
        ▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28  

Στην Αθήνα , στην αίθουσα του καταστήματος «ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ», οδός Μητροπόλεως 59, 1ος 
όροφος, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2017  και ώρα 17:00, συνήλθε,  κατόπιν της απο 22 
Ιανουαρίου 2017 προσκλήσεως του προέδρου κ. Ιωάννη Τσιαούση, σε  τακτική  
συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξετάσει τα θέματα  που 
αναφέρονται παρακάτω. 

Παρόντα μέλη:  Αγγελική Αναστοπούλου, Φωτεινή Δαλιάνη,   Αντώνης Καλαφάτης , 

Γεώργιος  Κατσιούφης, Τριαντάφυλλος  Τσαφαράς,  Ιωάννης  Τσιαούσης, Απόστολος Φανός 

. 

 

ΘΕΜΑΤΑ:  

1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου  

2. Οικονομικά 

3. Νέα Μέλη 

4. Σχεδιασμός για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής  

5. Παρουσίαση CD «ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ» 

6. Πρόγραμμα ΛΙΘΟΘΕΑΣΙΣ  

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την παραίτηση από τη θέση της στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της κ. Κ. Βαλτή- Παπακωνσταντίνου με την από 24 Ιανουαρίου 2017  ηλεκτρονική επιστολή 

της (αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό), ομόφωνα αποφασίζει την 

πλήρωση της θέσεώς της, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου,  από τον κ. 



Απόστολο Φανό, εκλεγέντα ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κατά τις αρχαιρεσίες 

της 3ης Δεκεμβρίου 2016.  

Στη συνέχεια καλεί τον κ. Απόστολο Φανό  να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Δ.Σ., ο 

Πρόεδρος τον καλωσορίζει και προχωρά στην αναπλήρωση , σύμφωνα με το καταστατικό, 

της κενής, μετα την παραίτηση της κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου,  θέσης του Αντιπροέδρου 

του Δ.Σ. από τον κ. Κατσιούφη Γεώργιο. 

2. Ο ταμίας κ. Τσαφαράς ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται στο 

ποσό των χιλίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα Ευρώ ( 1.589 Ευρώ ) . Ενημέρωσε επίσης το 

σώμα ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε από χορηγίες για την αγορά του κτηρίου του 

Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 

πενήντα Ευρώ ( 24.050.- Ευρώ ) .  

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες :  

Α) Αξία δύο συμφωνητικών από Γενικά Αρχεία Λακωνίας διατεθέντα από τον κ. 

Πουλημενάκο, Ερευνητή, ανερχόμενη στο ποσό των διακοσίων Ευρώ ( 200 Ευρώ) και Β) 

Λειτουργικά έξοδα ( μετάβαση στη Τρίπολη για την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης  του 

ακινήτου Ευρώ 83,20– και έξοδα ταξί Ευρώ 39,20). 

 Στη συνέχεια ο κ. Τσαφαράς παρέδωσε στον κ. Κατσιούφη για την τοποθέτηση στο Αρχείο 

του Σωματείου τα δύο παραπάνω συμφωνητικά: α) έτους 1869 συμβολαιογράφου Σπάρτης 

Εμμανουήλ Κυρούση που αφορά έργα στη Μαγούλα Σπάρτης από του Λαγκαδινούς κτίστες 

Ευστάθιο Π. Σαμαρά και Αντώνιο Δίπλαρο και β) έτους 1871, συμβολαιογράφου Σπάρτης 

Σπυρίδωνος Εφεσίου που αφορά την κτίση του Ναού Αγίου Νικολάου στο χωριό Σκούρα 

Λακωνίας από τους Λαγκαδινούς μαστόρους Παναγιώτη Σαρρή και Γεώργιο Σταυρόπουλο. 

3. Νέα μέλη δεν προτάθηκαν. 

4. Σχεδιασμός για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. 

Ο πρόεδρος πρότεινε τα εξής: α) Τα χρήματα πού θα συγκεντρώνονται  , μετά την 

ολοκλήρωση της αγοράς του κτηρίου, να προορίζονται κατά το ήμισυ για αποπληρωμή του 

δανείου των 15.000 ευρώ (που αφορά την αγορά) και κατά το υπόλοιπο ήμισυ για σωστικές 

παρεμβάσεις στο κτήριο. β) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κατσιούφης , να 

επισκεφθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, τα Λαγκάδια, προκειμένου να ασφαλίσει τις 

εισόδους του κτηρίου και να προβεί σε αυτοψία με σκοπό να προτείνει στο επόμενο 

Διοικητικό Συμβούλιο, με την ιδιότητα του μηχανικού, τις άμεσες σωστικές παρεμβάσεις 



πού απαιτούνται. γ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καλαφάτης, να συζητήσει με 

συνεργάτες του κ. Μπένου ( Προέδρου του Διαζώματος), πιθανούς τρόπους 

χρηματοδότησης, προκειμένου να αναπαλαιωθεί και να ολοκληρωθεί το κτήριο, για τη 

στέγαση του Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. δ) Ο πρόεδρος να συζητήσει με τον 

συντονιστή του επιστημονικού συμβουλίου των Ανθέων, κ. Γκανιάτσα, το σχεδιασμό της 

κτιριακής υποδομής για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής. 

 Όλες οι παραπάνω προτάσεις έγιναν αποδεκτές από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 Προτάθηκε επίσης από την γραμματέα κ. Αναστοπούλου η τοποθέτηση  banner στην 

πρόσοψη του κτηρίου. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 

5. Συζητήθηκε ο προγραμματισμός για την παρουσίαση του cd ΑΡΚΑΔΙΚΉ ΕΛΕΓΕΙΑ. Πιθανός 

χρόνος: Απρίλιος 2017,  Τόπος : Αθήνα. Παράλληλα, στην ίδια εκδήλωση, θα τιμηθούν όλοι 

οι δωρητές πού συμμετείχαν στη συγκέντρωση του ποσού των 24.000 ευρώ για την αγορά 

του κτηρίου. 

6. Δεν συζητήθηκε το πρόγραμμα Λιθοθέασις και δεν έγινε ενημέρωση από την Κοινωφελή 

Συνεταιριστική Επιχείρηση Cornucuopia (δεν ήρθαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού  

Συμβουλίου), λόγω μη ολοκλήρωσης του σχεδίου των προτάσεων τους.     

 7.  Το μέλος κ. Δαλιάνη πρότεινε την εγγραφή των Ανθέων ως μέλος της Παναρκαδικής 

Ομοσπονδίας  Ελλάδος. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η έκτακτη 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                    Ο Ταμίας  

  

Ιωάννης  Τσιαούσης   Αγγελική  Αναστοπούλου         Τριαντ. Τσαφαράς 

 



 

                                                               Τα μέλη                                                     

      

     Φωτεινή Δαλιάνη,            Αντώνης Καλαφάτης,                     Γεώργιος  Κατσιούφης  

 


