ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
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28 Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236 email:anthitispetras2013@gmail.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
Σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο, στην Αθήνα, στην οικία της κ.Καλλιόπης
Βαλτή – Παπακωνσταντίνου, οδός Στησιχώρου αρ. 8, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Παρόντες: Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, , Γ. Κατσιούφης, Ε. Κωνσταντινίδου, Τ. Τσαφαράς,
Ι. Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης.
Απόντες: Β. Καρδάσης

ΘΕΜΑΤΑ:
1.

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.

Προτάσεις για νέα Μέλη και δωρητές.

3.

Δημόσια εικόνα της κίνησης, κανόνες.

4.

Δραστηριότητες του Σωματείου.

1. Ο σύμβουλος που πλειοψήφισε κατά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου της 1ης Δεκεμβρίου
2013 για την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Τσιαούσης, κάλεσε τα
εκλεγέντα μέλη να προχωρήσουν σε μυστική ψηφοφορία για τη συγκρότηση σε σώμα του
Διοικητικού Συμβουλίου. Πρίν απο τη μυστική ψηφοφορία ο κ. Τσιαούσης ζήτησε να
γίνουν, αν υπάρχουν, προτάσεις για τις διάφορες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά
απο εισήγηση του Τ.Τσαφαρά έγινε ομόφωνα πρόταση για τη θέση του προέδρου ο κ.
Ι.Τσιαούσης. Στη συνέχεια προτάθηκαν απο κ. Χ.Χηνιάδη, ο κ. Γ.Κατσιούφης για τη θέση του
Γεν. Γραμματέα και η κ. Ε.Κωνσταντινίδου για τη θέση του Αντιπροέδρου.
Στη συνέχεια έγινε διεξοδική συζήτηση για τις υποχρεώσεις, το ρόλο και τις αρμοδιότητες
που απορρέουν απο αυτούς και η πρόταση επαναδιατυπώθηκε ως εξής: Για τη θέση του Γ.Γ
η κ. Ε.Κωνσταντινίδου και του Αντιπροέδρου ο κ. Γ.Κατσιούφης. Για το ρόλο του ταμία
προτάθηκε ομόφωνα ο κ.Τ.Τσαφαράς.
Στη συνέχεια έγινε μυστική ψηφοφορία απο την οποία αναδείχθησαν ομόφωνα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΛΤΗ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΗΝΙΑΔΗΣ.
Επιπλέον έγινε κατανομή/ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μελη του ΔΣ ως εξής:
Κ. ΒΑΛΤΗ – ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
Β. ΚΑΡΔΑΣΗΣ: Υπεύθυνος Ιστορικού αρχείου
Χ. ΧΗΝΙΑΔΗΣ: Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου.

2. Προτάσεις για νέα μέλη
Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα αποδεκτή εισήγηση του Τ.Τσαφαρά για εγγραφή
των παρακάτω νέων μελών: Α. Αλεξόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, Χρ. Κύτταρης,
υπάλληλος ΔΕΗ και Χρ. Αναστόπουλος, μηχανικός.
Στη συνέχεια το ΔΣ έκανε ομόφωνα αποδεκτή πρόταση του Χ. Χηνιάδη να ανακηρυχθεί
Δωρητής του Σωματείου ο κ. Σπύρος Τσαφαράς, δικηγόρος, τόσο για τις προσφερθείσες
δικηγορικές υπηρεσίες του για τη σύνταξη και έγκριση του καταστατικού, όσο και για την
κάλυψη όλων των σχετικών εξόδων, ανερχόμενων στο ποσό των 700 (επτακοσίων) ευρώ.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσταλεί στον κ.Τσαφαρα σχετική ευχαριστήρια επιστολή.

3. Δημόσια εικόνα του Σωματείου
Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν ότι κάθε δημοσιοποίηση
στοιχείων που αφορούν το Σωματείο πρέπει να έχει την προηγούμενη έγκριση του ΔΣ. Το
υλικό προς δημοσιοποίηση (εικονογραφικό, σχεδιαστικό, βίντεο, γραπτό κείμενο κλπ)
πρέπει να ελέγχεται και όταν και όπου κρίνεται αναγκαίο να επεξεργάζεται και να
τροποποιείται πριν εκτεθεί δημόσια.

4. Δραστηριότητες Σωματείου
α) Ο πρόεδρος Ι.Τσιαούσης, ενημέρωσε το ΔΣ ότι πραγματοποίησε συναντήσεις με τους
Β.Καρδάση, Ε.Κωνσταντινίδου, Β.Γκανιάτσα για τη συγκρότηση πρότασης προς το ίδρυμα
Νιάρχου για τη χρηματοδότηση (χορηγεία) έρευνας με θέμα τη «Διαδρομή των Λαγκαδινών
μαστόρων και διάχυση της τέχνης της πέτρας στην Πελοπόννησο».
β) Η Γ.Γραμματέας Ε. Κωνσταντινίδου ενημέρωσε το ΔΣ για τη συνάντηση και συνομιλία με
τον κ. Α. Πετρονώτη. Στη συνάντηση παρευρέθη και ο κ. Καραδήμας και συζητήθηκαν οι
δυνατότητες και τρόποι συνεργασίας του Σωματείου με τον κ. Πετρονώτη για την
επιστημονική υποστήριξη του έργου που εκπονεί για τους Λαγκαδινούς μαστόρους.

Γ) Ο κ.Γ.Κατσιούφης ενημέρωσε το ΔΣ ότι η δημιουργία της ιστοσελίδας του Σωματείου
βρίσκεται στην τελική φάση.

Τέλος, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την ανάγνωση των παραπάνω
πρακτικών τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται.

Ο Πρόεδρος
Ι. Τσιαούσης

Η Γενική Γραμματέας
Ε. Κωνσταντινίδου

Ο αντιπρόεδρος

Ο ταμίας

Γ.Κατσιούφης

Τ. Τσαφαράς

Τα μέλη: Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, Β. Καρδάσης, Χ. Χηνιάδης.

