
                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30/2012

Αγρίλης, 13 Ιουλίου 2012 

Αγαπητοί Αγριλιώτες και φίλοι μας παραθεριστές,  σας καλωσορίζουμε στον 

Αγρίλη και ευχόμαστε καλό καλοκαίρι!

Το Δ.Σ. του ΟΦΑ δηλώνει ότι θα καταβάλλει κι εφέτος κάθε προσπάθεια με τη 

δυνατότητα που έχει, αλλά και με τη συνεργασία και τη βοήθεια του Δήμου 

Τριφυλίας  και  της  Εκκλησιαστικής  Επιτροπής,  η  οποία  είναι  αρωγός  του 

συλλόγου μας και έχει την φροντίδα της μοναδικής Εκκλησίας μας, Παναγίας 

Αγριλιώτισσας, του πάρκου, της πλατείας και των κελιών, ώστε η παραμονή 

σας εδώ να είναι ευχάριστη και λειτουργική.

Γνωρίζετε  ήδη,  ότι  ο  ΟΦΑ φροντίζει  τα  γήπεδα,  την  πλαζ  στο  Μώλο,  το 

φωτισμό στους κοινόχρηστους χώρους αλλά και την καθημερινή καθαριότητα 

που  μας  εξασφαλίζει  την  αίσθηση  του  πολιτισμού  και  κάνει  τον  Αγρίλη 

υπόδειγμα θέρετρου στο Δήμο μας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ειδικά η καθαριότητα πρέπει να είναι φροντίδα όλων 

μας, γιατί ΜΟΝΟ έτσι θα εξακολουθούμε να έχομε το επιθυμητά αποτέλεσμα.

Εφέτος τα οικονομικά για τον Ο.Φ.Α. είναι πολύ δύσκολα διότι τα έσοδα του 

(δυστυχώς) θα προέλθουν μέχρι στιγμής από τις εισφορές των μελών μας και 

την τυχόν ενίσχυση από φίλους του Αγρίλη.

Η  ετήσια  εισφορά  έχει  μειωθεί  και  προσδιορισθεί  στο  ποσό  των  10€.  Ο 

Σύλλογος έχει ανάγκη να την εισπράξει πριν τις εκλογές (17 Αυγούστου 2012) 

για το Δ.Σ., προκειμένου να αντιμετωπίσει το έξοδο της έγκαιρης καθαριότητας 

για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όλα τα μέλη να δώσουν την συνδρομή τους, 

και  με  την  απόδειξη  που  θα  λάβουν  θα  ψηφίσουν  χωρίς  καμία  άλλη 

επιβάρυνση.



Το γραφείο του Ο.Φ.Α. στο Ανατολικό κελί θα είναι ανοικτό κάθε Σάββατο, 

ώρα 20:00 – 21:00. Μπορούν όμως να πληρώνουν τη συνδρομή τους και στα 

μέλη του Δ.Σ. και θα παίρνουν ΑΠΟΔΕΙΞΗ ονομαστική.

Κάθε άλλη προσφορά προς τον Σύλλογο είναι ευπρόσδεκτη!

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα:

Πρόεδρος: Βάσω Μπακούρου, 6973 – 621028, 27610 – 92183,

Γραμματέας: Δήμητρα Λαγού, 6978 – 775172

Ταμίας: Παπαθεοδοσίου Θεοδόσης, 6934 – 109513

Σας ευχόμαστε καλό Καλοκαίρι και επιθυμούμε να ανταλλάσουμε απόψεις και 

προτάσεις, ώστε να λύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και να 

προγραμματίζουμε ενέργειες για την βελτίωση και προβολή του Αγρίλη μας!

Σας ενημερώνουμε ότι  ο  καθιερωμένος  ετήσιος  χορός μας θα γίνει  στις  11 

Αυγούστου, ημέρα Σαββάτο στον Αγρίλη και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2012-2014, στις 17 Αυγούστου 2012, 

ημέρα Παρασκευή, ώρα 20:00, στο αθλητικό κέντρο του Αγρίλη,.


