19/6/2017

Αγαπητοί κάτοικοι,
Με το παρόν έγραφο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για την συμμετοχή τους
στην Εκλογο-Απολογιστική συνέλευση του συλλόγου μας την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017, και
να ενημερώσουμε όλους εσάς που δεν ήταν εφικτό να παρευρεθείτε σχετικά με το
περιεχόμενο της συνέλευσης.
Τα αποτελέσματα των εκλογών για το νέο ∆.Σ. είναι τα παρακάτω:
Αποτελέσματα Εκλογών νέου ∆Σ
(Ψήφοι σε αλφαβητική σειρά - σειρά σε παρένθεση)
Αγγελόπουλος Μαρίνος - 28 (2)
Γκότσης Γιάννης - 4
Κατσινέλλης Χρήστος - 4
Μπουγιούρης Βαγγέλης - 20 (5)
Πάντος Κωνσταντίνος - 25 (3)
Πατεράκης ∆ιονύσης - 32 (1)
Σωτηρόπουλος Γιώργος - 21 (4)
Αποτελέσματα Εκλογών για νέα Ελεγκτική Επιτροπή
(Ψήφοι σε αλφαβητική σειρά - σειρά σε παρένθεση)
Ζέρβα Ολυμπία - 13
Κουδούνης Σταύρος - 12
Μάγκλαρη Ελίζα - 14 (3)
Μικελόπουλος Μιλτιάδης -16 (2)
Σταμπουλίδη Μαργαρίτα - 20 (1)

Μεταξύ άλλων στην συνέλευση συζητήθηκαν αρκετά από τα σοβαρά θέματα που μας
απασχολούν και σας αναφέρουμε μερικά από αυτά:
ΠυρασφάλειαΟ ΣΟΙΠ ως καθ’ ύλην αρμόδιος και πιστοποιημένος φορέας από την πολιτική προστασία
ενεργοποιεί το σχέδιο πρόληψης για την νέα αντιπυρική περίοδο
και καλεί όλους τους κατοίκους να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να αντιμετωπιστεί για ακόμα
μια φορά αποτελεσματικά η φύλαξη της περιοχής μας.
Στον φετινό μας σχεδιασμό σημαντικό πλεονέκτημα θα προσφέρει το νέο μας
Πυροφυλάκειο.
Εντός των επομένων ημερών θα ενημερωθείτε για την οργάνωση συνάντησης και
ενημέρωσης σχετικά.
Αντλιοστάσια-∆εξαμενές ύδρευσηςΕνημερωθήκαμε από τον ∆ήμο πως έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν στις δεξαμενές Α, Β
και Γ εφεδρικές αντλίες.
Επίσης έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν συστήματα ελέγχου στάθμης νερού στα
αντλιοστάσια Α, Β και Γ καθώς επίσης στις επόμενες ημέρες αντίστοιχα
συστήματα θα λειτουργήσουν και για τις δεξαμενές ∆ και Ε (έχουν ήδη τοποθετηθεί).

Με τις παραπάνω εργασίες μειώνονται αισθητά οι περιπτώσεις διακοπής νερού.
Τηλεφωνία-InternetΟ ΣΟΙΠ οργανώνει και σχεδιάζει ομαδική νομική προσφυγή των κατοίκων κατά του παρόχου
τηλεφωνίας και Internet διαμαρτυρόμενος για την χαμηλή
ποιότητα υπηρεσιών που υφίσταται η περιοχή μας και ζητούμε από εσάς να μας
προσκομίσετε τυχόν στοιχεία καταγραφής βλαβών που έχετε δηλώσει.
Σε επόμενη συνάντηση θα ενημερωθείτε αναλυτικά για τον εν λόγω σχεδιασμό μας.
Πολιτιστικά ∆ρώμεναΠροκειμένου ο σύλλογός μας να αναπτύξει τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, εξέλεξε
πολιτιστική ομάδα η οποία απαρτίζεται από την κυρία Κυριαζή,
την κυρία Αμπλιανίτου, την κυρία Σταμπουλίδου και τον κύριο Στεργίου με σκοπό να
προτείνουν και αναλάβουν έργο για ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στην περιοχή μας.
Τέλος να σας θυμίσουμε πως η κύρια πηγή των εσόδων του συλλόγου μας είναι η ετήσια
συνδρομή σας ( 20€ ) και παρακαλούμε πολύ για την οικονομική σας στήριξη.
Ο ταμίας του συλλόγου μας Μαρίνος Αγγελόπουλος είναι στη διάθεσή σας (6944 393696).
Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε σε όλους ένα ευχάριστο και ήσυχο καλοκαίρι.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.

