Αθήνα, 13.09.2016

Αγαπητά µέλη,
Μέσα σε λίγους µήνες µας δίνεται η ευκαιρία να συναντηθούµε για δεύτερη
φορά προκειµένου να συζητήσουµε τα θέµατα που απασχολούν τον Συνεταιρισµό
µας και να εκλέξουµε νέο ∆ιοικητικό και Εποπτικό Συµβούλιο, λόγω λήξης της
θητείας των προηγούµενων, τον προσεχή Νοέµβριο.
Το ενθαρρυντικό για τα συµφέροντά µας είναι η διατήρηση, τελικά, από την
παρούσα Κυβέρνηση του Νόµου 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και
Ιδιωτική Πολεοδόµηση», (ΦΕΚ Α' 159/08-08-2014) που προβλέπει διαδικασίες για
την πολεοδόµηση εκτάσεων Συνεταιρισµών και ειδικότερα διαδικασίες για την
πολεοδόµηση εκτάσεων εντός της Αττικής υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις
αλλά και για την Χαλκιδική.
Μόλις στις 10.05.2016 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα
δικαιολογητικά και τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Χαρακτηρισµού των ακινήτων
των συνεταιρισµών ως Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής
Πολεοδόµησης. Η Βεβαίωση αυτή αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση (το 1ο
βήµα) για να µπορέσουν τα ακίνητα του Συνεταιρισµού να πολεοδοµηθούν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υπό τη συνεχή επίβλεψη του Εποπτικού
Συµβουλίου, προχωρεί στην συγκρότηση του τεχνικού και νοµικού φακέλου για τις
Βεβαιώσεις αυτές.
Από πλευράς διοικητικής λειτουργίας ο Συνεταιρισµός έχει επικεντρωθεί στην
προσπάθεια είσπραξης οφειλών συνεταίρων, ειδικά για την έκτακτη εισφορά που
αφορά τον ΕΝΦΙΑ, µε δεδοµένο ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, σε περίπτωση µη
καταβολής του, να αντιµετωπίσει µέτρα αναγκαστικής είσπραξης από το ∆ηµόσιο
(κατάσχεση λογαριασµών και ακινήτων, τόσο του Συνεταιρισµού όσο και του
Προέδρου, όπως συνέβη σε άλλους Συνεταιρισµούς).
Η ∆ιοίκηση συνέχισε την πολιτική µείωσης των δαπανών, µε µείωση των
αποδοχών των υπαλλήλων, µείωση των αµοιβών σε δικηγόρους, µηχανικούς,
λογιστές, µείωση του ενοικίου των γραφείων κλπ. Επίσης η φύλαξη και τακτική
συντήρηση των ακινήτων παραµένει προτεραιότητα (καλλιέργειες, αποφυγή
δηµιουργίας δασικής βλάστησης, συντήρηση οδών, προστασία ορίων, δίκες κλπ).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην προσπάθεια
θεσµικής εκπροσώπησης των Συνεταιρισµών µέσω της σύστασης Ένωσης
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Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, µε σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη προβολή και
διεκδίκηση των δικαιωµάτων και αιτηµάτων µας.

Αγαπητά µέλη,
Αυτό που προέχει είναι να είµαστε όλοι συνεπείς στις υποχρεώσεις µας για
την πληρωµή του ΕΝΦΙΑ αλλά και της ετήσιας συνδροµής µας.
Για το 2016 ο ΕΝΦΙΑ που αφορά ΜΟΝΟΝ

το ακίνητο Λαγονησίου

προσδιορίστηκε σε 170.461,10 €. Αυτό σηµαίνει ότι αναλογεί σε κάθε µέλος 55,00 €.
Θα κάνουµε προσπάθεια για να επιτύχουµε µείωση του φόρου, τόσο
εξωδικαστικά όσο και δικαστικά. Ωστόσο η έκβαση των προσπαθειών αυτών είναι
άδηλη.
Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουµε δυσµενείς συνέπειες (κατασχέσεις κλπ)
που έχουν υποστεί άλλοι Συνεταιρισµοί.
Για το ακίνητο της Χαλκιδικής τα µέλη θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των
15,00 € ανά οικόπεδο (µερίδα), προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης των
δρόµων συνολικού ποσού 15.525,00 €.
1.Τα µέλη του κτήµατος Λαγονησίου παρακαλείσθε όπως ΑΜΕΣΑ καταβάλετε
το ποσό των 55,00 € ανά µερίδα στον υπ΄αριθµ. 362002002000375 λογαριασµό του
Συνεταιρισµού ή ηλεκτρονικά στο IBAN : GR 4201403620362002002000375 στην
ALPHA BANK και να φυλάξετε το αποδεικτικό καταβολής ή να προσέλθετε στο
γραφείο του Συνεταιρισµού (εργάσιµες ηµέρες και ώρες ∆Ε-ΠΑ 9:00 π.µ.- 16:00
µ.µ.).
2. Τα µέλη του κτήµατος Χαλκιδικής παρακαλείσθε όπως ΑΜΕΣΑ καταβάλετε
το ποσό των 15,00 € στο λογαριασµό του Συνεταιρισµού που αναφέρουµε ανωτέρω.
Για κάθε πληροφορία τόσο γενικά για τον Συνεταιρισµό όσο και ειδικά για
το φάκελό σας ως µέλους (USERNAME : Τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία ελληνικά
γράµµατα του επωνύµου σας και PASSWORD : Αριθµός Μητρώου), µπορείτε να
χρησιµοποιείται το site του συνεταιρισµού : www.synygeia.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΑΤΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΟΥΜ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
2

