Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Νο. 57
Στο Ηράκλειο σήμερα την 27 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6η μμ κατόπιν
προσκλήσεως του Δ.Σ. του Π.Ο.Σ.Υπ. ΑΤΕ Κρήτης συνήλθαν τα μέλη του Συνεταιρισμού σε
Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1. Εγγραφές – Διαγραφές Συνεταίρων.
2. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2011 και των
οικονομικών καταστάσεων.
3. Έκθεση ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Έγκριση Ισολογισμού 31/12/2011, των πεπραγμένων και απαλλαγή των Μελών του
Δ.Σ. και Ε.Σ.
5. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το 2012
6. Ολοκλήρωση πεζόδρομων του συνεταιρισμού.
Αναγνώσθηκε ο κατάλογος των μελών και επί εγγεγραμμένων 191 μελών ευρίσκονται
παρόντες 35 συνέταιροι. Η συνέλευση ούσα εξ αναβολής από τις 20 Ιουνίου 2012 βρίσκεται
σε απαρτία και άρχεται η διαδικασία.
Με πρόταση του Δ.Σ. η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως τον Κο Μαθιουλάκη Γεώργιο
και για πρακτικογράφους τους κ.κ. 1) Γιανναδάκης Γεώργιος και 2) Γαλετάκης Ελευθέριος.
Στην συνέχεια άρχεται η συζήτηση για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του πρώτου θέματος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Ανδρεαδάκης Γεώργιος ανακοινώνει τις
μεταβολές που επήλθαν στην δύναμη του συνεταιρισμού σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα και τις οποίες ενέκρινε ομοφώνως η Γενική Συνέλευση.
Αριθμός
Οικοπέδου
0502

Διαγράφεται
Κυριακάκης Χαρίδημος

Εγγράφεται
Παπαδάκη Θάλεια του Νικολάου
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Επί του δεύτερου θέματος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Ανδρεαδάκης Γεώργιος ανακοινώνει
τον απολογισμό Διοικητικού Συμβουλίου για πεπραγμένα του Έτους 2011 και των
οικονομικών καταστάσεων αναφερόμενος :
• στην διοίκηση & διαχείριση του συνεταιρισμού παρουσιάζοντας και εξηγώντας τον
παρακάτω απολογισμό για το έτος 2011:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2011 έως 31/12/2011
Δαπανηθέντα

Εγκεκριμένος
Προϋπολογισμός
2011

Περιγραφή

1/1/2011
έως
31/12/2011

1/1/2012
έως
31/5/2012

2011

2012

4.000,00 €

2.000,00 €

- €

- €

Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
4.000,00 €

Λογιστική Ενημέρωση

2.000,00 €

Αμοιβές Δικηγόρων
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

700,00 €

45,88 €

2.726,37 €

Έξοδα Επικοινωνιών

894,21 €

279,74 €

300,00 €

Ταχυδρομικά

415,69 €

138,65 €

500,00 €

Ασφάλιστρα

354,27 €

354,27 €

168,50 €

- €

47,40 €

22,80 €

1.000,00 €

ΔΕΗ

Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
200,00 €

Έξοδα Γ.Σ.

200,00 €

Έξοδα Δημοσίευσης

500,00 €
3.000,00 €

Έντυπα-Γραφικά-Φωτοτυπίες
Φόροι - Τέλη

200,13 €

50,36 €

2.921,16 €

2.863,88 €

- €

- €

477,35 €

- €

9.524,59 €

8.436,07 €

Δ. ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.000,00 €

Οδοιπορικά και αποζημιώσεις εκτός έδρας

2.000,00 €

Διάφορα Απρόβλεπτα

16.400,00 €

•

στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (http://www.posypate.gr), την αξία της
ιδιαίτερα για αυτούς που διαμένουν μακριά από τον συν/σμό και τις πληροφορίες
και υπηρεσίες που προσφέρει οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
o Το καταστατικό, τον κανονισμό λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό του
συνεταιρισμού μας.
o Οδηγίες-κανονισμό συμπεριφοράς για την καλύτερη συμβίωση των κατοίκων
του συνεταιρισμού.
o Ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων
o Ημερολόγιο με σημαντικά γεγονότα που αφορούν τον ΠΟΣΥΠΑΤΕ
o Ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης εθελοντικής προσφοράς
o Τις δράσεις του συνεταιρισμού και την πορεία υλοποίησής τους.
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Φωτογραφίες και σχέδια του συνεταιρισμού.
Τα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγκεκριμένων 12 τύπων οικιών του συνεταιρισμού
μας.
o Τα στοιχεία επικοινωνίας του συνεταιρισμού.
o Συχνές ερωτήσεις των μελών και τις απαντήσεις σε αυτές.
o Χρήσιμα έγγραφα & κείμενα (αιτήσεις προς τον συνεταιρισμό, ρυμοτομικά
διαγράμματα, ΦΕΚ, χάρτη του συνεταιρισμού).
o Ηλεκτρονική φόρμα αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας μελών.
o Ηλεκτρονική φόρμα δήλωσης καμένων δημοτικών λαμπτήρων .
o Ανάλυση των εξόδων του συνεταιρισμού και αιτιολόγησή τους.
o Την κατάσταση του δωρεάν ασύρματου δικτύου του συνεταιρισμού σε
πραγματικό χρόνο.
Επίσης ανέφερε ότι κατά την διάρκεια του 2011 προστέθηκαν 2 επιπλέον υπηρεσίες
στην ιστοσελίδα του συνεταιρισμού μας που δίνουν την δυνατότητα στους
ιδιοκτήτες να δηλώσουν σε αντίστοιχες φόρμες την πρόθεσή τους να πωλήσουν το
οικόπεδό τους ή να μισθώσουν την κατοικία τους καθώς και σε επίδοξους αγοραστές
ή ενοικιαστές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να αγοράσουν ή να ενοικιάσουν
στον συνεταιρισμό μας. Κατόπιν των δηλώσεών τους το Δ.Σ. θα προκαλεί την επαφή
των 2 μερών στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των επιθυμιών τους.
στην συντήρηση πρασίνου και τους κοινόχρηστους χώρους λέγοντας ότι μέσα στο
2011 ολοκληρώθηκε η πρώτη μεγάλη προσπάθεια φύτευσης των κοινοχρήστων
χώρων του συνεταιρισμού μας η οποία υλοποιήθηκε τόσο με την ανάθεση σε
γεωπόνο της φύτευσης των χώρων πρασίνου στην πάνω είσοδο και στην κεντρική
πλατεία του συνεταιρισμού κατόπιν μελέτης κηποτεχνίας η υλοποίηση της οποίας
στοίχισε 6.663€, όσο και της φύτευσης των χώρων πρασίνου γύρω από τον
βιολογικό, κατά μήκος των οδών Αγίας Μαρίνας, Ιωάννη Κονδυλάκη και Λασιθίου,
της πλατείας Αρκαδίου, του τριγώνου στην συμβολή των οδών Ρεθύμνου και
Χανίων και γύρω από την δεξαμενή ύδρευσης η οποία έγινε με φυτά που πήραμε
από την Διεύθυνση Γεωργίας Ηρακλείου και υλοποιήθηκε με δικά μας μέσα.
Ανέφερε επίσης ότι αποψιλώθηκαν και κλαδεύτηκαν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι
του συν/σμού με δικά μας μέσα πράγμα που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
Ανέφερε επίσης ότι πρέπει ίσως να εξετάσουμε εναλλακτικούς τρόπους
περιορισμού των αγριόχορτων με ψεκασμούς (χημική) καθώς αναμένεται να
περιορίσει σημαντικά τα έξοδα αντιμετώπισης του φαινομένου σε σχέση με τις
αποψιλώσεις. Επίσης καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα/πρόθεση
από τον δήμο να τοποθετήσει τις πινακίδες ονοματοθεσίας των οδών, πεζοδρόμων
και πλατειών του συνεταιρισμού, και για τον ευκολότερο εντοπισμό των κατοικιών
από επισκέπτες, αποφασίσθηκε η ανάθεση του έργου σε κάποιο εργολάβο με
κόστος 973,14€ το οποίο περιλάμβανε την αγορά των υλικών (στύλοι, τσιμέντα,
τάπες), την κατασκευή των στύλων, και την τοποθέτησή τους.
Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αγριόχορτων εντός των οικοπέδων, έγινε μερική
αποψίλωση σε 106 οικόπεδα στα όριά τους με τον δρόμο και τις γειτονικές τους
κατοικίες το κόστος της οποίας επιμερίστηκε στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
επιβαρύνοντάς με 14,2€ έκαστο. Οι αποψιλώσεις αυτές ήταν αναγκαίες τόσο για
την αισθητική του συνεταιρισμού όσο και την ασφάλεια των κατοίκων του. Είναι
άλλωστε σύμφωνα με τον νόμο, υποχρέωση των ιδιοκτητών να διατηρούν τα
οικόπεδά τους καθαρά και ασφαλή. Το κόστος των 14,2€ που προέκυψε θεωρείται
ιδιαιτέρως χαμηλό καθώς για να καθάριζε κάθε ιδιοκτήτης μόνος του το οικόπεδό
του σίγουρα θα χρειαζόταν να πληρώσει παραπάνω.
o
o

•
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•
•

•

στα γραφεία του συνεταιρισμού. Εντός του 2011, ολοκληρώθηκε και η συντήρηση
των γραφείων του συνεταιρισμού που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2010 με το βάψιμο
του κλιμακοστασίου και άλλων μικρών μερεμετιών με κόστος 219,62€.
στον βιολογικό καθαρισμό, όπου ανέφερε ότι δεν υπήρξε κάποιο σημαντικό
πρόβλημα στην λειτουργία του βιολογικού μας καθαρισμού όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις του και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του. Κατόπιν σχετικής
εισήγησης του συντηρητή του βιολογικού και για την καλύτερη λειτουργία του,
εκκενώθηκαν 3 βυτία λυματολάσπης που στοίχισε 709,79€.
Το άθροισμά των εξόδων του βιολογικού (Κόστος ΔΕΗ, αμοιβή συντηρητή και
εκκενώσεις λυματολάσπης) επιμερίστηκε σε 66 μέλη που κατέχουν
αποπερατωμένες κατοικίες χρεώνοντας καθένα τους με 119,05€.
Σοβαρό πρόβλημα κρίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων στο αποχετευτικό
δίκτυο του συνεταιρισμού και κατά συνέπεια στον βιολογικό. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την υπερχείλιση των δεξαμενών και την συσσώρευση λάσπης σε
αυτές. Η απορροή αυτή προκαλείται είναι είτε από την ηθελημένη διοχέτευση των
υδρορροών στο δίκτυο αποχέτευσης από ασυνείδητους ιδιοκτήτες είτε από
σπασμένες αναμονές αποχέτευσης στα άκτιστα οικόπεδα. Για την πρώτη
περίπτωση όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με την από 29/7/2010 ανακοίνωση που
εστάλη στα μέλη: «κλιμάκιο αποτελούμενο μηχανικό και μέλη του Δ.Σ. θα προβεί σε
αυτοψίες σε ΟΛΕΣ τις κατοικίες του συνεταιρισμού μας». Δυστυχώς εντός του 2011
δεν μπορέσαμε να προβούμε σε αυτό τον έλεγχο αλλά ελπίζουμε ότι θα το
καταφέρουμε μέσα στο καλοκαίρι του 2012.
Επίσης, σε συνεργασία με το Δήμο Μαλεβιζίου έγινε επανειλημμένως
κουνουποκτονία στον χώρο του βιολογικού και των ρεμάτων που διατρέχουν το
συνεταιρισμό, κάτι που θα γίνεται παγίως κάθε χρόνο και φυσικά μέσα στο 2012.
στην Ρευστοποίηση Οφειλών των μελών. Η είσπραξη των απαιτήσεων από
εισφορές ή δαπάνες Βιολογικού Καθαρισμού διενεργείται μέσω του λογαριασμού
Όψεως του συνεταιρισμού. Το 2011 εισπράχθηκαν 30313,93€ σύμφωνα με τον
Πίνακας 1 του ταμία Κου Πιταροκοίλη έναντι 19659,10€ που εισπράχθηκαν το 2010.
Υπενθύμισε ότι στην γενική συνέλευση του Ιουνίου 2011 αποφασίσθηκε έκτακτη
εισφορά 150€ η οποία δεν έχει καταβληθεί ακόμα από όλα τα μέλη.
Εντός του 2011 έκλεισε και ο λογαριασμός ταμιευτηρίου που διατηρούσε ο
συνεταιρισμός στην Αγροτική Τράπεζα και το υπόλοιπό του μεταφέρθηκε στον
λογαριασμό όψεως καθώς πρόσφατη αλλαγή νόμου δεν επιτρέπει σε νομικά
πρόσωπα να διατηρούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.
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ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011
( Από 1/1/2011 έως 31/12/2011 )
Ταμείο

Κατ. Όψεως

Υπόλοιπα 1/1/2011

446,92 €

1.052,55 €

Εισπράξεις από 1/1/11 31/12/11

28.700,02 €

30.313,93 €

Σύνολο

29.146,94 €

31.366,48 €

Πληρωμές από 1/1/11 31/12/11

28.605,73 €

14.548,07 €

Υπόλοιπο 31/12/2011

541,21 €

16.818,41 €

Ταμιευτήριο
Στις 19/9/2011 έκλεισε ο
λογ. Ταμιευτηρίου και
μεταφέρθηκαν 4723,44€
στον Όψεως

Σύνολο Διαθεσίμων
31/12/2011
17.359,62 €

Πίνακας 1
Κατά την διάρκεια του 2011 τα διαθέσιμα του συλλόγου διατηρήθηκαν άνω των 10000€
ποσό που θεωρήθηκε ποσό ασφαλείας με δεδομένες τις πιέσεις και τις νομικές απειλές
γειτόνων που ζητούν πρόσβαση από τον συνεταιρισμό.
Από 1/1/2012 έως 31/5/2012 εισπράχθηκε το ποσό των 6211,27€ όπως φαίνεται στον
Πίνακας 2 του ταμία Κου Πιταροκοίλη.
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012
(1/1/2012 έως 31/5/2012)
Ταμείο

Κατ. Όψεως

Ταμιευτήριο
- €

Υπόλοιπα 1/1/2012

541,21 €

16.818,41 €

Εισπράξεις 1/1/12 έως
31/5/12

9.946,02 €

6.211,27 €

Σύνολο

10.487,23 €

23.029,68 €

Πληρωμές 1/1/12 έως
31/5/12

9.693,81 €

9.946,02 €

Υπόλοιπο 31/5/2012

793,42 €

13.083,66 €

Σύνολο Διαθεσίμων
31/5/2012
13.877,08 €

Πίνακας 2
Το ποσό είναι χαμηλό καθώς η επιστολή ρευστοποίησης οφειλών εστάλη στις 10/5/2012
και έτσι οι συνέταιροι δεν πρόλαβαν να ανταποκριθούν στις πληρωμές τους μέχρι την
31/5/2012 που αναφέρεται στον πίνακα 4. Σε αυτή την επιστολή δόθηκε προθεσμία μέχρι
10/6/2012 για να εξοφληθούν συνολικές απαιτήσεις που την 31/12/2011 έφθαναν τα
52.421,84€. Κατόπιν αυτής τα μέλη άρχισαν να εξοφλούν τις οφειλές τους, καθώς όμως η
προθεσμία αυτή παρήλθε και πολλοί δεν το έπραξαν, το Δ.Σ. υπακούοντας την εντολή που
έχει λάβει από την Γ.Σ., απέστειλε την 18/6/2012, 29 εξώδικες προσκλήσεις σε ισάριθμα
μέλη δίνοντάς τους προθεσμία 10 ημερών από την παραλαβή της για να εξοφλήσουν τις
οφειλές τους. Η προθεσμία αυτή εκπνέει αυτές τις ημέρες και το Δ.Σ. θα προβεί σε αγωγές
σε όσους δεν συμμορφωθούν. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. εξάντλησε κάθε πρόσφορο
μέσο για να εισπράξει τις απαιτήσεις του, ενημέρωσε επανειλημμένως τους οφειλέτες
εγγράφως και με μηνύματα SMS, έδωσε την δυνατότητα αποπληρωμής σε 6 δόσεις την
οποία οι οφειλέτες δεν αξιοποίησαν και καθυστέρησε την αποστολή των εξωδίκων ένα
ολόκληρο χρόνο δείχνοντας κατανόηση για τις δυσκολίες που φέρει η οικονομική κρίση που
μαστίζει την χώρα μας. Παρόλα αυτά για λόγους οικονομικής επιβίωσης του συνεταιρισμού
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καθώς και δικαιοσύνης έναντι των συνεπών συνεταίρων το Δ.Σ. θα προβεί σε κάθε νόμιμη
ενέργεια για την υποχρεωτική είσπραξη των οφειλομένων.
•
•

στην ύδρευση. Τα τοιχώματα της δεξαμενής νερού του συνεταιρισμού
παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και χρήζουν επισκευής και σοβαντίσματος. Θα
ζητηθεί εκτίμηση του κόστους για να προβούμε στην επιδιόρθωσή της.
στους πεζόδρομους, την παιδική χαρά, γήπεδα και την εκκλησία. Ανέφερε ότι από
τις πρώτες επαφές του Δ.Σ. με τον Δήμο Μαλεβιζίου (πρώην Γαζίου) διαπιστώθηκε
ότι ο δήμος βρίσκεται σε μεγάλη ένδεια τόσο πόρων και μέσων όσο και ανθρώπων,
ίσως και διάθεσης για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Είπε ότι έχει
πλέον πεισθεί ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από τον Δήμο Μαλεβιζίου
και ότι πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, πόρους, μέσα και
ανθρώπινο δυναμικό για να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, τους κοινόχρηστους
χώρους μας, το περιβάλλον μας και την ποιότητα ζωής μας. Προς την κατεύθυνση
αυτή το Δ.Σ. ξεκίνησε και το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μελών μας ως προς
την εθελοντική τους προσφορά για την υλοποίηση των στόχων μας. (περισσότερες
πληροφορίες θα βρείτε στην διεύθυνση http://www.posypate.gr/ethelontismos).
Παρόλα αυτά ανέφερε ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να ζητάμε την βοήθεια
του δήμου για την επίλυση των προβλημάτων μας και την ανάπτυξη της περιοχής
μας και όταν δεν βρίσκουμε ανταπόκριση θα προχωράμε με δικά μας μέσα. Αυτό
επιβάλει την ευαισθητοποίηση των μελών μας και την ανταπόκρισή τους
τουλάχιστον στην υποχρέωσή τους να εξοφλούν τις οφειλές τους εγκαίρως. Το Δ.Σ.
είναι αποφασισμένο να εισπράξει με κάθε μέσο τις συσσωρευμένες οφειλές
παλαιότερων χρήσεων ώστε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά στην ανάπτυξη
των υποδομών του.
o Πεζόδρομοι. Μόλις βρεθούν τα κατάλληλα μέσα (ώστε αν είναι δυνατόν να
γίνει δωρεάν με την μπουλντόζα του δήμου), να διανοίξουμε τους πεζόδρομους
της οδού Θωμά Φανουράκη και της οδού Ικάρου. Κατόπιν για αυτούς τους
πεζόδρομους καθώς και για τον πεζόδρομο της Στεργίου Σπανάκη, όποτε
βρεθούν τα χρήματα θα τους επιστρώσουμε με τσιμέντο, άσφαλτο, κυβόλιθους
ή κροκάλες πάνω από ασφαλτόπανο.
o Παιδική Χαρά. Αναζητούνται τρόποι για να υλοποιηθεί μία μελέτη κατασκευής
της παιδικής χαράς χρησιμοποιώντας κάποιο εθελοντή μηχανικό από τα μέλη
μας, αντιγράφοντας ίσως κάποια μελέτη παιδικής χαράς από τον δήμο
Ηρακλείου. Έχοντας την μελέτη στα χέρια μας θα μπορούμε να πιέσουμε τον
δήμο για την κατασκευή της, είτε να προχωρήσουμε στην σταδιακή κατασκευή
της με δικούς μας πόρους. Κάλεσε λοιπόν τα μέλη μας που νομίζουν ότι
μπορούν να βοηθήσουν είτε με τις τεχνικές τους γνώσεις, είτε να πιέσουν το
Δήμο Μαλεβιζίου προς αυτή την κατεύθυνση, να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ.
o Γήπεδα Tennis - Basket. Αναζητούνται τρόποι για να επικαιροποιήσουμε τις
μελέτες κατασκευής των γηπέδων πού ήδη έχουμε από εικοσαετίας,
χρησιμοποιώντας κάποιο εθελοντή μηχανικό από τα μέλη μας, αντιγράφοντας
ίσως κάποια μελέτη γηπέδων από τον δήμο Ηρακλείου. Έχοντας τις μελέτες στα
χέρια μας θα μπορούμε να πιέσουμε τον δήμο για την κατασκευή τους, είτε να
προχωρήσουμε στην σταδιακή κατασκευή τους με δικούς μας πόρους. Και για
το θέμα των γηπέδων, Κάλεσε λοιπόν τα μέλη μας που νομίζουν ότι μπορούν να
βοηθήσουν είτε με τις τεχνικές τους γνώσεις, είτε να πιέσουν το Δήμο
Μαλεβιζίου προς αυτή την κατεύθυνση, να επικοινωνήσουν με το Δ.Σ. Στην
περσινή Γ.Σ. με την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των 150€ το Δ.Σ. είχε
υποσχεθεί την υλοποίηση του γηπέδου μπάσκετ-τένις, όμως δυστυχώς αυτό
δεν έγινε δυνατόν εντός του 2011 καθώς δεν εξόφλησαν όλα τα μέλη
Σελίδα 6 από 11

o

εμπρόθεσμα τις οφειλές τους. Εξέφρασε λοιπόν την ελπίδα ότι αυτό θα γίνει
δυνατόν εντός του 2012 με την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων.
Εκκλησία. Πρόσφατα, μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Πολιτιστικού
Συλλόγου «Αμμούδι» της περιοχής μας και με τις ενέργειες του νέου και πολύ
δραστήριου προέδρου του κου Μπέζου Κωνσταντίνου και την βοήθεια του
μέλους μας κου Σμυρνάκη Εμμανουήλ, είχαμε μια σχετική επιτυχία καθώς
λάβαμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου την χρήση του
αντίστοιχου οικοπέδου στην κεντρική πλατεία του συνεταιρισμού με σκοπό την
ανέγερση ορθόδοξης εκκλησίας όπως προβλέπεται από τις μελέτες του
συνεταιρισμού. Κλήθηκε λοιπόν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου
«Αμμούδι» κος Μπέζος Κωνσταντίνος να ενημερώσει το σώμα και ο οποίος
ανέφερε ότι παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου με
απόφασή του μας παραχώρησε την χρήση τμήματος της πλατείας για ανέγερση
ορθόδοξου χριστιανικού ναού αυτή η πρόταση έπρεπε να λάβει έγκριση από
την Περιφέρεια Κρήτης πράγμα που δεν έγινε καθώς όπως λέει η Περιφέρεια, ο
νόμος επιτρέπει την παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικοπέδου ΜΟΝΟ για
κοινωφελή σκοπό. Όμως η ανέγερση κτιρίου-χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν
θεωρείται κοινωφελής σκοπός και άρα δεν εγκρίνεται από την Περιφέρεια.
Στην συνέχεια το μέλος κος Σακαράκης ερώτησε εάν μπορεί να κτιστεί η
εκκλησία σε άλλο χώρο ιδιοκτησίας του συνεταιρισμού και του εξηγήθηκε ότι
κάθε οικοδομικό τετράγωνο επιτρέπει συγκεκριμένες χρήσεις και δεν
μπορούμε να την κτίσουμε σε άλλο χώρο παρά μόνο εκεί που έχει χωροθετηθεί
δηλαδή στο οικοδομικό τετράγωνο 22.

•

το δίκτυο δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο Internet. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο
ΠΟΣΥΠΑΤΕ σε συνεργασία με την Εταιρία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα και την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), στο πλαίσιο δράσεων
για ανοιχτή ασύρματη πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα αξιοποιώντας εργαλεία και
πλατφόρμες Ανοιχτού Λογισμικού, εγκατέστησε ασύρματο δίκτυο (WiFi) τεχνολογίας
Mesh για την δωρεάν πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών του
συνεταιρισμού στο διαδίκτυο (Internet).
Τοποθετήθηκαν αναμεταδότες στις ταράτσες επιλεγμένων οικιών με στόχο την
κάλυψη όλης της έκτασης του συνεταιρισμού. Βρισκόμαστε ήδη στην 2η φάση του
έργου που αφορά στην "πύκνωση" του δικτύου ώστε να επιτευχθεί ισχυρότερο
σήμα εντός των κατοικιών. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί 16 αναμεταδότες σε
ισάριθμα δώματα και ακολουθούν και άλλοι.
Εντός του 2011 αναβαθμίστηκε η γραμμή σύνδεσης aDSL στα 24Mbit και έτσι
πλέον κατόπιν σχετικών ρυθμίσεων που έχουμε εφαρμόσει κάθε συνδεόμενος
απολαμβάνει ένα προσωπικό εύρος ζώνης 3Mbit που επιτρέπει την κάλυψη των
βασικών διαδικτυακών αναγκών (Email, Google, Επίσκεψη ιστοσελίδων, Social Web,
Skype). Επισημαίνεται ότι με την σύνδεση αυτή εξυπηρετούνται και συνέταιροι που
δεν έχουν καν τηλεφωνική σύνδεση.

•

στην διεκδίκηση πρόσβασης στα βόρεια σύνορα του συνεταιρισμού αναφέροντας
ότι έχουν επανειλημμένως επικοινωνήσει μαζί μας ιδιοκτήτες εκτάσεων στα βόρεια
και νοτιοδυτικά σύνορα του συνεταιρισμού μας, ζητώντας μας να κόψουμε τμήμα
της περίφραξής μας παραχωρώντας τους έτσι πρόσβαση προς τα οικόπεδά τους. Το
ΔΣ αρνήθηκε την διακοπή της περίφραξης του συνεταιρισμού μας και το άνοιγμα
δρόμου προς το οικόπεδό τους καθώς:
o Υπάρχει παλιότερη δεσμευτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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Το Δ.Σ. δεν νομιμοποιείται να λάβει τέτοια απόφαση που μεταβάλει το
περιουσιακό καθεστώς.
Η στενότητα των δρόμων του συνεταιρισμού μας δεν επιτρέπει τον επιπλέον
φόρτο που θα δημιουργηθεί και θα επιβαρύνει σοβαρά την ποιότητα ζωής των
κατοίκων του.
Ο συνεταιρισμός μας είναι περίκλειστος και περιβάλλεται από οριοθετημένους
χώρους πρασίνου που δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν χρήση.
Σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους διαθέτουμε ισχυρά νομικά ερείσματα
που προστατεύουν το ισχύον καθεστώς.

Κατόπιν τούτου, οι ιδιοκτήτες απείλησαν με νομική προσφυγή την οποία και
περιμένουμε.
•

στην αλλαγή του οικοδομικού κανονισμού. Την 21/9/2011 προετοιμάσθηκε και
διεκπεραιώθηκε με επιτυχία Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την «Αντιμετώπιση
του θέματος οικοδόμησης οικίας επιλεγμένης από 12 συγκεκριμένα σχέδια
κατοικιών, δεδομένης της αλλαγής του ΓΟΚ με τρόπο που καθιστά ανεφάρμοστα τα
12 σχέδια Περτσελάκη του 1991.» Κατά την διάρκειά της αναιρέθηκε ο περιορισμός
υποχρεωτικής επιλογής μεταξύ των 12 σχεδίων του κου Περτσελάκη με διατήρηση
όμως, όλων των περιορισμών που επιβάλουν ο ισχύοντας Γ.Ο.Κ. και οι όροι
δόμησης για τον συνεταιρισμό μας, καθώς και διατήρηση στα νέα σχέδια του
αρχιτεκτονικού ύφους των σχεδίων του κου Περτσελάκη. Το Δ.Σ. ανέλαβε να
συντάξει με την βοήθεια ειδικών μία λίστα με κανόνες που θα συγκεκριμενοποιούν
τα υποκειμενικά κριτήρια ομοιότητας των νέων σχεδίων με τα αρχικά σχέδια
Περτσελάκη. Έτσι πλέον κάθε συνέταιρος κτίζει ελεύθερα το σχέδιο που επιθυμεί,
αρκεί να ακολουθεί τον Γ.Ο.Κ. και το σχέδιό του να ακολουθεί το αρχιτεκτονικό
ύφος των 12 σχεδίων Περτσελάκη σύμφωνα με την λίστα κανόνων που
καταρτίστηκε από τους ειδικούς. Με την ολοκλήρωση της μελέτης της νέας οικίας
και την κατάθεση του φακέλου στην οικεία πολεοδομία ή σε οποιοδήποτε άλλο
φορέα ή πρόσωπο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει τον έλεγχο των
οικοδομικών αδειών, ο αρμόδιος προβαίνει πλέον στους απαραίτητους ελέγχους
όπως προβλέπεται και ελέγχει επίσης αν το σχέδιο είναι σύμφωνο με την λίστα
κανόνων που καταρτίστηκε από τους ειδικούς. Κατόπιν τούτου ο αρμόδιος
αποστέλλει αντίγραφο της μελέτης στο ΔΣ του ΠΟΣΥΠΑΤΕ ζητώντας την
γνωμοδότησή του και την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης με την λήψη της οποίας
εγκρίνεται και η οικοδομική άδεια. Το Δ.Σ. έκανε τις κατάλληλες αλλαγές στον
εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό λειτουργίας και έτσι πλέον ενσωματώθηκε
και τέθηκε σε ισχύ η παραπάνω απόφαση.

Επί του τρίτου θέματος. Το μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου Κος Γαλετάκης Ελευθέριος
ανακοίνωσε την έκθεση του Ε.Σ. στην οποία ανέφερε ότι
•
•

τα παραστατικά του Ταμείου καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
τηρούνται κανονικά και με απόλυτη τάξη,
τα έξοδα Διοίκησης και Διαχείρισης είναι πάρα πολύ περιορισμένα και μέσα στα
όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων,
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•

Απολογισμός έργων……
Ρευστοποίηση απαιτήσεων…..

Τέλος, ο κος Γαλετάκης εισηγήθηκε την έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2011, των
πεπραγμένων του Δ.Σ. καθώς και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
Επί του τέταρτου θέματος. Ανακοινώθηκε ο Ισολογισμός της 31/12/2011 όπως αυτός
μοιράσθηκε στους παρόντες της Γ.Σ. και δημοσιεύθηκε από 15θημέρου της Γ.Σ. στην
ιστοσελίδα του συνεταιρισμού (http://www.posypate.gr) ως ακολούθως:
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Η Γ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει τον ισολογισμό παμψηφεί καθώς και τον
απολογισμό πεπραγμένων και απαλλάσσει τα μέλη του Δ.Σ. και Ε.Σ. από κάθε ευθύνη.
Επί του πέμπτου θέματος. Ο πρόεδρος Ανδρεαδάκης Γεώργιος παρουσιάζει στην Γενική
Συνέλευση τον παρακάτω προϋπολογισμό εξόδων διοίκησης – διαχείρισης και έργων
υποδομής ο οποίος μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίθηκε από την Γ.Σ.

ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ
Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός
2012
2011
Υποδομές
Συντήρηση & Επέκταση Πρασίνου
5.000,00 €
9.500,00 €
Συντήρηση Γραφείου
700,00 €
500,00 €
Συντήρηση Βιολογικού
3.000,00 €
4.500,00 €
Πεζόδρομοι - Παιδική Χαρά - Γήπεδα
Αθλοπαιδιών
41.000,00 €
43.000,00 €
Επισκευή Περίφραξης
1.000,00 €
- €
Διάφορα Απρόβλεπτα
2.000,00 €
2.000,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
52.700,00 €
59.500,00 €

ΔΕΗ Γραφείων
Έξοδα Επικοινωνιών
Ταχυδρομικά
Ασφάλιστρα
Λογιστική Ενημέρωση
Αμοιβές Δικηγόρων

Παροχές Τρίτων

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Διάφορα Έξοδα

Έξοδα Γ.Σ.
Έξοδα Δημοσιεύσεων
Έντυπα - Γραφική Ύλη
Έξοδα Φιλοξενίας - Δωρεών
Φόροι - Τέλη

Οδοιπορικά
Διάφορα

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Έξοδα Διοίκησης

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

700,00 €
1.000,00 €
500,00 €
400,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
9.600,00 €

700,00 €
1.000,00 €
300,00 €
500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
8.500,00 €

200,00 €
200,00 €
700,00 €
500,00 €
3.000,00 €
4.600,00 €

200,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
4.400,00 €

2.000,00 €
800,00 €
2.800,00 €
69.700,00 €

2.000,00 €
800,00 €
2.800,00 €
75.200,00 €

Για το έτος 2012 το Δ.Σ. δεν εισηγείται καμία έκτακτη εισφορά καθώς εκτιμά ότι θα
εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από τις οφειλόμενες εισφορές.
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Επί του έκτου θέματος. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ανδρεαδάκης Γεώργιος εξήγησε ότι
υπάρχει η επιθυμία από διάφορα μέλη να προχωρήσουν κάποιοι πεζόδρομοι και ανέφερε
ότι ίσως εάν βρεθούν τα κατάλληλα μέσα (ώστε αν είναι δυνατόν να το κάνουμε δωρεάν με
την μπουλντόζα του δήμου), να μπορέσουμε να διανοίξουμε τους πεζόδρομους της οδού
Θωμά Φανουράκη και της οδού Ικάρου. Κατόπιν για αυτούς τους πεζόδρομους καθώς και
για τον πεζόδρομο της Στεργίου Σπανάκη, όποτε έχουμε τα χρήματα θα τους επιστρώσουμε
με τσιμέντο, άσφαλτο, κυβόλιθους ή κροκάλες πάνω από ασφαλτόπανο. Οι υπόλοιποι θα
πρέπει να περιμένουν γιατί είναι πάρα πολλοί για να τους υλοποιήσουμε όλους.
Περιέγραψε ένα τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν ίσως να υλοποιηθούν οι πεζόδρομοι
κάνοντας σκαλοπάτια με κορμοδεσίες χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένους στύλους της ΔΕΗ
οι οποίοι είναι πολύ φθηνοί. Στο πλάτωμα κάθε σκαλοπατιού θα μπορούσε να μπει γεωύφασμα (που θα σταματάει την ανάπτυξη αγριόχορτων) και από πάνω κροκάλες ή κάποιο
άλλο αδρανές υλικό.
Είπε επίσης ότι η υλοποίηση των πεζοδρόμων είναι συνάρτηση της πορείας είσπραξης των
οφειλών και ότι θα μπορούσαν να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίησή τους εάν είχαν
εξοφληθεί τα περίπου 52000€ που οφείλονται.
Το μέλος κος Λουγιάκης ανέφερε ότι ενδιαφέρεται για την υλοποίηση του πεζοδρόμου της
Στεργίου Σπανάκη και ερώτησε το Δ.Σ. εάν γνωρίζει τι κόστος θα είχε η επίστρωσή του με
τσιμέντο. Το Δ.Σ. απάντησε ότι δεν γνωρίζει το κόστος γιατί επίτης θητείας του δεν
υλοποίησε τέτοιο έργο. Αναφέρθηκε σε διαλογική συζήτηση αν και οι επόμενοι πεζόδρομοι
θα πρέπει να είναι επίσης από τσιμέντο καθώς οι πρώτοι ήταν. Ειπώθηκε λοιπόν ότι δεν
είναι απαραίτητο. Ο κος Λουγιάκης ανέφερε ότι έχει λάβει μια προσφορά αλλά δεν
θυμάται το ύψος της. Κατόπιν ο πρόεδρος κος Ανδρεαδάκης θύμισε στο σώμα ότι οι πρώτοι
πεζόδρομοι που τα παλιότερα συμβούλια υλοποίησαν, επιλέχθηκαν επειδή ήταν
υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συγκεκριμένοι για να δώσουν πρόσβαση σε οικόπεδα
συνεταίρων τα οποία ήταν «τυφλά» και δεν είχαν άλλη πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο παρά
μόνο μέσω αυτών των πεζοδρόμων. Κατόπιν ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ο δήμος θα
μπορούσε να υλοποιήσει τους πεζόδρομους αυτούς ειδικά αυτή την περίοδο όμως όπως
ανέφερε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων κος Δράκος Μαρής υποσχέθηκε να βοηθήσει με
χωματουργικά μηχανήματα.
Κατόπιν το προεδρείο κατέθεσε την πρόταση: εάν το επιτρέψει η οικονομική κατάσταση και
η πορεία των εισπράξεων, να προχωρήσει το Δ.Σ. στην υλοποίηση των 3 παραπάνω
πεζοδρόμων. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Οι Πρακτικογράφοι

Μαθιουλάκης Γεώργιος

1. Γιανναδάκης Γεώργιος

Πέντε εκ των παρόντων

2. Γαλετάκης Ελευθέριος

Σελίδα 11 από 11

