
        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  24  

Σήμερα, Σάββατο 5 Νοεμβρίου 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. Π.  Βαλτή-Παπακωνσταντίνου,  Γ. Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης. 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Οικονομική ενημέρωση 

2. Νέα μέλη  

3. Ενημέρωση για την αγορά ακινήτου  

4. Διανομή CD 

5. Ορισμός ετήσιας Γενικής Συνέλευσης – εκλογοαπολογιστικής – εντός του πρώτου 

15νθημέρου του Δεκεμβρίου 2016  

6. Πρόταση για απονομή  επαίνων στη διάρκεια της συνέλευσης ( μετά τον διοικητικό και 

οικονομικό απολογισμό ) στους κκ. Πόπη Βαλτή-Παπακωνσταντίνου και Χαράλαμπο Σπ.Τσαφαρά 

για την προσφορά τους στα  ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ  

7. Προετοιμασία για την εκδήλωση της Παλιάς Βουλής προς τιμή των Θανάση Βαλτινού και 

Άγγελου Δεληβοριά  ( σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ένωση Τριπολιτών 

Αττικής )  

8. Αποστολή συλλυπητήριας επιστολής στην οικογένεια του θανόντα Γεωργίου Κουμάνταρου, 

δωρητού των Ανθέων.  
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1. Ο Ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του 

σωματείου. Μέχρι 31/10/2016 κατατέθηκε στον τραπεζικό μας λογαριασμό, από 

Λαγκαδινούς και μη φίλους των Ανθέων, το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( 

10.400.- ) ως προσφορά για την αγορά του κτηρίου που θα στεγάσει το Κέντρο 

Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. Ο Ταμίας παρουσίασε αναλυτικό κατάλογο όλων των 

ατόμων με τα οποία έχουμε επικοινωνήσει και την ανταπόκρισή τους ( θετική ή αρνητική , 

ποσό συμμετοχής κλπ) . 

2. Μετά από εισήγηση του προέδρου κ. Ι. Τσιαούση  εγκρίνεται η εγγραφή ως τακτικού 

μέλους του σωματείου η κ. Γεωργία Δεδούση .  

3. Ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόοδο των 

δραστηριοτήτων μας για την αγορά του κτηρίου στα Λαγκάδια. Εξετάζονται από την 

δικηγόρο και τη συμβολαιογράφο  τα προαπαιτούμενα ( έλεγχοι τίτλων, πιστοποιητικά κλπ 

) για την σύναψη του σχετικού συμβολαίου , όταν ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις αγοράς 

του ακινήτου (συγκέντρωση χρημάτων, έγκριση αγοράς του ακινήτου από τη Γενική 

Συνέλευση ). 

Σε ότι αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι 

επαφές με φίλους των Ανθέων της Πέτρας , Λαγκαδινούς και μη, η ανταπόκριση των 

οποίων στην πρόσκλησή μας είναι συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας . Τόνισε 

ιδιαίτερα τη σημαντική δουλειά που γίνεται προς σκοπό αυτό – τηλέφωνα σε πιθανούς 

χορηγούς – από την Αγγελική Αναστοπούλου, Γ. Κατσιούφη , Μπάμπη Τσαφαρά , Τριάδη 

Τσαφαρά και τον ίδιο τον πρόεδρο, αναφέροντας συγκεκριμένα άτομα με τα οποία  κάθε 

ένας από αυτούς έχει επικοινωνήσει.  

    

4. Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχει ανατεθεί σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. στον κ. Αρη 

Κυριαζόπουλο η επανεκτύπωση του φυλλαδίου που συνοδεύει το CD ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ. 

Περιμένουμε την παραλαβή και στη συνέχεια την συσκευασία του, προκειμένου να είναι 

έτοιμο προς διάθεση.  

 

5. Μετά από εισήγηση του προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η 4η Τακτική 

Γενική Συνέλευση του σωματείου, η οποία φέτος σύμφωνα με το καταστατικό είναι 

εκλογοαπολογιστική , πραγματοποιηθεί το Σάββατο , 3 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα της 

Ένωσης Τριπολιτών Αττικής , όπως και τα προηγούμενα χρόνια.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα  την σύνταξη της σχετικής, σύμφωνα με το 

καταστατικό, πρόσκλησης προς όλα τα μέλη του σωματείου με θέματα ημερήσιας διάταξης 

: 

• Απολογισμός Δράσης του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου 

• Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  

• Έγκριση αγοράς κτηρίου για την εγκατάσταση του Κέντρου Παραδοσιακής 

Αρχιτεκτονικής. 

• Αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 

Επιτροπής.  

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα πρόταση του προέδρου κ. Ι. Τσιαούση , όπως 

απονεμηθεί τιμητικός έπαινος στους κ.κ. Πόπη Βαλτή- Παπακωνσταντίνου και Χαράλαμπο Σ. 

Ταφαρά για τη σημαντική συνεισφορά τους στην επίτευξη των δράσεων και στόχων των Ανθέων της 

Πέτρας. Αποφασίστηκε η τελετή απονομής του τιμητικού επαίνου πραγματοποιηθεί κατα τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Δεκεμβρίου 2016.  

 

7.  Έγινε διεξοδική συζήτηση για την άρτια  προετοιμασία της εκδήλωσης προς τιμή των 

Ακαδημαϊκών κ.κ. Θανάση Βαλτινού και Άγγελου Δεληβοριά που θα πραγματοποιηθεί στην Παλιά 

Βουλή στις 29/11/2016 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και Ένωση Τριπολιτών 

Αττικής. Ενημέρωση μελών και φίλων των Ανθέων κλπ. 

 

8. Ο Ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον πρόσφατο θάνατο του 

Γεωργίου Κουμάνταρου , σημαντικού μέλους της Ελληνικής εφοπλιστικής οικογένειας , ο οποίος 

είχε βοηθήσει προ διετίας το έργο των Ανθέων της Πέτρας με σημαντική χορηγία ( 2.500.-Ευρώ ) . 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να αποσταλεί συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένεια του 

εκλιπόντος.  

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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