
28ης Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236, email:info@anthitispetras.gr www.anthitispetras.gr 

 

▪ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ▪ 

«ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΜΕΣΩ   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (13-07-2017) 

Παρόντα μέλη: Τσιαούσης Ι, Τσαφαράς Τρ., Αναστοπούλου Αγγ., Φανός Απ., Καλαφάτης Αντ., 

Δαλιάνη Φωτεινή 

Απόντα μέλη: Κατσιούφης Γ. 

Θέματα 

1) Οργάνωση του Εργαστηρίου Πέτρας 1-5 /08/2017 -  Τελετή λήξης των Γιορτών 

2) Νέα μέλη 
 

Συζήτηση 

Θέμα 1ο. Ο Πρόεδρος κ . Τσιαούσης ανέφερε ότι οι προσκλήσεις για την τελετή λήξης καθώς και οι 
αφίσες έχουν ετοιμαστεί. Θα τις παραλάβει ο κ. Τσαφαράς ο οποίος και ανέλαβε να τις 
ταχυδρομήσει σε μέλη, φίλους, χορηγούς πού δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο κ. Κατσιούφης 
θα αναλάβει να τοποθετήσει τις αφίσες στα Λαγκάδια και σε γειτονικά χωριά. 
Συζητήθηκε η μεταφορά των εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών από και προς λατομείο (Αγιος 
Χαράλαμπος-Λαγκάδια), την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου. Προτάθηκε από τον Πρόεδρο κ. 
Τσιαούση , η μεταφορά να γίνει με μικρό λεωφορείο του Δήμου Γορτυνίας  και ανέθεσε στην κ. 
Αναστοπούλου την επικοινωνία με τον Αντιδήμαρχο κ. Νικήτα Κανέλλο, για το συγκεκριμένο θέμα. 
Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
Συζητήθηκε πιθανή αλλαγή του χώρου και του χρόνου πού θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις, την 
1η ημέρα του Εργαστηρίου, μετά από πρόταση της κ. Αναστοπούλου.  Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης 
ανέθεσε στον κ. Τσαφαρά Τριάδη, να επικοινωνήσει με το Ξενοδοχείο Κεντρικόν, προκειμένου να 
διερευνηθεί η δυνατότητα παραχώρησης της αίθουσας πού διαθέτει για συνεδριάσεις κλπ.  Η 
πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 
Ο Πρόεδρος κ. Τσιαούσης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι υπήρξε  αρνητική απάντηση από το 
συνεργείο του κ. Νίτσου που επρόκειτο να αναλάβει την βιντεοσκόπηση του Εργαστηρίου της 
Πέτρας. Η προσφορά συνεργάτη του κ. Ν. Δεληβοριά κρίθηκε μη συμφέρουσα οικονομικά. 
Συγκεκριμένα το αιτούμενο ποσό ήταν 1500 euro για καταγραφή. Πέραν τούτου θα έπρεπε να 
υπολογιστεί και να προστεθεί το  ποσόν πού θα αντιστοιχούσε σε έξοδα διαμονής + σίτιση + 
αμοιβή για επεξεργασία του υλικού. Ο Πρόεδρος θα διερευνήσει άλλες εναλλακτικές λύσεις 
σχετικά με το θέμα. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η αγορά 4 τεντών (κιόσκια) σκίασης για τη σκίαση του χώρου του 
Εργαστηρίου, μετά από πρόταση της κ. Αναστοπούλου. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα η κατασκευή δύο φορητών banners με βάση και ενός  τρίτου αυτο-
αναδιπλούμενου πού θα τοποθετηθούν στο χώρο του Εργαστηρίου.  
 
Θέμα 2ο. Έγιναν ομόφωνα αποδεκτά ως νέα μέλη των ΑΝΘΕΩΝ η κ. Τσαγγούρη Ελένη, ο κ. 
Μπόραντας Γεώργιος, η κ. Μποζίκα-Θεοδωράκη Ελένη, η κ. Κωνσταντοπούλου Ελενα και ο κ. 
Τσιαμαντάς Γεώργιος. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω 

τηλεφωνικής τηλεδιάσκεψης, ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση των παραπάνω πρακτικών και 

ομόφωνη αποδοχή όλων των αποφάσεων. 

 

     Ο Πρόεδρος                                                               Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Τσιαούσης                                                   Αγγελική Αναστοπούλου 

 

      

   Ο Αντιπρόεδρος                                                                  Ο Ταμίας 

Γεώργιος Κατσιούφης                                               Τριαντάφυλλος Τσαφαράς       

         (απών)                                                                                          

 

                                                 Τα μέλη 

 

 Φωτεινή Δαλιάνη              Αντώνης Καλαφάτης               Απόστολος Φανός 

 

 

 


