
Αναφορά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022

Στο Χόρτο σήμερα Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19.00, συνήλθε σε Σώμα η εξ αναβολής 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου «Οι Φίλοι των καλντεριμιών Ν. Πηλίου» 
έπειτα από απόφαση (Συνεδρίαση 50η-24/09/22) και πρόσκληση του Δ.Σ. με θέματα:

1. Έγκριση πεπραγμένων απερχόμενου Δ. Σ. 

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.  
 και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η συζήτηση ξεκίνησε με την ανάγνωση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από την  Sue Wake 
που αφορά την Ταμειακή διαχείριση περιόδου 2019-22. Έγινε παρουσίαση και ανάλυση των ποσών 
ανά κατηγορία και, σύμφωνα με την Έκθεση, έγινε έλεγχος όλων των παραστατικών Εσόδων και 
Εξόδων τα οποία βρέθηκαν όλα «Καλώς». Η όλη διαχείριση χαρακτηρίστηκε ως άψογη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. Γιάννης Ιατρού αναφέρθηκε στον απολογισμό του 
απερχόμενου Δ.Σ. τα κύρια σημεία του οποίου έχουν ως εξής:

1. Η πανδημία του Covid ήταν η κύρια αιτία που ο Σύλλογος ανέστειλε κάποιες δραστηριότητες  
 όπως η ετήσια Γ.Σ. του 2021 που δεν έγινε, άλλες συναντήσεις και εορτές (π.χ. bazar   
 Λαύκου) και εν μέρει και οι καθαρισμοί των μονοπατιών.

2. Συνεχίστηκαν όμως, στο μέτρο του δυνατού, οι εβδομαδιαίοι περίπατοι.

3. Η έγκριση του προγράμματος Leader από τον Δήμο Ν. Πηλίου για τα μονοπάτια, επέφερε  
 μια αναμονή και στασιμότητα στον καθαρισμό τους από τον Σύλλογο, διότι θα ήταν ανώφελο  
 να στερηθεί πόρους και ανθρώπινη δραστηριότητα για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτεί το  
 Δήμο για υτόν ακριβώς το σκοπό. Γι αυτό, ζήτησε από το νέο Δ.Σ. να συναντηθεί με τον  
 Δήμαρχο και να ενημερωθεί για την πορεία του έργου, ώστε να προχωρήσει ο Σύλλογος σε  
 καθαρισμούς τμημάτων που δεν εντάσσονται στο παραπάνω έργο.

4. Έγινε προσπάθεια από το απερχόμενο Δ.Σ. να δημιουργηθεί βάση δεδομένων για τη   
 συντήρηση των μονοπατιών και ζήτησε να την ολοκληρώσει το νέο Δ.Σ.

5. Ο Σύλλογος έστειλε επιστολές διαμαρτυρίας στον Δήμο για την καταστροφή τμήματος του  
 καλντεριμιού στην περιοχή «Αγία Σοφία» στον Πλατανιά, λόγω της διάνοιξης του δρόμου  
 προς Αγ. Σπυρίδωνα.

6. Τέλος ανέφερε την κάκιστη εμπειρία συνεργασίας με τη Δημοτική Αρχή και την υποτιμητική  
 αντιμετώπιση μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου ως «κάποιους γραφικούς». Ευχήθηκε δε, με το  
 νέο Δ.Σ. να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και να ξεκινήσει μια περίοδος ουσιαστικής συνεργασίας  
 με τον Δήμο προς όφελος του τόπου.

‘Επειτα από ορισμένες διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπέβαλαν κάποια μέλη και τη σχετική 
συζήτηση, ακολούθησε ψηφοφορία στην οποία ομόφωνα εγκρίθηκε ο απολογισμός διαχείρισης του 
απερχόμενου Δ.Σ.

Στη συνέχεια, αναδείχτηκε η  Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Από τις αρχαιρεσίες αναδείχτηκε το νέο Δ.Σ. που απαρτίζεται από τους/τις: 

1.  Συραγώ Σταθαράκου 
2.  Κυριάκο Σταθάκη 
3.  Γιάννη Σίμο 
4.  Γιάννη Κονιόρδο 
5.  Δημήτρη Πέττα 
6.  Λεωνίδα Αναστασίου 
7.  Julie Carpenter


