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 Ιπποκράτειος Πολιτεία, 06-05-2012 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 4/2011-4/2012 

Ύδρευση 
Για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα σηµειώθηκαν συνεχείς και πολύωρες διακοπές νερού, λόγω έλλειψης συντήρησης 
του δικτύου ύδρευσης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα εκτός από την έλλειψη νερού, να τροφοδοτούµαστε µε νερό αγνώστου 
ποιότητας από τη γεώτρηση.  Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας έχει επανειληµµένως απευθυνθεί στον 
∆ήµαρχο Ωρωπού ζητώντας την άµεση επισκευή των βλαβών οι οποίες σε µεγάλο βαθµό έχουν αποκατασταθεί και 
αποµένει η τοποθέτηση booster για πλήρη λύση του προβλήµατος.  Παράλληλα έχουµε επισηµάνει την µη αποστολή 
λογαριασµών ύδρευσης τουλάχιστον 4 εξαµήνων 
 
Σταθερή τηλεφωνία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία  
Κατά το 2011 άρχισε και συνεχίζεται η τηλεφωνοδότηση της περιοχής από τον ΟΤΕ, µε ψηφιακά τηλέφωνα Wimax και 
Internet.  Παράλληλα έχει αρχίσει η αλλαγή των παλαιών τηλεφώνων τύπου ΣΑΡ, µε τα νέα ψηφιακά.  Η ποιότητα των 
νέων τηλεφώνων κρίνεται ικανοποιητική.  Βρισκόµαστε σε συνεχή επαφή µε τον ΟΤΕ για περαιτέρω βελτίωση του 
συστήµατος καθώς και για µελλοντική δυνατότητα παροχής νέων υπηρεσιών. 
 
Σκουπίδια 
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας απέστειλε σειρά επιστολών στον ∆ήµαρχο επισηµαίνοντας , ότι η 
καθαριότητα της περιοχής µας, αντιµετωπίζει πολλαπλά και σοβαρά προβλήµατα, τόσο όσον αφορά στην αποκοµιδή των 
απορριµµάτων και των υλικών ανακύκλωσης, όσο και στην καθαριότητα  
των δρόµων και του δάσους της περιοχής µας.  Ο ΣΟΙΠ έχει προτείνει στο ∆ήµαρχο το ακόλουθο σχέδιο άµεσων 
δράσεων: 
1. Καθαρισµός εκατέρωθεν των οδών της περιοχής µας από απορρίµµατα, οικοδοµικά υλικά (µπάζα) και ξερά χόρτα. 
2. Έγκαιρη και συστηµατική από αποκοµιδή των σκουπιδιών από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου, ώστε να µην 
παρατηρείται συσσώρευσή τους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, δεδοµένης της επικινδυνότητας υλικών, όπως το 
γυαλί και το αλουµίνιο, δίπλα σε δασικές εκτάσεις κάτω από τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού.  Επίσης όπου 
υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών, θα πρέπει να τοποθετηθούν και µπλε κάδοι ανακύκλωσης.  Εκτός από την εξοικονόµηση 
πόρων µέσω της ανακύκλωσης, ο όγκος και το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών περιορίζεται σηµαντικά. 
3. Να τοποθετηθούν πινακίδες φιλικές στο περιβάλλον (ξύλινες) µε επισηµάνσεις στα κεντρικά σηµεία της περιοχής µας, 
εισόδους και εξόδους, καθώς και στους ίδιους τους χώρους απόρριψης οικιακών απορριµµάτων και υλικών ανακύκλωσης, 
οι οποίες θα πρέπει να προτρέπουν τον πολίτη να σέβεται το περιβάλλον και να επισηµαίνουν την απαγόρευση κάθε 
είδους απόρριψης σκουπιδιών σε κοινόχρηστους χώρους. 
4. Να ενηµερώσει ο ∆ήµος τους κατοίκους µε επιστολή για το πότε και πού θα µπορούν να τοποθετούν µεγάλα αντικείµενα 
προς αποκοµιδή, όπως παλαιές οικιακές συσκευές, κλαδιά από κήπους, συσκευασµένα µπάζα, κλπ. (προτείνουµε είτε 
µεγάλους κάδους αποκοµιδής ή ορισµός συγκεκριµένων χώρων συγκέντρωσης τους), ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν ότι 
κάποια καθορισµένη µέρα την εβδοµάδα θα περνά το ειδικό αυτοκίνητο για να τα παραλάβει. 
5. Να σταλεί επιστολή σε όλους τους κατοίκους για τον υποχρεωτικό καθαρισµό από ξερά χόρτα και κλαδιά της ιδιοκτησίας 
τους, καθώς και των όµορων χώρων.  Η µη συµµόρφωση να συνεπάγεται µε επίπληξη από τη δηµοτική αρχή και σε 
σοβαρές περιπτώσεις πρόστιµο. 
6.Να διαθέσει ο ∆ήµος κάδους κοµποστοποίησης πιλοτικά στους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας. 
Παράλληλα ο ΣΟΙΠ εγκατέστησε σε τρία σηµεία της περιοχής δεξαµενές συλλογής χρησιµοποιηµένων φυτικών 
ελαίων(η µία έχει ήδη κλαπεί)  
 
Εθελοντικός Καθαρισµός 
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας πραγµατοποίησε εθελοντικούς καθαρισµούς της περιοχής µας τον Ιούνιο 
και τον Οκτώβριο 2011.  Ξηλώθηκαν οι διαφηµιστικές ταµπέλες και καθαρίστηκαν οι δρόµοι Αγ. Τριάδος, Φελλέως και οι 
χώροι γύρω από την λίµνη. 
 
Υλοτοµία 
Στην περιοχή µας παρατηρείται έντονα το φαινόµενο της παράνοµης υλοτοµίας όχι µόνο ξερών δένδρων αλλά και 
χλωρών.  Ο ΣΟΙΠ επανειληµµένως έχει επέµβει και αποτρέψει την κοπή δένδρων.  Έχει διαµαρτυρηθεί έντονα στον 
αντιδήµαρχο Αφιδνών και στο πρόεδρο του τοπικού συµβουλίου Αφιδνών ανήρτησε δε και αποτρεπτικό πανό.  Εφιστούµε 
την προσοχή όλων των κατοίκων για να ελαχιστοποιήσουµε το φαινόµενο αυτό. 
 
Μπάζα απορρίµµατα beton 
Ο ΣΟΙΠ έχει επέµβει σε πολλές περιπτώσεις απόρριψης µπάζων-σκουπιδιών(ορισµένες απ’ αυτές από κάτοικους της 
Ιπποκρατείου πολιτείας πχ τέρµα Πάρνηθος) και απορριµµάτων beton από τις εταιρείες παρασκευής beton.  Πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούµε όλοι οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες των υπό κατασκευή οικοδοµών να ελέγχουν τους εργολάβους 
αποκοµιδής µπάζων και εταιρειών παρασκευής beton. 
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∆ιόδια 
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας συµµετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις διαµαρτυρίας ενάντια στα διόδια.  Είναι 
στο χέρι µας να µην είµαστε απλοί θεατές! 
 
∆ΕΗ-Χαράτσι 
Μετά την επιβολή χαρατσιού µέσω των λογαριασµών ∆ΕΗ ο ΣΟΙΠ διοργάνωσε ενηµερωτική συνάντηση και οργάνωσε την 
συλλογή των απαιτουµένων εγγράφων των διαµαρτυροµένων κατοίκων Αφιδνών και παράδοση τους στο συντονιστικό 
όργανο κατά του χαρατσιού που δηµιουργήθηκε στην περιοχή του ∆ήµου Ωρωπού. 
Η αντίσταση συνεχίζεται για πλήρη κατάργηση του χαρατσιού. 
 
Πύραυλοι ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ 
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας απέστειλε επιστολή προς τον Αρχηγό Γενικού Επιτελίου Αεροπορίας 
Αντιπτέραρχο (Ι) Β. Κλοκόζα σχετικά µε τους πύραυλους ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΗ που ήταν αποθηκευµένοι στα στρατόπεδα 
Κατσιµιδίου ζητώντας την άµεση και ασφαλή αποµάκρυνση των πυραύλων αυτών από την περιοχή µας.  Με την 
ουσιαστική υποστήριξη του ∆ήµου έγινε εφικτή η αποµάκρυνση τους.  Πρέπει να ευχαριστήσουµε και το συνοικιστή µας 
Κουρή Τάκη για την πολύτιµη βοήθεια του. 
 
Ιουλιανή Βεγγέρα 
∆ιεξήχθη µε επιτυχία η Ιουλιανή Βεγγέρα µε ικανοποιητική συµµετοχή από τους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας 
κάτω από ένα υπέροχο λαµπερό φεγγάρι.  Σερβιρίστηκε κρύο φαγητό, κρασί, µπύρες, αναψυκτικά και νερό. 
 
Οδοσήµανση 
Ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας πραγµατοποίησε συντήρηση των υπαρχουσών πινακίδων οδοσήµανσης 
τον Μάιο 2011. 
 
Αναβάθµιση Ιστοσελίδας 
Αναβαθµίστηκε η Ιστοσελίδα του ΣΟΙΠ και θα βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου.  Μεταφέρθηκαν τα αρχεία των 
προηγούµενων χρόνων στην νέα ιστοσελίδα.  Ζητάµε την επιείκεια σας και περιµένουµε υποδείξεις συµβουλές και 
παρατηρήσεις. 
 
∆ηµοτικά Συµβούλια 
Η παρουσία µελών του ∆Σ ΣΟΙΠ στο ∆ηµ. Συµβούλιο Ωρωπού και στο Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφιδνών ήταν 
συνεχής. 
 
Ενηµέρωση Τοπικών αρχών  
Την 7

η
 Απριλίου 2012 σε συνεργασία µε την ΜΑΚΙΠ έγινε περιήγηση στην περιοχή µας και επιτόπου ενηµέρωση επί 

εξάωρο στο ∆ήµαρχο Ωρωπού, αντιδηµάρχους και δηµοτικούς συµβούλους της συµπολίτευσης και της αντιπολίτευσης.  
Θέµατα ενηµέρωσης το στρατόπεδο Κατσιµιδίου, προβλήµατα πυροπροστασίας, Έργα υποδοµής, Ύδρευση, 
Κοινόχρηστοι χώροι, Εµπορικά Τουριστικά κέντρα, Αθλητικοί χώροι, Σκουπίδια κλπ. 
 
Πυρασφάλεια 
Αµέσως µετά την ανάληψη της νέας διοίκησης του ΣΟΙΠ ενεργοποιήθηκε το σχέδιο πυρασφάλειας.  Μαζί µε τους 
συντονιστές και τους τοµεάρχες (τους ευχαριστούµε θερµά) έγινε κατ’ οίκον καταγραφή των οικιστών, των ατόµων που 
διαµένουν µαζί τους,των κατοικίδιων, του εξοπλισµού που διαθέτουν και τρόπους επικοινωνίας. 
Παράλληλα συναντηθήκαµε (όχι µόνο µία φορά) µε την ΜΑΚΙΠ µε σκοπό την αποτελεσµατική συνεργασία και την 
αντιµετώπιση και τέθηκαν οι βάσεις για µια εποικοδοµητική µόνιµη συνεργασία.  Επίσης έγινε συνάντηση µε το σύλλογο 
ΑΦΙ∆ΝΑΙ 2000,µε τον υπεύθυνο αντιδήµαρχο πυρασφάλειας και µε το τοπικό συµβούλιο του ∆. ∆ιαµερίσµατος Αφιδνών, 
µε το φορέα διαχείρισης Εθνικού δρυµού Πάρνηθας, µε την περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, Γ. Γραµµατεία Πολιτικής 
Προστασίας. 
∆ιαµαρτυρηθήκαµε έντονα στην περιφέρεια Αν. Αττικής για την µη λειτουργία της κάµερας στην θέση Κατσιµίδι για τον 
εντοπισµό πιθανής εστίας πυρκαγιάς. 
Την αντιπυρική περίοδο 110 τουλάχιστον οικιστές(τουλάχιστον µία φορά) ανέλαβαν να επανδρώσουν τις θέσεις που 
προβλέπει το σχέδιο πυροπροστασίας του ΣΟΙΠ.  Είχαµε συµµετοχή στην αντιµετώπιση των πυρκαγιών στα φυτώρια 
Νικολαίδη, στην οδό Γαληνού και στο Καπανδρίτι (πίσω από τα Χρυσά αυγά)  
Πραγµατοποιήθηκαν τρείς συγκεντρώσεις-καλέσµατα, τον Ιούνιο για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου ,επίσης τον 
Ιούνιο για ενηµέρωση βασικών αρχών αντιµετώπισης πυρκαγιών από τους εθελοντές της Εκάλης και την ΜΑΚΙΠ και τον 
Οκτώβριο για το κλείσιµο της αντιπυρικής περιόδου. 
 
Ασφάλεια – Εγκληµατικότητα 
Το προηγούµενο χρονικό διάστηµα αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληµατικότητα µε κλοπές ληστείες και οµηρίες κατοίκων.  Ο 
ΣΟΙΠ διαπιστώνοντας την αδυναµία ανταπόκρισης του τοπικού τµήµατος ασφαλείας Καπανδριτίου άµεσα ενεργοποίησε το 
σύστηµα οργάνωσης της πυρασφάλειας για παροχή συνδροµής και επιτήρησης σε σηµεία που υπήρχαν κρούσµατα.  Σε 
συνεργασία και µε την εταιρεία ΓΕΙΤΟΝΕΣ αποκλείσαµε την ευρεία περιοχή , ελέγχαµε τις εισόδους της Ι.Π. και 
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οργανώσαµε περιπολίες.  Τα αποτελέσµατα ήταν άµεσα αποτρέψαµε κλοπές και βρήκαµε κλεµµένο όχηµα.  Παράλληλα 
ξεκινήσαµε επαφές µε ανώτερα κλιµάκια της Ελλ. Αστυνοµίας και ειδικότερα µε τον περιφερειάρχη κ. Μπλουµή 
Εµµανουήλ.  Άµεσα αυξήθηκε οι παρουσία ανδρών της ασφάλειας στην περιοχή και στο επόµενο κρούσµα άµεση ήταν η 
αποστολή οµάδας 9 ατόµων της οµάδας ∆ΙΑΣ για το εντοπισµό των δραστών.  Μετά την πάροδο µερικών ηµερών έγινε 
εφικτή η σύλληψη των κακοποιών.  Η συµµετοχή του ΣΟΙΠ στη σύλληψη τους µε την συλλογή πληροφοριών για τους 
δράστες ήταν καθοριστική. 
Λάβαµε απάντηση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Ασφάλειας σε επιστολή που είχαµε 
στείλει σχετικά µε τα κρούσµατα της περιοχής. 
Μετά την συνάντηση που διοργανώσαµε στην Αγ. Τριάδα αποφασίσαµε να συγκεντρώσουµε προσφορές για πλήρη 
κάλυψη της περιοχής από εταιρεία security και για την εγκατάσταση καµερών στις εισόδους της Ιπποκρατείου Πολιτείας.  
Οι προσφορές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα µας. 
Σας ενηµερώνουµε ακόµη ότι δηµιουργήθηκε οµάδα ∆ΙΑΣ µε έδρα το Καπανδρίτι και περιοχή δράσης Καπανδρίτι-
Πολυδένδρι-Αφίδναι.  Και εδώ έχει βάλει το χεράκι του ο ΣΟΙΠ. 
 
Στρατόπεδο Κατσιµιδίου 
Όταν εντάθηκαν οι πληροφορίες στα τέλη Μαρτίου για την δηµιουργία Κέντρο κράτησης Λαθροµεταναστών στην 
αεροπορική βάση Κατσιµιδίου και ο ΣΟΙΠ κινήθηκε άµεσα.  ∆ιοργάνωσε συγκέντρωση διαµαρτυρίας µπροστά από την 
πύλη του στρατοπέδου κατά της δηµιουργίας του κέντρου στην διάρκεια της δε είµαστε σε απ’ ευθείας σύνδεση µε τον 
ΣΚΑΙ µεταφέροντας τις απόψεις µας και δίνοντας το µήνυµα για την µη δηµιουργία του.  Στην επόµενη συνάντηση µας για 
το ίδιο θέµα στην Αγ. Τριάδα ακούστηκαν απόψεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και υιοθετήθηκε η πρόταση της 
κας Φλώρου για την δηµιουργία Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.  Επακολούθησαν εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο 
Ωρωπού για την λήψη απόφασης ενάντια στην δηµιουργία κέντρου µεταναστών και θετικής απόφασης για την δηµιουργία 
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας η οποία και ελήφθη οµόφωνα.  Ακολούθησαν προφορικές ενηµερώσεις µε τον Υφ. Προστασίας 
του Πολίτη κ. Οικονόµου µε το υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου µε τον υπουργό Υποδοµών κ. Βορίδη µε τοπικούς 
βουλευτές µε το περιφερειάρχη Αττικής Σγουρό µε την αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Κισκήρα και συµβούλους της 
περιφέρειας Αττικής. 
Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το αρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ Μπονάνο παρουσία της κας Φλώρου στον 
οποίο εκθέσαµε την επιθυµία µας για την δηµιουργία Πυροσβεστικής Ακαδηµίας.  ∆ώσαµε δηµοσιότητα στο πρόβληµα 
παρέχοντας συνεντεύξεις στον ΑΛΦΑ TV, ΣΚΑΙ TV, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV, ΖΟΥΓΚΛΑ. 
Πρέπει να είµαστε σε εγρήγορση διότι το πρόβληµα δεν έχει λυθεί. 
 
Γραφεία συλλόγου-στέκι κατοίκων 
Ο ΣΟΙΠ µε την ανάληψη της νέας διοίκησης προσπάθησε πάλι να συναντηθεί µε τους κληρονόµους Νάστου (το είχαν 
πράξει και οι δύο προηγούµενες διοικήσεις του ΣΟΙΠ) για ενοικίαση η δωρεάν παραχώρησης τµήµατος των 
εγκαταστάσεων απέναντι της Αγ. Τριάδας για την δηµιουργία γραφείων του ΣΟΙΠ και χώρου καθηµερινής συνάντησης των 
κατοίκων (στέκι).  Βρισκόµαστε λίγο πριν την υπογραφή συµβολαίου για την παραχώρηση. 
 
Περιουσία - Έργα Υποδοµής Ιπποκρατείου Πολιτείας 
‘Οπως είναι γνωστό, ύστερα από έκτακτη Γενική Συνέλευση τοι ΣΟΙΠ την άνοιξη του 2010, εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογος 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στην κατεύθυνση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς (περιουσία) καθώς και τα έργα 
υπόδοµής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. 
Έτσι την 24-02-2011, πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο γραφείο της Γ. Γ. ΥΠΕΚΑ κας Μαρίας Καλτσά.  Οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν για άµεση ενέργεια ήταν: 
  
1) Η άµεση διενέργεια ελέγχου µε απόφαση της Γ. Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ από 

κλιµάκιο µηχανικών της Περιφέρειας Αττικής και έκδοση σχετικής έκθεσης αποτελεσµάτων για ενηµέρωση της Υπουργού 
ΠΕΚΑ. 
2) Η εκδήλωση των ενεργειών των άρθρων 137 παρ δ) εδάφιο εε) και 142 παρ 5β του Κ.Β.Π.Ν. από την Υπουργό 
ΠΕΚΑ, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής στην εντός σχεδίου περιοχή 
του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού «∆ιεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία» στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α» της Κοινότητας Αφιδνών. 
3) Η ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού µε µέριµνα των συµµετεχόντων στην σύσκεψη 
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβούλων για λήψη αποφάσεων και περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο ∆ήµου 
σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα. 
Έκτοτε, λόγω της επελθούσας οικονοµικής κρίσης και της αλλαγής προτεραιοτήτων από τη νέα Κυβέρνηση, δεν υπήρξε 
αξιόλογη πρόοδος, από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ, παρά τις πιέσεις που κατά καιρούς ασκήσαµε.  Αυτό µέχρι το Νοέµβριο 
του 2011, που δηµοσιεύθηκε ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030/23-11-2011 ΦΕΚ 249Α. 
Επισηµαίνουµε ότι το ∆ηµοτικό συµβούλιο Ωρωπού µε οµόφωνη απόφαση όρισε το δικηγόρο Θωµόπουλο 
Πολυχρόνη όπως µεταβιβάσει στην µερίδα του ∆ήµου τα Ο.Τ. 257 ,Ο.Τ. 318(Εµπορικά κέντρα) και Ο.Τ. 
341(Τουριστικό κέντρο) τα οποία διεκδικούσε ο κ. ∆ηµητρούλιας από τον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ∆.Ι.Π. 
Το Άρθρο 39 του νόµου αυτού, ανατρέπει το µέχρι τότε πλαίσιο λειτουργίας των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, και 
καθορίζει τη διάρκειά τους σε σχέση µε τα Έργα υποδοµής, καθώς και τις υποχρεώσεις των ΟΤΕ στους οποίους 
περιέρχεται η περιουσία τους.  Συγκεκριµένα: 
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Άρθρο 39 
Ρύθµιση θεµάτων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών 
1.  Η εποπτεία των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών (Ο.Σ.)ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον. 1667/1986 (Α΄ 196). 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ασκεί εποπτεία επί των Ο.Σ. µόνο για θέµατα αρµοδιοτήτων του, 
δηλαδή ιδίως ως προς τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόµησης, τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης, έγκριση 
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέµατα ενέργειας. 
2.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών είναι η έκδοση βεβαίωσης της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ότι η προτεινόµενη έκταση είναι µέσα σε περιοχή ειδικά 
ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ). 
3.  Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα ετών από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδοµής στις εκτάσεις των Ο.Σ.. 
4.  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των Ο.Σ. µπορούν να 
αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδοµής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες έργων, 
τις πολεοδοµικές µελέτες και τα αντίστοιχα προγράµµατα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου 
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου του οικείου 
Ο.Τ.Α.. 
5.  Στην περίπτωση της παραγράφου 4 το αντισταθµιστικό µέτρο της απαλλαγής των Ο.Σ. από την εισφορά σε χρήµα παύει να 
ισχύει. Για την κατασκευή των έργων τεχνικής υποδοµής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. η καταβολή χρηµατικού ποσού, το 
οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται µε τη διαδικασία περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηµατικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών µερίδων, όπως αυτές έχουν 
υλοποιηθεί από την εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου, καθώς και οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που έχουν αδιανέµητες 
συνεταιρικές µερίδες στην ιδιοκτησία τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία µε την αξία των έργων που θα 
κατασκευαστούν. 
6.  Για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται οι αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. να προβούν σε 
προκαταρκτική εκτίµηση των έργων τεχνικής υποδοµής από οικονοµοτεχνική άποψη. Η παραπάνω εκτίµηση 
επικυρώνεται µε απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου, η οποία επέχει θέση απόφασης ανάληψης των εν λόγω έργων 
υποδοµής. Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδοµής κοινοποιείται αµελλητί µε ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις 
αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, µε παραγγελία να επιβάλουν την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών για όσο 
διάστηµα είναι απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. να προβούν στη σύνταξη µελετών για τα έργα υποδοµής, προκειµένου να µην 
παρεµποδίζεται η πραγµατοποίησή τους και να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση αυτών. Μετά την ολοκλήρωση της 
παραπάνω διαδικασίας οι Ο.Τ.Α. αναλαµβάνουν την εκπόνηση των έργων τεχνικής υποδοµής στις οικιστικές περιοχές 
των Ο.Σ. και εντάσσουν αυτά στους προϋπολογισµούς και τα προγράµµατά τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
7.  Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους οι Ο.Σ. µπορούν µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του 
παρόντος, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών τους, να επιλέξουν τη σύναψη συµβάσεων µε τους 
Ο.Τ.Α. για την κατασκευή έργων από κοινού ή µε όποιον άλλον τρόπο δεσµευτούν συµβατικά. Με τις σχετικές συµβάσεις 
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής των έργων υποδοµής, η σύναψη τυχόν δανείων, επιβαρύνσεις, καταβολές 
εισφορών, ο µηχανισµός είσπραξης και οι κυρώσεις για την επιβολή αυτής, η τυχόν από κοινού επιλογή φορέα κατασκευής των 
έργων, η ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τις ήδη ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις των Ο.Σ., οι χρόνοι και οι προθεσµίες, 
µέτρα και ασφαλιστικές δικλείδες για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων, θέµατα εποπτείας και ελέγχου των έργων, 
σύµπραξη µε άλλους φορείς δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, συµβατικές υποκαταστάσεις, επίλυση διαφορών. 
8.  Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3, η εκτέλεση των έργων υποδοµής 
υπάγεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5. 
9.  Η αρµοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των έργων υποδοµής (προϋπολογισµός, καλή κατασκευή, πρόγραµµα 
ολοκλήρωσης) ανήκει στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο ∆ήµος όπου ο Ο.Σ. έχει την έκτασή του. 
10.  Η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, για τους 
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς που συστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του π.δ.93/1987 (16.4.1987). Για τους προϋφιστάµενους 
της 16.4.1987 οικοδοµικούς συνεταιρισµούς αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικών αδειών αποτελεί η 
ολοκλήρωση της χάραξης του οδικού δικτύου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη. 
11.  Όταν οι Ο.Σ. επιτελέσουν το σκοπό τους, µπορεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών τους να λειτουργήσουν 
για δέκα κατ’ ανώτατο όριο έτη ως σωµατείο-σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών. Κατόπιν οι εκτάσεις τους και 
η ευθύνη συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχονται στους οικείους ∆ήµους. 
12.  Για όσους Ο.Σ. δεν εφαρµόσουν τη πολεοδοµική µελέτη µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 3, ανακαλείται η πολεοδοµική 
τους µελέτη και επέρχεται αυτοδίκαια η διάλυσή τους, µετά από διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου Περιφερειάρχη. Όσοι Ο.Σ. 
αναλάβουν την εκτέλεση των έργων υποδοµής στην έκτασή τους, αλλά η εν λόγω προθεσµία εκπνεύσει άπρακτη, διαλύονται 
κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου δικαστηρίου µετά από αίτηση της Περιφέρειας και τα έργα αναλαµβάνει ο Ο.Τ.Α.. 
13.  Οι προϋφιστάµενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν. 
1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει µέχρι σήµερα τα έργα υποδοµής, οφείλουν να τα ολοκληρώσουν 
είτε οι ίδιοι είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 – 7 µέσα σε δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευση του 
παρόντος. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας την ολοκλήρωση των έργων αναλαµβάνουν αυτοδίκαια και 
αποκλειστικά οι οικείοι Ο.Τ.Α.. 
14.  Παρατείνεται για δύο έτη η διάρκεια των Ο.Σ. προκειµένου να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις 
του παρόντος άρθρου και να υποβάλουν χρονοδιάγραµµα –έκθεση έργων υποδοµής προς έγκριση στην Περιφέρεια. 


