
        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26  

Στην Αθήνα,  στην αίθουσα του καταστήματος  Black Duck , οδός Χρ. Λαδά 9 , 1ος όροφος, σήμερα , 
27 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 , συνήλθε,  σε  τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να εξετάσει τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω. 

Παρόντα μέλη: Αγγελική Αναστοπούλου,  Κ. Παπακωνσταντίνου-Βαλτή , Φωτεινή Δαλιάνη,   

Αντώνης Καλαφάτης , Γ. Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι. Τσιαούσης 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Οικονομική κατάσταση  

2. Προτάσεις για νέα μέλη  

3. Αποτίμηση εκδηλώσεων  

4. Καταμερισμός αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ.  

5. Ίδρυση Επιτροπών που θα υποστηρίζουν τη δράση του Δ.Σ. 

6. Πορεία αγορά κτηρίου  

 

1. Ο Ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική κατάσταση του 

σωματείου η οποία έχει ως εξής : Το υπόλοιπο ταμείου με ημερομηνία 27/12/2016 ανέρχεται στό 

ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός Ευρώ και 28 λεπτά (22.521,28 Ευρώ) το 

οποίο αναλύεται σε δύο κατηγορίες , α) ποσό για την αγορά κτηρίου είκοσι χιλιάδες εξακόσια 

πενήντα Ευρώ ( 20.650.-Ευρώ ) και β) ποσό λειτουργίας σωματείου χίλια οκτακόσια εβδομήντα ένα 

Ευρώ και 28 λεπτά ( 1.871,28 Ευρώ ) . Ειδικότερα ο κ. Τσαφαράς ανέφερε ότι το συνολικό ποσό 

χορηγιών για την αγορά του κτηρίου που έχουν καταβληθεί στον λογαριασμό μας είναι είκοσι μία 

χιλιάδες εξακόσια πενήντα Ευρώ ( 21.650 Ευρώ ) εκ των οποίων ποσό χιλίων Ευρώ ( 1.000.) έχει 

καταβληθεί ως αρραβώνας στον πωλητή.  
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Το συνολικό ποσό που έχουν δηλώσει οι χορηγοί μας οτι θα καταβάλουν είναι είκοσι τρείς  χιλιάδες 

εξακόσια Ευρώ ( 23.600.- Ευρώ )  

Κάνοντας δε μια αποτίμηση της όλης προσπάθειας συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά του 

κτηρίου ,παρουσίασε αναλυτική κατάσταση σύμφωνα με την οποία έχουμε απευθυνθεί σε εκατόν 

δέκα οκτώ ( 118) άτομα εκ των οποίων οδόντα έξι (86)  έχουν δηλώσει συμμετοχή με το παραπάνω 

συνολικό ποσό των 23.600.- Ευρώ αρκετά δε από τα υπόλοιπα έχουν ανταποκριθεί θετικά αλλά δεν 

έχουν συγκεκριμενοποιήσει την προσφορά τους. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί αμέσως μετα τίς 

γιορτές.  

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις δαπάνες   που πραγματοποιήθηκαν , ήτοι για 

αποτυπώσεις του Ιερού Ναού Κοίμησης Θεοτόκου Εύας Μεσσηνίας (σύμφωνα με προηγούμενη 

απόφαση του ΔΣ ) ποσό χίλια πεντακόσια τρία Ευρώ (1.503.- Ευρώ ) , και για την διενέργεια της 3ης 

Γενικής Συνέλευσης ,  ποσό εκατόν τέσσερα ευρώ και 50 λεπτά ( 104,50 Ευρώ) σύμφωνα με τα  

αναλυτικά παραστατικά.  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την εγγραφή ως τακτικών μελών των κ.κ. 

Τζουτζούκου Ελένης μετά από πρόταση της κ. Αναστοπούλου Αγγ. Και των κκ. Βαλκάνου Νικολάου 

και Στάϊκου Αννας  με πρόταση του κ. Τσιαούση.  

 

3. Ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης έκανε μια γενική αποτίμηση των εκδηλώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του σωματείου το αμέσως προηγούμενο διάστημα. 

Ειδικότερα ανέφερε ότι τόσο στην εκδήλωση στην Παλαιά Βουλή όπου τιμήθηκαν οι Ακαδημαϊκοί 

Θανάσης Βαλτινός και Άγγελος Δεληβοριάς όσο και στην εκδήλωση του Κέντρου Ελληνικής 

Παράδοσης , η συμμετοχή πλήθους κόσμου και τα σχόλια που ακούστηκαν για τα Ανθη της Πέτρας 

ήταν πάρα πολύ θετικά. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή κυρίως νέων μελών μας και στις δύο 

εκδηλώσεις.  

Ιδιαίτερα στην εκδήλωση στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης, με τη συμμετοχή μελών της 

Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, Παγγορτυνιακής Ενωσης και άλλων Αρκαδικών Συλλόγων, έγινε 

εκτεταμένη συζήτηση για το έργο που επιτελείται από τα Άνθη της Πέτρας και εκφράστηκε η 

βούληση συνεργασίας από όλους τους συμμετέχοντες για την ενίσχυση των δράσεών μας. 

Σημαντική ήταν και η δημόσια δήλωση του Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Παράδοσης 

κ.Γερολυμάτου να προσφέρει μέρος της συλλογής του, σχετικής με την πέτρα,  στο σωματείο μας.  

28ης Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236, email:anthitispetras2013@gmail.comwww.anthitispetras.gr 

 

http://www.anthitispetras.gr/


Τέλος ο πρόεδρος ανέφερε ότι η επόμενη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Φιγαλεία , στις 

28 Δεκεμβρίου 2016 , όπου  οι φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  θα παρουσιάσουν την εργασία 

αποτύπωσης του Ναού Αγίου Νικολάου Ν. Φιγαλείας, μνημείου εξαιρετικού ενδιαφέροντος , έργο 

λαγκαδινών μαστόρων, που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με τα ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.  Στην 

εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης και ο κ. Αργ. Πετρονώτης .  

 

4 &5. Μετά από εισήγηση του προέδρου και διεξοδική συζήτηση που ακολούθησε το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, για την πλέον εύρυθμη λειτουργία του,  την ανάθεση 

αρμοδιοτήτων ( πέραν από τις θεσμικά προβλεπόμενες , Προέδρου, Γεν. Γραμματέα, Ταμία ) και την 

συγκρότηση επιτροπών , ως εξής  

Η κ. Φωτεινή Δαλιάνη υπεύθυνη συντονισμού του έργου «Αποθετήριο έργων των Λαγκαδινών 

μαστόρων» 

Ο κ. Γεώργιος Κατσιούφης , υπεύθυνος ψηφιοποίησης αρχείου, βιβλιοθήκης κλπ 

Ο κ. Αντώνης Καλαφάτης υπεύθυνος συντονισμού του έργου «Κτήριο Κέντρου Παραδοσιακής 

Αρχιτεκτονικής»  με τη συμμετοχή και του κ. Κατσιούφη  

Ο κ. Τσιαούσης υπεύθυνος για το διαδίκτυο με την συμμετοχή των κ.κ. Ανδρέα Μανιάτη και 

Παναγιώτη Αναστόπουλου. 

 

6. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι το θέμα της αγοράς του κτηρίου ευρίσκεται 

στο τελευταίο στάδιο .Σε ότι αφορά το θέμα της συγκέντρωσης χρημάτων εκτός από το ποσό που 

θα συγκεντρωθεί και αναφέρθηκε παραπάνω από τον ταμία κ. Τσαφαρά το υπόλοιπο προτείνεται 

να καλυφθεί από εσωτερικό δανεισμό όπως είχε συζητηθεί και σε προηγούμενο Δ.Σ.   δηλ. 

Υπογραφή ατόκου δανείου τριών ετών  με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού , την καταβολή 

χαρτοσήμου και την κατάθεσή του στην εφορία . Για το σκοπό αυτό έχουν προσφερθεί να 

δανείσουν το σωματείο οι  Αγγελική Αναστοπούλου και Ιωάννης Τσιαούσης με το ποσό των πέντε 

χιλιάδων ευρώ ( 5.000.- Ευρώ ) καθένας ήτοι συνολικά δέκα χιλιάδες Ευρώ ( 10.000.- Ευρώ ) Το. Δ.Σ. 

εγκρίνει τον δανεισμό αυτό.  

Στη συνέχεια ο κ Τσιαούσης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι τόσο η δικηγόρος κ. Μαρία Μιχελουδάκη όσο 

και η συμβολαιογράφος κ. Ελένη Μποζίκα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες 

( ενδελεχή έλεγχο τίτλων κλπ ) για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς με τον πωλητή.   Η 
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συμβολαιογράφος ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι επειδή το καταστατικό δεν προβλέπει ειδική 

διάταξη η οποία να αναθέτει στον πρόεδρο ή άλλο μέλος /η του Δ.Σ. την υπογραφή συμβολαίου 

αγοράς ακινήτου , αυτό ( το συμβόλαιο ) θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου σε υλοποίηση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 3ης Δεκεμβρίου 2016 

. Στη σχετική συζήτηση που ακολούθησε όλα τα μέλη συμφώνησαν να υπογράψουν το σχετικό 

συμβόλαιο , εκτός της κ. Καλλιόπης Βαλτή- Παπακωνσταντίνου η οποία επανέλαβε προηγούμενη 

δήλωσή της ( επιστολή της με ημερομηνία 30/9/2016 ) ότι  δεν συμφωνεί με την αγορά του 

κτηρίου.  

Κατόπιν αυτών και προς επίλυση του θέματος ο πρόεδρος κ. Τσιαούσης ζήτησε από το Διοικητικό 

Συμβούλιο να τον εξουσιοδοτήσουν , ως πρόεδρο, όπως αυτός  προβεί σε όλες τις νομικές 

ενέργειες, υπογραφή συμβολαίου κλπ . Το Διοικητικό ομόφωνα αποφάσισε και όλα τα μέλη 

υπέγραψαν την εξουσιοδότηση που παρατίθεται : 

“Θέμα: Αγορά ακινήτου-Εξουσιοδότηση Προέδρου για υπογραφή συμβολαίου αγοροπωλησίας 

Το ΔΣ στη συνεδρίαση της    27ης Δεκεμβρίου 2016 , σε εκτέλεση και σύμφωνα με την 
απόφαση της ΓΣ της 3.12.2016, σχετικά με την αγορά της πεπαλαιωμένης διώροφης οικίας 
Ρηγοπουλαίων, νυν ιδιοκτησίας Προκοπίου Διαμαντή, ευρισκόμενης στη Θέση Λεύκα του 
οικισμού του τέως Δήμου Λαγκαδίων, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Ιωάννη Χρ. Τσιαούση, να 
υπογράψει το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο και κάθε άλλο σχετικό με την αγοραπωλησία 
έγγραφο (πχ. δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, υπεύθυνες δηλώσεις). Επίσης τον εξουσιοδοτεί να 
καταβάλλει για λογαριασμό του σωματείου το τίμημα, τον φόρο μεταβιβάσεως και τα λοιπά 
έξοδα και γενικά να ενεργεί ότι απαιτείται για την περαίωση της αγοραπωλησίας αυτής.» 

  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την 

ανάγνωση των παραπάνω πρακτικών τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται.  

  

Κατόπιν των παραπάνω η συνεδρίαση κηρύχθηκε περατωθείσα. 

 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας    
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Ι. Τσιαούσης              Αγγελική  Αναστοπούλου 

 

 Η Αντιπρέδρος                                                                           Ο ταμίας 

 

 

Κ. Παπακωνσταντίνου- Βαλτή                                                   Τ. Τσαφαράς 

 

   Τα μέλη:  Φ. Δαλιάνη, Α. Καλαφάτης, Γ. Κατσιούφης  

 

28ης Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236, email:anthitispetras2013@gmail.comwww.anthitispetras.gr 

 

http://www.anthitispetras.gr/

