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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7                                                                                         

Σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου 2014, στην οικία της κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου επί της 

οδού Στησιχώρου 8, Αθήνα, έγινε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να 

εξετάσει τα θέματα που παρακάτω αναφέρονται . 

Παρόντα μέλη:  Κ. Βαλτή-Παπακωνσταντίνου, , Ε. Κωνσταντινίδου,  Τ. Τσαφαράς, Ι. 

Τσιαούσης, Χ. Χηνιάδης. 

Απόντες:  Β. Καρδάσης, Γ. Κατσιούφης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Παρουσίαση Β. Φατούρου 

2. Επισύναψη πρακτικού σύμβασης 

3. Αποτίμηση αποτελεσμάτων εκδηλώσεων Καλοκαιριού 2014 

4. Οικονομική ενημέρωση 

5. Νέα μέλη 

6. Δραστηριότητες Σωματείου  

 

 

1. Ο Β. Φατούρος (xrfatoyr@yahoo.gr), μέλος της κίνησης πολιτών, παρουσίασε στο 

ΔΣ μια πρώτη φάση «ηλεκτρονικού» χάρτη των δρόμων της μαστοριάς που έχει 

συγκροτήσει και τον οποίο επεξεργάζεται. Στο χάρτη επισημαίνονται, με ειδική σήμανση, τα 

σημεία δραστηριοποίησης των Λαγκαδινών μαστόρων. Εγινε διεξοδική συζήτηση για τον 

τρόπο ταξινόμησης, τις δυνατότητες επεξεργασίας και παρουσίασης του υλικού, τα 

χαρακτηριστικά των σημείων που θα αναδεικνύονται στο χάρτη, τους τρόπους συλλογής 

και διαχείρισης  του υλικού κλπ.  

 

2. Επισυνάπτεται πρακτικό σύμβασης με θέμα: Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του 

Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος , αρ.7α, 

απο ημερομηνία 30 Αυγ. 2014. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η εκπροσώπηση του σωματείου, 

μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, ανατίθεται στους 



Ι.Τσιαούση, πρόεδρο και Τ.Τσαφαρά, ταμία με συγκεκριμένους όρους που διατυπώνονται 

στο επισυναπτόμενο έγγραφο. 

 

3. Τα μέλη του ΔΣ διατύπωσαν την εκτίμηση ότι οι 2 εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα Λαγκάδια τον Αύγουστο του 2014, η ημερίδα και η συναυλία, 

είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό πολιτών, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και ικανοποίηση στο όλο εγχείρημα. Ειναι αναγκαίο και 

απαραίτητο να αξιοποιηθεί το θετικό κλίμα που έχει πλέον δημιουργηθεί, να 

ενεργοποιηθούν και να δραστηροποιηθούν οι νέοι άνθρωποι που έχουν μπει στο σωματείο 

και να προσελκυθούν νέοι χορηγοί. Να γίνουν οι απαραίτητες παραστάσεις προς την 

Μητρόπολη για την επίσπευση των διαδικασιών αξιοποίησης των μύλων του Ράπη. 

 

 

4. Ο ταμίας Τ.Τσαφαράς ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την οικονομική κατάσταση της 

Κίνησης πολιτών. Το συνολικό ποσό που βρίσκεται στο ταμείο του Σωματείου είναι 9.152 

ευρώ στα οποία περιλαμβάνεται χορηγία ύψους 2.500 ευρώ από τον Γ. Κουμάνταρο, 

ιδιοκτήτη εταιρείας Atlantic. Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τον κο Κουμάνταρο για την προσφορά 

του και βάσει του καταστατικού τον εντάσσει στους δωρητές (θα αποσταλεί άμεσα σχετική 

επιστολή ευχαριστίας). Επιπλέον, το ΔΣ εκφράζει θερμές ευχαριστίες πρός το μέλος  Α. 

Καλαφάτη για την ουσιαστική συμβολή του στην ολοκλήρωση της  χορηγίας αυτής. 

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ, όπου διατυπώθηκε η 

αναγκαιότητα ανάπτυξης μηχανισμών που να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διαχείριση 

των οικονομικών (σχετικά με τη διάθεση των χορηγιών κλπ). 

 

5. Πρόταση για νέα μέλη τα οποία έγιναν ομόφωνα δεκτά απο το ΔΣ: 

Α. Θεοδωρόπουλος, συνταξιούχος, Α. Νιάρχος, συνταξιούχος, Δ. Αλεξόπουλος, δικηγόρος, 

Π. Κωστούλας, γεωπόνος. 

 

6. Δραστηριότητες Σωματείου       

α. Συνάντηση με υπεύθυνη πολιτιστικού ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

Ενημέρωση απο τον πρόεδρο Ι.Τσιαούση για τη συνάντηση που πραγματοποίησε με την 

υπεύθυνη του ΠΙΟΠ. Στη συνάντηση συζητήθηκαν δυνατότητες και πλαίσια συνεργασίας σε 

ζητήματα που αφορούν την παροχή τεχνογνωσίας σχετικής με τη δραστηριότητητα των 

μαστόρων και διαπιστώθηκε συνάφεια σε απόψεις και στόχους .  



β. Ενημέρωση απο τον πρόεδρο Ι.Τσιαούση σχετικά με το θέμα έκδοσης κάρτας της 

κίνησης πολιτών «Ανθη της πέτρας» ως πολιτιστικού φορέα επισήμως αναγνωρισμένου 

απο το Υπουργείο πολιτισμού. Η διαδικασία είναι στη φάση ολοκλήρωσης. 

 

γ. Απολογισμός και προγραμματισμός: Σε συνέχεια της ημερίδας του Αυγούστου όπου 

πραγματοποιήθηκε γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και μετά απο πρόταση του 

μέλους μας Σ. Μπένου, προτείνεται συνάντηση όπου θα εξειδικευτούν και 

συγκεκριμενοποιηθούν οι στόχοι και οι τρόποι συνεργασίας ανάμεσα στους επιμερους 

φορεις και την Κίνηση  πολιτών. 

 

δ. Σχετικά με το αρχειακό υλικό, διατυπώθηκε η αναγκαιότητα  δημιουργίας μηχανισμού 

συγκρότησης και αποτίμησης του συλλεχθέντος υλικού και διαπιστώθηκε η ανάγκη 

ανεύρεσης κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση του. 

Επίσης, διατυπώθηκε η ανάγκη και η σημασία ενός ενημερωτικού – εκθεσιακού 

χώρου/περίπτερου που να προβάλει το ρόλο και τις δραστηριότητες της κίνησης μας. Στα 

πλαίσια αυτά εκτιμάται ιδιαιτέρως η προσφορά του συντοπίτη και μέλους του Σωματείου 

μας Τ. Δεσποτόπουλου για παροχή τέτοιου χώρου στην πλατεία του οικισμού των 

Λαγκαδίων και το ΔΣ τον ευχαριστεί θερμά. Η πρόταση αυτή δυστυχώς δεν είναι εφικτό να 

υλοποιηθεί κυρίως λόγω φορολογικών και αλλων ζητήματων (πχ σχετικά με την αλλαγη 

χρήσης ) που προκύπτουν. 

 

 

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έκλεισε με την ανάγνωση των παραπάνω 

πρακτικών – τα οποία συμφωνήθηκαν και υπογράφονται. 

 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας 

Ι. Τσιαούσης                     Ε. Κωνσταντινίδου 

 

                                                                            Ο ταμίας 

                                                                         Τ. Τσαφαράς 

 

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


