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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΑΡΙΘΜ. 3, 19-12/2015)
Σήμερα, 19η Δεκεμβρίου 2015 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, στην αίθουσα της ΕΝΩΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Πολυτεχνείου 12, Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική
Συνέλευση του Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΑΝΘΗ ΤΗΣ
ΠΕΤΡΑΣ» μετά την από 3 Δεκεμβρίου 2015 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου με
θέματα
1. «Απολογισμός Διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2015 και Οικονομικός Απολογισμός
από 20/12/2014 έως 18/12/2015».
2. Προβολή της ταινίας του Αργύρη Αντωνόπουλου «Στο διάβα των Λαγκαδινών μαστόρων»
3. Ανακήρυξη του γλύπτη Μιχάλη Κάσση ως επιτίμου μέλους της Κίνησής μας
4. Εκλογή αναπληρωματικών μελών
Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 13
παραγρ. 3 του Καταστατικού, προεδρεύει προσωρινά ο εκ των μελών κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και χρέη γραμματέως εκτελεί η κα ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ,
όπως ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ξεκινά τη
διαδικασία και προσκαλεί τη Γραμματέα να αναγνώσει τον πίνακα των ταμειακώς εντάξει
μελών , όπως αυτός έχει καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρευρίσκονται
σήμερα και έχουν δικαίωμα ψήφου . Από την ανάγνωση και τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι
από τα 38 ( τριάντα οκτώ ) ταμειακώς εντάξει μέλη , παρίστανται τα 32 ( τριάντα δύο )
έχοντα δικαίωμα ψήφου και επομένως η Τακτική Γενική Συνέλευση αφού βρίσκεται σε
απαρτία σύμφωνα με το Καταστατικό , έγκυρα συνεδριάζει προς συζήτηση και λήψη
αποφάσεων.
Μετά τη διαπίστωση της δυνατότητας συγκρότησης σε σώμα η Γενική Συνέλευση
αποφασίζει την εκλογή του τακτικού προεδρείου της . Υποψηφιότητα έθεσαν για τη θέση
του Προέδρου ο προσωρινός Πρόεδρος κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου και τη
θέση Γραμματέα, η προσωρινή γραμματέας κα ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ . Το Σώμα εγκρίνει
ομόφωνα, με ανάταση της χειρός, την εκλογή τους.
Μετά την ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση δια του τακτικού της πλέον Προέδρου κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Αλεξόπουλος απευθύνει σύντομο χαιρετισμό προς
τους παρευρισκόμενους, αναφέρει ότι οι στόχοι του Σωματείου έχουν επιτευχθεί και τα

οικονομικά αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του Σωματείου και
εγκριθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με την από 18/12/2015 έκθεσή της.
Ακολουθεί ο απολογισμός δράσης και τα πεπραγμένα του Σωματείου για το έτος 2015
καθώς και τους στόχους και τις δραστηριότητες που έχουν προγραμματισθεί από την
κίνησή μας για το έτος 2016 απο τον Πρόεδρο του σωματείου κ. Ιωάννη Τσιαούση.
Στη συνέχεια ο ταμίας του σωματείου κ. Τριαντάφυλλος Σπ. Τσαφαράς, παρουσιάζει τον
οικονομικό απολογισμό για την περίοδο 20/12/2014 – 18/12/2015
(ο οποίος
επισυνάπτεται στα παρόντα πρακτικά).
Ακολούθως ο πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης κ. Αλεξόπουλος διαβάζει την από
18/12/215 , συνημμένη στα παρόντα πρακτικά, Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής .
Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα τον οικονομικό
απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και
την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα διοικητικά και οικονομικά
πεπραγμένα του έτους 2015.
Ακολουθούν , σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης η προβολή της ταινίας μικρού
μήκους του σκηνοθέτη Αργύρη Αντωνόπουλου «Στο διάβα των Λαγκαδινών μαστόρων» και
η ανακήρυξη του γλύπτη κ. Μιχάλη Κάσση ως επιτίμου μέλους της κίνησης πολιτών ΑΝΘΗ
ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ από τον Πρόεδρο κ. Τσιαούση ο οποίος και παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον κ.
Κάσση.
Σύντομο χαιρετισμό στη γενική συνέλευση απηύθυνε ο κ. Σπ. Μερκούρης και με γραπτό του
μήνυμα, που ανέγνωσε ο κ. Πάτσης , ο σκηνοθέτης κ. Νίκος Κούνδουρος.
Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 3/12/2015 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης , ο
Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Αλεξόπουλος ξεκίνησε τη διαδικασία
αρχαιρεσιών για την εκλογή αναπληρωματικών μελών για το Διοικητικό συμβούλιο με την
εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως
μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τους 1) Μαυρογενίδου Σοφία 2) Τσαφαρά Τριαντάφυλλο
και 3) Φυλακτού Ειρήνη.
Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο τις αιτήσεις υποψηφιότητας για αναπληρωματικά μέλη και
διαπίστωσε ότι είναι σύμφωνες με το καταστατικό . Κατατέθηκαν οι παρακάτω
υποψηφιότητες
1. Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος
2. Φανός Απόστολος
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή και τέλος η σύνταξη του σχετικού πρακτικού,
το οποίο και επισυνάπτεται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής (κατά σειράν ψήφων προτιμήσεως)
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ψήφοι 32 ( τριάντα δύο )
ΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ψήφοι 15 ( δέκα πέντε )
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο
Πρόεδρος κ. Αλεξόπουλος, λύνει τη συνεδρίαση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
υπογράφοντας ως ακολούθως.
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