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Θέμα: Απειλητικές Επιστολές από τον ΟΣΜΑΕΣ προς τους Συνεταίρους
Φ 100 / 269
Αγαπητά Μέλη,
Λάβαμε πολλές ανησυχητικές τηλεφωνικές κλήσεις σας σχετικά με την απειλητική επιστολή
την οποία πρόσφατα λάβατε από τον ΟΣΜΑΕΣ για την πληρωμή των εισφορών του έτους
2013.
Την επιστολή αυτή την θεωρούμε απαράδεκτη καθ’ ότι δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα
καλής διάθεσης για συνεργασία και ορθολογική διαχείριση των χρημάτων μας. Αντ’ αυτού,
με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι ο ΟΣΜΑΕΣ προσπαθεί να μας εκβιάσει για να αποδεχθούμε
την εκ μέρους του κατάφορη παραβίαση του Καταστατικού ΟΣΜΑΕΣ.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, τον Αύγουστο του έτους
2013, αποφασίσαμε ομόφωνα να μην πληρώσουμε τις εισφορές του έτους 2013 μέχρι ο
ΟΣΜΑΕΣ να αιτιολογήσει πλήρως το είδος των έργων το οποίο θα υλοποιούσε με τις
εισφορές και το κόστος αυτών καθώς και να δημοσιεύσει τους ισολογισμούς και τους
απολογισμούς των παρελθόντων ετών.
Ο ΟΣΜΑΕΣ δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς των
παρελθόντων ετών, ενώ από τις έγγραφες απαντήσεις του για την κοστολόγηση των ήδη
εκτελεσμένων έργων διαπιστώσαμε την κατασπατάληση των χρημάτων μας την οποία και
αιτιολογήσαμε με πολλαπλές επιστολές μας τόσο προς το ΓΕΣ όσο και προς τον ΟΣΜΑΕΣ.
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε διαπιστώσει οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση για την σωστή
διαχείριση των χρημάτων μας.
Υπάρχουν πάμπολλα ερωτηματικά σχετικά με την καθυστέρηση των δημοσιεύσεων των
ισολογισμών και των απολογισμών παρελθόντων ετών κατά παράβαση των σχετικών
άρθρων του Καταστατικού ΟΣΜΑΕΣ, την τύχη του αποθεματικού, τους λανθασμένους
λογαριασμούς, τις υπερκοστολογήσεις των έργων, την αρνητική εισήγηση του ΟΣΜΑΕΣ για
την συμμετοχή εκπροσώπου του Συλλόγου ως παρατηρητή στις συνεδριάσεις του ΔΣ
ΟΣΜΑΕΣ για θέματα που αφορούν την περιοχή μας και μόνο, την επιλογή του εργολάβου
συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, την ευνοϊκή προς τον εργολάβο τροποποίηση της
σύμβασης για την μεταφορά νερού με βυτιοφόρο προς τους οικιστές στην περίπτωση
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