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▪ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  32 

Στην Αθήνα, στην αίθουσα του καταστήματος ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ, οδός Μητροπόλεως 59, 1ος όροφος, 

σήμερα 20-05-2017 και ώρα 3.30 μμ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση 

κατόπιν της από 14/05/2017 προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τσιαούση. 

Παρόντα μέλη: Ιωάννης Τσιαούσης, Γεώργιος Κατσιούφης, Αγγελική Αναστοπούλου, Αντώνης 

Καλαφάτης,  Απόστολος Φανός,  Δαλιάνη Φωτεινή.  

Απόντα μέλη: Τριάδης Τσαφαράς 

 

Θέματα  

1) Νέα μέλη     

2) Οικονομικά    

3) Γιορτές Πέτρας –Εργαστήριο Πέτρας     

4) Κτήριο Ρηγόπουλου     

5) Ιστοσελίδα των ΑΝΘΕΩΝ 

 

Συζήτηση 

Θέμα 1ο. Δεν υπήρξε πρόταση για νέο μέλος. 

Θέμα 2ο. Τα οικονομικά δεν συζητήθηκαν λόγω απουσίας του ταμία κ. Τσαφαρά. 

Θέμα 3ο. Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι έχει σταλεί  το 

σχεδιάγραμμα του Εργαστηρίου Πέτρας, προς το Τοπικό Συμβούλιο, με σκοπό την έγκριση του 

χώρου και του είδους των εργασιών πού θα πραγματοποιηθούν . Έχει σχεδιασθεί να 

χρησιμοποιηθεί ο υπαίθριος χώρος στο πρώην ΚΕΠ Λαγκαδίων και να κατασκευασθούν από τους 

εκπαιδευόμενους με την βοήθεια των εκπαιδευτών, τρία έργα (καμάρα, γωνία, τοίχος ξερολιθιάς), 

τα οποία και θα παραμείνουν στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα ανέφερε ότι στο χώρο του 

Εργαστηρίου θα εκτεθούν και έργα του γλύπτη κ. Κάσση. Αναμένεται απάντηση.  

Εκπαιδευτές στην πρακτική άσκηση του Εργαστηρίου ορίστηκαν με ομόφωνη απόφαση, οι κ. 

Γκιώκας Παναγιώτης, κ. Καγιούλης Στάθης και κ. Τσαφαράς Παναγιώτης, μετά από συμφωνία πού 

έγινε μαζί τους τόσο με τον Πρόεδρο κ. Τσιαούση όσο και με  τον Αντιπρόεδρο κ. Κατσιούφη. 
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Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης πρότεινε, η  προετοιμασία του χώρου του Εργαστηρίου, μετά την έγκριση 

του Τοπικού Συμβουλίου, να γίνει από τους εκπαιδευτές της πρακτικής άσκησης με το δικό τους 

βοηθητικό προσωπικό και την εποπτεία του Αντιπροέδρου κ. Κατσιούφη. Η πρόταση έγινε 

ομόφωνα αποδεκτή.   

Συζητήθηκε η τελική προσφορά της κ. Τηγανούρια για την μουσικοθεατρική εκδήλωση στις 5-8-

2017. Ανέρχεται στο ποσό των 2000+ΦΠΑ. Θεωρήθηκε υψηλό το κόστος για τις δυνατότητες των 

ΑΝΘΕΩΝ. Η κ. Παπαδοπούλου δεν έδωσε προσφορά. Αναμένεται η προσφορά του μουσικού 

σχήματος ΔΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ με το οποίο έχει επικοινωνήσει ο κ. Τσιαούσης.   

Αποφασίστηκε ομόφωνα να τυπωθούν αφίσες για το Εργαστήριο της Πέτρας καθώς επίσης η  να 

τοποθετηθούν δύο μεγάλα banners, ένα στη κάθε πλευρά του κτηρίου Ρηγόπουλου.  

Θέμα 4ο. Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης  επισκέφθηκε στις 29-4-2017, μαζί με τον Αντιπρόεδρο κ. 

Κατσιούφη, τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου κ. Γκανιάτσα και την συνεργάτιδα 

αρχιτέκτονα κ. Αθανασοπούλου , το κτήριο Ρηγόπουλου. Θεωρήθηκε αναγκαία η άμεση 

αποφόρτιση του κτηρίου από περιττά και σαθρά υλικά (σκεπή- εσωτερικό), η επιλογή και 

διαφύλαξη όσων υλικών θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια η αποτύπωση 

του κτηρίου παράλληλα με ένα φωτορεαλιστικό σχέδιο. Το έργο αυτό θα αναλάβει η κ. 

Αθανασοπούλου με συνεργάτη πολιτικό μηχανικό, μετά την συζήτηση πού έγινε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μελετώντας όλες τις προσφορές της αποτύπωσης. 

 Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη κινητοποίησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου για συγκέντρωση χρημάτων προκειμένου να προχωρήσουν όλες οι προαναφερθείσες 

εργασίες. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατσιούφης, να μεταβεί 

άμεσα στα Λαγκάδια προκειμένου να συζητήσει με τους εργολάβους κ. Γκιώκα Παναγιώτη,  κ. 

Καγιούλη Στάθη και κ. Τσαφαρά Παναγιώτη , σχετικά με την αποφόρτιση του κτηρίου και την 

απομάκρυνση όλων των σαθρών υλικών. Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατσιούφης πρότεινε να ζητηθεί από 

τον κ. Γκανιάτσα χρονοδιάγραμμα εργασιών για το κτήριο Ρηγόπουλου.     

 

Θέμα 5ο. Ο Αντιπρόεδρος κ. Κατσιούφης και η Γραμματέας κ. Αναστοπούλου πρότειναν να 

εμπλουτισθεί η ιστοσελίδα των ΑΝΘΕΩΝ- ΤΌΠΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  με περισσότερα αντιπροσωπευτικά έργα 

Λαγκαδινών μαστόρων. Ο Πρόεδρος κ Τσιαούσης πρότεινε την προώθηση τυποποιημένου 

ερωτηματολογίου για έργα Λαγκαδινών μαστόρων, προκειμένου να εμπλουτισθεί το αποθετήριο 

έργων. Οι προτάσεις έγιναν ομόφωνα αποδεκτές.    

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. 

 

     Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας 
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Ιωάννης Τσιαούσης                                                   Αγγελική Αναστοπούλου 

 

      

   Ο Αντιπρόεδρος                                                                  Ο Ταμίας 

Γεώργιος Κατσιούφης                                               Τριαντάφυλλος Τσαφαράς       

                                                                                               ( απών) 

 

                                                 Τα μέλη 

 

 Φωτεινή Δαλιάνη              Αντώνης Καλαφάτης               Απόστολος Φανός 

 


