▪ ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31
Στην Αθήνα , στην αίθουσα του καταστήματος «ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ», οδός Μητροπόλεως 59, 1ος όροφος,
σήμερα 27/04/2017 και ώρα 6:00μμ, συνήλθε, κατόπιν της απο 20-04-2017 προσκλήσεως του
προέδρου κ. Ιωάννη Τσιαούση, σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να
εξετάσει τα θέματα που αναφέρονται παρακάτω.
Παρόντα μέλη: Ιωάννης Τσιαούσης, Αγγελική Αναστοπούλου, Αντώνης Καλαφάτης , Γεώργιος
Κατσιούφης, Φωτεινή Δαλιάνη, Απόστολος Φανός .
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Νέα μέλη
2. Οικονομικά
3. Ανεύρεση χορηγών για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής
4. Ενέργειες γιά σωστικές παρεμβάσεις στο κτήριο Ρηγόπουλου καί εκπόνηση μελετών
5. Γιορτές της Πέτρας 2017

1. Δεν υπήρξε πρόταση για νέο μέλος
2. Τα οικονομικά δεν συζητήθηκαν λόγω απουσίας του ταμία κ. Τσαφαρά.
3. Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης πρότεινε, το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να δημιουργήσει
ξεχωριστό κατάλογο με ονόματα υποψηφίων χορηγών για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής.
Όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν, προκειμένου να απευθυνθούμε ως ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, για
πιθανή χορηγία. Αποφασίστηκε ομόφωνα, η επιστολή πού συνέταξε η γραμματέας κ.
Αναστοπούλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Τσιαούση, με μελλοντικό αποδέκτη τον κ.
Αθανάσιο Μαρτίνο, να αποσταλεί μαζί με φωτορεαλιστικά σχέδια του κτηρίου Ρηγόπουλου, τα
οποία θα ετοιμάσει ομάδα αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τον κ. Γκανιάτσα. Στο πλαίσιο αυτό, θα
ετοιμασθεί χορηγικός φάκελος για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής, προοριζόμενος για
υποψηφίους χορηγούς.
4. Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. Κατσιούφη, τον Πρόεδρο του
Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Γκανιάτσα και συνεργάτιδα αρχιτέκτονα, θα επισκεφθούν το κτήριο
Ρηγόπουλου, στις 29-4-2017. Θα γίνει αυτοψία των χώρων με σκοπό τον προγραμματισμό των
μελετών πού απαιτούνται για τις σωστικές παρεμβάσεις και την αναπαλαίωση του κτηρίου. Θα
ης
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επισκεφθούν επίσης τους χώρους, όπου προγραμματίζεται να διεξαχθεί το Εργαστήριο της Πέτρας
1-5 Αυγούστου 2017, προκειμένου να σχηματίσουν σαφή άποψη για την τελική οργάνωση.
5. Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης, ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, για την οικονομική προσφορά
της μουσικού κ. Τηγανούρια, σχετικά με τις γιορτές της Πέτρας. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των
2800 euro+ΦΠΑ. Αναμένεται και η προσφορά της κ. Παπαδοπούλου. Το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου κ. Καλαφάτης πρότεινε, το κείμενο του κ. Κορύλλου πού θα απαγγείλει ο ηθοποιός κ. Γ.
Μιχαλακόπουλος, στις 5-8-2017, να τυπωθεί στην καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα, προκειμένου
να διανεμηθεί στο κοινό πού θα παρακολουθήσει την εκδήλωση, για πληρέστερη κατανόηση. Η
πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την
ανάγνωση
των παραπάνω πρακτικών τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται.
Κατόπιν των ανωτέρω η συνεδρίαση κηρύχθηκε περατωθείσα.
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