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Αξιό
ότιμε Πρόεδρ
ρε και Διευθύνοντα Σύμββουλε,
Παρρακαλούμε για
γ την συνδ
δρομή σας στην αναβά
άθμιση της σταθερής τ ηλεφωνίας στον
ΟΣΜ
ΜΑΕΣ Μαλεσ
σίνας διότι εδώ και ένα χχρόνο επικοινωνούμε συ
υνεχώς με τα
α στελέχη σας κ.
Κωννσταντίνο Μα
αντζουράνη και κ. Δημήττριο Ξενικό χωρίς
χ
κανένα μέχρι στιγγμής αποτέλεεσμα
καίττοι σε όλες τις
τ τηλεφωνικές επικοιννωνίες μας διαβεβαίωνα
δ
αν ότι από μμήνα σε μήνα θα
εγκα
αθίσταντο τα
α νέα τερματτικά στους σ υνδρομητές της περιοχή
ής μας.
Ο ΟΣΜΑΕΣ Μαλλεσίνας είναι οικισμός σστον Νομό Φθιώτιδας,
Φ
στα όρια του Δήμου Λοκκρών,
ο σχέδιο πόλλεως και δια
αθέτει 4.000 οικόπεδα εκκ των οποίωνν τα 1.300 έχουν
έχειι εγκεκριμένο
οικο
οδομηθεί.
Η στταθερή τηλεεφωνία της περιοχής
π
είνναι απηρχαιω
ωμένη (ασύρ
ρματη υποδδομή INTRAC
COM)
με α
αποτέλεσμα,, ενώ το πά
άγιο και οι χχρεώσεις μο
ονάδων τηλεφωνικής εππικοινωνίας είναι
ίδια
α με τους υπόλοιπους συ
υνδρομητές ττου ΟΤΕ, εμ
μείς να στερο
ούμεθα ένανντι των άλλω
ων τα
ακόλλουθα:
1. Πρόσβα
αση στο διαδίκτυο.
2. Διακοπή
ή της επικοιννωνίας όταν διακόπτεται η ηλεκτρική
ή τροφοδοσίία από το δίίκτυο
της ΔΕΗ.
ων.
3. Αναγνώριση κλήσεω
4. Προσθήκη νέων συννδρομητών.
τ
ς βλάβες.
5. Συχνές τηλεφωνικές
6. Παρασιττικοί θόρυβο
οι κατά την δδιάρκεια της επικοινωνία
ας.
Αναμένοντας σύντομα
σ
τηνν αναβάθμισση της σταθερής τηλεφωνίας στηην περιοχή μας,
αστε πάντοτεε στη διάθεσ
σή σας για πεεραιτέρω συ
υνεργασία κα
αι διευκρινήσσεις.
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