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ΟΙΚΙΑ ∆. ΠΑΤΕΡΑΚΗ

Πρόεδρο ∆Σ
∆. Πατεράκης
Β. Μπουγιούρης
∆. Πατεράκης, Κ. Κραββαρίτης, Β. Μπουγιούρης, Μ. Αγγελόπουλος, Γ. ∆ρόσος,
Π. Τρικριτέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆Σ ΑΝΑΓΝΩΣΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ. ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1Ο
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

Αποδοχή από τον Π.Τσικριτέα σαν υπεύθυνο συντονιστή πυρασφαλείας για το έτος 2011.
Παρουσία του Π.Τσικριτέα στο ∆.Σ. Ενηµέρωση για την συνάντηση του Σαββάτου 16-042011.
Στη συνάντηση συµµετείχαν από το ∆Σ οι Πατεράκης, Μπουγιούρης,
Αγγελόπουλος και οι κύριοι ∆αµάσκος, Λαµπιθιανάκης, Ψωµιάδης, Πίνας και
∆ηµητρόπουλος. Κατά την διάρκεια της συνάντησης η οποία είχε διάρκεια 2,5 ωρών έγινε
µία ιστορική αναδροµή της δράσης τους από τον Λαµπιθιανάκη και τον ∆αµάσκο.
Προτάθηκε να εντάξουν τις ιδιωτικές τους πρωτοβουλίες για την πυροπροστασία στην
δράση του ΣΟΙΠ όπως έκαναν και το 2009. Επιφυλάχτηκαν να µας απαντήσουν και
ορίστηκε συνάντηση στις 20-04-2011.
Ενηµέρωση για την αποστολή αίτησης συγκέντρωσης των τοπικών φορέων στην ∆. ∆.
ΑΦΙ∆ΝΩΝ µε θέµα την δασοπροστασία
Ενεργοποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου πυροπροστασίας, κατανοµή τοµέων,
υποψηφιότητες Τοµεαρχών , καταγραφή οικιστών, επιστολή για εθελοντές, ενηµέρωση
της Πολιτικής Προστασίας.
Προτάθηκε σε δεύτερη φάση να γίνει συγκρότηση οµάδας εθελοντών πυρόσβεσης,
οµάδας εθελοντών γιατρών καθώς επίσης και οµάδας εκκένωσης περιοχής.
Συνάντηση την Τετάρτη 20-4-2011 µε τους Λαµπιθιανάκη, ∆αµάσκο, Ψωµιάδη.
Εγκρίθηκε οµόφωνα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ανάθεση υποψηφίων στους 4 τοµείς
Καταγραφή οικιστών µε ειδική φόρµα

Πατεράκης/Τσικριτέας
Πατεράκης/Αγγελόπουλος

22-4-2011
Τρέχον

ΘΕΜΑ 2Ο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΦΙ∆ΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά γεγονότα για τη συζήτηση στο τοπικό συµβούλιο Αφιδνών
που πραγµατοποιήθηκε στις 15-4-2011 για την κατασκευή του συγκροτήµατος
νηπιαγωγείου-δηµοτικού σχολείου στη θέση Λιοσάτι, προσωρινή µεταφορά νηπιαγωγείου
ου
Αφιδνών στο πάρκο και για την ίδρυση το 2 νηπιαγωγείου στην Ι.Π.. Ενηµερωθήκαµε
ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την κατασκευή στου σχολικού συγκροτήµατος στο
Λιοσάτι. Προτάθηκε η µεταφορά του νηπιαγωγείου Αφιδνών σε προκατασκευασµένες
αίθουσες στο πάρκο και η χρήση των αιθουσών του νηπιαγωγείου από το δηµοτικό
ο
σχολείο Αφιδνών. Προτάθηκε από τον κ. Ψωµιάδη η συζήτηση για το 2 νηπιαγωγείο
στην ΙΠ να αναβληθεί για 2 µήνες. Παραδέχτηκαν ότι ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων
ου
Αφιδνών είναι ένας και ότι δεν υφίσταται σύλλογος γονέων και κηδεµόνων 2
νηπιαγωγείου ΙΠ.
Το ∆Σ υποστηρίζει τις κινήσεις για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήµατος Αφιδνών.
Επίσης υποστηρίζει την δηµιουργία του νηπιαγωγείου στην Ι.Π. µε κάθε νόµιµο και µόνο
τρόπο και εφόσον υπάρχει και ο απαιτούµενος αριθµός νηπίων για την λειτουργία του.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆.Σ.

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

