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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20                                                                                     

Σήμερα, Παρασκευή , 17 Ιουνίου  2016 , στην οικία της κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου 

επί της οδού Στησιχώρου 8,  Αθήνα, έγινε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για να εξετάσει τα θέματα που παρακάτω αναφέρονται . 

Παρόντα μέλη: Δημ. Ανδρουτσόπουλος, Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, Γ. 

Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης  

Απόντες: Ε. Κωνσταντινίδου. 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Νέα μέλη  

2. Οικονομική κατάσταση  

3. Ενημέρωση για την ημερίδα της Δημητσάνας  

4. Συναυλία στο Μαλλιαροπούλειο της Τρίπολης 

5. Ενημέρωση για ιστοσελίδα – πρόοδος  

6. Προετοιμασία εκδηλώσεων ( ημερίδα – δρώμενο )  

7. Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του Δ.Σ.  

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του προέδρου κ. 

Τσιαούση να εγγραφούν ως τακτικά μέλη του σωματείου οι παρακάτω : 

Ανδρέας Πλουμπίδης, Φωτεινή Δαλιάνη, Ανδρέας Μανιάτης, Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση ( εκπρόσωπος Γεώργιος Ανδρέα Πλουμπίδης )  

2. Ο Ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του 

σωματείου ( υπόλοιπο ταμείου έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα 

ευρώ- 6.479.- Ευρω ).  

3. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την ημερίδα  

που οργανώθηκε απο τον  Δήμο Γορτυνίας και τη Σχολή  Αρχιτεκτόνων 



Μηχανικών του ΕΜΠ , με θέμα την παρουσίαση της μελέτης των φοιτητών 

για τον οικισμό των Λαγκαδίων. Ο κ. Τσιαούσης ανέφερε οτι κατά την 

ημερίδα παρουσιάστηκε η πολύ καλή μελέτη του οικισμού των Λαγκαδίων η 

οποία έχει  γίνει απο τους φοιτητές και το ΕΜΠ. Ενημέρωσε επίσης ότι δεν 

ήταν θετική η ανταπόκριση του Δήμου στο αίτημά μας να παραχωρηθούν οι 

χάρτες της Γορτυνίας ( για την χρήση τους απο τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα με τις διαδρομές /μονοπάτια των λαγκαδινών 

μαστόρων ). Η αποτίμηση του προέδρου είναι ότι η ανταπόκριση των 

διάφορων φορέων, όπως πχ Μουσείου Υδροκίνησης Δημητσάνας, ήταν πολύ 

θετική για συνεργασία με το σωματείο μας.  

4. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι 

συζητήσεις ( Περιφέρεια –Δήμος Τρίπολης -  Χορωδία Τρίπολης ) για την 

παρουσίαση της   ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑΣ στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο . Το 

CD Αρκαδική Ελεγεία θα είναι έτοιμο τίς επόμενες δέκα ημέρες και το 

κόστος του ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων Ευρώ ( 1.700.- ) 

πλέον ΦΠΑ.  

 

5. Σχετικά με την πορεία εργασιών της ριζικής ανακατασκευής της ιστοσελίδας 

μας, ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε  το ΔΣ ότι, προχωρά με γρήγορους 

ρυθμούς και σε είκοσι ημέρες θα είναι έτοιμη μια πρώτη εκόνα για βάση για 

συζήτηση και προτάσεις για βελτίωση/ολοκλήρωση. Πρότεινε να γίνει 

συνάντηση για τη σχετική παρουσίαση και συζήτηση γύρω στην 1η Ιουλίου 

2016.   

6. Εγινε διεξοδική συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία των εκδηλώσεων 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΕΤΡΑΣ 2016. Πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Κέντρα 

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικές Διαδρομές της Τέχνης της 

Πέτρας» στο Δημοτικό σχολείο με συντονιστή τον καθηγητή της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ κ. Γκανιάτσα και ομιλητές τους κ.κ. Β. Γκανιάτσα, 

Γ.Τσιαούση, Γ. Λαγό, Γ. Γιαξόγλου, Θ. Μουρούτη-Φ. Γιαννούλη και Α. 

Ψαράκη οι οποίοι θα αναπτύξουν τις επιμέρους πτυχές του θέματος. Επίσης 

Μουσικό-θεατρικό  δρώμενο μέ τίτλο «Ερείπια : Μνήμες της Πέτρας» στους 

Αγίους Αποστόλους με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη-ηθοποιού κ. Θεοδόση 



Παπαδημητρόπουλου, ενώ τη μουσική διάσταση του δρώμενου θα αποδίδει 

το γνωστό  μουσικό  ντουέτο Duo Arioso . Την προετοιμασία του σχετικού 

υλικού ( αφίσες , προγράμματα κλπ ) ανέλαβαν οι κ.κ. Ανδρουτσόπουλος και 

Κατσιούφης ( σχεδίαση – εκτύπωση κλπ ) . Συζητήθηκαν επίσης 

λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη εξόδων απο την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου ( ηχητικά κλπ ) , Δήμο Γορτυνίας ( Φιλοξενία ομιλητών κλπ ). 

 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε επίσης το Δ.Σ. ότι ο κ. Γ. Αργυροηλιόπουλος θα 

καλύψει την φιλοξενία της ομάδας αρχιτεκτόνων οι οποίοι θα 

πραγματοποιήσουν την αποτύπωση του ναού Κοιμήσεως τηςΘεοτόκου, 

Εύας Μεσσηνίας ( 1-4/07/2016 ). 

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά διάφορες προτάσεις , 

κυρίως απο τον κ. Δημ. Ανδρουτσόπουλο, για την βελτίωση της ποιότητας 

λειτουργίας του Δ.Σ.  

 

Κατόπιν των παραπάνω αναγνώστηκαν και συμφωνήθηκαν τα παρόντα πρακτικά 

και  η συνεδρίαση κηρύχθηκε περατωθείσα. 

 

   Ο Πρόεδρος                     Η Γενική Γραμματέας       

   Ι. Τσιαούσης     

 

   Ο Αντιπρέδρος                                                                           Ο ταμίας 

   Γ. Κατσιούφης                                                                          Τ. Τσαφαράς 

 

   Τα μέλη: Δημ. Ανδρουτσόπουλος, Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου  , Χ. Χηνιάδης . 


