
        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23   

Σήμερα, Παρασκευή 30  Σεπτεμβρίου 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:  Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, ,  Γ. Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης,  

Απόντες: Δ. Ανδρουτσόπουλος , Ε. Κωνσταντινίδου, Χ. Χηνιάδης . 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Οικονομκή ενημέρωση  

2. Νέα μέλη 

3. Πορεία αγοράς του κτηρίου για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής  

4. Διοργάνωση εκδήλωσης προ τιμή των Ακαδημαϊκών κ.κ. Θανάση Βαλτινού και Άγγελου    

              Δεληβοριά , σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ενωση Τριπολιτών  

              Αττικής .  

5. Πρόταση για ανακήρυξη του Ακαδημαϊκού κ. Άγγελου Δεληβοριά ως επιτίμου μέλους των     

               Ανθέων της Πέτρας . 

6. CD «ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ»  

 

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

τον μήνα Σεπτέμβριο . Ενεκρίθη η πραγματοποιηθείσα προκαταβολή χιλίων ( 1.000.- ) Ευρώ 

στον ιδιοκτήτη/πωλητή του κτίσματος στα Λαγκάδια σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της  

19ης Σεπτεμβρίου 2016.  

2. Δεν υπάρχουν προτάσεις για εγγραφή νέων μελων. 

3. Ο πρόεδρος κ. Ι. Τσιαούσης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι σε υλοποίηση 

προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. (16/09/2016), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ιδίου 

και των κ.κ. Γ. Κατσιούφη και Τ.Τσαφαρά με τον ιδιοκτήτη/ πωλητή κ. Προκόπη Διαμάντη 
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και  υπεγράφη το σχετικό προσύμφωνο αγοράς με τίμημα το ποσό των τριάντα πέντε 

χιλιάδων ( 35.000.- ) και κατεβλήθη προκαταβολή χιλίων ευρώ ( 1.000.- ) ως αρραβώνας . 

Επίσης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η μεχρι σήμερα  προσέγγιση διαφόρων 

μελών και φίλων των ΑΝΘΕΩΝ για να συμβάλουν είτε με προσφορές είτε με δανεισμό είναι 

πολύ ενθαρρυντική.  

Κατα την συζήτηση η κ. Πόπη Βαλτή- Παπακωνσταντίνου επανέλαβε  την αντίθεσή της στην 

σχετική πρόταση αγοράς , δοθέντος ότι, κατ’ αυτήν, δεν υπάρχει το σύνολο του 

απαιτούμενου ποσού, για την αγορά του κτίσματος, στο ταμείο του Σωματείου.  

  

4. Ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης πρότεινε όπως σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου 

και την Ένωση Τριπολιτών Αττικής οργανωθεί τιμητική εκδήλωση για τους Αρκάδες 

Ακαδημαϊκούς κ.κ. Θανάση Βαλτινό και Αγγελο Δεληβοριά. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ομόφωνα αποφάσισε την υλοποίηση της πρότασης και την συμμετοχή των Ανθέων στην 

εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα της Παλαιάς 

Βουλής.  

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει πρόταση του προέδρου κ. 

Τσιαούση να ανακηρυχθεί Επίτιμο Μέλος του σωματείου μας ,  ο κ. Αγγελος Δεληβοριάς , 

Ακαδημαϊκός Διεθνούς κύρους, Λαγκαδινής καταγωγής, ο οποίος απο την πρώτη στιγμή 

ίδρυσής τους στήριξε και στηρίζει την δράση και τους σκοπούς των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. 

6. Ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το CD «ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ»  ότι 

μετά από δυσκολίες επικοινωνίας με την εταιρεία στη Βουλγαρία εξέτασε διάφορες 

εναλλακτικές τις οποίες παρουσίασε. Κατόπιν αυτού και ύστερα απο την εξέταση σχετικών  

προσφορών το Δ.Σ. αποφασίζει να ανατεθεί στον κ. Αρη Κυριαζόπουλο η επανέκδοση του 

φυλλαδίου με κόστος  πεντακόσια (500.- ) Ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο εξακόσια είκοσι 

ευρώ ( 620.- ).  

 

 

Κατόπιν των παραπάνω αναγνώστηκαν και συμφωνήθηκαν τα παρόντα πρακτικά και  η συνεδρίαση 

κηρύχθηκε περατωθείσα. 

 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας       
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Ι. Τσιαούσης     

 

  Ο Αντιπρέδρος                                                                           Ο ταμίας 

   Γ. Κατσιούφης                                                                    Τ. Τσαφαράς 

 

                                                  Τα μέλη 

                             Κ. Π. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου   . 
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