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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 789 Αστικού Κώδικα, ο τρόπος της τακτικής διοίκησης και 

εκμετάλλευσης, που αρμόζει στο κοινό αντικείμενο, μπορεί να καθοριστεί με απόφαση της 

πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών - κοινωνών. Η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το 

μέγεθος των μερίδων των συνιδιοκτητών. Η απόφαση κάθε συνιδιοκτήτη αφορά μόνον τη 

μερίδα του, η δε πλειοψηφία σχηματίζεται από το άθροισμα των επιμέρους μερίδων (ΑΠ 

212/2003 Ελλ Δνη 45.466). Σε συνέχεια των ανωτέρω, εφόσον η αποφασίζουσα πλειοψηφία 

νοείται κατά μερίδες (δηλαδή ποσοστά εξ αδιαιρέτου κυριότητας) και όχι κατά κεφαλές, στην 

περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο συγκύριοι, πλειοψηφία νοείται ο ένας, εάν έχει 

μεγαλύτερη μερίδα. 

Εκμίσθωση του κοινού ακινήτου με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών – 

κοινωνών: Στις πράξεις τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης του κοινού πράγματος 

περιλαμβάνεται και η σύμβαση μίσθωσής του, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η οποία τείνει 

στη διατήρηση ή άρση των συνεπειών της μισθώσεως. Από το συνδυασμό των διατάξεων 

των άρθρων 481, 494, 495, 574, 788, 790 Α.Κ προκύπτει ότι, αν το μίσθιο πράγμα ανήκει κατά 

συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, τότε για την εκμίσθωση του απαιτείται απόφαση 

όλων ή της πλειοψηφίας των συγκυρίων ή απόφαση του δικαστηρίου ή του διορισμένου 

διαχειριστή. Η παραχώρηση της χρήσεως του κοινού πράγματος αποτελεί πράξη 

διαχειρίσεως και όχι διαθέσεως. Γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατη η εκμίσθωση από συγκύριο 

της ιδανικής του μερίδας μόνο, εφόσον η παροχή της χρήσεως του μισθίου πράγματος είναι 

από τη φύση της αδιαίρετη (Καυκάς σελ 246 - 48, Βάλληνδας 6.49 ΕφΘεσ. 364/52, ΕΕΝ 20, 

46). Η απόφαση της πλειοψηφίας, που λήφθηκε μέσα στα πλαίσια του άρθρου 789 ΑΚ, δεν 

αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των κοινωνών, αλλά ενέχει και εξουσία 

αντιπροσωπεύσεως και συνακόλουθα είναι έγκυρη και δεσμεύει όλους τους κοινωνούς, 

δηλαδή και εκείνους που διαφώνησαν και μειοψήφησαν, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' 

αυτή (ΕφΑΘ 475/03 Δνη 2004. 1086). 

Ποιόν επιβαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης και διοίκησης του κοινού 

ακινήτου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 794 Α.Κ. οι δαπάνες των συνιδιοκτητών για 

τη διοίκηση, εκμετάλλευση και συντήρηση του κοινού πράγματος επιβαρύνουν όλους 

συνιδιοκτήτες κατά την αναλογία της μερίδας τους. Η απόφαση για τη διενέργεια των 

συγκεκριμένων δαπανών θα πρέπει να λήφθηκε από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών – 

κοινωνών ή δυνάμει δικαστικής απόφασης, όταν δεν προκύπτουν οφέλη από την 

εκμετάλλευση οι οποίες σύμφωνα με τον κανονισμό εκμετάλλευσης προορίζονται για 

κάλυψη των ανωτέρω εξόδων.  

Από το συνδυασμό των άρθρων 725 έως 729 του ΑΚ προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 

κοινωνών μπορεί με απόφασή της κατά το μέγεθος των μερίδων τους στο κοινό πράγμα να 

καθορίζει τον τρόπο διοικήσεως, χρησιμοποιήσεως και εκμεταλλεύσεως του κοινού, να 

διορίζει διαχειριστή αυτού και να προσδιορίζει τις εξουσίες που του παρέχονται, υπό τους 
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περιορισμούς των άρθρων 789, 790 και 729 ΑΚ. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στην 

πλειοψηφία τον καθορισμό τρόπου διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως του κοινού, ο οποίος 

είναι ασυμβίβαστος με τη φύση και τον προορισμό του και με τους κανόνες της επιμελούς 

και επ' ωφελεία όλων των κοινωνών διαχειρίσεως ή συνεπάγεται ουσιώδη μεταβολή του 

κοινού ή δυσανάλογη δαπανηρή προσθήκη σε αυτό ή αποστερεί κάποιον από τους 

κοινωνούς καθόλου ή εν μέρει της προσήκουσας αναλογίας επί των ωφελημάτων του κοινού 

πράγματος. Η μη συμμόρφωση προς τους περιορισμούς αυτούς καθιστά άκυρη και ανίσχυρη 

την απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 ΑΚ. 

Το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, του Ν. 

3741/19297, που παρέχει τις γενικές ενδείξεις  και διευκρινίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία 

αφήνει στην απόλυτη κρίση των συνιδιοκτητών την απόφαση για τις διατάξεις που θα 

συμπεριλάβουν στον κανονισμό, αρκεί να μην έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες 

σχετικές διατάξεις και να μη συμπεριλαμβάνουν κάποιους καταχρηστικούς όρους.  

Είναι καλό να γνωρίζουν όλοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, το καταστατικό ώστε να είναι 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά τους. 

Στόχος του καταστατικού είναι να ρυθμίσει όλα αυτά τα ζητήματα και μικροπράγματα που 

δε ρυθμίζει η νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Η γραπτή διατύπωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν χαρακτήρα 

δουλείας, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 13 του Ν. 3741/1929 , καθώς και των  

διαδικασιών, των απαγορεύσεων και των περιορισμών που αφορούν όλους τους  

συνιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίζονται διαχρονικά ομαλές μεταξύ των σχέσεις και 

εποικοδομητική διοίκηση – διαχείριση – χρήση του κοινόχρηστου παραλιακού αγροτεμαχίου 

στη θέση Λουτράκια στην περιοχή του Μπούρου στον Αετό Καρύστου, όπου υφίσταται ο 

οικισμός  του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. 

Ειδικότερα με την υπογραφή του παρόντος κανονισμού από τους 850 μεριδιούχους 

εξασφαλίζονται δύο επί μέρους σκοποί: 

α. Η εύρυθμη συν διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων και του παραλιακού 

αγροτεμαχίου μετά των παρόντων και των μελλοντικών του υποδομών και εγκαταστάσεων 

που θα υπηρετούν τον σκοπό απόκτησης αυτών.  

β.  Η συντήρηση, η βελτίωση, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση επιχειρηματικά 

(εκμετάλλευση) του παραλιακού αγροτεμαχίου μετά των υποδομών και των εγκαταστάσεών 

του, με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων σε ετήσια βάση για την 

εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του οικισμού και του παραλιακού αγροτεμαχίου, καθώς 

και την αποφυγή επιβάρυνσης των οικοπεδούχων με ετήσιες εισφορές – συνδρομές σε όση 

έκταση αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις των ΓΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια ισχύος του κανονισμού ορίζεται απεριόριστη. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η κατάρτιση του κανονισμού έγινε με την απόφαση 597 της 31-1-2020 του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ 

ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση διάθεσης των μεριδίων στους οικοπεδούχους – μέλη 

του οικισμού στον Αετό Καρύστου.  Ο κανονισμός αυτός δεσμεύει τους συμβληθέντες 

συνιδιοκτήτες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, ως αναφέρεται ρητά στις 

αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις. 

Η τυχόν μακροχρόνια αχρησία ή/και η παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού, από 

ορισμένους διαχειριστές ή/και συνιδιοκτήτες, δεν επιφέρουν την παύση ισχύος ή την 

κατάργησή του. Στη νομολογία αναφέρεται πως ο κανονισμός έχει «ισχύ νόμου για τις 

σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών»  

Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες και για όλους τους 

διαχειριστές. 

Η παραβίαση του κανονισμού από το διαχειριστή, αποτελεί βαρύτατη αμέλεια και μπορεί να 

ζητηθεί ανάκλησή του από τη Συνέλευση των Ιδιοκτητών ή απόλυσή του με δικαστική 

απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΣΟΔΑ – ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ 

Κατά την έγκριση του παρόντος κανονισμού από τους ιδιοκτήτες, τα μέλη αποφασίζουν για 

το ύψος του αρχικού κεφαλαίου κίνησης, ονομαζόμενου αποθεματικού εκκίνησης, το οποίο 

προορίζεται για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του αγροτεμαχίου ώστε στη συνέχεια 

να παραχωρηθεί για εκμετάλλευση από τρίτους. 

Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης προς εκμετάλλευση του ακινήτου είναι η 

εξασφάλιση εσόδων προς όφελος συντήρησης – αναβάθμισης του ακινήτου και κάλυψης των 

ετήσιων εξόδων συντήρησης των υποδομών αυτού και του οικισμού Αετού Καρύστου του 

Ικάρου. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι υποχρεωτική σχετική απόφαση της ετήσιας τακτικής 

ΓΣ των ιδιοκτητών. 

Σε περίπτωση ένταξης του οικισμού στον Δήμο Καρύστου, το τυχόν πλεόνασμα θα χορηγείται 

επικουρικά για εξωραϊστικούς σκοπούς ή για κάλυψη τυχόν ετήσιων συνδρομών – εισφορών 

των ιδιοκτητών που θα προκύψουν από απόφαση της ΓΣ.  

Όλες οι κινήσεις εσόδων και εξόδων θα γίνονται με μέριμνα του διαχειριστή από τον 

υφιστάμενο ήδη λογαριασμό στην ΕΤΕ του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. / πρόγραμμα 

Καρύστου με την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών. Ο κάτοχος του λογαριασμού 

είναι τα μέλη του προγράμματος Καρύστου – μέλη του συνεταιρισμού, τακτικά ή αρωγά, και 

τα αθροιζόμενα ποσά υπόκεινται στην νόμιμη φορολογία, αφού ο συνεταιρισμός είναι 

κερδοσκοπικός. 

Τα ενοίκια, οι δωρεές, ειδικές καταβολές από ειδική παραχώρηση (π.χ. ημερήσια ή 

εβδομαδιαία παραχώρηση για εκδήλωση κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, κλπ), θα 

θεωρούνται ως έσοδα από ακίνητο των μελών το οποίο έχουν διαθέσει δια του παρόντος 

κανονισμού ως εισφορά – συνδρομή, τακτική ή έκτακτη για την εκπλήρωση του σκοπού.  
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Την διαχείριση  του κοινόχρηστου και την υλοποίηση των αποφάσεων της εκάστοτε ΓΣ των 

οικοπεδούχων αναλαμβάνει με απόφαση της πλειοψηφίας εκλεγμένος διαχειριστής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι να είναι οικοπεδούχος – μεριδιούχος.  

Ο Διαχειριστής δύναται με απόφαση της ΓΣ να είναι ο εκάστοτε διαχειριστής της ΟΣΜΟΣΑ Ο 

ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και να εκλέγεται ανά τριετία, εφόσον συντρέχει ο ανωτέρω 

περιορισμός. 

Τον έλεγχο των πράξεων του διαχειριστή αναλαμβάνει η εκάστοτε οικονομική επιτροπή του 

ΙΚΑΡΟΥ όπως ισχύει και με το καταστατικό της ΙΚΕ. 

Ο διαχειριστής οφείλει σε ετήσια βάση να δημοσιεύει και να κοινοποιεί στους 

οικοπεδούχους μέσω του διαδικτύου, ή με  email ισολογισμό και απολογισμό. 

Επικουρικά δύναται ο διαχειριστής να βοηθάτε στο έργο του από ομάδα  at hoc 

συγκροτούμενη από τα μέλη του εξωραϊστικού συλλόγου ή του οικισμού με απόφαση του 

διαχειριστή που καταχωρείται στο ημερολόγιο του κοινοχρήστου αγροτεμαχίου.    

Παραβίαση του κανονισμού: Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, ο κανονισμός εκμετάλλευσης 

του κοινοχρήστου αγροτεμαχίου είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες και για 

όλους τους διαχειριστές. 

Η παραβίαση του κανονισμού από το διαχειριστή, αποτελεί βαρύτατη αμέλεια και μπορεί να 

ζητηθεί ανάκλησή του από τη Συνέλευση των Ιδιοκτητών ή απόλυσή του με δικαστική 

απόφαση. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

Τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών πηγάζουν από τους τίτλους κτήσης  των γεωτεμαχίων και 

των 850 μεριδίων στο κοινόχρηστο αγροτεμάχιο.   

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να συμμετέχουν στις εκάστοτε ΓΣ των ιδιοκτητών, τακτικές ή έκτακτες 

σε χώρο που θα ορισθεί από τον Διαχειριστή. Ο χώρος μπορεί να είναι στην Αθήνα όπου είναι 

η έδρα του συνεταιρισμού, ή στην Κάρυστο όπου ευρίσκεται το κοινόχρηστο ακίνητο.  

Σε περίπτωση απουσίας των δύνανται να εκφράσουν την θέση τους επί της ημερησίας 

διατάξεως μετά την ενημέρωση επί του περιεχομένου της εγγράφως με Υ.Δ. την οποία θα 

αποστείλουν σφραγισμένη ταχυδρομικά ή δι΄ εκπροσώπου των. Η επιστολή θα ανοίγεται 

από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα της ΓΣ κατά την φάση της λήψης αποφάσεων και θα 

αναφέρεται στο πρακτικό.     

Η παραβίαση του κανονισμού από συνιδιοκτήτες, επιφέρει διάφορες συνέπειες, ανάλογα με 

την περίπτωση: 

- Απαγορευμένη χρήση ή απαγορευμένη μετατροπή ξεχωριστής ιδιοκτησίας  

- Απαγορευμένη επέμβαση ή χρήση σε κοινόκτητα μέρη  

- Οφειλές κοινοχρήστων  

- Για παραβίαση του κανονισμού από μισθωτή, θεωρείται υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης, 

δεδομένου ότι η συνιδιοκτησία δεν έχει καμία ενοχική σχέση με το μισθωτή. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

Η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει στην απόλυτη κρίση των συνιδιοκτητών την απόφαση για τις 

διατάξεις που θα συμπεριλάβουν στον κανονισμό, αρκεί να μην έρχονται σε αντίθεση με τις 

ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να μη συμπεριλαμβάνουν κάποιους καταχρηστικούς όρους.  

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα  τα θέματα του 

Συνεταιρισμού. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της  Γενικής  Συνέλευσης  υπάγονται  ιδίως: 

   α) Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού εφόσον υπάρξει πλειοψηφική απόφαση. 

   β) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών λειτουργίας – εκμετάλλευσης του συνιδιόκτητου 

παραλιακού αγροτεμαχίου. 

   γ)Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. 

    δ) Η εκλογή  και  η  απαλλαγή  από  κάθε  ευθύνη  του  διαχειριστή  και της ελεγκτικης 

επιτροπής. 

   ε) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών  ή άλλων 

εξαιρετικών καταστάσεων. 

Η διαδικασία διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό και 

είναι η ακόλουθη. 

1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ γίνεται με ΓΣ των οικοπεδούχων οι οποί 

λαμβάνουν γνώση του παρόντος εγγράφως ή ηλεκτρονικώς με αποστολή επιστολής 

ενημέρωσης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα από τον συνεταιρισμό για το 

σκοπό αυτό σύναξη. Για την έγκριση του κανονισμού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των 

μεριδιούχων η οποία εκφράζεται δια της παρουσίας των στην ΓΣ ή εγγράφως με ΥΔ που θα 

αποστείλουν στο ΔΣ του συνεταιρισμού εγκαίρως.  

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Διακρίνονται σε τακτικές που γίνονται άπαξ του έτους εντός 

του πρώτου εξαμήνου του έτους με μέριμνα του διαχειριστή, ο οποίος γνωστοποιεί τα 

θέματα της ΓΣ ένα μήνα πρίν από την πρώτη συγκέντρωση η οποία απαιτεί τα 2/3 των 

ιδιοκτητών με φυσική ή έγγραφη (επιστολική παρουσία με επιστολή – ΥΔ προς τον 

διαχειριστή, η οποία ανοίγεται την ημέρα της τελικής ΓΣ). Επαναληπτική γίνεται με 

αντίστοιχη παρουσία του 50% των ιδιοκτητών και η τελική με φυσική παρουσία τουλάχιστον 

επτά (7) συνιδιοκτητών.  

3. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. συγκαλείτε με πρόσκληση του Διαχειριστή, ή εφόσον έχουν 

προσυπογράψει σχετικό αίτημα σύσσωμη η ελεγκτική επιτροπή (Αντιπρόεδρος, Γ/Γ. και ο 

Ταμίας του συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ή ένα τρίτο των ιδιοκτητών. Στην 

περίπτωση αυτή το αίτημα κοινοποιείται και στον συνεταιρισμό ο οποίος δια του ΔΣ 

αποφασίζει αν θα μεριμνήσει ή όχι για νομική υποστήριξη των υπογραφόντων το αίτημα της 

έκτακτης ΓΣ. 

4. Θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως στην ΓΣ μπορεί να θέση ο καθείς εκ των 

συμμετεχόντων σε αυτή, φυσικά ή επιστολικά, εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τους 

παρόντες οικοπεδούχους. 

5. Τα πρακτικά της ΓΣ με μέριμνα του γραμματέα και του προέδρου της που ορίζονται 

από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, κοινοποιούνται στο διαχειριστή και σε όλους τους 

συνιδιοκτήτες, μετά την καταχώρηση του πρωτότυπου πρακτικού σε ειδικό βιβλίο. 
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6. Το βιβλίο των πρακτικών τηρείται στο συνεταιρισμό του ΙΚΑΡΟΥ Συν Π.Ε. ή όπου 

αλλού αποφασίσει η ΓΣ.      

Η πλειοψηφία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση, χρήση και συντήρηση των κοινόκτητων 

μερών είναι προαπαιτούμενο για κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με το  Άρθρο 4, παρ. 1, Ν. 

3741/1929: «Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτες με ιδιαίτερη συμφωνία, εάν είναι 

απαραίτητη, η κοινή αν υπάρχει καθολική συναίνεση, να κανονίσουν  τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας,  να καθορίζουν ΓΣ και να προσδιορίζουν καθορισμένη 

πλειοψηφία, δυναμένη να μεταβληθεί αναλόγως της σοβαρότητας των ληφθησομένων 

αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνει για το κοινό συμφέρον  κάθε απόφαση σχετική με την 

συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινόχρηστων περιουσιών του οικισμού και του 

παραλιακού αγροτεμαχίου». 

Κάθε οικοπεδούχος  έχει μόνο μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ή ψηλής 

κυριότητας και επικαρπίας ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε οικοπεδική μερίδα. Ο 

ορισμός του πληρεξουσίου με ΥΔ  από όλους τους υπόλοιπους συνδικαιούχους του 

οικοπέδου και του ποσοστού 1/850 του παραλιακού αγροτεμαχίου και κατατίθεται στον 

διαχειριστή και τον συνεταιρισμό  ΙΚΑΡΟΣ Συ. Π.Ε. 

Οι οικοπεδούχου που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. ΄θεωρούνται 

σύμφωνα με τον ΚΟΛ του συνεταιρισμού  αρωγά μέλη με δικαιώματα και υποχρεώσεις που 

περιγράφονται σε αυτόν και δεν αφορούν τα εκ του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

Η ΓΣ αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας των οικοπεδούχων, 

εκπροσώπησής των καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του παρόντος 

κανονισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Ο Διαχειριστή εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτών  

σχέσεις που αφορούν το παραλιακό αγροτεμάχιο και αναλαμβάνει δικαιώματα και 

υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από την ΓΣ δικαιοπραξίες επ’ ονόματι  αυτών στα όρια 

των διατάξεων του νόμου, του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Διαχειριστή πλην του Πρακτικού της ΓΣ  που 

υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής που υπογράφονται αυθημερόν από 

αυτούς και την εφορευτική επιτροπή εφόσον προκύψουν εκλογές διαχειριστή.   

 Ο Διαχειριστής οφείλει  να  καταβάλλει την  επιμέλεια που  καταβάλλει στις δικές του 

υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων  του ΙΚΑΡΟΣ Μ. ΙΚΕ. 

ΑΡΘΡΟ  9 
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ελέγχουν τον διαχειριστή της 

ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και εκλέγονται ανά τριετία από την ΓΣ του 

συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που η ΓΣ αποφασίσει άλλως για Διαχειριστή, τότε δύνανται να 

αποφασίσει η ΓΣ για ορισμό άλλων μελών εκ των οικοπεδούχων. Είναι δυνατή η 

αντικατάσταση του έργου της επιτροπής αυτής εφόσον η ΓΣ αποφασίσει να ορίσει ορκωτό 
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λογιστή για τον έλεγχο  της διαχείρισης από τον εκάστοτε οριζόμενο Διαχειριστή σε ετήσια 

βάση.  

Η επιτροπή έχει  δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,  

εγγράφου  ή   στοιχείων   του  Διαχειριστή,  να   διενεργεί   λογιστικό  και  διαχειριστικό έλεγχο 

και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων  συνιδιοκτησίας και των ΚΧ του οικισμού. 

Μέχρι την έγκριση και καταχώρηση του παρόντος από την ΓΣ και την εκλογή Διαχειριστή, με 

βάση το παρόν ο έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από το 

υφιστάμενο Εποπτικό Συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διαχειριστή και της τριμελούς επιτροπής ελέγχου διενεργεί 

Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των οικοπεδούχων και 

αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη (αρ. 5 ν. 1667/1986). Οι εκλογές γίνονται 

ταυτόχρονα με αυτές του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε.. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Στο  τέλος  της  διαχειριστικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό και το 

λογαριασμό  αποτελεσμάτων  χρήσης  και  τους  υποβάλλει  στην τακτική Γενική Συνέλευση 

για έγκριση. Στη Γενική  Συνέλευση υποβάλλεται  και  η  έκθεση  της τριμελούς επιτροπής ή 

του ορκωτού λογιστή.  Ο διαχειριστής υποβάλλει  τον  ισολογισμό  και  το  λογαριασμό  

αποτελεσμάτων χρήσης στην επιτροπή ελέγχου ή τον ορκωτό λογιστή, για έλεγχο τριάντα  

(30) ημέρες  τουλάχιστον   πριν  από  την  ημέρα  σύγκλησης  της  τακτικής  γενικής  

συνέλευσης.  Από αυτούς συντάσσει έκθεση μέσα  σε  δεκαπέντε (15) ημέρες  από  την  

υποβολή  των  παραπάνω  στοιχείων.  Ο ισολογισμός, ο  λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 

και η έκθεση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου ή του ορκωτού λογιστή πρέπει να είναι  στη  

διάθεση  των  συνεταίρων  δεκαπέντε  (15) τουλάχιστον  ημέρες  πριν από την ημέρα 

σύγκλησης της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και  ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης 

δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα  από  την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε 

εφημερίδα της ΕΑΑΑ, του ΙΚΑΡΟΥ ή στο διαδίκτυο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Ο Διαχειριστής τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον: 

     α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η 

ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο 

αριθμός των μερίδων.  Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου, αντίγραφο 

ενημερωμένο τηρείται και από τον Διαχειριστή και από τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣΣυν Π.Ε.  

     β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. 

     γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διαχειριστή 
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     δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής Ελέγχου 

     ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 

Στ)  Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. 

      ζ) Ημερολόγιο. 

    η) Βιβλίο αποθήκης. 

    θ) Βιβλίο Ταμείου. 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ  

 Αν οι οικοπεδούχοι αδυνατούν να πληρώσουν  τις ληξιπρόθεσμες οφειλές  του ή άν κατά τη 

σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι  το  παθητικό  υπερβαίνει  το  ενεργητικό  κατά  το 

ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της  ευθύνης όλων των συνεταίρων, ο Διαχειριστής 

υποχρεούται  να  συγκαλέσει  χωρίς  υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την  

επιβολή έκτακτης εισφοράς  στους  συνιδιοκτήτες.  Στη  Γενική  Συνέλευση  υποβάλλεται  

ισολογισμός και έκθεση του Διαχειριστή  για την  κατάσταση του αγροτεμαχίου και των 

υποδομών του και την  προτεινόμενη  έκτακτη  εισφορά.  Η  έκτακτη  εισφορά  επιβάλλεται 

στα μέλη κατ’ αναλογία των  συνεταιριστικών μερίδων αν το αποφασίσει η  Γενική  Συνέλευση  

με  την  πλειοψηφία του συνόλου των  μελών.  Πίνακας  για  τις  έκτακτες  εισφορές  που  

επιβλήθηκαν   και   τις   τυχόν   καθυστερούμενες   τακτικές  εισφορές  υποβάλλεται αμέσως 

από τον Διαχειριστή στο  Ειρηνοδικείο  και  κηρύσσεται απ` αυτό εκτελεστός (αρ. 11 ν. 

1667/1986).  

ΑΡΘΡΟ 15 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 Για οποιαδήποτε μεταβολή στον παρόντα κανονισμό απαιτείται τροποποίησή του με 

απόφαση της ειδικά γι' αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης. Τα άρθρα που πρόκειται 

να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη, η δε 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών. 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Εκτός της κοινής ποινικής ευθύνης υφίσταται και ειδική ποινική ευθύνη σκοπούσα στη 

εξασφάλιση της συνιδιόκτητης περιουσίας έναντι του διαχειριστή αυτής, έναντι των 

οικοπεδούχων συνεταίρων και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 

1667/1986. 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρόν κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. 

Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Οικοδομικού Συνεταιρισμού 

με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», στην Αθήνα, στις 31 Ιανουαρίου 2020 με την 

απόφαση του Δ.Σ. 597των οικοπεδούχων άμεσα.  

                                                      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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 Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α.                                                       Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α.  

             

            

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                              Ο ΤΑΜΙΑΣ  

        

Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α.                                                     Δημ, Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α. 

    

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Επαμ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α.       Ιωάννης Καπίρης Σμχος (ΥΓ)     

Μαρία Παπακυρήκου Ανθστής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


