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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΣ
1/ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:









Επαναφορά στην Ομοσπονδία Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας.
Συμμετοχή στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας και εκλογή του
Προέδρου ως Αναπληρωτή Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
Έκδοση Πιστοποιητικού απο το Πρωτοδικείο περί νομιμότητας του ΔΣ.
Νομική προετοιμασία για τροποποίηση του καταστατικού (που υπάρχει απο το 1987)
ώστε να συμμορφωθεί με τον Νόμο 4055/2012 Περί Συλλόγων και Σωματείων.
Αίτηση για επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό τύπου Όψεως.
Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Μελών.
Τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις ΔΣ.
Επικοινωνία με όλες τις εν ενεργεία πολιτικές Αρχές (Αντι-Περιφερειάρχη Ηλείας,
Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Ανδρίτσαινας-Κρεστενών,5 στους 5 βουλευτές Νομού
Ηλείας).

2/ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:







Ανάγκη για καλύτερη επαφή του Συλλόγου με τα μέλη και τους Φαναρίτες.
Εύκολη, δωρεάν και αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέλη.
Δημιουργία επίσημου email το fanariolympias@gmail.com
Κατασκευή site www.fanariolympias.gr προσωπική δημιουργία και χωρίς κόστος. Δεν
απευθυνθήκαμε σε προγραμματιστή. Μεγάλη ανταπόκριση απο τα μέλη.
Δημιουργία επίσημης σελίδας στο facebook με το όνομα <<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΝΑΡΙΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ>> με μεγάλη απήχηση και μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών.
Δημιουργία λογαριασμού στο Google plus (Google+).

3/ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ»








Μόνο οι Σύλλογοι με εφημερίδα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια
μέσα στην κρίση.
Η εφημερίδα κρατά κοντά τα μέλη του Συλλόγου λόγω τις τακτικής 3μηνης έκδοσης.
Απευθύνεται κυρίως στα μέλη που δεν έχουν εξοικειωθεί με τις νέες τεχνολογίες.
Ισχυροποιεί τις δυνατότητες παρέμβασης του Συλλόγου.
Χωρίς συνδρομή, ταχυδρομήσαμε και το 4ο τεύχος.
Έχει 3 κατηγορίες θεμάτων α)Ιστορικές- Λαογραφικές αναφορές β) Νέα απο την
περιοχή μας και γ)Νέα απο τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Έχουμε δημοσιεύσει επιστολές, χαιρετισμούς, άρθρα, αφιερώματα και λογοτεχνικά
κείμενα.
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4/ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2015-2016











Κοπή πίτας 2015 τον Φεβρουάριο για πρώτη φορά μετά απο πολλά χρόνια με
σημαντική συμμετοχή
Χορός 15 Αυγούστου 2015. Πέρα απο κάθε προσδοκία έδωσαν το παρόν 650 ατόμα.
Εξαντλήθηκαν όλα τα τρόφιμα, οι προμήθειες, τα ποτά και οι λαχνοί.
Εκδήλωση Νεολαίας τον Νοέμβριο σε τσιπουράδικο στο Αιγάλεω. Η εκδήλωση
κράτησε 7 ώρες και πέρασαν πάνω απο 35 νέοι!
Οργάνωση Βιβλιοπαρουσίασης στο Αμφιθέατρο «Αντ. Τρίτση» και δωρεάν διανομή
του βιβλίου του Θ. Ρέππα. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση και τις λαογραφικές μας
αναφορές.
1ο Διήμερο Αιμοδοσίας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στον Φεβρουάριο του 2016
Χειμερινός χορός τον Μάρτιο του 2016 μετά απο πολλά χρόνια. Είχε προσέλευση και
επιτυχία
Οργάνωση μονοήμερης εκδρομής στην Ορεινή Αρκαδία (Βυτίνα, Δημητσάνα,
Στεμνίτσα). Είχε 35 άτομα και έθεσε τις βάσεις για παρόμοιες κινήσεις!
Χορός 15 Αυγούστου 2016. Η μεγαλύτερη προσέλευση των τελευταίων ετών.
Εκδήλωση Νεολαίας τον Δεκέμβριο 2016 σε τσιπουράδικο. Η κίνηση καθιερώνεται
ως θεσμός αφού είχαμε συμμετοχή περισσότερων νέων.

5/ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ







Παρέμβαση στην Περιφέρεια και στον δήμο για το Ιντερνετ απο τον Ιανουάριο 2015.
Παρακολούθηση της δημοπράτησης και της πορείας των έργων. Προσπάθειες για
επιτάχυνση και ολοκλήρωση της σύνδεσης στο χωριό μας.
Το Internet συνδέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Παρέμβαση στον Δήμο για τα κατεστραμμένα χερούλια των κάδων αποριμμάτων και
για τις λακούβες στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
Παρέμβαση στον δήμο για την κατάσταση της παιδικής χαράς στον Πλάτανο.
Παρέμβαση στα τοπικά ΜΜΕ και στους αιρετούς πολιτικούς για το κλείσιμο του
Επικουρίου Απόλλωνα. Παρακολούθηση των ερωτήσεων στην Βουλή απο 3
Βουλευτές. Έκδοση απόφασης για κατανομή υπαλλήλων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων
Ηλείας.

6/ ΕΡΓΑ







Τουαλέτες στον Πλάτανο. Ήταν το βασικό αίτημα της Συνέλευσης απο όπου
εκλέχθηκε το παρόν ΔΣ. Ολκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2016 και
χρησιμοποιήθηκαν στον καλοκαιρινό χορό. Έγινε πλήρης ανακατασκευή και στην
συνέχεια κλειδώθηκαν για να διατηρηθούν.
Μόνιμη κατασκευή φωτισμού στον Πλάτανο. Τοποθέτηση στις πεύκες με
ανυψωτήρα του Δήμου 2 προβολέων και σύνδεση των 6 προβολέων με κοινό
καλώδιο που καταλήγει για λόγους ευκολίας σε μια πρίζα.
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Κατασκευή και μόνιμη τοποθέση εξοπλισμού (2 πρίζες) για τριφασικό
ρεύμα μέσα στο παλιό σχολείο.
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: Αντικατάσταση χαλασμένων τζαμιών στην αίθουσα του παλιού
σχολείου. Αντικατάσταση σιδερένιων παραθύρων με αλουμίνια

Σύλλογος Φαναριτων Ολυμπίας ••• Απολογισμός 2015-2016 ••• www.fanariolympias.gr

