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Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014
Θέμα: Συνάντηση με Αρχηγό Γ.Ε.Σ. για θέματα του οικισμού μας
Φ 101 / 46
Αγαπητά Μέλη,
Την 19/8/2014 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του Μέλους του Συλλόγου μας
Αντιστρατήγου εα Ευστάθιου Στρατάκου, στο Γραφείο του Αρχηγού ΓΕΣ συνάντηση, για να
συζητηθούν τα χρόνια και καίρια προβλήματα του οικισμού μας.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αρχηγός ΓΕΣ / Αντιστράτηγος Χρίστος Μανωλάς.
Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ / Αντιστράτηγος Αλέξανδρος Οικονόμου.
Πρόεδρος ΔΣ ΟΣΜΑΕΣ / Σχης Γεώργιος Παναγόπουλος.
Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ / Γεράσιμος Ιατρέλλης.
Αντιπρόεδρος ΔΣ Συλλόγου ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ / Αργύριος Ευσταθόπουλος.
Μέλος Συλλόγου ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ / Αντιστράτηγος εα Ευστάθιος Στρατάκος.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα ακόλουθα θέματα:
1.
2.
3.
4.

Οικονομική κακοδιαχείριση από τον ΟΣΜΑΕΣ.
Υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης και εισφορών.
Κακοσυντηρημένο υδραγωγείο και διακοπές υδροδότησης.
Νέο καταστατικό ΟΣΜΑΕΣ.

Η συνάντηση κρίνεται ως άκρως εποικοδομητική και διαπιστώθηκε ευρύτητα αντίληψης
από τον κύριο Αρχηγό ΓΕΣ ο οποίος διέταξε ως ακολούθως:
1. Άμεσα να μετατεθεί στον ΟΣΜΑΕΣ Αξιωματικός του Μηχανικού με γνώσεις στη
συντήρηση των δικτύων ύδρευσης ο οποίος μαζί με δύο βοηθούς και σε
συνεργασία με τον Σύλλογό μας, θα αναλάβει την συντήρηση του υδραγωγείου του
οικισμού μας.
2. Στην περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του ΟΣΜΑΕΣ, να διαθέσει το Γ.Ε.Σ. όλα τα
αναγκαία υλικά για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης.
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