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Θέμα: Εισφορές 2013
Φ 109 / 138
Αξιότιμε Πρόεδρε,
Όπως γνωρίζετε στις 12/8/2013, το ΔΣ του Συλλόγου μας νομίμως συγκάλεσε στον Θεολόγο
την ΓΣ (Γενική Συνέλευση) η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και στην
οποία λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν το σύνολο των Μελών.
Το E‐mail της Γραμματείας του ΟΣΜΑΕΣ το οποίο λάβαμε στις 8/8/2013 και το οποίο μας
γνωστοποιούσε ότι θα παραστείτε στην ΓΣ μας ικανοποίησε, διότι θα ήταν άμεση η
ενημέρωσή σας από τους οικιστές – οικοπεδούχους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η περιοχή μας. Επίσης, θα βλέπατε και θα ακούγατε τις αντιδράσεις τους από τους
διαδοχικούς λογαριασμούς των εισφορών που λαμβάνουν τελευταία. Τελικώς μέσω
νεότερου E‐mail της Γραμματείας του ΟΣΜΑΕΣ το οποίο λάβαμε στις 12/8/2013
ενημερωθήκαμε ότι λόγω σοβαρότατου οικογενειακού θέματος θα ήταν αδύνατη η
παρουσία σας στην ΓΣ του Συλλόγου μας. Ευχόμεθα, το γεγονός αυτό να είναι τυχαίο,
περαστικό και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο μέλλον.
Στη ΓΣ, ακούστηκαν πολλά και ελήφθησαν αποφάσεις. Όλες οι απόψεις είναι επισήμως
καταχωρημένες στα πρακτικά της ΓΣ.
1. Υπενθύμιση εισφοράς έτους 2013.
Από όλους τους ομιλητές εκρίθη απαράδεκτος ο τρόπος επικοινωνίας για την
είσπραξή της.
Ληξιπρόθεσμη οφειλή: Πως προκύπτει; Μας ενημερώσατε όπως γινόταν κάθε
χρόνο στον παρελθόν, πριν αναλάβετε Πρόεδρος ΔΣ/ΟΣΜΑΕΣ, τι αφορά το ποσόν
αυτό; Πως προσδιορίσθηκε; Τι έργα προβλέπουν αυτά τα χρήματα; Πως θα
διατεθούν τα χρήματα; Παρακαλούμε πολύ όπως ανατρέξετε σε προηγούμενες
εγκύκλιες οδηγίες για να διαπιστώσετε πως γινόταν η ενημέρωση όλων ημών που
εσείς αποκαλείτε «ληξιπρόθεσμους οφειλέτες».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ:
Εγκρίθηκε ομόφωνα και εν μέσω χειροκροτημάτων η πρόταση του ΔΣ Συλλόγου «Δεν θα
πληρώσει κανένα Μέλος το εν λόγω ποσόν της έκτακτης εισφοράς, εάν δεν μας
αιτιολογήσετε πλήρως πως υπελογίσθη, πως και που θα διατεθούν τα σχετικά με την
εισφορά ποσά».
Σημειώσατε ότι δεν αρνούμαστε να πληρώσουμε τα ποσά που αναλογούν στο καθένα εξ’
ημών, ειλικρινώς διεκδικούμε τα δικαιώματά μας ως έντιμοι και υγιώς σκεπτόμενοι
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