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Αριθ. Πρωτ.: 239 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 22-12-2011 
 
ΠΡΟΣ : 

κ. Χ. ∆ηµητρούλια 
 

 
ΘΕΜΑ: Προσφορά προς ∆Σ ΣΟΙΠ για χρήση δωµατίου 

 
Σε απάντηση του από 12.09.2011 εγγράφου σας, το οποίο παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου 
µας κ. ∆ιονύσιο Πατεράκη στις 04.12.2011 από τον κ. ∆ηµήτριο Ψωµιάδη, σχετικά µε τη διευκόλυνση 
των συνεδριάσεων του ∆.Σ. του Συλλόγου µας µε τη χρήση δωµατίου στην οικία της κόρης σας στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
α) ∆εδοµένου ότι η κόρη σας (ιδιοκτήτρια της εν λόγω οικίας) είναι ενήλικη, η επιστολή θα έπρεπε να 

φέρει την προσυπογραφή της κόρης σας προκειµένου να τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της. 
 
β) Ο Σύλλογός µας διαθέτει έδρα, η οποία είναι επισήµως δηλωµένη στις αρµόδιες δηµόσιες 

υπηρεσίες, την οικία του Προέδρου κ. ∆. Πατεράκη στην Οδό Οδυσσέως στην Ιπποκράτειο 
Πολιτεία. 

 
γ) Στο µε αριθµό πρωτοκόλλου 57/12.03.2010 έγγραφο του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού 

Υγειονοµικών «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» ΣΥΝ ΠΕ, το οποίο επιδόθηκε στις 17.03.2011 
στον τότε Πρόεδρο του Συλλόγου µας και νυν Αντιπρόεδρο κ. Κ. Κραββαρίτη και στον τότε 
πρόεδρο του συλλόγου «ΦΕΛΛΕΥΣ» κ. Νίκο Πυρουνάκη µε δικαστικό επιµελητή και φέρει την 
υπογραφή σας, δηλώνετε ότι είναι «�αδύνατη κάθε συνεργασία µε σας για οποιοδήποτε θέµα, να 
µην επανέλθετε και να µην επιδιώξετε δήθεν συνεργασία µε το Συνεταιρισµό, υπό το κόλληµα της 
οποίας εµφανίζονται φανερότατα οι προθέσεις σας και σκοποί σας».  

 
δ) Τέλος, θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε ότι είναι πρακτικώς αδύνατο να συνεδριάσουν τρία (3) 

∆ιοικητικά Συµβούλια στο ίδιο δωµάτιο.  
 
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ο Σύλλογός µας δεν δύναται να αποδεχθεί την πρότασή 
σας, η οποία προφανώς πάσχει νοµιµότητας (αφού δεν είσαστε ο ιδιοκτήτης της εν λόγω οικίας), 
γίνεται για λόγους δηµιουργίας εντυπώσεων και όχι γιατί ουσιαστικά θέλετε να διευκολύνετε το έργο 
του Συλλόγου µας. 
 

Για το ∆.Σ. 
 

Συλλόγου Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
 
 
 
 

∆ιονύσης Πατεράκης     Βαγγέλης Μπουγιούρης 


