ΑΣΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΙΜΟΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Ή ΥΓΕΙΑ" ΣΥΝ. Π.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΡΙΖΑΡΗ 1711634 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. +302107237808,
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Φ.Δ. 4Δ/19835Φ.1252

+30 210 7230092 - FAX: +302107230095

ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Ε.Κ. 11 ΤΕΥΧΟΣ 8'5.12.1968
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ΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητά μέλη,
Ο Συνεταιρισμός μας είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ΕΝΦΙΑ για τα
έτη 2014 - 2015. Η αρχική χρέωση ανερχόταν σε 872.463,15 € για το 2014.
Σχετικά έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση στη Γ.Σ. της 28/6/2015.
Το .~.ΙOΙKηTl!<ό~υμβoύλlc με συστηματικές του ε'ιέΡΥειες πέτυχ(; να
μειωθεί ριζικά το πόσό του ΕΝΦΙΑ από 872.463,15 € σε 155.024,04 € για το
'2014, και αντίστοιχα 155.024,04 € για το 2015, Σύνολο 310.048,08 € για τα
δύο χρόνια. Το ποσό αυτό βαρύνει όλες τις μερίδες και τα μέλη του κτήματος
Λαγονησίου.
Ο Συνεταιρισμός μας θα προβεί σε κάθε ενέργεια (δικαστική και μη) ώστε
να περιορίσει κι άλλο το ποσό αυτό εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Ωστόσο αυτές οι ενέργειες εκτιμάται ότι θα είναι χρονοβόρες.
Για το λόγο αυτό πρέπει ΑΜΕΣΑ να συλλεγεί το ποσό που αντιστοιχεί σε
κάθε μερίδα για να αποφευχθούν δυσμενείς συνέπειες σε βάρος της
περιουσίας του Συνεταιρισμού λόγω της άνω οφειλής (κατασχέσεις κ.λ.π.)
Οι μερίδες του Συνεταιρισμού ανέρχονται σε 3.707 και από αυτές 3.212
μερίδες ανήκουν σε 2.791 Μέλη, ενώ 495 μερίδες παραμένουν κενές και
αδιάθετες (κοινή περιουσία μας).
Συνεπώς για κάθε μερίδα αναλογεί το ποσό των 85,00 € ανά μερίδα για
τα.δύο έτη 2014 - 2015, τα οποία ορίστηκαν από το Δ.Σ. ως έκτακτη εισφορά
των μελών του κτήματος Λαγονησίου.
Παρακαλείσθε όπως ΑΜΕΣΑ καταβάλετε το ποσό των 85,00 € ανά
μερίδα στον υπ'αρltJμ. 362002002000375 λογαριασμό του Συνεταιρισμού ΙΒΑΝ : GR 4201403620362002002000375
στην ΑΙΡΗΑ ΒΑΝΚ και να
φυλάξετε το αποδεικτικό καταβολής ή να προσέλθετε στο γραφείο του
ΣιtνεταιρισμOύ (εργάσιμες ημέρες και ώρες ΔΕ-ΠΑ 9:00 Π.μ.- 16:00 μ.μ.).
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