
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Το Δ.Σ κατά τη διάρκεια της θητείας οργανωτικά και σε επίπεδο 

ορθολογικής διοίκησης του Συνεταιρισμού εργάστηκε 

αποτελεσματικά για: 

• Καθορισμό αρμοδιοτήτων για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του συνεταιρισμού. 

• Συγκρότηση ομάδων εργασίας για τον καλύτερο συντονισμό 

ενεργειών στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του.  

•  Ορθολογική κατανομή εισφορών, προτεραιοποίηση εξόδων  

•  Εκκαθάριση Μητρώου μελών / ιδιωτών και επικαιροποίηση 

στοιχείων 

• Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από Μέλη / Ιδιώτες 

•  Διασφάλιση συνεταιριστικής περιουσίας (δασόκτημα 

ΚΟΡΑΚΙΑ, Δασικά τμήματα και οικόπεδο οικισμού ΑΡΙΩΝ) με 

την εγγραφή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

ΠΕΡΑΤΩΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   

ΔΑΣΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΑΚΙΑ 

• Έκδοση ΦΕΚ άρσης αναδασωτέου 

• Διεκδίκηση αποζημίωσης ύψους 130.000 ευρώ 

ολοκληρωμένων έργων αποκατάστασης φυσικού 

περιβάλλοντος από Γενική Διεύθυνση Δασών Υ.Π.Ε.Ν. 

• Καθυστερεί υπέρμετρα με ευθύνη του Υ.Π.Ε.Ν η υπογραφή 

υποβεβλημένων από Σεπτέμβριο 2017 σχεδίων Κ. Υ. Α. για 

την τουριστική Αξιοποίηση της έκτασης. 

• Αναμένεται η ανάρτηση δασικών χαρτών 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ «ΑΡΙΩΝ» 

• Συντήρηση υποδομών, έργων ποιότητας ζωής, κοινόχρηστων 

χώρων και δασικών τμημάτων στο πλαίσιο εξασφάλισης της 

εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας του οικισμού προς 

όφελος των ιδιοκτητών. 



• Τοποθέτηση τεσσάρων ηλιακών φωτιστικών στον Αθλητικό 

Πολυχώρο 

• Εκκρεμεί η υπογραφή υποβληθείσας από Μάιο 2018 Σύμβασης 

Παραχώρησης οδικού δικτύου και ολοκληρωμένων έργων 

κοινόχρηστων χώρων με ευθύνη του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Η 

υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελεί 

προαπαιτούμενο μαζί με την κατασκευή εκατό οικιών σε 

περίπτωση που ο Δήμος μετά από αίτηση θελήσει να εντάξει τον 

οικισμό. 

• Εκκρεμεί η προώθηση από το Δήμο Κύμης Αλιβερίου στη 

Κτηματική Υπηρεσία Δωρεά Υποβληθείσας Μελέτης ήπιας 

Διαμόρφωσης παραλίας από το 2015. 

• Εκκρεμεί η απάντηση από αρμόδιο φορέα διαχείρισης αίτηση 

τηλεπικοινωνιακή σύνδεσης οικισμού. 

• Ο ΟΣΜΑΝ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ν.4030/2011 

άρθρο 39, το ν.3463/2006 άρθρο 4 και τα συμβόλαια 

αγοραπωλησίας συνεχίζει να διαχειρίζεται με συνέπεια, 

υπευθυνότητα και διαφάνεια τα θέματα του οικισμού μέχρι να 

δημιουργηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις αίτησης ένταξης στον 

οικείο Δήμο. 

ΒΓΕΘΙ - ΤΣΟΝΙΜΑ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΒΓΕΘΙ 

Η έκταση 165 στρεμμάτων αποτελεί Συνιδιοκτησία 224 μελών 

συνεταιρισμού. 

• 2013 Αποδοχή δωρεάς εκ μέρους του Οικοδομικού 

Συνεταιρισμού Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΟΣΜΑΝ) 

προς το Δήμο Λαυρεωτικής της Πολεοδομικής Μελέτης σε 

τμήμα του οικισμού παραθεριστικής κατοικίας Βγέθι 

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

• 2013-2017   Εγκρίσεις των επί μέρους μελετών οριοθέτησης 

ρεμάτων και γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και τήρηση 

των απαιτουμένων διαδικασιών (ανάρτηση της πολεοδομικής 

πρότασης κλπ) 



• 2017 Αποστολή του φακέλλου της μελέτης από το Δήμο 

Λαυρεωτικής στη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, προκειμένου 

να ελεγχθεί και να προωθηθεί στο ΠΕΣΥΠΟΘΑ προς 

γνωμοδότηση 

• 2019  Αποστολή παρατηρήσεων της Δ/νσης Χωρικού 

Σχεδιασμού προς το Δήμο Λαυρεωτικής, προκειμένου η 

μελέτη να διορθωθεί (αρπρωτ. 239338/16.1.19) 

• 2020  Υποβολή της διορθωμένης μελέτης 

• 2021  Συντονισμένες ενέργειες προώθησης στο ΠΕΣΥΠΟΘΑ 

του φακέλλου της Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης σε 

τμήμα του οικισμού Βγέθι της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας, 

του Δήμου Λαυρεωτικής, προς γνωμοδότηση 

• Επόμενα βήματα : Υποβολή από ΠΕΣΥΠΟΘΑ στο Υ.Π.ΕΝ 

για σύνταξη σχεδίου Π.Δ. - Γνωμοδότηση ΣτΕ - Έκδοση Π.Δ. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΣΟΝΙΜΑ 

Η έκταση 55 στρεμμάτων αποτελεί συνιδιοκτησία 77 μελών 

συνεταιρισμού 

• 2009 Ανάθεση μελέτης πολεοδόμησης από Δήμο Κερατέας 

• 2009 - 2018  Εγκρίσεις των επί μέρους μελετών οριοθέτησης 

ρεμάτων και γεωλογικής καταλληλότητας καθώς και τήρηση 

των απαιτουμένων διαδικασιών (ανάρτηση της πολεοδομικής 

πρότασης, εξέταση ενστάσεων) 

• 2018 Αποστολή του φακέλλου της μελέτης από το Δήμο 

Λαυρεωτικής στη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού, προκειμένου 

να ελεγχθεί και να προωθηθεί στο ΠΕΣΥΠΟΘΑ προς 

γνωμοδότηση 

• 2021 Αναμένεται η αποστολή αιτηθέντων εγγράφων στη 

Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής από 

μελετητή ώστε να εισαχθεί το θέμα στο ΠΕΣΥΠΟΘΑ. 

• Επόμενα βήματα : Υποβολή από ΠΕΣΥΠΟΘΑ στο Υ.Π.ΕΝ 

για σύνταξη σχεδίου Π.Δ. - Γνωμοδότηση ΣτΕ - Έκδοση Π.Δ. 



ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  

• Το 2005 εγκρίθηκε από Δ.Σ. Ο.Σ.Μ.Α.Ν. και Α.Ν.Σ. η 

ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αγορά από 

μέλη του συνεταιρισμού εκτάσεως 120 στρεμμάτων στη 

περιοχή ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

• Το 2006 υπογράφηκαν συμβόλαια εκτάσεων  έξι (6) - 

δώδεκα (12) στρεμμάτων αντίστοιχα συνιδιοκτησίας 20 

μελών συνεταιρισμού και 09 ιδιωτών και έκτασης τεσσάρων 

(4) στρεμμάτων ιδιοκτησίας ενός (1) μέλους συνεταιρισμού. 

• Το 2009 κατέθεσαν αγωγή στο συνεταιρισμό οι συνιδιοκτήτες 

των εκτάσεων. 

• Το 2011 αποφασίστηκε από Δ.Σ. Ο.Σ.Μ.Α.Ν. η δικαστική 

επίλυση του θέματος  

• Το 2018 με αμετάκλητη απόφαση Αρείου Πάγου 

επιδικάστηκε το ποσό των 1.200.000 ευρώ και μέχρι σήμερα 

έχει καταβληθεί ποσό ύψους 950.000 ευρώ (για τα δύο (2) 

αγροτεμάχια) 

• Συνεχίζεται η μηνιαία πληρωμή ρύθμισης οφειλών οκτώ (8) 

εναπομεινάντων συνιδιοκτητών αμετάκλητης απόφασης 

Αρείου Πάγου. Η σταδιακή εξόφληση προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023 

• Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συγκέντρωση όλων των 

τίτλων ιδιοκτησίας στην κατοχή του και εν συνεχεία η 

αξιοποίηση τους. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

• Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1150/2021 

από 12-05-20121 κατά Δ.Σ. με την οποία αναγνωρίζεται η 

υποχρέωσή του να καταβάλλει στον Ο.Σ.Μ.Α.Ν Συν Π.Ε 

έντοκα το ποσό των 835.000 ευρώ και τα δικαστικά έξοδα 

ύψους 28.000 ευρώ. Ο συνεταιρισμός μέχρι σήμερα έχει 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη 



των ποσών. Ο εναγόμενος την 16η Ιουλίου 2021 κατέθεσε 

έφεση κατά Ο.Σ.Μ.Α.Ν. 

• Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1959/2021 

από 06-08-2021 με την οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση 

του συνεταιρισμού να καταβάλει έντοκα ποσό 515.000 ευρώ 

στους τρείς τελευταίους ενάγοντες υπόθεσης Γραμματικού 

(δύο συνιδιοκτήτες των δύο αγροτεμαχίων  και ένας για το 

τρίτο). Το Δ.Σ. συνεταιρισμού αποφάσισε ομόφωνα την 

αλλαγή νομικής εκπροσώπησης και τη κατάθεση έφεσης. 

• Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες των υπό πολεοδόμηση 

εκτάσεων ΒΓΕΘΙ και ΤΣΟΝΙΜΑ, εξετάζεται η δυνατότητα 

κατάθεσης αγωγών κατά των πωλητών. 

 




