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28 Οκτωβρίου 55, Ν. Πεντέλη, Τ.Κ. 15236 email:anthitispetras2013@gmail.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 4
Σήμερα, Σάββατο 26 Απριλίου 2014, στην οικία της κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου επι
της οδού Στησιχώρου 8, Αθήνα, έγινε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για να εξετάσει τα θέματα που παρακάτω αναφέρονται .
Παρόντα μέλη: Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, Γ. Κατσιούφης, Τ. Τσαφαράς, Ι.
Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης.
Απόντες: Β. Καρδάσης, Ε. Κωνσταντινίδου

ΘΕΜΑΤΑ:
1.

Προτάσεις για νέα Μέλη

2.

Εκδήλωση Κλιμέντι Κορινθίας

3.

Δραστηριότητες Σωματείου

1. Εγιναν ομόφωνα αποεκτές προτάσεις για αποδοχή νέων μελών. Τα νέα μέλη είναι
Δημήτρης Ανδρουτσόπουλος , Διοικητικός Διευθυντής Νοσοκομείου Ερυθρός
Σταυρός, Νίκος Τούντας, Καθηγητής Παθολογίας, Αττικό Νοσοκομείο.
2. Εγινε ενημέρωση απο τον πρόεδρο Ι.Τσιαούση για την εξαιρετική επιτυχία που
εσημείωσε η εκδήλωση – ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Κλημέντι Κορινθίας
με θέμα « Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά: Το παράδειγμα
των Λαγκαδινών μαστόρων».
3. Εγινε ενημέρωση απο τον πρόεδρο και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για τις
προγραμματιζόμενες προσεχείς εκδηλώσειςτου Σωματείου
α. Την εκδήλωση για τον εορτασμό των πρώτων γενεθλίων του σωματείου, η οποία
θα
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ΕνωσηςΤριπολιτών Αττικής , με ομιλία είτε του κ. Κορρέ , είτε, στην περίπτωση που
δεν μπορέσει να παρευρεθεί αυτός, του κ. Βασίλη Γκανιάτσα, και δεξίωση που θα
ακολουθήσει.

Β. Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στα Λαγκάδια στις 2 Αυγούστου 2014 και
συναυλία που θα ακολουθήσει το βράδυ της ίδιας ημέρας με τη συμμετοχή του
Λουδοβίκου των Ανωγείων. Ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι ο Δήμος Γορτυνίας
προτίθεται να καλύψει μέρος των εξόδων ( 2,000 Ευρώ ) ενώ ο Ομιλος Μανιάτη θα
προσφέρει 8 δωμάτια.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ενημέρωσε για την πορεία των συζητήσεων με
υποψήφιους χορηγούς και ζήτησε από τα μελη του ΔΣ σε επόμενη συνεδρίαση
προτάσεις για ανθρώπους που θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε. Επιπλέον έκανε
εισήγηση για να αποδεχθεί το ΔΣ την πρόταση για την κατασκευή μιας εφαρμογής
του google map για όλη την Πελοπόννησο σχετική με τη δραστηριότητα των
μαστόρων απο τον Βασίλη Φατούρο η οποία έγινε δεκτή απο το Διοικητικό
συμβούλιο.
Τέλος ο αντιπρόεδρος Γ. Κατσιούφης έκανε εκτενή αναφορά και ενημέρωση για τη
λειτουργία της ιστοσελίδας και ζήτησε βοήθεια και προσφορά υλικού.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την ανάγνωση των παραπάνω
πρακτικών – τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται.
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Ι. Τσιαούσης
Ο αντιπρόεδρος

Ο ταμίας

Γ.Κατσιούφης

Τ. Τσαφαράς

Τα μέλη: Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, Χ. Χηνιάδης.

