
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/10/2016 
 
παρόντες: 
Μ.Ευαγγελίδου 
Κ.Γιαννακακη 
Μ.Πολυξα 
Β.Χαρισιαδη 
Ν.Κατσαµανης 
Μ.Παπαγεωργιου 
Κ.Ανεστης                (επισης παρακαθησε και ο Μανος Αδαµακης, ως ακροατης). 
 
(1) Εκτός Η.Δ., συζητήθηκε η πρόταση αγοράς συνδροµής δεδοµενων µεσω κινητου, ωστε να εχει προσβαση στο 
ιντερνετ ο συλλογος. Θα συνεχιστει η συζητηση. 
 
(2) Συζητηθηκε η βασει της εισηγησης της Μ.Ε. διαδικασια ελεγχου/εκκαθαρισης του µητρωου µελων του συλλογου.- 
Προταθηκαν τα εξης: 

• Να εφαρµοστει το γεωγραφικο οριο του καταστατικου, του συλλογου, µε µικρες παραλλαγες µεγενθυσης της 
περιοχης. Δεν προεκυψε συµφωνια. 

• Να γινουν κατ’ εξαιρεση τακτικα µελη οι µ.Μαχα και Κ.Ανεστης, ενεκα της προσφορας τους στον συλλογο. 
• Αποφασιστηκε τα µελη να ανηκουν  στα γεωγραφικα ορια του καταστατικου, ενω οσοι εχουν κωλυµα 

γεωγραφικης αιτιολογιας αλλα ενεργοποιουνται στον συλλογο, να εχουν την καταστατικη ιδιοτητα του 
“παρεδρου” 

• Η Μ.Ε. θα φερει προσεχως σχεδιο εσωτερικου κανονισµου προς συζητηση, που θα συµπληρωνει και 
επικαιροποιει τις διαταξεις του κανονισµου (οπως συντονισµος επιτροπων, κατανοµη αρµοδιοτητων κ.α.), το 
οποιο – µετα την επεξεργασια απο το Δ.Σ., θα προωθηθει για ψηφιση στην εποµενη Γ.Σ. για ψηφιση.- 

• Θα διανεµηθει ανακοινωση/προσκληση – που θα συνταξει ο Κ.Α. - στα ανενεργα µελη που θα θετει  θεµα 
διαγραφης τους, εφοσον δεν θελησουν να επανενεργοποιηθουν 

 
(3) Συζητηθηκε η προσκληση συµµετοχης στο σεµιναριο της ΟΠΙ ΜΕ-ΠΑ που θ’ αρχισει στις 9/11, ωστε να 
περιληφθουν στους εισηγητες αρχιτεκτονας µε δυνατοτητα παρουσιασης χαρακτηριστικων κτιριων, ειδαλλως απο την 
MONUMENTA, καθως και κοινωνιολογος αντιστοιχων γνωσεων.  Σε αντιθετη περιπτωση, θα διδαξουν εισηγητες της 
ΟΠΙΑ.- 
 
(4) Συζητηθηκε η συνταξη “Χαρτη επαγγελµατιων του Μετς”, µε προσκληση τους  να συµµετασχουν διανεµοντας 
πορτα -πορτα σχετικο φλαϊερ. Το προϊον (φυλλαδιο-χαρτης) θα ειναι διαθεσιµο στο κοινο σε επιλεγµενα σηµεια της 
γειτονιας, οπου συγκεντρωνεται το κοινο, και πιστευεται οτι θα ενισχυσει τις µεταξυ µας συνεργασιες.- 
 
(5) Αποφασιστηκε το “τσιπουρο του µηνα” να γινει το Σαββατο, 22/10.- 
 
(6) Προταθηκε να ξεκινησουν οι προβολες παιδικου κινηµατογραφου, 6-7 την Κυριακη, µε ταινιες οπως “Το κοκκινο 
µπαλονι” & “Οι 3 καµπαλερος”, εισητιριο 2 ευρω/ατοµο. (Μ.Παπαγεωργιου & Μ.Πολυξα) 
 
(7) Συζητηθηκε η ανακαινιση του νηπιαγωγειου, µε υλικα-δωρεες απο καταστηµαταρχες της γειτονιας  και εθελοντικη 
εργασια απο µας, αφου εξασφαλιστει η συγκαταθεση του Δηµου – κατοπιν υποβολης σχετικης τεχν. Εκθεσης 
αρµοδιως. 
 
(8)  Τελος, εγινε απο την Μ.Ε. ενηµερωση για το δικτυο: 
Θα γινει προσεχως µια συνενετευξη τυπου πιθανως µε συµµετοχη του Πατουλη 
Εξεταζονται τα εξης θεµατα: 

• Εγκριση κι οχι γνωστοποιηση για την εκδοση αδειας λειτουργιας κατ/τος. 
• Να τηρουν υποχρεωτικα οι Δηµοι κι οχι το υπουργειο µητρωο αδειων κατ/των 
• Ενισχυση των κανονιστικων διαταξεων του κωδικα Δηµων & Κοινοτητων 
• Οι προβλεποµενες χρησεις γης, να ευθυγραµµιστουν µ’ αυτες της πολεοδοµιας 
• Να δικαιουνται οι Δηµοι σε αρνηση της αιτουµενης αδειας, µεσω της διαδθκασιας των κανονιστικων  

 
Κατοπιν αυτων, το  συµβουλιο ολοκληρωθηκε & εληξε στις 23:10. 
 
Οι παρευρεθεντες 
 
 
Μ.Ευαγγελίδου 
Κ.Γιαννακακη 



Μ.Πολυξα 
Β.Χαρισιαδη 
Ν.Κατσαµανης 
Μ.Παπαγεωργιου 
Κ.Ανεστης 


