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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52η 
της 07.11.2017 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
2. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ & 

ΕΚΛΟΓΩΝ. 
4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Τ. Κατερίνη, Α. Χαλικιάς (σε προσωρινή αναπλήρωση Π. 
Γεωργακοπούλου), Ν. Φιντικάκης, Κ. Σκλιάς, Γ. Ρουσοδήμου (σε προσωρινή αναπλήρωση 
Κ. Γαλανού), Λ. Χαλιώτης (σε προσωρινή αναπλήρωση Θ. Παρασκευά), Μ. Πουλάκης, Τ. 
Τσαλίκη (σε προσωρινή αναπλήρωση Δ. Κεκάτου), Κ. Μασούρας, Α. Αυγερινού. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Δ. Κροκίδης, Β. Μεταλληνού, Ο. Πάππα, Γ. Πλατσάκης, Ν. Ράμμος,. 
 
Παρευρίσκονται επίσης: Α. Μελανίτου, Ν. Σακαρέλλος, Γ. Μαδεμοχωρίτης, Β. 
Γρηγοριάδης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Τ. Κατερίνη: Ενημερώνει σχετικά με: 
1) Επιστολή διαμαρτυρίας από την κα Α. Χειλαδάκη σχετικά με πρόθεση κοπής φοίνικα 
στην πλατεία Καραμανλάκη (εισερχ. ΑΠ 62914). Προτείνει να στείλουν επιστολή στο Δήμο 
Αθηναίων και να επισημάνουν ότι δεν πρέπει να κοπεί ο φοίνικας, υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι υγιής.  
Συμφωνούν. 
2) Επιστολή διαμαρτυρίας από την Επιτροπή Κατοίκων Τζιτζιφιών (εισερχ. ΑΠ 62932), 
όπου αναφέρουν ότι το Ίδρυμα Νιάρχος με τη συμφωνία του Δήμου Καλλιθέας έχει 
επιλέξει να κόψει μια σειρά δένδρα, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο parking του 
συγκροτήματος «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)». Ζητούν να μην 
κοπούν τα δένδρα και να μην μικρύνει το πεζοδρόμιο. 
Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζουν να στείλουν επιστολή στον Δήμο Καλλιθέας και στο Ίδρυμα Νιάρχος, 
ζητώντας να ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περί του συγκροτήματος 
«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)» και ειδικότερα για τις 
τροποποιήσεις επί της οδού Πεισιστράτου στις Τζιτζιφιές του Δήμου Καλλιθέας, 
προκειμένου ο σύλλογος να διαμορφώσει μια τεκμηριωμένη άποψη επί του θέματος 
3) Επιστολή από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
που ζητούν από τον σύλλογο εκπρόσωπο προκειμένου να συμμετάσχει στο Expert Panel 
του έργου BIMEET εκπροσωπώντας την Ελλάδα (εισερχ. ΑΠ 62951).  
4) Επιστολή από τους συν. Ρουσοδήμου και Χαλιώτη με τη θέση τους για τους 
κοινόχρηστους δρόμους στα εκτός σχεδίου (εισερχ ΑΠ 62942), η οποία έχει σταλεί στον 
Υπουργό προκειμένου να εκδοθεί ως Υπουργική Απόφαση στον νέο νόμο. 
5) Επιστολή από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαΐας για τα τοπογραφικά (εισερχ. ΑΠ 
625946). 
Έρχεται ο συν. Κεκάτος, ώρα 19.11 και συμμετέχει στο ΔΣ στη θέση της συν. Τσαλίκη που 
τον αναπλήρωνε προσωρινά. 
6) Επιστολή διαμαρτυρίας από το Τμήμα Χανίων, σχετικά με μελέτη για τοποθέτηση 
μόνιμων σκιαδίων στο ενετικό λιμάνι των Χανίων (εισερχ. ΑΠ 62927). Η μελέτη αφορά σε 
πού βαριές και μόνιμες κατασκευές που αλλοιώνουν το φυσικό τοπίο. Ενώ έγινε 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός δεν δόθηκε βραβείο και κατόπιν ανατέθηκε η μελέτη. Ζητούν 
τη συνηγορία του συλλόγου σ’ αυτή τους τη διαμαρτυρία.  
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Γίνεται συζήτηση. 
Αποφασίζουν να στείλουν επιστολή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, ότι ο 
σύλλογος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί κατά των απ’ ευθείας αναθέσεων, καθώς και 
κατά αναθέσεων στα ΑΕΙ όταν υπερβαίνουν τον χαρακτήρα του ερευνητικού 
προγράμματος. Δεδομένου δε ότι η συγκεκριμένη μελέτη αφορά το ενετικό λιμάνι Χανίων, 
ένα μεγάλης ειδικής αξίας παραλιακό μέτωπο, ο σύλλογος δηλώνει ότι συμμερίζεται τις 
επιφυλάξεις του Τμήματος Χανίων και είναι αντίθετος σε αλλοίωση του ενετικού λιμανιού 
Χανίων με μόνιμες κατασκευές. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ & 
ΕΚΛΟΓΩΝ 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι οι προηγούμενες εκλογές έγιναν τον Δεκέμβριο του 2014. 
Προτείνει να γίνει Αντιπροσωπεία στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και οι εκλογές 
να γίνουν στις 11 ή στις 18 Φεβρουαρίου 2018. 
Γ. Ρουσοδήμου: Προτείνει να γίνουν αργότερα οι εκλογές γιατί είναι χειμώνας και είναι 
δύσκολη η μετάβαση των μελών τους. 
Κ. Σκλιάς: Προτείνει να γίνει η «Α» τον Δεκέμβρη και οι εκλογές να γίνουν αργότερα προς 
την άνοιξη. 
Ν. Φιντικάκης: Θεωρεί ότι πρέπει οι εκλογές να γίνουν τον Φεβρουάριο. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνουν οι εκλογές στις 25/02, αφού στις 19/02 είναι η Καθαρά 
Δευτέρα. 
Συμφωνούν. 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι η επόμενη συνεδρίαση το ΔΣ θα γίνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 
2017. Αναφέρει ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση της «Α» είπαν ότι δεν είναι αυτοδίκαια 
τα μέλη των περιφερειακών Συλλόγων και μέλη του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Οπότε οι 
περιφερειακοί Σύλλογοι θα πρέπει να καλέσουν τα μέλη τους να γραφούν απ’ ευθείας στον 
ΣΑΔΑΣ αν το επιθυμούν. Εναλλακτικά οι Σύλλογοι θα πρέπει να στείλουν λίστα με τα νέα 
μέλη τους, συνοδευόμενο από όλες τις αιτήσεις εγγραφής και από το ποσό των εγγραφών 
που αντιστοιχούν. Τα Τμήματα θα πρέπει να στείλουν λίστα με τα νέα μέλη τους. 
Συμφωνούν. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές να πληρώνουν 
τα μέλη το τρέχον έτος 2017. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (συνέχεια) 
 
Τ. Κατερίνη: Αναφέρει ότι σχετικά με την εκπροσώπηση του συλλόγου στο Expert Panel 
του έργου BIMEET (εισερχ. ΑΠ 62951), προτείνει να πάει ο συν. Φιντικάκης. 
Ν. Φιντικάκης: Αναφέρει ότι δεν μπορεί να πάει αν δεν είναι ομόφωνη η απόφαση του ΔΣ, 
δεδομένου και της άλλης θέσης που έχει. 
Κ. Μασούρας: Προτείνει να γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στα μέλη του 
συλλόγου. 
Μ. Πουλάκης: Αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει να έχουν την έννοια του 
εκπροσώπου που να αναφέρεται στο ΔΣ και δη του συν. Φιντικάκη. Αλλά εφ’ όσον αυτός 
δεν συμφωνεί δεν θα αντιταχθεί. 
Τ. Κατερίνη: Προτείνει να γίνει δημόσια πρόσκληση και κατόπιν να γίνει τριμελή επιτροπή 
που θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, αποτελούμενη από τους συν. Κατερίνη, Κεκάτο και 
Φιντικάκη. 
Θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση για δημόσια πρόσκληση. 
Γίνεται ψηφοφορία. 
Υπέρ: 6 (Σκλιάς, Φιντικάκης,  Χαλικιάς, Μασούρας, Κατερίνη, Πουλάκης). 
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Κατά: 4 (Χαλιώτης, Ρουσοδήμου, Κεκάτος, Αυγερινού: «Δεν διαφωνεί με τη δημόσια 
πρόσκληση γενικά, όμως διαφωνεί με την οποιαδήποτε εκπροσώπηση προωθεί την 
κοινοτική πολιτική»). 
Αποφασίζεται να γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στα μέλη του συλλόγου, 
σχετικά με την εκπροσώπηση του συλλόγου στο Expert Panel του έργου BIMEET και 
κατόπιν να γίνει τριμελή επιτροπή που θα αξιολογήσει τοις συμμετοχές, αποτελούμενη 
από τους συν. Κατερίνη, Κεκάτο και Φιντικάκη 
 
 
 
 
 
Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ   Α. ΧΑΛΙΚΙΑΣ     Ν. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ 
 
 
 
Κ. ΣΚΛΙΑΣ   Γ. ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ    Λ. ΧΑΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
Μ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Δ. ΚΕΚΑΤΟΣ    Κ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
 
 
 
Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 
 
 
 


