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Ο Συνεταιρισμός πιο κοντά στα μέλη …
Κόντρα στο γενικότερο κλίμα, στον Συνεταιρισμό μας επικρατεί κοσμογονία
δράσεων και επιθυμία μας είναι να την μοιραστούμε μαζί σας. Αισθανόμαστε την
ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση γιατί οι επιστολές-έντυπα στις δύο ΓΣ τον
χρόνο και η ιστοσελίδα δεν επαρκούν για να γνωστοποιηθούν όλα τα νέα πάνω
στα θέματά μας που τρέχουν με αλματώδεις ρυθμούς.
Έτσι τα ηλεκτρονικά μας γράμματα έρχονται να καλύψουν το κενό στην
ενημέρωση και ακόμα να δηλώσουν την ζωντανή παρουσία του Συνεταιρισμού ο
οποίος είναι πάντα ανοιχτός στα μέλη και στις πρωτοβουλίες τους γιατί με την
ενεργό συμμετοχή όλων θα πάμε μπροστά και θα πετύχουμε στην μεγάλη
π ρ ο σ π ά θ ε ι α.
Για περισσότερη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας www.opanspe.gr

Νέα Δημοτική Αρχή
Τον νέο Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου κ Ευάγγελο Μπουρνούς
επισκέφθηκε κλιμάκιο της Διοίκησης με την ευκαιρία ανάληψης
των νέων καθηκόντων του.
Παρά τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της συνάντησης, η συζήτηση
επεκτάθηκε και σε ουσιαστικά θέματα και τέθηκαν πολλά τοπικά
προβλήματα που απασχολούν σοβαρά τους κατοίκους, όπως η
ασφάλεια, η καθαριότητα, η αποκομιδή ξερών, θέματα δεξαμενής
και νερού, το ρυμοτομικό, η κατάσταση οδικού δικτύου κλπ.
Το θετικότερο σημείο της συνάντησης επικεντρώνεται στην βούληση των δύο πλευρών να συνεχιστεί και
να διευρυνθεί η καλή συνεργασία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ Δήμου και Συνεταιρισμού. Οι
δύο φορείς συμφώνησαν απόλυτα ότι με καλή επικοινωνία και κοινωνικό διάλογο γίνεται καλύτερη
προσέγγιση σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και προωθούνται λύσεις που μας ωφελούν όλους.

Δασικό Οδικό Δίκτυο Μαυρολίμνης
Η Μελέτη του Δασικού Οδικού Δικτύου Μαυρολίμνης έχει κατατεθεί και
αναμένουμε την έγκρισή της από το Δασαρχείο Κορίνθου. Ωστόσο στο
μεσοδιάστημα, για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος, η Διοίκηση δρομολογεί
και μεθοδεύει ενέργειες και επαφές με διάφορους αρμόδιους φορείς, Δήμο
Λουτρακίου, Περιφέρεια, Δασαρχείο Κορίνθου κλπ ώστε να μπορέσει να
ξεκινήσει άμεσα το τεχνικό βελτιωτικό έργο, μετά την ολοκλήρωση της
διοικητικής διαδικασίας.

Π α ι δ ι κ ή Χ α ρ ά μ ε σ κ ο π ό τα π α ι δ ι κ ά χα μ ό γ ε λ α
Η ανάπλασης της Παιδικής Χαράς προχωράει κάθε μέρα και περισσότερο για
να έχουμε τον ωραίο και ασφαλή χώρο που θέλουμε όλοι για την ψυχαγωγία
των παιδιών μας.
Η νέα τετραθέσια κούνια νηπίων-παίδων βρίσκεται ήδη στη θέση της, η
τραμπάλα αναμένεται να τοποθετηθεί μέχρι το Πάσχα, ενώ έπεται η
συντήρηση των υπολοίπων παιχνιδιών (μύλου, γέφυρας, τσουλήθρας) η
οποία θα ολοκληρωθεί με αντικατάσταση-επισκευή φθαρμένων τμημάτων
και βάψιμο.
Η παιδική χαρά θα παραμείνει κλειστή μέχρι την τοποθέτηση της
τραμπάλας, πριν το Πάσχα. Κατόπιν θα επιτρέπεται η επίσκεψη στο χώρο,
ωστόσο θα διατηρηθεί η απαγόρευση χρήσης για τα φθαρμένα και
σπασμένα παιχνίδια στη γέφυρα, στην τσουλήθρα κλπ για την προστασία
των παιδιών και για αποφυγή ατυχημάτων.

Συγκοινωνία Ντράφι
Η επέκταση της λεωφορειακής γραμμής 314 «Στάση Δουκίσσης Πλακεντίας - Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
– Παλλήνη» κατά 1,5 χλμ, μέχρι το κάτω περίπτερο στο Ντράφι, τέθηκε προσφάτως ως αίτημα από μέλη μας
Ντραφιώτες και βρήκε άμεση ανταπόκριση από την Διοίκηση του Συνεταιρισμού η οποία προχώρησε σε
διερεύνηση του θέματος.
Έγιναν επαφές με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΣΑ, το θέμα συζητήθηκε επίσης με ενδιαφέρον σε
επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ έχουν δρομολογηθεί συναντήσεις μετά την εορταστική περίοδο του
Πάσχα και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ενέργειες για την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των
κατοίκων.
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