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1. Μέλη

Κοιν.:
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Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. Μαλεσίνας, Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018
Θέμα: Πληρωμή Ετήσιας Συνδρομής Συλλόγου
Φ 100 / 345
Αγαπητά Μέλη,
Το σημερινό λογιστικό και ταμειακό υπόλοιπο του Συλλόγου είναι: 971,33 €.
Για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα του Συλλόγου για το έτος 2018, για να
καθαρίζουμε τα χόρτα της παιδικής χαράς, του περιβάλλοντος χώρου των αθλητικών
εγκαταστάσεων, των διαβάσεων προς τις παραλίες του οικισμού μας και για να
συντηρήσουμε την παιδική χαρά, όπως πράττουμε ετησίως, παρακαλούμε όπως
καταβάλλετε εντός της προσεχούς εβδομάδας την ετήσια συνδρομής σας.
Όπως γνωρίζετε η ετήσια συνδρομή σας είναι το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου.
Την ετήσια συνδρομή σας (20,00 € για τους οικιστές, 15,00 € για τους οικοπεδούχους),
μπορείτε να την καταβάλλετε στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου:
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αριθμός Λογαριασμού: 6115-040030-321, Αριθμός IBAN: GR53 0171
1150 0061 1504 0030 321.
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθμός
GR5701108350000083548000799.

Λογαριασμού:

83548000799,

Αριθμός

IBAN:

Στην αιτιολογία της κατάθεσης, πρέπει απαραίτητα, να αναγράψετε το ονοματεπώνυμο
σας και τα στοιχεία του ακινήτου σας, δηλαδή τον αριθμό οικοδομικού τετραγώνου και
τον αριθμό οικοπέδου.
Στην περίπτωση που δεν δύνασθε να καταθέσετε την ετήσια συνδρομή σας στον τραπεζικό
λογαριασμό του Συλλόγου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ταμία του Συλλόγου, Λουκά
Μαρτίνου στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου: 695 100 8033.
Σας υπενθυμίζουμε ότι φέτος το καλοκαίρι λήγει η θητεία του παρόντος ΔΣ του Συλλόγου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οπότε σύμφωνα με το καταστατικό, στην Τακτική Γενική
Συνέλευση του καλοκαιριού, θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των μελών στα
ανωτέρω όργανα.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού:
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Σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού:

Παρακαλούμε για την έγκαιρη υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Γεράσιμος Ιατρέλλης

Αικατερίνη Σεργίου
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