
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
(Αττοφ. Μον. Πρωτ. Αθηνών 656/98) 

 

 

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ∆Α - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ 

Αρθρον 1 . ( 1 )  Υπό των οικιστών της εν τη κτηµατική περιφέρεια της κοινότητος Αφιδνών (Κιούρκων) 
Αττικής Ιπποκράτειου Πολιτείας ιδρύεται σωµατείο µε επωνυµίαν "Σύλλογος Οικιστών Ιπποκράτειου 
Πολιτείας", µε έδρα την Ιπποκράτειον Πολιτείαν. (2) Η σφραγίδα του σωµατείου φέρει κύκλον µε την 
επωνυµίαν του Συλλόγου στο µέσον δε αυτού το έτος ιδρύσεως. 
Αρθρον 2. Σκοπός του Συλλόγου είναι η δια παντός νοµίµου µέσου ενασχόλησις/επίλυσις των πάσης 
φύσεως οικιστικών προβληµάτων του οικισµού. Ενδεικτικώς, και σε καµία περίπτωση περιοριστικώς, 
αναφέρονται προβλήµατα τηλεφωνικής συνδέσεως του οικισµού, οδοποιίας, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, 
συγκοινωνίας, σηµάνσεως των οδών, εκχιονισµού, απαγορεύσεως Θήρας κ.α. 
 

Β. ΜΕΛΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ Α ΥΤΩΝ. 

Αρθρον 3. Μέλη του Συλλόγου γίνονται µόνο πρόσωπα ενήλικα, έχοντα εις το όνοµα τους οικοδοµική άδεια 
εν ισχύι εις την Ιπποκράτειον Πολιτείαν ή νόµιµον κτίσµα/κατοικία εις το όνοµα τους, ως και οι σύζυγοι και οι 
ανιόντες και κατιόντες αυτών. 
Για την εγγραφήν απαιτούνται έγγραφος αίτησις συνοδευοµένη µε φωτοτυπία της οικοδοµικής αδείας ή 
συµβολαιογραφικού τίτλου κυριότητας κατοικίας και υπεύθυνος δήλωσις για τους ανιόντες και κατιόντες. 
Εις την έγγραφη αίτηση θα δηλώνεται η πλήρης αποδοχή του καταστατικού. Το Συµβούλιο αποφασίζει 
σχετικώς εντός 20 ηµερών και είναι υποχρεωµένο να δεχθεί αίτηση ατόµων τα οποία πληρούν τους 
παραπάνω όρους, άλλως επιτρέπεται η προσφυγή στη Γ. Συνέλευση. 
Άτοµα που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν µπορούν να γίνουν µέλη του Συλλόγου σε καµία 
περίπτωση. 
Τα µέλη του Συλλόγου καταβάλουν : α) ετήσια συνδροµή µέχρις 30 Ιανουαρίου κάθε ηµερολογιακού έτους 
και β) δικαίωµα εγγραφής. Το ύψος αυτών θα καθορισθεί µε απόφαση της Γ ενικής Συνελεύσεως, η οποία 
δύναται και να τα αυξοµειώνει. 
Τα µέλη του Συλλόγου προσφέρουν άνευ αµοιβής τας υπηρεσίας των για την πραγµατοποίηση των σκοπών 
του Συλλόγου και συµµορφώνονται προς τας εκάστοτε αποφάσεις του ∆. Σ. και των Γ, Συνελεύσεων. 
Ελεύθεροι επαγγελµατίες που θα χρησιµοποιούνται από τον Σύλλογο προς επίλυσιν ζητηµάτων που 
αφορούν τον σκοπό του έναντι αµοιβής, δεν θα είναι µέλη αυτού. 
Τα µέλη του Συλλόγου διαγράφονται των µητρώων (α) κατόπιν αιτήσεως των (β) εν περιπτώσει 
καθυστερήσεως των εισφορών πέραν του έτους. Τα µέλη του Συλλόγου εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τας εκ 
του παρόντος οριζοµένας υποχρεώσεις των έχουν δικαίωµα να προσέρχονται εις τας συνελεύσεις και να 
εκλέγουν και να εκλέγονται. 
 
Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Αρθρον 4. Τους πόρους του Συλλόγου αποτελούν (α) Αι εισφοραί των µελών και τα δικαιώµατα εγγραφής 
(β) Οι τόκοι των καταθέσεων των κεφαλαίων και τα εν γένει εισοδήµατα της περιουσίας του Συλλόγου (γ) Αι 
δωρεαί, κληρονοµίαι, κληροδοσίαι και παν το νοµίµως περιερχόµενον εις το Ταµείον του Συλλόγου. Τα 
κεφάλαια του Συλλόγου, ως και παν υπόλοιπο υπερβαίνον το καθορισθησόµενο από τη Γ ενική Συνέλευση 
ποσό κατατίθενται σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζαν κατ' απόφασιν του ∆. Σ. 
 

∆. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ-∆ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΥ- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ - ∆ΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Αρθρον 5. (α) Ο Σύλλογος εκπροσωπείται υπό του ∆. Σ. του Συλλόγου εις απάσας αυτού τας σχέσεις και 
ενώπιον πάσης ∆ικαστικής, ∆ιοικητικής και άλλης Αρχής και παντός τρίτου (β) Οργανα της ∆ιοικήσεως του 
Συλλόγου είναι : Η συνέλευση και το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αποτελούµενον από πέντε µέλη. 
Αρθρον 6. (1) Εις την Συνέλευσιν του Συλλόγου ανήκει (α) Η εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως και ο έλεγχος των υπό του ∆. Σ. πεπραγµένων (β) Η ψήφισις του υπό 
του ∆. Σ. υποβαλλοµένου ετησίου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων, ο έλεγχος της διαχειρίσεως και η 
έγκρισις του ισολογισµού (γ) Η απόφασις περί παντός ζητήµατος αναγοµένου εις τους σκοπούς του 
Συλλόγου, το οποίο ήθελε ζητήσει εγγράφως το 1/5 τουλάχιστον των µελών (δ) Η τροποποίηση του 
Καταστατικού. (2) Η Συνέλευσις συνέρχεται τακτικώς µεν οσάκις ορίζει τούτο ο νόµος και το καταστασικόν, 



 

εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει τούτο το ∆. Σ. ή επί τη εγγράφω αιτήσει αναγραφούσης και τον λόγον 
συνελεύσεως του 1/5 των µελών. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ο Πρόεδρος υποχρεούται να 
καλέσει την Συνέλευσιν εντός 25 ηµερών το πολύ από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως (3) Τα µέλη του 
Συλλόγου καλούνται υποχρεωτικώς υπό του Προέδρου δΓ ατοµικών προσκλήσεων, ταχυδροµικώς 
αποστελλοµένων 15 τουλάχιστον ηµέρας προ της Συνελεύσεως. Εις τας προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος και 
χρόνος της συνεδριάσεως και τα συζητητέα θέµατα. Τα προσερχόµενα εις την συνέλευσιν µέλη 
υπογράφουν εις ίδιον κατάλογον, τηρούµενον δΓ εκάστην συνεδρίασιν, χρησιµεύον προς βεβαίωσιν της 
απαρτίας. (4) ∆ια την έγκυρον λήψιν αποφάσεων απαιτείται η απαρτία του 1/2 των εχόντων δικαίωµα 
ψήφου µελών. 
Ματαιωθείσης της Συνεδριάσεως ελλείψει απαρτίας ο σύλλογος καλείται και πάλιν εις συνεδρίασιν εντός 15 
ηµερών, ότε λογίζεται εν απαρτία εάν παρίσταται το ήµισυ τουλάχιστον των κατά την πρώτην παράγραφον 
οριζοµένων µελών. Της λεπτοµέρειας ταύτης δέον να γίνεται µνεία εν τη πρόσκληση κυρίως. (5) Αι 
αποφάσεις της συνελεύσεως εξαιρέσει των αρχαιρεσιών λαµβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των 
παρόντων µελών. (6) ∆ια να εκλεγεί τις µέλος του ∆. Σ. απαιτείται να είναι εγγεγραµµένος εις τον Σύλλογον 
από τριών µηνών τουλάχιστον. 
Αρθρο 7. (α) Η εκλογή των µελών του ∆. Σ. ενεργείται ηµέρα Κυριακή εν τακτική συνεδριάσει του Συλλόγου, 
ειδικώς προς τούτο συγκαλουµένης ανά διετίαν και οριζόµενης δΓ αποφάσεως του ∆. Σ. προ 20 ηµερών 
τουλάχιστον προ της ηµέρας της εκλογής. Εις τας προσκλήσεις αναγράφεται η ηµέρα και ώρα ενάρξεως της 
συνελεύσεως, το κατάστηµα της ψηφοφορίας. Την εκλογήν ενεργεί επιτροπή αποτελούµενη εκ του 
Προέδρου, του Γραµµατέως του Συλλόγου και τριών τακτικών ως και τριών προς αντικατάστασιν αυτών 
µελών, οριζοµένων υπό της συνελεύσεως προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας. Η Συνέλευσις εν τη 
περιπτώσει ταύτη ευρίσκεται εις απαρτίαν µε οσαδήποτε µέλη είναι παρόντα. Η εκλογή γίνεται δια µυστικής 
δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας. Το ψηφοδέλτιον δέον να περιέχει τα ονοµατεπώνυµα των συµβούλων τους 
οποίους θέλει να εκλέξει ο εκλογεύς. Πάντα τα τυχόν προκύπτοντα κατά την εκλογήν ζητήµατα λύονται κατά 
πλειοψηφίαν της επιτροπής, (β) Την λήξιν της ψηφοφορίας αποφασίζει η επιτροπή εφόσον δεν 
προσέρχονται ψηφοφόροι ουχί όµως προ της δύσεως του ηλίου. Μετά την λήξιν της ψηφοφορίας άρχεται η 
διαλογή των ψηφοδελτίων, άτινα αριθµούνται και µονογράφονται από τα µέλη της επιτροπής και 
παραδίδονται εις τον Πρόεδρόν συντασσοµένου πίνακος εις τον οποίον αναγράφονται τα ονόµατα των 
ψηφισθέντων και αντιστοίχως ο αριθµός των ψήφων τους οποίους έλαβε έκαστος. Επιλαχόντες θεωρούνται 
οι λαβόντες την σχετικήν πλειοψηφίαν των ψηφισάντων µελών. Εν περιπτώσει ισοψηφίας αποφασίζει ο 
κλήρος. Εν περιπτώσει ολικής ή µερικής ακυρώσεως της εκλογής ο Σύλλογος ενεργεί νέαν εκλογήν εντός το 
πολύ τριών µηνών, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων του παρόντος, (γ) Μετά την επικύρωσιν της 
εκλογής το πρεσβύτερον εκ των εκλεγέντων µελών καλεί εντός πέντε ηµερών τους εκλεγέντος συµβούλους 
προς εκλογήν Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραµµατέως και Ταµίου. Εκλέγεται ο συγκεντρώσας την απόλυτον 
πλειοψηφίαν. Μη επιτευχθείσης απολύτου πλειοψηφίας η εκλογή επαναλαµβάνεται αµέσως εάν το 
Συµβούλιον ευρίσκεται εν ολοµελεία, άλλως η εκλογή είναι έγκυρος και δια σχετικής πλειοψηφίας. Εν 
ισοψηφία αποφασίζει ο κλήρος. Κενούµενης θέσεως συµβούλου διαδέχεται τούτον ο κατά σειράν επιλαχών 
και τοιούτου µη υπάρχοντος ενεργείται εκλογή εντός το πολύ δύο µηνών από της κενώσεως της θέσεως. 
Αρθρον 8. (1) Η θητεία των µελών του ∆. Σ. είναι διετής. Τα µέλη του ∆. Σ. είναι επανεκλέξιµα. Ο επί πέντε 
συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολογήτως απέχων των συνεδριάσεων του ∆. Σ. δύναται να αντικατασταθεί κατά 
τας κενοµένων θέσεων συµβούλων διατάξεις. (2) Εις το ∆. Σ. ανήκουν (α) Η διοίκησις και διαχείρισις των 
υποθέσεων εν γένει του Συλλόγου (β) Η προπαρασκευή όλων των υποθέσεων αίτινες ανήκουν εις την Γεν. 
Συνέλευσιν (γ) Η εκτέλεση των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως. (δ) Η εκπροσώπησις του Συλλόγου, (ε) 
Ο καταρτισµός οιωνδήποτε συµβάσεων δΓ ών ο Σύλλογος αποκτά δικαιώµατα και αναλαµβάνει 
υποχρεώσεις, (στ) Παν άλλον έργον ανατιθέµενον εις αυτό δια του παρόντος. (3) Το ∆. Σ. συνεδριάζει 
καλούµενον υπό του Προέδρου αυτού, οφείλοντος να καλεί τούτο εντός 10 ηµερών όταν ζητηθεί τούτο 
εγγράφως υπό τριών µελών του ∆. Σ. Το ∆. Σ. συνεδριάζει εν απαρτία όταν ο αριθµός των παρισταµένων 
µελών είναι µεγαλύτερος των απόντων. Οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, επί δε ισοψηφίας η 
πρότασις απορρίπτεται. Οι αποφάσεις οσάκις αφορούν προσωπκά θέµατα λαµβάνονται δια µυστικής 
ψηφοφορίας. Το ∆. Σ. µπορεί µε απόφαση του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρόν ή κάποιο από τα µέλη του για 
να το εκπροσωπούν σε ειδικά θέµατα δια µόνης της υπογραφής τους. Περί των συνεδριάσεων τηρούνται εν 
ιδίω βιβλίω πρακτικά υπογραφόµενα υπό πάντων των παρόντων µελών, εν οις καταχωρούνται οι 
αποφάσεις και επί τη αιτήσει µέλους τινός αι µειοψηφούσαι γνώµαι ή και οι προτάσεις αυτού.  
Αρθρον 9. Η συνέλευσις εκλέγει τρεις ελεγκτάς οµού µετά του ∆. Σ. εν ιδίω ψηφοδελτίω εκ των µελών του 
Συλλόγου οίτινες ελέγχουν τα βιβλία και την εν γένει οικονοµικήν διαχείρισιν του ∆. Σ. και υποβάλλουν καθ' 



 

έκαστον έτος προς έγκρισιν εις την Γεν. Συνέλευσιν προς ην θα λογοδοτήσει έκθεσιν µετά σχετικών 
παρατηρήσεων. 
Αρθρον 10. (1) Ο Πρόεδρος διευθύνει τας συνεδριάσεις της Γεν. Συνελεύσεως του ∆. Σ. Τον Πρόεδρον 
κωλυόµενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυοµένου αναπληροί αυτόν ο αρχαιότερος κατά την 
ηλικίαν εκ των µελών του ∆. Σ. κατ'απόφασιν αυτού. (2) Ο Γραµµατεύς συντάσσει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Συλλόγου και του ∆. Σ. άτι να υπογράφονται από τον Πρόεδρον ή Αντιπρόεδρον και 
άπαντα τα παρόντα µέλη του ∆. Σ., τηρεί το µητρώον των µελών και τα δια την λειτουργία του Συλλόγου 
χρήσιµα βιβλία πλην του Ταµείου. Εν περιπτώσει κωλύµµατος ο Γραµµατεύς αναπληρώνεται υπό ετέρου 
συµβούλου υποδεικνυοµένου υπό του ∆. Σ. (3) Ο Ταµίας φυλάττει την χρηµατικήν και πάσαν άλλην 
περιουσίαν του Συλλόγου, παραλαµβάνει τας εισφοράς των µελών, τηρεί βιβλίον απογραφής της 
περιουσίας του Συλλόγου και τα τακτικά βιβλία εισόδων και εξόδων ων οφείλει να υποβάλλει κατάστασιν 
οσάκις ζητηθεί προς τον Σύλλογον και το ∆. Σ. και να δίδει ακριβή λογοδοσία κατά το τέλος εκάστου 
οικονοµικού έτους. Πάσα είσπραξις επ ονόµατι του Συλλόγου ενεργείται υπό του Ταµίου δια της υπογραφής 
αυτού. Τα βιβλία αριθµούνται και µονογράφονται υπό του Προέδρου του Συλλόγου. Πάσα πληρωµή 
ενεργείται δΓ εγγράφου εντολής του Προέδρου και του Γραµµατέως. Ο Τραπεζικός λογαριασµός του 
Συλλόγου θα κινείται µε δύο υπογραφές, η µία των οποίων θα είναι του Ταµίου. Εν περιπτώσει κωλύµµατος 
ο Ταµίας αναπληρούται υπό άλλου µέλους του ∆. Σ. οριζοµένου υπό τούτου δΓ αποφάσεως αυτού. 
 
Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ - ΤΕΛΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Αρθρον 11. (1) ∆ιά την τροποποίησιν του παρόντος απαιτείται απόφασις της Γεν. Συνελεύσεως ειδικώς 
συγκαλουµένης και απαρτιζόµενης από το ήµισυ τουλάχιστον των εχόντων δικαίωµα ψήφου µελών. Η 
σχετική απόφασις δέον να ληφθεί δια της ψήφου των 3/4 των παρόντων µελών. (2) Η διάλυσις του 
Συλλόγου γίνεται δια πλειοψηφίας των µελών της Γ. Σ. κατά τας διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου ή εάν ο αριθµός των µελών καταστεί µικρότερος των είκοσι. Η περιουσία αυτού τότε 
διατίθεται υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών. 
Αρθρον 12. Παν ζήτηµα µη προβλεπόµενον υπό του παρόντος καταστατικού υπάγεται εις την αρµοδιότητα 
της Γ ενικής Συνελεύσεως και τας σχετικός διατάξεις του Αστικού Κώδικος. Το παρόν καταστατικόν εξ 
άρθρων δώδεκα (12) ψηφισθέν υπό των κάτωθι ιδρυτικών µελών του Συλλόγου υπογράφεται παρ' αυτών 
ως έπεται. 
 

Εν Αθήναις 30/11/1997 
ΤΑ ΜΕΛΗ 


