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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η 
της 26.04.2017 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ. 
4. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE. 
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. 
6. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Γ. Πλατσάκης, Δ. Κεκάτος, Μ. Σκούφογλου (σε προσωρινή 
αναπλήρωση Κ. Μασούρα), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Δ. Κροκίδης, Λ. Χαλιώτης (σε 
προσωρινή αναπλήρωση Θ. Παρασκευά), Μ. Πουλάκης, Α. Αυγερινού, Α. Χαλικιάς (σε 
προσωρινή αναπλήρωση Π. Γεωργακοπούλου). 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κ. Γαλανός, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Ν. Ράμμος. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Α. Μαούνης, Π. Κουμουνδούρος, Α. Μελανίτου, Ι. Δρούγα.  
 
 
ΘΕΜΑ 4ο ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ BIENNALE 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η Στοά του Βιβλίου είναι κλεισμένη για την ημερομηνία 26/05 
και προτείνεται το Ζάππειο ή το Πολυτεχνείο. Ζητά από τα μέλη του ΔΣ να διερευνήσουν 
σε εταιρίες τη δυνατότητα χορηγιών, για την εκδήλωση παρουσίασης του Καταλόγου 
Biennale.  
Μοιράζεται ο Κατάλογος στα παρόντα μέλη του ΔΣ. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Μ. Πουλάκης: Ενημερώνει σχετικά με την Επιτροπή Θ1, ότι έχουν ετοιμάσει τις προτάσεις 
αρθροποίησης των προτεινόμενων αλλαγών του καταστατικού, οι οποίες θα δοθούν στον 
νομικό σύμβουλο να τις ελέγξει και στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα σταλούν στα 
μέλη. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει την Τετάρτη 10/05/17. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει στην ανακοίνωση για τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
2017, να προστεθούν και στα μέλη της κριτικής επιτροπής από το ΔΣ του συλλόγου 2 
αναπληρωτές, οι συν. Κεκάτος και Πλατσάκης. 
Συμφωνούν. 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει για την επιστολή που έχει στείλει ο συν. Α. Βακαλόπουλος από 
τη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Έκφραση, σχετικά με αντικατάσταση του συν. Κεκάτου από τη 
συν. Τσαλίκη (εισερχ. ΑΠ 62318). Ο συν. Κεκάτος δήλωσε άγνοια. Αναφέρει ότι μια 
παράταξη αν θέλει να αντικαταστήσει ένα μέλος του ΔΣ, δεν μπορεί χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του. 
Γίνεται συζήτηση. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι τα μέλη του ΔΣ εξελέγησαν σαν πρόσωπα από την 
Αντιπροσωπεία. Η παράταξη μπορεί να πει πχ. ότι δεν την εκφράζει. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι οι συνάδελφοι στο ΔΣ έχουν εκλεγεί ως πρόσωπα και 
μπορούν να αντικατασταθούν μόνο αν το ζητήσουν, από τον επόμενο σε ψήφους 
υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο για ΔΣ. Προτείνει να απαντήσουν στον συν. Βακαλόπουλο, ότι 
το ΔΣ δεν μπορεί να προβεί σε διαδικασία αντικατάστασης μέλους του, αν δεν 
συνοδεύεται από αντίστοιχη παραίτηση του μέλους αυτού. 
Συμφωνούν. 
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ΘΕΜΑ 2ο ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 
Σχετικά με τα πρακτικά Νο 42 στις 07.02.2017, Νο 43 στις 06.03.2017 και Νο 44 στις 
17.03.2017 αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από τον συν. Πουλάκη. Σχετικά με τα 
πρακτικά Νο 34 στις 12.09.2016, αναμένονται τυχόν παρατηρήσεις από τον συν. Κροκίδη. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι στάλθηκε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας το 
έγγραφο για τα τοπογραφικά και κάποιες απ’ αυτές έστειλαν σχετικό ερώτημα στο ΥΠΕΝ. 
Το ΥΠΕΝ δημιούργησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για να εξετάσει αν θα πρέπει να 
αποκλείονται οι αρχιτέκτονες από την υπογραφή των τοπογραφικών. Προτείνει να 
δημιουργήσει ο σύλλογος δική του επιτροπή, για να απαντήσουν στην επιστολή που 
έστειλε ο πρόεδρος ΤΕΕ κος Στασινός στους συμβολαιογράφους. 
Κ. Σκλιάς: Προτείνει να βγει ανακοίνωση στο site του συλλόγου, που να αναφέρει τις 
ενέργειες που έχει κάνει ο σύλλογος σχετικά με την υπογραφή τοπογραφικών, να 
αναφέρει ότι δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την υπογραφή τοπογραφικών από 
αρχιτέκτονες κλπ, να είναι δηλαδή ένα κείμενο βοήθειας στους συναδέλφους. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το κείμενο πρέπει να είναι συνοπτικό και περιεκτικό για να 
ξανασταλεί όπου χρειάζεται. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι το κείμενο θα πρέπει να σταλεί και υπόψη του κου 
Παναγιωτόπουλου στο ΤΕΕ που χειρίζεται την πλατφόρμα. 
Έρχεται η συν. Αυγερινού, ώρα 19.40. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να πάρουν απόφαση ότι συνεχίζουν την παλιά συνεργασία με 
τον νομικό κο Κωστόπουλο και ότι τον θεωρούν νομικό σύμβουλο του συλλόγου. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι θα πρέπει πριν να επικοινωνήσουν μαζί του, για το αν το 
αποδέχεται. 
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι για να γίνει επιτροπή στο ΥΠΕΝ για τα τοπογραφικά, σημαίνει 
ότι υπάρχει νομικό κενό και θα πρέπει αυτό να το λύσει το ΥΠΕΝ. Μέχρι τότε προτείνει να 
βγάλουν το κείμενο που ανέφεραν πριν. 
Δ. Κροκίδης: Αναφέρει ότι δεν χρειάζεται απόφαση ΔΣ για να ορίσουν νομικό σύμβουλο 
του συλλόγου. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι θα κάνουν ένα κείμενο σύμφωνα με αυτά που συζήτησαν 
παραπάνω και θα το στείλουν στα μέλη ΔΣ να το εγκρίνουν δια περιφοράς. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να ζητήσουν γνωμοδότηση από τον κο Κωστόπουλο για το θέμα 
αυτό. 
Συμφωνούν. 
 
 
ΘΕΜΑ 5ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η καταστατική Αντιπροσωπεία θα γίνει το Σάββατο 27 Μαΐου, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει τα παρακάτω: 
1) Εισερχόμενες επιστολές διαμαρτυρίας από τον συν. Τ. Καπουρνιώτη σχετικά με ένα 
κτίσμα / container στην παραλιμένια ζώνη του Βόλου (εισερχ. ΑΠ 62100, 62105 & 62174). 
Ζήτησαν από τον συνάδελφο περισσότερα στοιχεία και έστειλε κάποιες φωτογραφίες 
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(εισερχ. ΑΠ 62271). Αναφέρει ότι ο χώρος πρασίνου είναι εντός σχεδίου, οικοδομήσιμος 
και ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Βόλου, αλλά δεν υπάρχει μελέτη αστικής ανάπλασης. 
Μ. Πουλάκης: Θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσουν στον Δήμο με κοινοποίηση στον 
συνάδελφο. 
Γίνεται συζήτηση. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει συνοψίζοντας ότι θα στείλουν επιστολή στον Δήμο, με κοινοποίηση 
στον συνάδελφο ότι: «έχοντας υπόψη ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν ακολουθηθεί οι 
νόμιμες διαδικασίες και έχουν αποφανθεί τα αρμόδια όργανα των αρχιτεκτόνων, ο 
σύλλογος δεν έχει να προσθέσει κάτι. Θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε ότι ο Δήμος 
Βόλου θα μπορούσε και θα έπρεπε να αναλάβει πρωτοβουλία για να εκπονηθεί μελέτη 
αστικής ανάπλασης, ώστε να υπάρξει καθορισμός χρήσεων και προστασία του πρασίνου, 
προς αποφυγή ανάλογων προβλημάτων». 
Συμφωνούν. 
2) Επιστολή από το Τμήμα Ρεθύμνου, σχετικά με τη μελέτη για το ενετικό λιμάνι στο 
Ρέθυμνο (εισερχ. ΑΠ 62307). Ζητούν να καταγγείλει ο σύλλογος την παραβίαση της 
απόφασης του ΚΑΣ για το ενετικό λιμάνι και να απομακρυνθεί το περίπτερο στο οποίο 
αναφέρονται. 
Έρχεται ο συν. Χαλικιάς σε προσωρινή αναπλήρωση της συν. Γεωργακοπούλου, ώρα 
20.20. 
Γίνεται συζήτηση. 
Συμφωνούν με την εισήγηση του Τμ. Ρεθύμνου και αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο 
υποστήριξης. 
3) Επιστολή από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας σχετικά με έργο που 
πραγματοποιείται στην Ναύπακτο και το ονομάζουν εσωτερικής οδοποιίας, ενώ είναι 
εκτεταμένες παρεμβάσεις ανάπλασης, για το οποίο ο Δήμος θα όφειλε να κάνει 
διαγωνισμό ιδεών. 
Αποφασίζεται να συνηγορήσουν με την εισήγηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Ναυπακτίας και να στείλουν σχετικό έγγραφο στον Δήμο Ναυπακτίας. 
Αναχωρεί ο συν. Κροκίδης, ώρα 20.25. 
4) Ψήφισμα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, που κατέθεσε η ίδια στην Αντιπροσωπεία, 
το οποίο λόγω έλλειψης απαρτίας δεν συζητήθηκε (εισερχ. ΑΠ 62283). Διαβάζει το σχέδιο 
ψηφίσματος και αναφέρει ότι αύριο συζητείται το θέμα στον Δήμο Αθηναίων. 
Λ. Χαλιώτης: Αναφέρει ότι δεν είναι τίποτα τεκμηριωμένο απ’ αυτά που λέει το ψήφισμα. 
Γίνεται συζήτηση. 
Γ. Πλατσάκης: Επειδή μπαίνει αύριο το θέμα στο ΔΣ του Δήμου Αθηναίων, προτείνει να 
περιμένουν. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι, το γεγονός ότι πριν 10 χρόνια έγινε μια αθλιότητα και ότι 
διαμορφώνουν τον χωρικό σχεδιασμό τα επιχειρηματικά συμφέροντα, πρέπει κάποια 
στιγμή να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Να βρεθεί λύση που να μην επιβαρύνει τη ζωή των 
κατοίκων. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι για το γήπεδο της ΑΕΚ υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, 
ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας εκκένωσης του γηπέδου μετά τους 
αγώνες, γιατί δεν υπάρχουν γύρω - γύρω τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς. Για το γήπεδο 
του Παναθηναϊκού δεν έχει συνταχθεί περιβαλλοντική μελέτη ως όφειλε. 
Δ. Κεκάτος: Αναφέρει ότι εννοείται ότι όταν γίνεται ένα γήπεδο πρέπει να πάρει τις 
απαραίτητες εγκρίσεις. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι ο σύλλογος δεν έχει επαρκή ενημέρωση για αυτά τα θέματα 
και ότι το ψήφισμα του συλλόγου για το θέμα δεν μπορεί να είναι πολιτικό μανιφέστο. Σ’ 
αυτά που έθεσε ο συν. Φιντικάκης έχει δίκιο και προτείνει να κάνουν μια ημερίδα, όπου να 
υπάρξει επαρκή πληροφόρηση για το θέμα. Δεν μπορεί να υπάρξει τοποθέτηση του 
συλλόγου με το σκεπτικό αυτού του ψηφίσματος. Η πρότασή του είναι να περιμένουν την 
τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, να διοργανώσουν μια 
ημερίδα και μετά να τοποθετηθούν για το θέμα. 
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Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι είναι ένας χώρος που πρέπει να είναι πράσινο και αυτό 
είναι στοιχειώδης πολιτική τοποθέτηση. Ο ρόλος του συλλόγου δεν είναι εκ των υστέρων 
να διαμαρτύρεται, πρέπει να ασκηθεί πίεση στο ΔΣ του Δήμου Αθηναίων αύριο. 
Α. Αυγερινού: Αναφέρει ότι η θέση του συλλόγου πρέπει να είναι: καμία μείωση πρασίνου 
στην Αθήνα και ιδίως από εγκαταστάσεις επιχειρηματικού συμφέροντος. 
Γ. Πλατσάκης: Αναφέρει ότι το θέμα είναι η ανάπλαση του χώρου στη Λ. Αλεξάνδρας. Το 
που θα πάει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ας το βρουν. Ο σύλλογος πρέπει να πάρει 
θέση για την ανάπλαση στη Λ. Αλεξάνδρας. 
Κ. Σκλιάς: Αναφέρει ότι το θέμα είναι ότι έρχεται η κεντρική εξουσία και χωροθετεί, 
αγνοώντας την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς.  
Λ. Χαλιώτης: Προτείνει να μπει το ψήφισμα στην Αντιπροσωπεία του συλλόγου. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αποχωρεί ο συν. Χαλιώτης, ώρα 21.00. 
Τ. Κατερίνη: Θέτει σε ψηφοφορία το ψήφισμα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Γουδί. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Σκλιάς, Φιντικάκης, Χαλικιάς, Σκούφογλου, Αυγερινού, Κατερίνη). 
Κατά: 2 (Κεκάτος, Πλατσάκης: επειδή θεωρεί ότι είναι εντελώς ατεκμηρίωτο, 
αντιεπιστημονικό και αποσκοπεί σε καθαρά κομματική εκμετάλλευση, το κείμενο 
ψηφίσματος που έχει έρθει στο ΔΣ και επειδή θεωρεί ότι όποια μικροκομματικά 
συμφέροντα πρέπει να είναι πολύ μακριά από τις θέσεις του συλλόγου και τα θέματα να 
αντιμετωπίζονται με επιστημονικότητα και κριτική, γι’ αυτό καταψηφίζει το ψήφισμα, το 
οποίο δεν προσθέτει τίποτα ούτε στο θέμα του περιβάλλοντος, ούτε στο θέμα των 
ελεύθερων χώρων και το μόνο που κάνει είναι να δημοσιοποιήσει μια κομματική άποψη 
στην οποία είναι αντίθετος. Συμφωνεί με την αιτιολόγηση ψήφου και ο συν. Κεκάτος.). 
Λευκό: 1 (Πουλάκης). 
Αποφασίζεται. 
5) Ψήφισμα που έστειλε η ίδια για τη Νέα Φιλαδέλφεια και το γήπεδο της Δικέφαλος ΑΕ 
(εισερχ. ΑΠ 62280). Διαβάζει το σχέδιο ψηφίσματος και αναφέρει ότι ο Δήμος θα 
διοργανώσει εκδήλωση για το θέμα. 
Ν. Φιντικάκης: Προτείνει να προστεθεί στο ψήφισμα και η ασφάλεια των πολιτών.  
Γ. Πλατσάκης: Ρωτά αν έχουν κάποια καταγγελία σχετικά. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι την κάλεσε ο Δήμαρχος και την ενημέρωσε για το τι συμβαίνει 
στον Δήμο. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι το θέμα των συμπεριφορών εκεί έχει ξεπεράσει κάθε όριο. 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στον δρόμο. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι τον φώναξαν από τον  Δήμο για τη συνδρομή της Διεθνούς 
Ένωσης Αρχιτεκτόνων στο θέμα. Δύο ξένοι αρχιτέκτονες που εξέτασαν το θέμα, είπαν ότι 
το γήπεδο είναι εκτός προδιαγραφών της UEFA. Το ΚΕΣΑ υπέδειξε μείωση του ύψους, 
αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω μεγάλου κόστους. Για το θέμα του γηπέδου έχει 
προκύψει διατάραξη της νομιμότητας. Το κείμενο που προτείνει η πρόεδρος συνάδει με 
όλα αυτά.  
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι το θέμα είναι ότι πάει να προσαρμοστεί μια πόλη σ’ ένα 
γήπεδο, αντί να προσαρμοστεί το γήπεδο στην πόλη. Το κοινωνικό θέμα είναι το bullying 
σε κάποιον που έχει διαφορετική άποψη. Ότι γράφει το κείμενο για το κοινωνικό κομμάτι 
το υπερψηφίζει, για την παράλογη προσαρμογή του χώρου για το γήπεδο το υπερψηφίζει. 
Δεν ψηφίζει σχετικά με το θέμα της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος από τον 
Δήμο. Θα ψηφίσει λευκό στο κείμενο αυτό. Θεωρεί ότι ο σύλλογος θα πρέπει να πηγαίνει 
στην καρδιά του προβλήματος.  
Α. Αυγερινού: Διαφωνεί περί προάσπισης της νομιμότητας, γιατί θεωρείται δεδομένο που 
θα κατασκευαστεί το γήπεδο, ποιος θα το κατασκευάσει, σε ποιον θα ανήκει. Θεωρεί ότι 
θα έπρεπε να κατασκευαστεί από το κράτος. Έτσι όπως είναι το κείμενο θα ψηφίσει λευκό.  
Μ. Σκούφογλου: Αναφέρει ότι το θέμα της βίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα ήθελε η 
έμφαση να είναι στο κίνημα των συλλογικοτήτων - ανθρώπων που αντιδρούν και όχι στον 
Δήμο. Δεν πιστεύει ότι οι θέσεις του Δήμου είναι σωστές. Δεν συμφωνεί να γίνει γήπεδο 
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εκεί. Δεν θέλει με δημόσια χρηματοδότηση να γίνει ένα ιδιωτικό γήπεδο. Προτείνει να 
ψηφίσουν για το θέμα αυτό, στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ.  
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Γ. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ   Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ 
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