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Φ 101 / 59
Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε, σε σχέση με το σοβαρό θέμα της συνεχούς παρουσίασης βλαβών στους
αγωγούς του δικτύου ύδρευσης και στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, για να λάβετε
γνώση και να εκτιμήσετε τις αποφάσεις μας, ως ΔΣ, απέναντι στο πρόβλημα αυτό, καθ’ ότι
τελευταία μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται από κονδυλοφόρους εντυπώσεων που
αναλώνουν τη φαιά τους ουσία για να πλήξουν το κύρος του ΔΣ του Συλλόγου μας, του
οποίου οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυστηρές δημοκρατικές διαδικασίες. Πρώην
Πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου μας, λοιδορεί το παρόν ΔΣ, ισχυριζόμενος ότι κοιμάται και
αδρανεί και το προτρέπει να κλείσει το Σύλλογο για να συλλέξει μανιτάρια, αφού τίποτε
άλλο δεν κάνει!!!
Σας έχουμε γνωρίσει με προγενέστερα έγγραφα, ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε
τον ανύπαρκτο διοικητικά ΟΣΜΑΕΣ.
Ο ΟΣΜΑΕΣ ουδεμία σύμβαση εντολής έχει υπογράψει ή μας έχει χορηγήσει προφορικώς ή
εγγράφως στο Σύλλογό μας, ώστε για λογαριασμό του να διεξαγάγουμε τις υποθέσεις ή τα
θέματα που τον αφορούν (αγορά υλικών ύδρευσης, έλεγχος δικτύου ύδρευσης κλπ.), καίτοι
τόσο σαν Σύλλογος στο παρελθόν το ζητήσαμε εγγράφως, αλλά και απηνής κατήγορός μας
(πρώην Πρόεδρος ΔΣ του Συλλόγου μας) υπεσχέθη στο ΔΣ, στο παρελθόν, να προσκομίσει
τέτοια εντολή.
Έτσι, με το άρθρο 713 του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), χωρίς εντολή δεν μπορούμε να
συμπράξουμε σε οτιδήποτε. Δεν στεκόμαστε πίσω από την ευθύνη που καθιερώνει το
άρθρο 714 του Α.Κ., το οποίο προβλέπει ευθύνη του εντολοδόχου (Σύλλογος) για κάθε
πταίσμα. Επίσης δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τα όρια της εντολής, που πρέπει να
είναι συγκεκριμένη και σε περίπτωση παρέκκλισης από αυτήν (διαδοχικές βλάβες δικτύου,
εγκαταστάσεων) να λάβουμε τη συναίνεση του εντολέα (ΟΣΜΑΕΣ). Η ανάμειξή μας στη
διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει περαιτέρω ευθύνη σε περίπτωση επανειλημμένων
βλαβών, σε εμάς ως εντολοδόχους, αφού μας δημιουργεί την υποχρέωση να συνεχίσουμε
τη διεξαγωγή της εντολής, μέχρις ότου ο εντολέας να επιμεληθεί αυτοπροσώπως ή να τον
διαδεχθεί αυτός που θα τον αντιπροσωπεύσει (άρθρο 727 του Α.Κ.).
Όλα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εντολή.
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Για το Διοοικητικό Συμβούλιο
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Η Γενική ΓΓραμματέας
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Αικατερίίνη Σεργίου
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