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Φάρσαλα, 2 Απριλίου 2016
Δελτίο Τύπου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε
η Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού
Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στα
γραφεία του Συλλόγου.
Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε βάσει του καταστατικού με την εκλογή προεδρείου
που αποτελούνταν από τρία μέλη του Συλλόγου (κ. Χατζημήτρο Δημήτριο, κ.
Αρχοντή Αθανάσιο και κ. Στράτο Βασίλειο) με τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Το προεδρείο έδωσε αρχικά το λόγο στον Γενικό Γραμματέα του συλλόγου κ.
Τσούλη Ιωάννη για τη παρουσίαση του Διοικητικού απολογισμού 2015 καθώς και
την ενημέρωση για τις εγγραφές και διαγραφές μελών. Μετά στην ταμία του
συλλόγου κα Μπελιώκα Γεωργία, η οποία παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό
του έτους 2015.
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος κ. Πιτσάβας Γεώργιος ο οποίος
ενημέρωσε τους συναδέλφους, για όλα τα πεπραγμένα του συλλόγου κατά το
έτος 2015 της 1ης θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ως Εμπορικός
Επιχειρηματικός Σύλλογος . Τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα
εξής : 1) Πρόταση των συναδέλφων εμπόρων για την επιστροφή της Λαϊκής
αγοράς στο κέντρο της πόλης με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για
την επιστροφή της λαϊκής αγοράς. Άμεσα θα προγραμματιστεί διευρυμένο ΔΣ για
τις περαιτέρω ενέργειες, 2) Συνεχείς δράσεις κατά του παρεμπορίου εντός και
εκτός Λαϊκής αγοράς , 3) Ομόφωνη απόφαση της Γενικής συνέλευσης να μη
παρκάρουν οι επαγγελματίες τα αυτοκίνητά τους έξω από τα καταστήματά τους,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης για τους πελάτες τους και
περαιτέρω δράσεις για εύρεση χώρου Παρκινγκ στο κέντρο της πόλης, 4)
Διοργάνωση Λευκής νύχτας στη πόλη σε συνεργασία με όλους του κλάδους των
καταστημάτων, 5) Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς για
την προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας.
Επίσης συζητήθηκαν πολλά ακόμη θέματα που αφορούν τα προβλήματα του
κλάδου, και θέματα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
πόλης μας.
Όλα τα παρόντα μέλη του συλλόγου ενέκριναν ομόφωνα τους παραπάνω
απολογισμούς.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ένα φιλικό και χαρούμενο κλίμα μεταξύ συναδέλφων.
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