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Προς
τα µέλη του Συνεταιρισµού
και οικοπεδούχους
Σκροπονερίου- Κοκκιναρά

Κύριοι,
Θέλουµε να πληροφορήσουµε όσους από εσάς δεν παρεβρεθήκατε στην
τελευταία Γενική Συνέλευση των µελών του Συν/σµού της 19ης Ιουνίου 2014 ότι κατά
τη συνεδρίαση αυτής εγκρίθηκαν τα πεπραγµένα της ∆ιοικήσεως του Συν/σµού για τη
χρήση 2013, ο Ισολογισµός 2013 καθώς και ο Προϋπολογισµός εσόδων κι εξόδων
διοικήσεως για τη χρήση 2014.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών και
παρά το γεγονός ότι οι δαπάνες του ρεύµατος και των υλικών συντήρησης του
δικτύου ύδρευσης έχουν αυξηθεί σηµαντικά, αποφάσισε την περαιτέρω µείωση της
δαπάνης λειτουργίας του οικισµού Σκροπονερίου για το τρέχον έτος 2014, στο ποσό
των 70,00€ για κάθε οικόπεδο, αντί των 80,00€ που ήταν πέρυσι και των 100,00€ που
ήταν τα προηγούµενα χρόνια.
Κατόπιν της ανωτέρω σηµαντικής µειώσεως της εισφοράς παρακαλείσθε για
την άµεση καταβολή της, γιατί το ποσό των 70€ από κάθε οικοπεδούχο είναι
απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των βασικών εξόδων λειτουργίας του οικισµού
Σκροπονερίου.
Ιδιαιτέρως παρακαλούµε τα µέλη και οικοπεδούχους του Συν/σµού που
οφείλουν εισφορές περασµένων ετών όπως προβούν στην άµεση εξόφληση αυτών. Σε
περίπτωση αδυναµίας εφάπαξ εξοφλήσεως των ληξιπρόθεσµων οφειλών, σας
ενηµερώνουµε ότι έχετε τη δυνατότητα κατόπιν συνεννοήσεως µε τη ∆ιεύθυνση του
Συνεταιρισµού να προβείτε σε σταδιακή εξόφληση (µηνιαίες δόσεις), γεγονός που
εξυπηρετεί τόσο εσάς όσο και τον Συνεταιρισµό που έχει απόλυτη ανάγκη
οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού.
Επίσης, θέλουµε να παρακαλέσουµε όλους τους συνεταίρους για την άµεση
εξόφληση της ετήσιας συνδροµής των 18,00€, καθώς και τους οικοπεδούχους
Κοκκιναρά, που δεν έχουν υδροδοτηθεί, για την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς
συντήρησης του πρασίνου που ανέρχεται στο ποσό των 35,20€ δια έκαστο οικόπεδο,
δεδοµένου ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην
κανονική λειτουργία του Συν/σµού.
Συννηµένα σας γνωστοποιούµε τους αριθµούς των τραπεζικών λογαριασµών
για την κατάθεση των οφειλών.
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