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                                                                                   Φάξζαια  28/2/2014 

 

 Γειηίν Τύπνπ 
 

      Με επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθε  ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ 

Φαξζάισλ ηελ Πέκπηε 27 Φεβξνπαξίνπ 2014 , ώξα 7:00 κκ ζηα γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ. 
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε μεθίλεζε κε ηελ εθινγή πξνεδξείνπ πνπ απνηεινύληαλ από ηξία κέιε 

ηνπ Σπιιόγνπ  (θν Μπειηώθα Βάτν , θν Εάραξε Δπάγγειν θαη θν Χαηδεκήηξν Γεώξγην) 

βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 
Τν πξνεδξείν έδσζε αξρηθά ην ιόγν ζηελ ηακία ηνπ ζπιιόγνπ θα Μπειηώθα Γεσξγία, ε 

νπνία παξνπζίαζε ηνλ νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηνπ έηνπο 2013 θαη κεηά ζηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα ηνπ ζπιιόγνπ θν Πηηζάβα Γεώξγην γηα ηε παξνπζίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
απνινγηζκνύ 2013. 

Σηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν πξόεδξνο θνο Γαθόπνπινο Γεκήηξεο ν νπνίνο ελεκέξσζε 

ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηα όια ηα πεπξαγκέλα ηνπ ζπιιόγνπ θαηά ην έηνο 2013 θαζώο θαη 

δηάθνξα  ζέκαηα έθηνο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξνύλ ην έηνο 2014 (ΟΑΔΔ, 
Κπξηαθάηηθε Αξγία, Φνξνινγηθά ζέκαηα, Παξαεκπόξην).  

Δπίζεο δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη  όζνπο πξνζθέξνπλ  εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζην ζύιινγν θαζώο θαη ηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ηνλ ζηεξίδνπλ όια απηά 
ηα ρξόληα. 

Όια ηα παξόληα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ ελέθξηλαλ νκόθσλα ηνπο παξαπάλσ απνινγηζκνύο. 

Σηελ ζπλέρεηα έγηλαλ πνιιέο ηνπνζεηήζεηο από ηα κέιε γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη 
εξσηήκαηα ηα νπνία απαληήζεθαλ όια από ηνλ πξόεδξν ή από ηα κέιε ηνπ Γ.Σ. ηνπ 

ζπιιόγνπ. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο αθνινύζεζε η κοπή της Πρωτοτρονιάτικης 
πίτας ηνπ ζπιιόγνπ, ζηηο 8:30 κκ  ζηελ νπνία ν πξόεδξνο επρήζεθε ζε όινπο θαιή 

ρξνληά κε πγεία θη αηζηνδνμία. 

Τα δώξα πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην θινπξί ήηαλ έλα αζεκέλην θόζκεκα πξνζθνξά ηεο θαο 
Μπειηώθα Γεσξγίαο - θαηάζηεκα ¨Δλ Χξώ¨ θαη 1 θηάιε ηνπηθό θξαζί πξνζθνξά από ην 

Κηήκα Σηξάηνπ. 

Η Διοίκηση τοσ σσλλόγοσ εσταριστεί θερμά: 

Τελ θα Μπειηώθα Γεσξγία θαη ην Κηήκα Σηξάηνπ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θινπξί ηεο 
βαζηιόπηηαο, ηα κέιε θαη ηνπο θίινπο ηνπ Σπιιόγνπ πνπ παξαβξέζεθαλ ζηελ εθδήισζε. 

 

 
Γηα ην Γ.Σ. ηνπ Δκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Φαξζάισλ 
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