γηακεξίζκαηνο δήηεζε άδεηα λα θφςεη ηνπο 

επθάιππηνπο γηαηί εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δχν ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηεο 

πνιπθαηνηθίαο. Ωο δεχηεξν θαη ηξίην ιφγν επηθαινχληαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην κέγεζνο ησλ δχν δέληξσλ (δηέιεπζε ΑΜΔΑ ζην πεδνδξφκην, 

απνρεηεχζεηο, ΔΥΓΑΠ θ.ιπ.). Λίγεο κέξεο αξγφηεξα (12.11.2012), ζε ζπλεδξίαζή 

ηνπ ην Σπκβνχιην ηεο 2εο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο αθνχ έιαβε ππφςε θαη ηε ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ απνθάζηζε νκφθσλα λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε 

θνπήο ησλ δέληξσλ. Ζ εηαηξία «ΔΥΓΜΖΤΟΣ ΔΤΔ» επαλήιζε κε έλζηαζε πνπ 

ππέβαιε θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Κνηλφηεηαο (12.12.2012) θαη δήηεζε λα 

μαλαζπδεηεζεί ε αίηεζε  θνπήο ησλ δέληξσλ. 

Σε λέα ζπλεδξίαζε (19.12.2012), ην Σπκβνχιην ηεο 2εο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη 

εθφζνλ δελ εκθαλίζηεθε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ή πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο, 

αλαλέσζε ηελ απφθαζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο θνπήο ησλ δέληξσλ. Σηε ζπλεδξίαζε 

δηαβάζηεθε θαη θαηαηέζεθε ζηα πξαθηηθά επηζηνιή ηνπ γείηνλά καο Νίθνπ 

Κνχλδνπξνπ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ησλ δέληξσλ πνπ βξίζθνληαη εθεί πεξηζζφηεξν απφ 

70 ρξφληα. 

 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ζηελ Ζκεξήζηα Γηάηαμε, o Πξφεδξνο θ. Φαξάιακπνο 

Πνπιφπνπινο έιπζε ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Ζ επφκελε ζπλάληεζε ζα νξηζηεί εληφο δεθαπέληε εκεξψλ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο, 

ζε ρψξν πνπ ζα νξηζηεί. 

 

  

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Φαξάιακπνο Πνπιφπνπινο 

 

 

 

Σπχξνο Αδακφπνπινο  

 

 

 

Διέλε Αληδνπιάηνπ 

 

 

 

Βαζίιεο Γεσξγαθφπνπινο  

 

 

 

Μίξθα Γφληηθα 

Ο Γενικός Γραμμαηέας 

 

 

 

Γεκήηξεο Ηαηξνχ 

 

 

 

Δπάγγεινο Καζζειάθεο  

 

 

 

Γηψξγνο Κνπηξνπθίλεο 

 

 

 


