
1 
 

Προς 

Πρόεδρο Δ.Σ. του Συλλόγου ο «Φελλεύς» 

 

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε , 

 

      Θα  ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση σας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο από 19-9-2012  μήνυμα μου,  αλλά για την τάξη των πραγμάτων σχετικά με 

τα αναφερόμενα στο περιεχόμενο της σας διευκρινίζω τα παρακάτω : 

 

1. Η τηλεφωνική επικοινωνία μας τον Φεβρουάριο 2012 όπως θα πρέπει να θυμάστε  

ήταν ολιγόλεπτη (5΄-7΄),  δεν συζητηθήκαν  τα θέματα  που αναφέρονται στην επιστολή 

μου με ημερομηνία 6-2-2012 προς το Δ.Σ. του Συλλόγου για τον απλούστατο λόγο ότι 

αυτή τότε δεν υπήρχε ως έγγραφο, απλά «πρόλαβα» στη διάρκεια της σύντομης 

συνομιλίας να αναφερθώ στην μη ολοκλήρωση των έργων υποδομής  και μάλιστα 

εσείς με διαβεβαιώσατε ότι  σε μελλοντική γενική συνέλευση θα υπήρχε η ευκαιρία 

διεξοδικής συζήτησης επί οποίων θεμάτων ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν 

σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου . 

 

2. Η  επιστολή  μου  με ημερομηνία 6-2-2012 συντάχθηκε και στάλθηκε προς το Δ.Σ. του 

Συλλόγου μετά την αναφερόμενη ολιγόλεπτη τηλεφωνική επικοινωνία μας .  

 

3. Η σχετική συζήτηση που αναφέρεται ότι έγινε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών 

του Συλλόγου  της  3-6-2012,  επί των θιγομένων θεμάτων στην από 6-2-2012 επιστολή 

μου, προφανώς κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία δεν μου γνωστοποιούνται 

όπως οι  σχετικές καταγραφές από τα  πρακτικά και κυρίως οι αποφάσεις της Γ.Σ..    

 

4.  Δηλώνεται ότι παρέλκει η περαιτέρω ενασχόληση του Δ.Σ. του Συλλόγου με το 

περιεχόμενο της επιστολής μου, αλλά συνεχίζεται να μην με ενημερώνεται για τις 

ενέργειες σας επί σειράς θεμάτων που  σ΄ αυτήν αναφέρονται  και τα οποία εμπίπτουν 

στις προβλέψεις του αρχικού αλλά και του αναθεωρημένου  καταστατικού του 

συλλόγου .       

 

5. Το ότι δεν αφορά το Δ.Σ. του συλλόγου η ενοποίηση με οποιοδήποτε άλλο  σωματείο 

είναι επιλεκτική απάντηση και όχι πλήρης στο σαφές ερώτημα  μου « … Επίσης θα ήθελα 

να με ενημερώσετε για το επίπεδο συνεργασίας με του Συλλόγου με τον αντίστοιχο 

ΣΟΙΠ, τις τυχόν ενέργειες για ενοποίηση τους αφού οι δυο σύλλογοι έχουν περίπου ταυτόσημο 

σκοπό και αυτές είχαν ξεκινήσει πριν τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέων Δ.Σ. το έτος 2011….»     

 

6. Για να είμαι σαφέστερος παρακαλώ να ανατρέξετε  στο αρχείο των αναρτήσεων της 

τηρούμενης ιστοσελίδας του συλλόγου (αναρτήσεις 29-1-2010, 28-1-2010, 9-3-2010, 7-5-

2010, 4-6-2010 κ.λ.π  http://felleys.gr/2010/01/)  όπου θα  διαπιστώσετε το επίπεδο 
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συνεργασίας  του συλλόγου  με άλλους φορείς της περιοχής και ειδικότερα με τον 

ΣΟΙΠ για αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.  

 

7. Σε ότι αφορά το θέμα των σκοπών του συλλόγου είναι αυτονόητο ότι δεν είναι όμοιοι 

με τους σκοπούς άλλων σωματείων, είναι όμως επίσης το ίδιο προφανές και 

χαρακτηριστικό ότι το αναθεωρημένο καταστατικό  στο άρθρο 2 έχει σκοπό 

διαφορετικό  (μεταξύ των άλλων τροποποιήσεων σε σχέση με το αρχικό καταστατικό 

του συλλόγου του 1990  το οποίο ίσχυσε για 20 και πλέον χρόνια).   

 

8. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 από  “…ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ… “τροποποιήθηκε σε “…ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  που 

περιέρχεται στο Σωματείο και από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία…”  (επισυναπτόμενα 

σχετικά : αρχικό και αναθεωρημένο καταστατικό άρθρο 2) . 

      Η απόφαση σας να μη αναφερθείτε περαιτέρω στα θέματα τις  από 6-2-2012  επιστολής μου  

ως Δ.Σ. κατά την εκτίμηση μου δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να με ενημερώσετε 

εγγράφως (δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που έχω απευθυνθεί στον σύλλογο)  για τις αποφάσεις 

της Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου επί των παρακάτω θεμάτων τα οποία 

αποτελούν αντικείμενα του αρχικού και αναθεωρημένου καταστατικού:  

 

 Της ολοκλήρωσης των προβλεπομένων έργων υποδομής της περιοχής από τον 

οικοδομικό συνεταιρισμό ΔΙΠ (οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης,  αποχέτευσης, 

δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.). 

 Την συντήρηση των υφισταμένων έργων υποδομής (οδικό δίκτυο, δίκτυο 

ύδρευσης,  δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.) 

 Την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου 

στους προβλεπόμενους από το σχέδιο πόλης χώρους. 

 Τον προσδιορισμό της Δημόσιας Περιουσίας (κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων) εντός της έκτασης η οποία εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης με ενέργειες του 
οικοδομικού συνεταιρισμού ΔΙΠ και η αξιοποίηση της για το σκοπό που 
προβλέπεται .  

  Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε  σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του 

συλλόγου σε συνδυασμό με το άρθρο 39 και ειδικότερα της § 13 του πρόσφατου 

νόμου 4030/23-11-2011 σχετικά με τα έργα υποδομής  που δεν θα 

ολοκληρωθούν μέχρι την 22 Νοεμβρίου 2012 από τον οικοδομικό συνεταιρισμό 

και θα ολοκληρωθούν από τον Δήμο Ωρωπού στον οποίο η έκταση υπάγεται 

διοικητικά , τα δε έξοδα θα επιβαρύνουν το σύνολο των οικοπέδων αναλογικά 

και θα εισπραχθούν με τη διαδικασία περί δημοσίων εσόδων ; 

 

               Παρακαλώ να μου χορηγηθεί αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου οικονομικών της 
εκλεγείσας την 8 Μαΐου 2011 με ετήσια θητεία τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 22)  
η οποία προφανώς και θα καταγράφει την κινητή και ακίνητη περιουσία του συλλόγου. 
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             Να με ενημερώσετε εάν πριν την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-3-2012 και την 
τακτική Γενική Συνέλευση της  3-6-2012 με προσκαλέσατε σύμφωνα με το άρθρο 11 § 5  του 
αρχικού καταστατικού (αποστολή ενυπόγραφης επιστολής) και το άρθρο 9  § 6 (ανακοίνωση 
ενυπόγραφης επιστολής !!! )  για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους ;  
 
             Να με ενημερώσετε με ποια εφορευτική επιτροπή διεξήχθη η προβλεπόμενη μυστική 

ψηφοφορία άρθρο 12 § 1 α , πόσα (αριθμητικά)  και ποια μέλη ψήφισαν,   ποια τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την αλλαγή της επωνυμίας του συλλόγου και του 

καταστατικού του ;   

 

             Επίσης να με ενημερώσετε, για την αναγκαιότητα, την σκοπιμότητα  και τις 

δικαιολογητικές σκέψεις που σας οδήγησαν στις συγκεκριμένες  τροποποιήσεις (για όλα τα 

σημεία) του αρχικού καταστατικού κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11-3-2012. 

   

             Όπως προκύπτει από το χρονολογικό αρχείο ανακοινώσεων του ιστοχώρου,  σ΄ αυτόν 
δεν έχει αναρτηθεί καμία ανακοίνωση σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες, εκτός των 
από 26-4-2011 ανακοίνωσης της  τότε διοικούσας επιτροπής για έκτακτη Γενική Συνέλευση και 
εκλογές την 8 Μαΐου 2011 και της 9-6-2012 ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών 
μετά τις συνελεύσεις στις 11-3-2012 και 3-6-2012 .  Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που δεν 
ανακοινώσατε μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ;  
 
            Η παρούσα ανοικτή επιστολή κοινοποιείται στα μέλη της ελεγκτικής και εφορευτικής 
που εκλεχθήκαν με τις αρχαιρεσίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μαΐου 2011 του 
συλλόγου,  για τα θέματα που τα αφορά και παρακαλώ για τις απαντήσεις τους και στο Δ.Σ. 
του ΣΟΙΠ για την τοποθέτηση του σε θέματα συνεργασίας και επίλυσης κοινών θεμάτων που 
απασχολούν τα μέλη.   
 
         Τέλος παρακαλώ να αναρτήσετε αυτή την επιστολή με τα συνημμένα α/α  1, 3 & 4 στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου για την ενημέρωση των μελών . 
 
 
                                                                                                     Αθήνα, 05 Οκτωβρίου 2012   

 

                                                                                                                  Με  εκτίμηση 

                                                                                                          Παναγιώτης Α. Πάντος 
 
 
 
 
Συνημμένα 
1. Αρχικό καταστατικό συλλόγου  
2. Αναθεωρημένο καταστατικό συλλόγου 
3. Η από 6-2-2012 επιστολή μου  
4. Το από 20-9-2012 ηλεκτρονικό μήνυμα απάντηση του Προέδρου του συλλόγου  


