ΑΡΙΘΜΟΣ 18193
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
./.
Στην Αθήνα σήµερα στις είκοσι (20) Μαϊου

του έτους

δύο χιλιάδες τέσσερα (2004), ηµέρα Πέµπτη, στο γραφείο
µου, που βρίσκεται στην οδό Σκουφά αρ. 59, ιδιοκτησίας
Κυβέλης Μολά, παρουσιάστηκαν σε µένα το Συµβολαιογράφο
Αθήνας και κάτοικο Κηφισιάς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ µε έδρα την Αθήνα,

οι παρακάτω µη

εξαιρούµενοι από το Νόµο:
α) Ιωάννης Μεταξάς-Τρίκαρδος, του ∆ηµητρίου και της
Ασπασίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηµένος στην Αθήνα το
1944, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεσµατζόγλου αρ.34,
κάτοχος του Κ.203687/77 δελτίου ταυτότητας του Κ∆΄
Παρ/τος Ασφάλειας Αθήνας, (Α.Φ.Μ. 009512925 – ∆.Ο.Υ.
Χολαργού)
και β) Ηρώ Χατζηγεωργίου του Αντιγόνου και της
Αναστασίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηµένη στη Θεσσαλονίκη
το 1972, κάτοικος Αθήνας, οδός Ηριδανού αρ. 2, κάτοχος του
υπ’ αριθµόν Ξ-505819/1988 δελτίου ταυτότητας του Γ’ Π.Α.
Θεσσαλονίκης (Α.Φ.Μ. 046769989, ∆.Ο.Υ. ∆’ Θεσσαλονίκης),
οι οποίοι ενεργούν στην προκειµένη περίπτωση
εκπρόσωποι της ανώνυµης

ως νόµιµοι

εταιρείας µε την επωνυµία

«LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και
Αξιοποίησης Ακινήτων» («ΛΑΜ∆Α ΟΛΥΜΠΙΑ ΒΙΛΑΤΖ Ανώνυµη

Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων») και τον
διακριτικό τίτλο «L.O.V. Α.Ε.» (Λ.Ο.Β. Α.Ε), µε έδρα το ∆ήµο
Αθηναίων, οδός Λαοδικείας αρ. 16 και Νυµφαίου (ΑΡ.Μ.Α.Ε.
48192/01/Β/01/516(02),

Α.Φ.Μ.

099939710,

∆.Ο.Υ.

Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών). Η εταιρεία αυτή είχε συσταθεί αρχικά µε
την επωνυµία

«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «∆ΗΜ.ΕΠ.Α.Ε.» και έδρα
τη ∆ιοικητική Περιφέρεια του ∆ήµου Αµαρουσίου Αττικής,
δυνάµει του υπ’ αριθµόν 28234/14-11-2000 συµβολαίου της
Συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αργυριάδου-Χονδρού,
όπως αυτό διορθώθηκε µε την υπ’ αριθµόν 28550/2001
πράξη της ίδιας Συµβολαιογράφου, εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµόν

ΕΜ-16514/7-2-2001

απόφαση

του

Νοµάρχη

Αθηνών και δηµοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ’ αριθµόν
1019/14-2-2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Το καταστατικό της εταιρείας αυτής έχει τροποποιηθεί:
α) Μεταξύ άλλων, ως προς την επωνυµία, την έδρα και τον
σκοπό της, δυνάµει της από 10/9/2002 απόφασης της
Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν ΕΜ-14852/2001 απόφαση του
Νοµάρχη

Αθηνών

και

δηµοσιεύτηκε

στο

υπ’

αριθµόν

9488/16-9-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), β) ως προς
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τη διεύθυνση των γραφείων της, δυνάµει του από 18/9/2002
πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύτηκε
στο υπ’ αριθµόν 11365/11-11-2002 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και
Ε.Π.Ε.).

Ειδικότερα

για

το

παρόν,

εµφανιζόµενοι

εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή δυνάµει του από 18/5/2004
πρακτικού του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, του
οποίου επικυρωµένο αντίγραφο προσαρτάται στο υπ’ αριθµόν
18191/2004 συµβόλαιό µου, σε συνδυασµό µε το
22/10/2002

πρακτικού

συγκρότησης

του

από

∆ιοικητικού

Συµβουλίου σε σώµα, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµόν
2220/18-3-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), όπως αυτό
ανασυγκροτήθηκε µε το από 25/11/2003 πρακτικό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµόν
13164/12-12-2003

Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος

Α.Ε.

και

Ε.Π.Ε.).

Επικυρωµένα αντίγραφα των προαναφεροµένων Φ.Ε.Κ. καθώς
και

του

κωδικοποιηµένου

καταστατικού

της

εταιρείας,

προσαρτώνται στο υπ’ αριθµόν 18191/2004 συµβόλαιό µου.
Οι

εµφανισθέντες,

όπως

παρίστανται,

ζήτησαν

τη

σύνταξη του παρόντος, µε το οποίο δήλωσαν ότι η νόµιµα
εκπροσωπούµενη από αυτούς εταιρεία µε την επωνυµία
«LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης
και

Αξιοποίησης

Ακινήτων»

έχει

στην

αποκλειστική

κυριότητα, νοµή και κατοχή της:

Α)

Το σύνολο των οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδοµικού

συγκροτήµατος που ανεγείρεται στο παρακάτω περιγραφόµενο

οικόπεδο, άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις, που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής,
εντός του εγκεκριµένου σχεδίου και στην περιφέρεια του
οµώνυµου ∆ήµου, το οποίο καταλαµβάνει ολόκληρο το υπ’
αριθµόν δύο (2) Οικοδοµικό Τετράγωνο, περικλειόµενο από
τις

οδούς

Νερατζιωτίσσης,

Αµαρυσίας

Αρτέµιδος,

νέο

πεζόδροµο Αγ. Θωµά και δίκτυο ανωνύµων πεζοδρόµων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ Ο.Τ. 2
Το οικόπεδο που καταλαµβάνει ολόκληρο το υπ’
αριθµόν δύο (2) Οικοδοµικό Τετράγωνο περικλείεται από τις
οδούς Νερατζιωτίσσης, Αµαρυσίας Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο
Αγ. Θωµά και δίκτυο ανωνύµων πεζοδρόµων, έχει έκταση
σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα έξι και 25/οο
(46.436,25) τετραγωνικά µέτρα, εµφαίνεται µε τα περιµετρικά
στοιχεία Ν1 - Ν2 - Ν3 - Ν4 - Ν5 - Ν6 - Ν7 - Ν8 - Ν9 - Ν10 Ν11 - Ν12 - Ν13 - Ν14 - Ν15 - Ν16 - Ν17 - Ν18 - Ν19 - Ν20
- Ν21 - Ν22 - Ν23 - Ν24 - Ν25 - Ν26 - Ν27 - Ν28 - Ν29 –
Ν30 – Ν31 – Ν32 – Ν33 – Ν34 – Ν35 – Ν36- Ν37- Ν38 – Ν39
- Ν1 στο από Μαϊου 2004 τοπογραφικό διάγραµµα του
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου, το οποίο φέρει
τη δήλωση του Ν.651/1977 ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο
και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές
διατάξεις και ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17
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του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήµα.
Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό, το οποίο προσαρτάται στο
υπ’ αριθµόν 18191/2004 συµβόλαιό µου, το ανωτέρω
οικόπεδο συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Ν1-Ν2
µήκους είκοσι τριών και 92/οο (23,92) µέτρων µε ανώνυµο
πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν4-Ν5-Ν6 µήκους της Ν4-Ν5 τριάντα
και 96/οο (30,96) µέτρων και της Ν5-Ν6 δώδεκα και 52/οο
(12,52) µέτρων µε ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν7-Ν8
µήκους σαράντα τεσσάρων και 60/οο (44,60) µέτρων µε
ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν11-Ν12 µήκους τριάντα
και 62/οο (30,62) µέτρων µε ανώνυµο πεζόδροµο, σε
πρόσωπο Ν13-Ν14 είκοσι οκτώ και 78/οο (28,78) µέτρων µε
ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν15-Ν16-Ν17 µήκους της
Ν15-Ν16 σαράντα έξι και 12/οο (46,12) µέτρων και της Ν16Ν17 τριάντα εννιά και 22/οο (39,22) µέτρων µε ανώνυµο
πεζόδροµο και σε πρόσωπο Ν18-Ν19 µήκους εξήντα ενός και
72/οο

(61,72)

µέτρων

µε

ανώνυµο

πεζόδροµο,

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Ν2-Ν3-Ν4 µήκους της Ν2Ν3 οκτώ και 09/οο (8,09) µέτρων και της Ν3-Ν4 δέκα έξι και
43/οο (16,43) µέτρων µε ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο
(τεθλασµένη πλευρά) Ν8-Ν9-Ν10-Ν11 µήκους της Ν8-Ν9
οκτώ και 61/οο (8,61) µέτρων, της Ν9-Ν10 τεσσάρων και
30/οο (4,30) µέτρων και της Ν10-Ν11 δέκα τριών και 55/οο
(13,55) µέτρων, µε ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν14Ν15 µήκους σαράντα τεσσάρων και 02/οο (44,02), µε

ανώνυµο πεζόδροµο, σε πρόσωπο Ν17-Ν18 µήκους είκοσι
ενός και 62/οο (21,62) µέτρων µε ανώνυµο πεζόδροµο και σε
πρόσωπο (τεθλασµένη πλευρά) Ν19-Ν20-Ν21 µήκους της
Ν19-Ν20 τριάντα πέντε και 35/οο (35,35) µέτρων και της
Ν20-Ν21

ενενήντα

και

82/οο

(90,82)

µέτρων

µε

νέο

πεζόδροµο Αγίου Θωµά, ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο Ν33Ν34-Ν35-Ν36-Ν37-Ν38-Ν39-Ν1, µήκους της Ν33-Ν34 έξι
και 39/οο (6,39) µέτρων, της Ν34-Ν35 επτά και 28/οο (7,28)
µέτρων, της Ν35-Ν36 είκοσι και 99/οο (20,99) µέτρων, της
Ν36-Ν37 πέντε και 56/οο (5,56) µέτρων, της Ν37-Ν38 πέντε
και 56/οο (5,56) µέτρων, της Ν38-Ν39 τριάντα επτά και
78/οο (37,78) µέτρων και της Ν39-Ν1 δέκα οκτώ και 58/οο
(18,58) µέτρων µε την οδό Νερατζιωτίσσης, σε πρόσωπο Ν6Ν7 µήκους σαράντα εννιά και 41/οο (49,41) µέτρων µε
ανώνυµο πεζόδροµο και σε πρόσωπο Ν12-Ν13 µήκους
τριάντα

εννιά

και

06/οο

(39,06)

µέτρων

µε

ανώνυµο

πεζόδροµο, ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο (καµπύλη πλευρά) Ν31-Ν32Ν33, µήκους της Ν31-Ν32 είκοσι και 73/οο (20,73) µέτρων
και της Ν32-Ν33 είκοσι και 73/οο (20,73) µέτρων, µε τη
συµβολή των οδών Νερατζιωτίσσης και Αµαρυσίας Αρτέµιδος
και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο Ν31 - Ν30 - Ν29 - Ν28 - Ν27
- Ν26 - Ν25 - Ν24 - Ν23 - Ν22 - Ν21, µήκους της Ν31-Ν30
είκοσι έξι και ι15/οο (26,15) µέτρων, της Ν30-Ν29 δέκα
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τεσσάρων και 80/οο (14,80) µέτρων, της Ν29-Ν28 δέκα
τεσσάρων και 80/οο (14,80) µέτρων, της Ν28-Ν27 είκοσι και
69/οο (20,69) µέτρων, της Ν27-Ν26 είκοσι τεσσάρων και
57/οο (24,57) µέτρων, της Ν26-Ν25 είκοσι και 58/οο (20,58)
µέτρων, της Ν25-Ν24 τριάντα ενός και 18/οο (31,18) µέτρων,
της Ν24-Ν23 εκατόν δέκα πέντε και 61/οο (115,61) µέτρων,
της Ν23-Ν22 τριάντα τριών και 03/οο (33,03) µέτρων και της
Ν22-Ν21 εξήντα ενός και 58/οο (61,58) µέτρων µε την οδό
Αµαρυσίας Αρτέµιδος.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Το ανωτέρω οικόπεδο περιήλθε στην νόµιµα εκπροσωπούµενη
στο παρόν εταιρεία τµηµατικά,

µε αγορές

επιµέρους

οικοπέδων ευρισκοµένων εντός των υπ’ αριθµούς 1064, 1065,
1066,

1068,

1069,

1071,

1072

και

1074

παλαιών

οικοδοµικών τετραγώνων του ∆ήµου Αµαρουσίου, δυνάµει των
ακολούθων

πωλητηρίων

34338/6-8-2001
Παρασκευής

1)

Συµβολαιογράφου

Λαζαράκου-Χαραλάµπους,

34339/6-8-2001
Παρασκευής

της

συµβολαίων:

της

2)

Συµβολαιογράφου

Λαζαράκου-Χαραλάµπους,

3)

υπ’

αριθµόν

Αµαρουσίου
υπ’

αριθµόν

Αµαρουσίου
υπ’

αριθµόν

3551/6-8-2001 του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου
Αηδώνη

Μπέση,

4)

υπ’

αριθµόν

3552/8-8-2001

του

Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 5) υπ’
αριθµόν

3553/8-8-2001

του

Συµβολαιογράφου

Αθηνών

Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 6) υπ’ αριθµόν 3554/8-8-2001 του

Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 7) υπ’
αριθµόν

3555/8-8-2001

του

Συµβολαιογράφου

Αθηνών

Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 8) υπ’ αριθµόν 3561/13-8-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 9)
υπ’ αριθµόν 3562/13-8-2001 του Συµβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 10) υπ’ αριθµόν 3599/18-9-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση και
υπ’ αριθµόν 3628/23-11-2001 του ίδιου Συµβολαιογράφου,
11) υπ’ αριθµόν 3629/23-11-2001 του Συµβολαιογράφου
Αθηνών

Νικολάου

34788/14-1-2002

Αηδώνη
της

Μπέση,

12)

Συµβολαιογράφου

υπ’

αριθµόν

Αµαρουσίου

Παρασκευής Λαζαράκου-Χαραλάµπους, 13) υπ’ αριθµόν
34876/4-2-2002

της

Συµβολαιογράφου

Αµαρουσίου

Παρασκευής Λαζαράκου-Χαραλάµπους, 14) υπ’ αριθµόν
3702/22-2-2002 του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου
Αηδώνη Μπέση, 15) υπ’ αριθµόν 10024/28-3-2002 της
Συµβολαιογράφου Αµαρουσίου Ειρήνης Χρα-Κωνσταντινίδη,
16) υπ’ αριθµόν

5869/3-7-2002 της Συµβολαιογράφου

Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου,
17) υπ’ αριθµόν 5883/9-7-2002 της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου,
18) υπ’ αριθµόν 5887/9-7-2002 της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου,
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19) υπ’ αριθµόν 5890/10-7-2002 της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου,
20) υπ’ αριθµούς 5893/10-7-2002, 6057/1-11-2002 και
6125/16-12-2002

της

Συµβολαιογράφου

Αθηνών

Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου, 21) υπ’
αριθµούς

6129/18-12-2002

Συµβολαιογράφου

και

6248/12-3-2003

Αθηνών

της

Αναστασίας-Ιωσηφίνας

Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου, 22) υπ’ αριθµόν 6247/12-32003 της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας
Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου, 23) υπ’ αριθµόν 34340/6-82001

της

Συµβολαιογράφου

Λαζαράκου-Χαραλάµπους,

Αµαρουσίου

Παρασκευής

υπ’ αριθµούς 5871/4-7-2002,

5872/4-7-2002 και 6686/11-2-2004 της Συµβολαιογράφου
Αθηνών Αναστασίας-Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη-Πλακοπούλου,
24) υπ’ αριθµόν 3564/4-9-2001 του Συµβολαιογράφου
Αθηνών

Νικολάου

34482/12-10-2001,
2002

της

Αηδώνη

της

και

34483/12-10-2001

Συµβολαιογράφου

Λαζαράκου-Χαραλάµπους,
2001

Μπέση

υπ’

και

Αµαρουσίου

αριθµούς

34900/8-2Παρασκευής

25) υπ’ αριθµόν 34456/5-10-

Συµβολαιογράφου

Αµαρουσίου

Παρασκευής

Λαζαράκου-Χαραλάµπους, 26) υπ’ αριθµόν 3558/9-8-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 27)
υπ’ αριθµόν 3569/10-9-2001 του Συµβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 28) υπ’ αριθµόν 3604/25-10-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 29)

υπ’ αριθµόν 3711/1-3-2002 του Συµβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 30) υπ’ αριθµόν 3556/8-8-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, και
όπως οι απώτεροι τίτλοι ιδιοκτησίας εκτίθενται και ιστορούνται
στην

υπ’

οριζοντίου

αριθµόν

18191/2004

ιδιοκτησίας,

στην

πράξη
οποία

µου

σύστασης

αναφέρονται

οι

εµφανισθέντες προς αποφυγήν επαναλήψεων.
Με το άρθρο 6 του Ν.3207/2003 που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθµόν 302/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), του οποίου
επικυρωµένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, εγκρίθηκε
ρυµοτοµικό σχέδιο στον υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού
Αθλητικού

Κέντρου

Αθήνας

(Ο.Α.Κ.Α.),

όπως

αυτός

προβλέπεται στο ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας (περ. ε’ της
παραγράφου 2.3. του Παραρτήµατος Α του άρθρου 15 του
Ν.1515/1985 η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του
Ν.2730/1999, Φ.Ε.Κ. 130 Α’) και ειδικότερα στην περιοχή
που απεικονίζεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:5000 που
θεωρήθηκε

από

τον

Προϊστάµενο

του

Οργανισµού

Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε
φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκε µε τον ίδιο ως άνω Νόµο στο
προαναφερόµενο

Φ.Ε.Κ.

υπ’

αριθµόν

302/24-12-2003

Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), µε τον καθορισµό οικοδοµήσιµων χώρων,
οδών, πεζοδρόµων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και τη
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δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου για πεζούς και
τροποποιήθηκε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο µε την
κατάργηση οικοδοµικών τετραγώνων, οδών, κοινόχρηστων
χώρων, και τη δηµιουργία νέων οικοδοµικών τετραγώνων και
τον καθορισµό οδών, πεζοδρόµων, κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου και

χώρο

παιδικού σταθµού –

αναψυχής –

αθλητισµού όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο διάγραµµα
κλίµακας 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος

Τοπογραφικών

Εφαρµογών

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

και του

οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκε µε τον ίδιο
ως άνω Νόµο στο προαναφερόµενο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµόν
302/24-12-2003

Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος

Α’).

Η

έγκριση

του

ρυµοτοµικού σχεδίου επέχει θέση Πράξης Εφαρµογής. Με τον
ίδιο

Νόµο

καθορίστηκαν

οι

όροι

δόµησης

για

τα

δηµιουργηθέντα υπ’ αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 οικοδοµικά
τετράγωνα µε σκοπό την κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων
για

τη

δηµιουργία

Ολυµπιακού

Χωριού

Φιλοξενίας

∆ηµοσιογράφων, καθώς και οι χρήσεις γης µετά την τέλεση
των

Ολυµπιακών

Αγώνων

2004.

Στους

πιο

πάνω

καθορισθέντες χώρους εγκρίθηκε η θέση και η διάταξη των
κτηρίων

όπως

φαίνονται

σε

τρία

(3)

τοπογραφικά

διαγράµµατα κλίµακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό
διάγραµµα 1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράµµατα
κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραµµα κάλυψης 1:1000

που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων

και των

οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκαν µε τον
ίδιο ως άνω Νόµο στο προαναφερόµενο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµόν
302/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’). Η έγκριση αυτή επέχει
θέση άδειας της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής για την
εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυµπιακή και
µεταολυµπιακή χρήση του έργου.
∆υνάµει της υπ’ αριθµόν 18191/2004 πράξης µου, που
έχει

µεταγραφεί

νόµιµα

στα

βιβλία

µεταγραφών

του

Υποθηκοφυλακείου Αµαρουσίου, η οικοπεδούχος εταιρεία
υπήγαγε το οικοδοµικό συγκρότηµα που ανεγείρεται στο υπ΄
αριθµόν δύο (2) οικοδοµικό τετράγωνο, µε την επωνυµία
«ΗΛΙ∆Α 1»,

στις διατάξεις του Νόµου 3741/29 και των

άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασµό
και µε το Ν.∆. 1024/71,

ορίζοντας µεταξύ άλλων ότι

το

οικοδοµικό αυτό συγκρότηµα περιλαµβάνει δέκα τέσσερα (14)
Κτήρια, ανεξάρτητα λειτουργικά, κατανεµόµενα σε τρεις (3)
κτηριακές ενότητες, και συγκεκριµένα τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α», η
οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία Α01, Α02, Α03
και Α04, τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Β», η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια
µε τα στοιχεία Β01, Β02, Β03, Β04 και Β05, και τη
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«ΓΕΙΤΟΝΙΑ C», η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα
στοιχεία C01, C02, C03, C04 και C05. Καθένα από τα Κτήρια
θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο
όροφο πάνω από το ισόγειο. Επίσης, κάθε Κτήριο θα
περιλαµβάνει
ιδιοκτησίες,

αυτοτελείς

και

κοινόχρηστους

ανεξάρτητες

και

οριζόντιες

κοινόκτητους

χώρους,

πράγµατα και εγκαταστάσεις και θα διέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 3741/29 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού
Κώδικα, σε συνδυασµό µε το Ν.∆. 1024/71, και από τις
διατάξεις της προαναφερόµενης πράξης σύστασης οριζοντίου
ιδιοκτησίας. Το οικοδοµικό αυτό Συγκρότηµα αποτελεί ένα
ενιαίο λειτουργικά οικοδοµικό Συγκρότηµα µαζί µε αυτό που
θα κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 3, το οποίο περικλείεται από τις
οδούς Αµαρυσίας Αρτέµιδος, Φαιάκων νέο πεζόδροµο Αγίου
Θωµά και δίκτυο ανωνύµων πεζοδρόµων, αποτελούµενο από
µία (1) κτηριακή ενότητα µε τον χαρακτηρισµό «ΓΕΙΤΟΝΙΑ D»,
η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία D01, D02,
D03 και D04 και φέρει την ονοµασία «ΗΛΙ∆Α 2».
Επίσης
κατασκευάζεται
Κανονισµών

το

βάσει

όπως

οικοδοµικό
των

αυτό

ισχυόντων

καθορίζονται

στο

συγκρότηµα
Πολεοδοµικών

άρθρο

6

του

Ν.3207/2003 που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµόν 302/24-122003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), του οποίου επικυρωµένο αντίγραφο
προσαρτάται στο παρόν, και των ακολούθων στοιχείων:
Α> Των από Ιουλίου 2003 σχεδιαγραµµάτων του Αρχιτέκτονα

Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου στα οποία εµφαίνονται:
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Α01
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Α02
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Α03
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
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η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Α04
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Β01
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Β02
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Β03
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β04
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β04
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Β04
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β04
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β04

η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Β04
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ Β05
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ C01
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ C02
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C03
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C03
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ C03
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C03
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η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C03
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ C03
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ C04
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ C05
η κάτοψη των
Β>

Του

από

Μαϊου

2004

σχεδιαγράµµατος

κάτοψης

Υποσταθµών ∆.Ε.Η. Γειτονιών Α, Β και C (τυπικών) του ίδιου
Μηχανικού
Γ> Του από Ιουνίου 2003 διαγράµµατος κάλυψης.
∆> Του από Μαϊου 2004 τοπογραφικού διαγράµµατος
περιβάλλοντος χώρου του ίδιου Μηχανικού
Ε> Του από Μαϊου 2004 πίνακα οριζοντίων ιδιοκτησιών
Κτηρίων Γειτονιών A, B και C, του ίδιου Μηχανικού, ο οποίος
περιλαµβάνει: α) τον πίνακα χαρακτηριστικών Κτηρίων Ο.Τ. 2
& Ο.Τ. 3, β) τους πίνακες κατανοµής ποσοστών ΚΤΗΡΙΟΥ Α01

(τµήµατα Α & Β), ΚΤΗΡΙΟΥ Α02 (τµήµατα Α & Β), ΚΤΗΡΙΟΥ
Α03, ΚΤΗΡΙΟΥ Α04 (τµήµα Α), ΚΤΗΡΙΟΥ Α04 (τµήµα Β),
ΚΤΗΡΙΟΥ Β01 (τµήµα Α), ΚΤΗΡΙΟΥ Β01 (τµήµα Β), ΚΤΗΡΙΟΥ
Β02, ΚΤΗΡΙΟΥ Β03 (τµήµατα Α & Β), ΚΤΗΡΙΟΥ Β04,
ΚΤΗΡΙΟΥ Β05 (τµήµα Α), ΚΤΗΡΙΟΥ Β05 (τµήµα Β), ΚΤΗΡΙΟΥ
C01 (τµήµα Α), ΚΤΗΡΙΟΥ C01 (τµήµα Β), ΚΤΗΡΙΟΥ C02,
ΚΤΗΡΙΟΥ C03 (τµήµατα Α & Β), ΚΤΗΡΙΟΥ C04, ΚΤΗΡΙΟΥ
C05 (τµήµατα Α & Β), γ) τον πίνακα Τούνελ Α µεταξύ των
Γειτονιών Α & Β και Τούνελ Β µεταξύ των Γειτονιών Β & C, δ)
τον πίνακα συνιδιοκτησίας Κτηρίων επί του συνολικού
οικοπέδου Ο.Τ. 02 και ε) τον πίνακα συµµετοχής σε κοινές
δαπάνες και ψήφους Συγκροτήµατος A/B/C/D.
'Ολα τα παραπάνω σχεδιαγράµµατα και ο πίνακας
προσαρτώνται στην υπ’ αριθµόν 18191/2004 πράξη µου.

Β)

Το σύνολο των οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδοµικού

συγκροτήµατος που ανεγείρεται στο παρακάτω περιγραφόµενο
οικόπεδο, άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες
πολεοδοµικές διατάξεις, που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής,
εντός του εγκεκριµένου σχεδίου και στην περιφέρεια του
οµώνυµου ∆ήµου, το οποίο καταλαµβάνει ολόκληρο το υπ’
αριθµόν τρία (3) Οικοδοµικό Τετράγωνο, περικλειόµενο από

Φύλλο 10
τις οδούς Αµαρυσίας Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο Αγ. Θωµά,
Φαιάκων και ανώνυµο πεζόδροµο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ Ο.Τ. 3
Το οικόπεδο που καταλαµβάνει ολόκληρο το υπ’
αριθµόν τρία (3) Οικοδοµικό Τετράγωνο περικλείεται από τις
οδούς Αµαρυσίας Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο Αγ. Θωµά,
Φαιάκων

και

ανώνυµο

πεζόδροµο,

έχει

έκταση

έντεκα

χιλιάδες τριάντα ένα (11.031) τετραγωνικά µέτρα, εµφαίνεται
µε τα περιµετρικά στοιχεία Ν40 -Ν41 -Ν42 -Ν43 -Ν44 -Ν45 Ν46 -Ν47 -Ν48 -Ν49 -Ν50 -Ν51 -Ν52 -Ν53 -Ν54 -Ν55 -Ν56
-Ν57 -Ν40 στο από Μαϊου 2004 τοπογραφικό διάγραµµα του
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου, το οποίο φέρει
τη δήλωση του Ν.651/1977 ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο
και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές
διατάξεις και ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 17
του Ν.1337/1983 και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήµα.
Σύµφωνα µε το διάγραµµα αυτό, το οποίο προσαρτάται στο
υπ’ αριθµόν 18192/2004 συµβόλαιό µου, το ανωτέρω
οικόπεδο συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Ν40Ν41-Ν42 µήκους της Ν40-Ν41 δέκα έξι και 70/οο (16,70)
µέτρων και της Ν41-Ν42 δέκα πέντε και 95/οο (15,95)
µέτρων µε ανώνυµο πεζόδροµο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο
Ν42-Ν43-Ν44-Ν45-Ν46-Ν47 µήκους της Ν42-Ν43 έξι και
56/οο (6,56) µέτρων, της Ν43-Ν44 έξι και 56/οο (6,56)
µέτρων, της Ν44-Ν45 επτά και 78/οο (7,78) µέτρων, της Ν45-

Ν46 επτά και 78/οο (7,78) µέτρων και της Ν46-Ν47 οκτώ και
70/οο

(8,70)

µέτρων,

µε

την

οδό

Φαιάκων,

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο Ν47 -Ν48 -Ν49 -Ν50,
µήκους της Ν47-Ν48 οκτώ και 70/οο (8,70) µέτρων, της Ν48Ν49 είκοσι εννιά και 82/οο (29,82) µέτρων και της Ν49-Ν50
ογδόντα έξι και 91/οο (86,91) µέτρων, µε την οδό Φαιάκων,
ΝΟΤΙΑ σε πρόσωπο (καµπύλη πλευρά) Ν50-Ν51-Ν52-Ν53,
µήκους της Ν50-Ν51 τεσσάρων και 18/οο (4,18) µέτρων, της
Ν51-Ν52 τριών και 36/οο (3,36) µέτρων, της Ν52-Ν53
τεσσάρων και 06/οο (4,06) µέτρων µε τη συµβολή των οδών
Αµαρυσίας

Αρτέµιδος

και

Φαιάκων,

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ

σε

πρόσωπο Ν53-Ν54-Ν55-Ν56, µήκους της Ν53-Ν54 είκοσι
τριών και 94/οο (23,94) µέτρων, της Ν54-Ν55 είκοσι δύο και
88/οο (22,88) µέτρων, της Ν55-Ν56 σαράντα ενός και 10/οο
(41,10) µέτρων, µε την οδό Αµαρυσίας Αρτέµιδος και
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο Ν40-Ν57-Ν56, µήκους της Ν40Ν57 ενενήντα δύο και 72/οο (92,72) µέτρων και της Ν57-Ν56
ενενήντα οκτώ και 53/οο (98,53) µέτρων µε νέο πεζόδροµο
Αγίου Θωµά.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
Το

ανωτέρω

οικόπεδο

περιήλθε

στην

νόµιµα

εκπροσωπούµενη στο παρόν εταιρεία τµηµατικά, µε αγορές
επιµέρους οικοπέδων ευρισκοµένων εντός των υπ’ αριθµούς

Φύλλο 11
833, 835, P832, P833, 1071, 1072, 1073 και 1074 παλαιών
οικοδοµικών τετραγώνων του ∆ήµου Αµαρουσίου, δυνάµει
των ακολούθων πωλητηρίων συµβολαίων: 1) υπ’ αριθµόν
34340/6-8-2001
Παρακευής

της

Συµβολαιογράφου

Λαζαράκου-Χαραλάµπους

και

Αµαρουσίου
υπ’

αριθµούς

5871/4-7-2002, 5872/4-7-2002 και 6686/11-2-2004 της
Συµβολαιογράφου

Αθηνών

Αναστασίας

-

Ιωσηφίνας

Καρινιωτάκη - Πλακοπούλου, 2) υπ’ αριθµόν 3559/9-8-2001
του Συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Αηδώνη Μπέση, 3)
υπ’ αριθµόν 3570/10-9-2001 του Συµβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αηδώνη Μπέση,

4) υπ’ αριθµόν 5910/19-7-2002

της Συµβολαιογράφου Αθηνών
Καρινιωτάκη - Πλακοπούλου,

Αναστασίας - Ιωσηφίνας
5) υπ’ αριθµόν 5921/26-7-

2002 της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας - Ιωσηφίνας
Καρινιωτάκη - Πλακοπούλου, 6) υπ’ αριθµόν 5926/30-72002 της Συµβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας - Ιωσηφίνας
Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου,

και όπως οι απώτεροι τίτλοι

ιδιοκτησίας εκτίθενται και ιστορούνται στην υπ’ αριθµόν
18192/2004 πράξη µου σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας,
στην οποία αναφέρονται οι εµφανισθέντες προς αποφυγήν
επαναλήψεων.
Με το άρθρο 6 του Ν.3207/2003 που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθµόν 302/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), του οποίου
επικυρωµένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν, εγκρίθηκε
ρυµοτοµικό σχέδιο στον υπερτοπικό πόλο του Ολυµπιακού

Αθλητικού

Κέντρου

Αθήνας

(Ο.Α.Κ.Α.),

όπως

αυτός

προβλέπεται στο ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας (περ. ε’ της
παραγράφου 2.3. του Παραρτήµατος Α του άρθρου 15 του
Ν.1515/1985 η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του
Ν.2730/1999, Φ.Ε.Κ. 130 Α’) και ειδικότερα στην περιοχή
που απεικονίζεται στο διάγραµµα κλίµακας 1:5000 που
θεωρήθηκε

από

τον

Προϊστάµενο

του

Οργανισµού

Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε
φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκε µε τον ίδιο ως άνω Νόµο στο
προαναφερόµενο

Φ.Ε.Κ.

υπ’

αριθµόν

302/24-12-2003

Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), µε τον καθορισµό οικοδοµήσιµων χώρων,
οδών, πεζοδρόµων, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και τη
δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου πρασίνου για πεζούς και
τροποποιήθηκε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο µε την
κατάργηση οικοδοµικών τετραγώνων, οδών, κοινόχρηστων
χώρων, και τη δηµιουργία νέων οικοδοµικών τετραγώνων και
τον καθορισµό οδών, πεζοδρόµων, κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου και

χώρο

παιδικού σταθµού –

αναψυχής –

αθλητισµού όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο διάγραµµα
κλίµακας 1:2000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος

Τοπογραφικών

Εφαρµογών

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

και του

οποίου αντίτυπο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκε µε τον ίδιο

Φύλλο 12
ως άνω Νόµο στο προαναφερόµενο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµόν
302/24-12-2003

Φ.Ε.Κ.

(Τεύχος

Α’).

Η

έγκριση

του

ρυµοτοµικού σχεδίου επέχει θέση Πράξης Εφαρµογής. Με τον
ίδιο

Νόµο

καθορίστηκαν

οι

όροι

δόµησης

για

τα

δηµιουργηθέντα υπ’ αριθµούς 1, 2, 3, 4 και 5 οικοδοµικά
τετράγωνα µε σκοπό την κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων
για

τη

δηµιουργία

Ολυµπιακού

Χωριού

Φιλοξενίας

∆ηµοσιογράφων, καθώς και οι χρήσεις γης µετά την τέλεση
των

Ολυµπιακών

Αγώνων

2004.

Στους

πιο

πάνω

καθορισθέντες χώρους εγκρίθηκε η θέση και η διάταξη των
κτηρίων

όπως

φαίνονται

σε

τρία

(3)

τοπογραφικά

διαγράµµατα κλίµακας 1:200 και σε ένα (1) τοπογραφικό
διάγραµµα 1:500, καθώς και σε τρία (3) διαγράµµατα
κάλυψης 1:200 και σε ένα (1) διάγραµµα κάλυψης 1:1000
που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης
Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων

και των

οποίων αντίτυπα σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύτηκαν µε τον
ίδιο ως άνω Νόµο στο προαναφερόµενο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθµόν
302/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’). Η έγκριση αυτή επέχει
θέση άδειας της αρµόδιας Πολεοδοµικής Αρχής για την
εκτέλεση των εργασιών που αφορούν την Ολυµπιακή και
µεταολυµπιακή χρήση του έργου.
∆υνάµει της υπ’ αριθµόν 18192/2004 πράξης µου, που
έχει

µεταγραφεί

νόµιµα

στα

βιβλία

µεταγραφών

του

Υποθηκοφυλακείου Αµαρουσίου, η οικοπεδούχος εταιρεία
υπήγαγε το οικοδοµικό συγκρότηµα που ανεγείρεται στο υπ΄
αριθµόν τρία (3) οικοδοµικό τετράγωνο, µε την επωνυµία
«ΗΛΙ∆Α 2»,

στις διατάξεις του Νόµου 3741/29 και των

άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασµό
και µε το Ν.∆. 1024/71,

ορίζοντας µεταξύ άλλων ότι

το

οικοδοµικό αυτό συγκρότηµα περιλαµβάνει Τέσσερα (4)
κτήρια, ανεξάρτητα λειτουργικά, τα οποία αποτελούν τη
«ΓΕΙΤΟΝΙΑ D» και χαρακτηρίζονται µε τα στοιχεία D01, D02,
D03, D04. Καθένα από τα κτήρια θα αποτελείται από
υπόγειο, ισόγειο, πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο πάνω από το
ισόγειο.

Επίσης, κάθε Κτήριο περιλαµβάνει αυτοτελείς και

ανεξάρτητες

οριζόντιες

ιδιοκτησίες,

κοινόχρηστους

και

κοινόκτητους χώρους, πράγµατα και εγκαταστάσεις και θα
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/29 και των άρθρων
1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασµό µε το Ν.∆.
1024/71, και από τις διατάξεις της προαναφερόµενης πράξης
σύστασης

οριζοντίου

ιδιοκτησίας.

Το

οικοδοµικό

αυτό

Συγκρότηµα θα αποτελέσει ένα ενιαίο λειτουργικά οικοδοµικό
Συγκρότηµα µαζί µε αυτό που κατασκευάζεται στο Ο.Τ. 2, το
οποίο περικλείεται από τις οδούς Νερατζιωτίσσης, Αµαρυσίας
Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο Αγ. Θωµά και δίκτυο ανωνύµων
πεζοδρόµων, αποτελούµενο από τρεις (3) κτηριακές ενότητες

Φύλλο 13
και συγκεκριµένα τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α», η οποία περιλαµβάνει τα
Κτήρια µε τα στοιχεία Α01, Α02, Α03 και Α04, τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Β», η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία Β01, Β02,
Β03, Β04 και Β05, και τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ C», η οποία
περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία C01, C02, C03, C04
και C05 και φέρει την ονοµασία «ΗΛΙ∆Α 1».
Επίσης
κατασκευαστεί
Κανονισµών

το

οικοδοµικό

βάσει
όπως

των

αυτό
ισχυόντων

καθορίζονται

στο

συγκρότηµα

θα

Πολεοδοµικών
άρθρο

6

του

Ν.3207/2003 που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµόν 302/24-122003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), του οποίου επικυρωµένο αντίγραφο
προσαρτάται στο παρόν, και των ακολούθων στοιχείων:
Α> Των από Ιουλίου 2003 σχεδιαγραµµάτων του Αρχιτέκτονα
Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου στα οποία εµφαίνονται:
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του ισογείου ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ D01
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D02
η κάτοψη του ισογείου ΚΤΗΡΙΟΥ D02
η κάτοψη του Α’ ορόφου ΚΤΗΡΙΟΥ D02
η κάτοψη του Β’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D02
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D02

η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ D02
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D03
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D03
η κάτοψη των Α’ και Β’ ορόφων (τυπικών) του ΚΤΗΡΙΟΥ D03
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D03
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ D03
η κάτοψη του υπογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D04
η κάτοψη του ισογείου του ΚΤΗΡΙΟΥ D04
η κάτοψη των Α’ και Β’ ορόφων (τυπικών) του ΚΤΗΡΙΟΥ D04
η κάτοψη του Γ’ ορόφου του ΚΤΗΡΙΟΥ D04
η κάτοψη του δώµατος του ΚΤΗΡΙΟΥ D04
Β> Του από Μαϊου 2004 σχεδιαγράµµατος

κάτοψης του

Υποσταθµού ∆.Ε.Η. Γειτονιάς D του ίδιου Μηχανικού.
Γ> Του από Ιουνίου 2003 διαγράµµατος κάλυψης του ίδιου
Μηχανικού.
∆> Του από Μαϊου 2004 τοπογραφικού διαγράµµατος
περιβάλλοντος χώρου του ίδιου Μηχανικού
Ε> Του από Μαϊου 2004 πίνακα οριζοντίων ιδιοκτησιών
Κτηρίων Γειτονιάς D, του ίδιου Μηχανικού, ο οποίος
περιλαµβάνει: α) τον πίνακα χαρακτηριστικών Κτηρίων Ο.Τ.2
& Ο.Τ. 3, β) τους πίνακες κατανοµής ποσοστών ΚΤΗΡΙΟΥ
D01 (τµήµατα Α & Β), ΚΤΗΡΙΟΥ D02, ΚΤΗΡΙΟΥ D03
(τµήµατα Α & Β) και ΚΤΗΡΙΟΥ D04 (τµήµατα Α & Β), γ) τον

Φύλλο 14
πίνακα συνιδιοκτησίας Κτηρίων επί του συνολικού οικοπέδου
Ο.Τ. 03 και ε) τον πίνακα συµµετοχής σε κοινές δαπάνες και
ψήφους Συγκροτήµατος A/B/C/D.
'Ολα τα παραπάνω σχεδιαγράµµατα και ο πίνακας
προσαρτώνται στην υπ’ αριθµόν 18192/2004 πράξη µου.
Τώρα µε την παρούσα πράξη, η οικοπεδούχος εταιρεία
δηλώνει δια των νοµίµων εκπροσώπων της ότι προβαίνει στην
κατάρτιση

του

συγκροτήµατος

Κανονισµού
το

οποίο

του

ενιαίου

περιλαµβάνει

το

οικοδοµικού
οικοδοµικό

συγκρότηµα που ανεγείρεται στο οικόπεδο του ΟΤ 2, µε την
επωνυµία «ΗΛΙ∆Α 1», και το οικοδοµικό συγκρότηµα που
ανεγείρεται στο οικόπεδο του ΟΤ 3, µε την επωνυµία «ΗΛΙ∆Α
2», µε τον οποίο καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις
και

οι

περιορισµοί

οικοδοµικού

αυτών,

συγκροτήµατος

ο

τρόπος

διοίκησης

και

γενικά

οι

του

περιορισµοί

χρήσης κ.λπ., τα οποία απορρέουν από την συνιδιοκτησία,
ορίζοντας συγχρόνως ρητά ότι ο κανονισµός που καταρτίζεται
µε

την

παρούσα

πράξη

είναι

υποχρεωτικός

για

την

οικοπεδούχο και για τους µετέπειτα ιδιοκτήτες των αυτοτελών
ιδιοκτησιών και γενικά για τους καθολικούς και ειδικούς
διαδόχους της.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
«ΗΛΙ∆Α 1» ΚΑΙ «ΗΛΙ∆Α 2»
Ο Κανονισµός αυτός, που θα µεταγραφεί νόµιµα, αφορά το

ενιαίο οικοδοµικό συγκρότηµα το οποίο περιλαµβάνει α) το
οικοδοµικό

συγκρότηµα

προπεριγραφόµενο

οικόπεδο

που
του

ανεγείρεται
υπ’

αριθµόν

δύο

στο
(2)

Οικοδοµικού Τετραγώνου θα φέρει την ονοµασία «ΗΛΙ∆Α 1»,
θα αποτελείται από δέκα τέσσερα (14) Κτήρια, ανεξάρτητα
λειτουργικά, κατανεµόµενα σε τρεις (3) κτηριακές ενότητες,
και συγκεκριµένα τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ Α», η οποία περιλαµβάνει τα
Κτήρια µε τα στοιχεία Α01, Α02, Α03 και Α04, τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Β», η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία Β01, Β02,
Β03, Β04 και Β05, και τη «ΓΕΙΤΟΝΙΑ C», η οποία
περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία C01, C02, C03, C04
και C05, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει αυτοτελείς και
ανεξάρτητες

οριζόντιες

ιδιοκτησίες,

κοινόχρηστους

και

κοινόκτητους χώρους, πράγµατα και εγκαταστάσεις και θα
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/29 και των άρθρων
1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, σε συνδυασµό µε το Ν.∆.
1024/71, και β) το οικοδοµικό Συγκρότηµα που ανεγείρεται
στο προπεριγραφόµενο οικόπεδο του υπ’ αριθµόν τρία (3)
Οικοδοµικού Τετραγώνου, το οποίο περικλείεται από τις
οδούς Αµαρυσίας Αρτέµιδος, Φαιάκων νέο πεζόδροµο Αγίου
Θωµά και δίκτυο ανωνύµων πεζοδρόµων, αποτελούµενο από
µία (1) κτηριακή ενότητα µε τον χαρακτηρισµό «ΓΕΙΤΟΝΙΑ D»,
η οποία περιλαµβάνει τα Κτήρια µε τα στοιχεία D01, D02,
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D03 και D04 και φέρει την ονοµασία «ΗΛΙ∆Α 2».

Όπως

προαναφέρθηκε, τα οικοδοµικά συγκροτήµατα «ΗΛΙ∆Α 1» και
«ΗΛΙ∆Α 2» αποτελούν µια ενιαία λειτουργικά κτηριακή
ενότητα ο δε κανονισµός που καταρτίζεται µε την παρούσα
πράξη είναι υποχρεωτικός για την οικοπεδούχο εταιρεία και
για τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους
πράξη,

έγγραφο

οριζόντιας

ή

σύµβαση

ιδιοκτησίας

που

διάθεσης

της. Καµµιά

ή µεταβίβασης

δηµιουργήθηκαν µε τις υπ’

αριθµούς 18191/2004 και 18192/2004 πράξεις µου

είναι

άρτια και έγκυρη και ισχυρή αν δεν αναφέρεται ρητά ότι
γίνεται

µε

τους

όρους,

περιορισµούς

και υποχρεώσεις

του κανονισµού αυτού και ότι αυτός στον

οποίο

γίνεται

η µεταβίβαση αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό του
και προσχωρεί σ’ αυτόν. Ανεξάρτητα από τη ρητή ή µη
αποδοχή του ρητά συµφωνείται ότι ο παρών κανονισµός
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε πράξης που θα συνταχθεί
µε την οποία θα γίνεται σύσταση, αλλοίωση ή µετάθεση
δικαιώµατος σε αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία από αυτές που
περιγράφονται

στις

υπ’

αριθµούς

18191/2004

και

18192/2004 πράξεις µου ή ήθελαν προκύψει κατά τυχόν
τροποποίηση των πράξεων αυτών.

'Ολοι οι περιορισµοί

κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία και οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις που

αναφέρονται

στον

κανονισµό

αυτό

έχουν χαρακτήρα δουλείας πραγµατικής σύµφωνα µε το
άρθρο 13

N.3741/1929

και λοιπές σχετικές διατάξεις,

κάθε δε παράβασή τους µπορεί να αποκρουσθεί από το
διαχειριστή και από κάθε συνιδιοκτήτη κατά την από τον
Νόµο προβλεπόµενη διαδικασία, ακόµα και µε αίτηση για
ασφαλιστικά µέτρα χωρίς να αποκλείονται ειδικές κυρώσεις
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.
Ο παρών κανονισµός

είναι

επικρατέστερος

των

διατάξεων του N.3741/29 όπου δεν πρόκειται για διατάξεις
∆ηµόσιας

Τάξης.

∆ιατάξεις

του

παραπάνω

νόµου

συµπληρώνουν τον παρόντα κανονισµό.
Κεφάλαιο I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Όλοι οι συµβαλλόµενοι ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών που
συµπεριλαµβάνονται στο οικιστικό συγκρότηµα «ΗΛΙ∆Α», στο
οποίο αναφέρεται και το οποίο αφορά ο παρών Κανονισµός,
είναι σε πλήρη γνώση του γεγονότος ότι η ιδιοκτησία τους
αποτελεί

τµήµα

ενός

συνόλου

χώρων

συµβίωσης

–

συγκροτήµατος κατοικιών µε κοινόκτητους, κοινόχρηστους,
ιδιόκτητους

και ιδιόχρηστους χώρους – εξαιρετικά υψηλής

ποιοτικής στάθµης.
Οι ίδιοι αυτοί συµβαλλόµενοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα
ότι βούλησή τους είναι η διαχρονική διατήρηση της υψηλής
αυτής ποιοτικής στάθµης, τόσο στον τρόπο λειτουργίας του
Συγκροτήµατος και στην άψογη συντήρηση των κατασκευών
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και εγκαταστάσεων του, όσο και στη σχολαστική διαφύλαξη
της άρτιας αισθητικής εµφάνισης του Συγκροτήµατος (για την
οποία και έχει ληφθεί ειδική µέριµνα µε τους κατ’ ιδίαν
περιορισµούς και υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στον
παρόντα Κανονισµό), στο ίδιο υψηλό επίπεδο στο οποίο οι
δηµιουργοί του θα το παραδώσουν για λειτουργία.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι ιδιοκτήτες
δηλώνουν ότι, µεταξύ των άλλων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας και
∆ιαχείρισης του Συγκροτήµατος, οι οποίοι αποβλέπουν στην
επίτευξη των παραπάνω στόχων και ότι θα τους τηρήσουν
σχολαστικά.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Το οικιστικό συγκρότηµα «ΗΛΙ∆Α», στο οποίο αναφέρεται και
το οποίο αφορά ο παρών Κανονισµός, βρίσκεται στο Μαρούσι
Αττικής και καταλαµβάνει α) ολόκληρο το υπ’ αριθµόν δυο
(2) Οικοδοµικό Τετράγωνο (Ο.Τ.02), που περικλείεται από τις
οδούς Νερατζιωτίσσης, Αµαρυσίας Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο
Αγ.

Θωµά

και

δίκτυο

ανωνύµων

πεζοδρόµων,

όπως

εµφαίνεται στο από Μαϊου 2004 τοπογραφικό διάγραµµα του
Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου, το οποίο
προσαρτάται στην υπ’ αριθµόν 18191/2004 πράξη µου, και
β) ολόκληρο το υπ’ αριθµόν τρία (3) Οικοδοµικό Τετράγωνο
(Ο.Τ.03),

που

περικλείεται

από

τις

οδούς

Αµαρυσίας

Αρτέµιδος, νέο πεζόδροµο Αγ. Θωµά, Φαιάκων και ανώνυµο

πεζόδροµο,

όπως

εµφαίνεται

στο

από

Μαϊου

2004

τοπογραφικό διάγραµµα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σπύρου
Τσαγκαράτου, το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αριθµόν
18192/2004 πράξη µου. Τα ανωτέρω Ο.Τ. περιγράφονται
στις αντίστοιχες πράξεις µου σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας
υπ.

αρ.

18191/2004

και

υπ.

αρ.

18192/2004

Το

Συγκρότηµα ΗΛΙ∆Α αποτελείται από δυο (2) κτιριακές
ενότητες,

και

καταλαµβάνει
καταλαµβάνει

συγκεκριµένα
το
το

Ο.Τ.02

την

και

Ο.Τ.03

Α΄»

που

Β΄»

που

περιγράφονται

στα

«ΗΛΙ∆Α

την

όπως

«ΗΛΙ∆Α

προαναφερόµενα τοπογραφικά διαγράµµατα.
Κεφάλαιο II - ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1. Ορισµοί
Συγκρότηµα «ΗΛΙ∆Α», ή Συγκρότηµα:
Είναι το οικιστικό συγκρότηµα που καταλαµβάνει τα δυο
οικοδοµικά

τετράγωνα

Ο.Τ.02

και

Ο.Τ.03,

όπως

περιγράφονται στα αντίστοιχα από Μαϊου 2004 τοπογραφικά
διαγράµµατα

του

Αρχιτέκτονα

Μηχανικού

Σπύρου

Τσαγκαράτου, τα οποία προσαρτώνται στις υπ’ αριθµούς
18191/2004 και 18192/2004 πράξεις µου.
Ενότητα «ΗΛΙ∆Α Α΄» και «ΗΛΙ∆Α Β΄», ή Ενότητα:
Είναι το οικιστικό σύνολο κάθε οικοδοµικού τετραγώνου. Το
Συγκρότηµα αποτελείται από δύο Ενότητες, την ΗΛΙ∆Α Α΄ και
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ΗΛΙ∆Α

Β΄,

οι

οποίες

καταλαµβάνουν

τα

οικοδοµικά

τετράγωνα Ο.Τ.02 και Ο.Τ.03 αντίστοιχα.
Γειτονιά:
Είναι το σύνολο κτηρίων και κοινοχρήστων και κοινοκτήτων
υπαίθριων χώρων που αποτελούν µια χωροταξική οµάδα. Η
Ενότητα ΗΛΙ∆Α Α΄ αποτελείται από τις Γειτονιές Α, Β και C
και η Ενότητα ΗΛΙ∆Α Β΄ από την Γειτονιά D.
Κτήριο:
Είναι

το

ανεξάρτητο

χωροταξικά

(µη

εφαπτόµενο)

οικοδόµηµα το οποίο µπορεί να αποτελείται από ένα τµήµα
(πολυκατοικία) ή δύο εφαπτόµενα, ανεξάρτητα λειτουργικά,
τµήµατα που διαθέτουν ξεχωριστές κεντρικές εισόδους,
κλιµακοστάσια

κλπ.

Στην

δεύτερη

περίπτωση,

τα

δύο

εφαπτόµενα τµήµατα διαθέτουν είτε ένα κοινό (ενιαίο)
υπόγειο

είτε

δύο

ξεχωριστά

(ανεξάρτητα)

υπόγεια.

Το

Συγκρότηµα αποτελείται από 18 Κτίρια.
Τµήµα ή Τµήµα / Κτήριο:
Είναι η πολυκατοικία η οποία αποτελείται από ισόγειο και
τρεις ορόφους και είναι ανεξάρτητη λειτουργικά. Το κάθε
Τµήµα είτε εφάπτεται µε άλλο είτε αποτελεί ένα Τµήµα /
Κτήριο αυτόνοµο χωροταξικά. Το Συγκρότηµα αποτελείται
από 30 Τµήµατα εκ των οποίων τα 6 είναι µη εφαπτόµενα
(Τµήµατα / Κτήρια) και τα 24 είναι εφαπτόµενα ανά δύο.

Κανονισµός

Λειτουργίας

και

∆ιαχείρισης

του

Συγκροτήµατος ή Κανονισµός:
Είναι ο παρών Κανονισµός, όπως αυτός θα τροποποιείται
εκάστοτε, σύµφωνα µε τα οριζόµενα σ’ αυτόν.
Ιδιοκτήτης:
Θα θεωρείται ο κύριος κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας του
Συγκροτήµατος.
Συνιδιοκτήτης / Συνιδιοκτησία:
Η χρήση του όρου συνιδιοκτήτης και συνιδιοκτησία στον
παρόντα

Κανονισµό

αφορά

τους

ιδιοκτήτες

οριζοντίων

ιδιοκτησιών που συµπεριλαµβάνονται σε κάθε µια από τις
δύο Ενότητες.
Ένοικος:
Είναι

ο

ιδιοκτησίας

µε

οποιονδήποτε
που

τρόπο

συµπεριλαµβάνεται

χρήστης
στο

οριζόντιας
Συγκρότηµα

(ιδιοκτήτης, µισθωτής, κλπ.).
Οικοπεδούχος Εταιρεία ή Οικοπεδούχος:
Είναι η εταιρεία µε την επωνυµία «LAMDA OLYMPIA
VILLAGE Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης
Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «L.O.V. A.E.», η οποία
έχει αναλάβει την ανάπτυξη του οικιστικού Συγκροτήµατος
ΗΛΙ∆Α.
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Εκπρόσωπος Τµήµατος:
Είναι ο ιδιοκτήτης Τµήµατος, ο οποίος εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος στο οποίο βρίσκεται η
ιδιοκτησία του και ο οποίος εξουσιοδοτείται ρητά από τον
παρόντα Κανονισµό να εκπροσωπεί όλους τους συνιδιοκτήτες
του Τµήµατος στη Γενική Συνέλευση της Ενότητας, στην
οποία συµπεριλαµβάνεται η ιδιοκτησία του καθώς και στη
Γενική Συνέλευση του Συγκροτήµατος.
Γενική Συνέλευση Τµήµατος:
Είναι η συνέλευση των συνιδιοκτητών του Τµήµατος την
οποία απαρτίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες οριζόντιας ιδιοκτησίας
του Τµήµατος.
Γενική Συνέλευση Ενότητας:
Είναι η συνέλευση των συνιδιοκτητών της κάθε Ενότητας την
οποία

απαρτίζουν

οι

Εκπρόσωποι

των

Τµηµάτων

της

Ενότητας.
Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος:
Είναι η συνέλευση όλων των ιδιοκτητών του Συγκροτήµατος,
την οποία απαρτίζουν οι Εκπρόσωποι των Τµηµάτων όλου του
Συγκροτήµατος.
∆ιαχειριστική Αρχή:
Είναι νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση του
Συγκροτήµατος, όπως αυτή ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό.

Επιµελητής Συγκροτήµατος:
Είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο ορίζει η ∆ιαχειριστική
Αρχή ως αρµόδιο

για

την καθηµερινή επιµέλεια

του

Συγκροτήµατος.
Λογαριασµός ∆ιαχείρισης:
Είναι ο ειδικός άτοκος τραπεζικός λογαριασµός τον οποίο θα
ανοίξει, διαχειρίζεται και κινεί η ∆ιαχειριστική Αρχή, για
λογαριασµό των ιδιοκτητών του Συγκροτήµατος, για την
είσπραξη και αποπληρωµή των Κοινών ∆απανών.

Όλα τα

ποσά που εισπράττονται από τους ενοίκους ή τρίτους
υπόχρεους στην καταβολή τους (όπως Πάγιες Προκαταβολές,
πληρωµές για συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες κ.ο.κ.) καθώς
και όλα τα ποσά που πληρώνονται σε σχέση µε τις υπηρεσίες
που προσφέρονται στο Συγκρότηµα ή σε µέρος αυτού, θα
κινούνται µέσω του Λογαριασµού ∆ιαχείρισης.
Λογαριασµός Αποθεµατικού:
Είναι ο ειδικός έντοκος τραπεζικός λογαριασµός τον οποίο θα
ανοίξει, διαχειρίζεται και κινεί η ∆ιαχειριστική Αρχή για
κατάθεση του Γενικού Αποθεµατικού και αποπληρωµή των
δαπανών που αφορούν το Γενικό Αποθεµατικό, όπως αυτές
περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό, καθώς και για την
είσπραξη προστίµων και ποινικών ρητρών.
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Άρθρο 2. Γενικά – Ισχύς Κανονισµού και προσχώρηση
σ’ αυτόν
2.1. Ο Κανονισµός αυτός, που θα µεταγραφεί νόµιµα, είναι
υποχρεωτικός για την εµφανισθείσα εταιρεία και για όλους
του µελλοντικούς ιδιοκτήτες

και τους καθολικούς και

ειδικούς διαδόχους τους, οι οποίοι αποδέχονται αυτόν
ανεπιφύλακτα και υπόσχονται αµοιβαίως την τήρηση των
όρων του. Καµιά πράξη, έγγραφο ή σύµβαση διάθεσης,
µίσθωσης

ή

δηµιουργείται

µεταβίβασης
σύµφωνα

οριζόντιας
µε

τις

ιδιοκτησίας,

συστάσεις

που

οριζόντιας

ιδιοκτησίας των Ενοτήτων ή µε τροποποίηση αυτών, είναι
άρτια και έγκυρη αν δεν αναφέρεται ρητά ότι γίνεται µε τους
όρους, περιορισµούς και υποχρεώσεις του Κανονισµού αυτού
και ότι αυτός στον οποίο γίνεται η µεταβίβαση, µίσθωση ή
γενικά διάθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόµενό
του. Ανεξάρτητα από τη ρητή ή µη αποδοχή του, ο παρών
Κανονισµός αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε πράξης που
θα συνταχθεί, µε την οποία γίνεται σύσταση, µετάθεση,
αλλοίωση εµπραγµάτου ή ενοχικού δικαιώµατος σε αυτοτελή
οριζόντια ιδιοκτησία από αυτές που περιγράφονται στις
αντίστοιχες συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας.
2.2. Όλοι οι περιορισµοί κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία,
καθώς

και

αναφέρονται
δουλείας

οι
στον

υποχρεώσεις
Κανονισµό

πραγµατικής,

και
αυτό,

σύµφωνα

απαγορεύσεις
έχουν
µε

το

που

χαρακτήρα
άρθρο

13

Ν.3741/1929. Κάθε παράβασή τους µπορεί να αποκρουσθεί
από τις Γενικές Συνελεύσεις, από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και
από κάθε ιδιοκτήτη, µε κάθε νόµιµο πρόσφορο µέσο, όπως
ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος ή ακόµη και µε αίτηση
για ασφαλιστικά µέτρα, χωρίς να αποκλείονται ειδικές
κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό.
2.3.

Κάθε διαφορά ή διένεξη µεταξύ των ιδιοκτητών ως

προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους και γενικά
κάθε

διαφορά

µεταξύ

οποιουδήποτε

προσώπου

που

αναφέρεται στην ερµηνεία, στην εφαρµογή και στην εκτέλεση
του Κανονισµού αυτού, λύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο
20 του παρόντος.
2.4.

Οι

διατάξεις

του

παρόντος

Κανονισµού

είναι

επικρατέστερες των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του
Αστικού Κώδικα και των διατάξεων του Ν. 3741/29 “περί της
κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς διατάξεις δηµόσιας
τάξης.
2.5. Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών,
εκτός από αυτές που η άσκησή τους προϋποθέτει την ιδιότητα
του κυρίου, έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι µε οποιαδήποτε εκ
του νόµου ή εκ συµβάσεως αιτία κάνουν µόνιµα ή προσωρινά
χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας.
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Άρθρο

3.

πράγµατα

Κοινόκτητοι
και

και

κοινόχρηστοι

εγκαταστάσεις

-

χώροι,

Κοινόκτητοι

και

ιδιόχρηστοι χώροι, πράγµατα και εγκαταστάσεις
3.1.

Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγµατα

και εγκαταστάσεις Τµήµατος
3.1.1. Κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, έργα, µέρη,
πράγµατα και εγκαταστάσεις των Τµηµάτων αποτελούν,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(1)

οι κεντρικές είσοδοι των Τµηµάτων, οι εξώθυρες, τα

εξωτερικά

κλιµακοστάσια

πρόσβασης,

τα

εσωτερικά

κλιµακοστάσια, οι διάδροµοι των ορόφων,
(2)

οι

προσπελάσεις προς τους

υπόγειους

χώρους

στάθµευσης και οι διάδροµοι στα υπόγεια που εξυπηρετούν
τις οριζόντιες ιδιοκτησίες του Τµήµατος,
(3)

οι υπόγειοι χώροι, εκτός των ιδιόκτητων χώρων

(αποθήκες,

χώροι

στάθµευσης,

υπόγειοι

χώροι

διαµερισµάτων-play room), που εξυπηρετούν το σύνολο των
οριζοντίων ιδιοκτησιών του Τµήµατος,
(4)

οι εσωτερικές διακοσµήσεις και τα φωτιστικά σώµατα

στους προαναφερόµενους κοινόχρηστους και κοινόκτητους
χώρους,
(5) οι εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων µε τις εξώθυρες, τα
φρεάτια και τα αντίστοιχα µηχανοστάσια τους,
(6)

οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, κεντρικής

θέρµανσης, τηλεφωνικής σύνδεσης και φυσικού αερίου

πόλης από το σηµείο σύνδεσης του Τµήµατος µε τις
εξωτερικές

εγκαταστάσεις

των

δικτύων

έως

το

σηµείο

σύνδεσής τους µε τις επιµέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες του
Τµήµατος, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές δεν αντιστοιχούν
και δεν ανήκουν στην αποκλειστική χρήση της κάθε
ιδιοκτησίας,
(7)

οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης και ύδρευσης στους

προαναφερόµενους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους
των Τµηµάτων,
(8) τα τµήµατα των αποχετευτικών εγκαταστάσεων ακαθάρτων
από το σηµείο σύνδεσης των Κτηρίων ή των Τµηµάτων µε τις
εξωτερικές

εγκαταστάσεις

της

Ενότητας

έως

το

σηµείο

σύνδεσής τους µε τις επιµέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες του
Τµήµατος,
(9) οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, φωτισµού και εξαερισµού
των χώρων στάθµευσης, οι εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης των
λεβητοστάσιων, που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση του
συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών του Τµήµατος,
(10) τα δίκτυα ενδοσυνεννόησης του Τµήµατος,
(11)

όλες

οι

κοινόχρηστες

και

κοινόκτητες

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του Τµήµατος (π.χ.
καυστήρας, λέβητας κλπ.)
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(12) γενικά κάθε άλλος χώρος, πράγµα ή εγκατάσταση που
δεν ανήκει κατά κυριότητα ή χρήση σε συγκεκριµένη
οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά αντίθετα προορίζεται από τη φύση
του να εξυπηρετεί το σύνολο των οριζόντιων ιδιοκτησιών του
Τµήµατος.
3.2. Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγµατα και
εγκαταστάσεις δυο Τµηµάτων που εφάπτονται και
διαθέτουν κοινό και ενιαίο υπόγειο
3.2.1. Σε περίπτωση Κτηρίων που αποτελούνται από δύο
Τµήµατα µε κοινό και ενιαίο υπόγειο, κοινόκτητοι και
κοινόχρηστοι χώροι, έργα, µέρη, πράγµατα και εγκαταστάσεις
αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(1) οι υπόγειοι χώροι, εκτός των ιδιόκτητων χώρων (αποθήκες,
χώροι

στάθµευσης,

υπόγειοι

χώροι

διαµερισµάτων-play

room),
(2) οι προσπελάσεις προς τους υπόγειους χώρους στάθµευσης
και οι διάδροµοι στα υπόγεια που είναι κοινοί και για τα δύο
Τµήµατα,
(3) οι εσωτερικές διακοσµήσεις και τα φωτιστικά σώµατα
στους προαναφερόµενους κοινόχρηστους και κοινόκτητους
χώρους,
(4) οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, ηλεκτροδότησης, ύδρευσης,
εξαερισµού,

πυρανίχνευσης

και

γενικά

οι

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους
υπόγειους χώρους στάθµευσης,

(5) γενικά κάθε άλλος χώρος, πράγµα ή εγκατάσταση που δεν
ανήκει σε ένα από τα δύο Τµήµατα του Κτηρίου ή κατά
κυριότητα ή χρήση σε συγκεκριµένη οριζόντια ιδιοκτησία,
αλλά αντίθετα προορίζεται από τη φύση του να εξυπηρετεί τις
οριζόντιες ιδιοκτησίες και των δύο Τµηµάτων που εφάπτονται
και έχουν ενιαίο υπόγειο.
3.3. Κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγµατα και
εγκαταστάσεις Ενότητας
3.3.1. Κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, έργα, µέρη,
πράγµατα και εγκαταστάσεις της κάθε Ενότητας αποτελούν,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(1) το οικόπεδο κατά την καλυµµένη από τα Κτήρια
επιφάνεια του και κατά την ακάλυπτη (χώροι πρασίνου,
αίθρια, εσωτερικοί πεζόδροµοι κλπ.),
(2) οι θεµελιώσεις, οι φέρουσες κατασκευές, τα στοιχεία που
συνιστούν τις εξωτερικές όψεις και επικαλύψεις (κελύφη),
όπως εξωτερικά επιχρίσµατα µε τους χρωµατισµούς τους,
εξώστες ή βεράντες ή µπαλκόνια µε τις συναφείς προς αυτά
κατασκευές (κιγκλιδώµατα κλπ.), πλην των δαπεδοστρώσεών
τους (βλ. άρθρο 3.4.1.(3)), οι στέγες ή ταράτσες (δώµατα) µε
τις συναφείς προς αυτά κατασκευές (στηθαία, καµινάδες,
υδροροές κλπ.),
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(3) οι πύλες εισόδου της κάθε Ενότητας, η περίφραξη, οι
εσωτερικοί δρόµοι και πεζόδροµοι, οι µαντρότοιχοι, οι τοίχοι
αντιστήριξης και οι τοίχοι αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης των
χώρων φύτευσης και λοιπών υπαιθρίων χώρων,
(4) οι χώροι πρασίνου, όλη η βλάστηση και τα καθιστικά
αυτών, η εγκατάσταση αυτόµατου ποτίσµατος, καθώς και
κάθε στοιχείο διακόσµησης των υπαιθρίων χώρων κάθε
Ενότητας, (µε εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο
3.4.1.(1)),
(5) η αίθουσα ελέγχου (control-room) του Συγκροτήµατος µε
τις

εγκαταστάσεις

εγκαταστάσεις

της,

της,

το

η

αίθουσα

γραφείο

του

του

ΟΤΕ

µε

Επιµελητή

τις
του

Συγκροτήµατος, οι αποθηκευτικοί χώροι ειδών, προµηθειών
και εργαλείων συντήρησης της Ενότητας,
(6)

οι

εγκαταστάσεις

γενικής

κεραίας

τηλεοράσεως-

ραδιοφώνου και κεραίας δορυφορικής λήψης τηλεόρασης της
Ενότητας,
(7) η γεώτρηση της Ενότητας και οι εγκαταστάσεις αυτής,
(8) οι κάθε είδους εξωτερικές διακοσµήσεις, οι πέργκολες και
γενικά κάθε τι που έχει σχέση µε την εξωτερική όψη όλων των
Κτηρίων της Ενότητας,
(9) οι εγκαταστάσεις του δικτύου συστήµατος ασφαλείας,
εφόσον υπάρχει,
(10)

οι εγκαταστάσεις ύδρευσης µέχρι το σηµείο σύνδεσής

τους µε τα επιµέρους Κτήρια και η εγκατάσταση ύδρευσης

και άρδευσης για την εξυπηρέτηση των κοινοκτήτων χώρων
της Ενότητας, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι
ιδιοκτησία της εταιρείας κοινής ωφέλειας,
(11) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στα επί µέρους Κτήρια
και

ολόκληρη

κοινόκτητους

η

εγκατάσταση

χώρους

της

ηλεκτροδότησης

κάθε

Ενότητας,

στους

εφόσον

οι

εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι ιδιοκτησία της εταιρείας κοινής
ωφέλειας,
(12) οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, πέρα από τα
όρια κάθε Κτηρίου, καθώς και αποχέτευσης απορροής
οµβρίων, οι κατακόρυφοι και οριζόντιοι αγωγοί συγκέντρωσης
των νερών της βροχής,
(13) οι εγκαταστάσεις τηλεφωνικής σύνδεσης των επί µέρους
ιδιοκτησιών µε το τηλεφωνικό δίκτυο πόλης, εφόσον οι
εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι ιδιοκτησία της εταιρείας κοινής
ωφέλειας,
(14) οι εγκαταστάσεις σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου
πόλης,

πέρα

από

τα

όρια

κάθε

Κτηρίου,

εφόσον

οι

εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι ιδιοκτησία της εταιρείας κοινής
ωφέλειας,
(15) γενικά κάθε άλλο έργο, πράγµα ή εγκατάσταση που είναι
από το νόµο αδιαίρετο, κοινόκτητο και κοινόχρηστο και δεν
ανήκει κατά κυριότητα ή χρήση σε συγκεκριµένη οριζόντια
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ιδιοκτησία, αλλά αντίθετα προορίζεται από τη φύση του να
εξυπηρετεί όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες της Ενότητας και
έχει

σχέση

µε

αρχιτεκτονική

τη
και

λειτουργία,
εξωτερική

ασφάλεια,
εµφάνιση

στερεότητα,

συνολικά

της

Ενότητας.
3.3.2.

Ειδικότερα η αίθουσα ελέγχου (control-room) του

Συγκροτήµατος, η αίθουσα του ΟΤΕ, το γραφείο του
Επιµελητή του Συγκροτήµατος, οι αποθηκευτικοί χώροι
ειδών,

προµηθειών

και

εργαλείων

συντήρησης

και

οι

γεωτρήσεις µε τις εγκαταστάσεις αυτών αποτελούν µεν
κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της κάθε µιας Ενότητας
αλλά προορίζονται να εξυπηρετούν το σύνολο των οριζόντιων
ιδιοκτησιών του όλου Συγκροτήµατος. Υπό την έννοια αυτή το
δικαίωµα

των

συνιδιοκτητών

της

κάθε

Ενότητας

έχει

χαρακτήρα δουλείας πραγµατικής σύµφωνα µε το άρθρο 13
του Ν.3741/1929, που αντίστοιχα περιορίζει το δικαίωµα
κυριότητας των συνιδιοκτητών της άλλης Ενότητας εντός της
οποίας βρίσκονται τα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη ή
πράγµατα που χρησιµοποιούνται από τους πρώτους.
3.4. Κοινόκτητοι και ιδιόχρηστοι χώροι, πράγµατα και
εγκαταστάσεις
3.4.1. Κοινόκτητοι και ιδιόχρηστοι χώροι, έργα, µέρη,
πράγµατα και εγκαταστάσεις αποτελούν:

(1) Οι κήποι των οποίων η χρήση έχει παραχωρηθεί
αποκλειστικά σε συγκεκριµένες οριζόντιες ιδιοκτησίες των
ισογείων ορόφων, και η περίφραξη αυτών,
(2) Τα εξωτερικά κουφώµατα των οριζοντίων ιδιοκτησιών
(εξωστόθυρες,

παράθυρα,

θύρα

κυρίας

εισόδου

κάθε

οριζόντιας ιδιοκτησίας, βοηθητικές εξωτερικές θύρες κλπ) µε
τις συναφείς προς αυτά κατασκευές (σιδεριές ασφαλείας,
υαλοπίνακες,

παντζούρια

ή

ρολά

µε

κάθε

είδους

µηχανισµούς, κλειδαριές, πόµολα κλπ.),
(3)

Οι εξωτερικές δαπεδοστρώσεις µε τα περιθώρια τους

(σοβατεπιά) και τα φωτιστικά

των εξωστών, βεραντών,

µπαλκονιών, ιδιοχρήστων κήπων κλπ.,
(4)

Οι ράµπες και τα τούνελ διέλευσης τροχοφόρων στους

υπόγειους χώρους στάθµευσης, τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά από συγκεκριµένες οριζόντιες ιδιοκτησίες για
την πρόσβαση τους στους αντίστοιχους χώρους στάθµευσης.
3.5. Κοινόκτητα πράγµατα και εγκαταστάσεις των Τµηµάτων
που εφάπτονται ανά δύο
3.5.1. Οι κοινοί µεσότοιχοι των Τµηµάτων που εφάπτονται
λαµβανοµένων ανά δύο.
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3.6.

Κοινόκτητα

πράγµατα

και

εγκαταστάσεις

οριζοντίων ιδιοκτησιών ανά δύο
3.6.1. Οι κοινοί διαχωριστικοί µεσότοιχοι των ιδιοκτησιών
λαµβανοµένων ανά δύο και οι φράκτες των ιδιοχρήστων
κήπων των ισογείων διαµερισµάτων εφόσον αυτοί εφάπτονται.
Άρθρο 4. ∆ικαιώµατα, υποχρεώσεις και περιορισµοί
ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών
4.1. Γενικά
4.1.1.

Αντικείµενο της κυριότητας κάθε ιδιοκτήτη είναι η

οριζόντια ιδιοκτησία του (διαµέρισµα, θέση στάθµευσης,
αποθήκη) µε τα παραρτήµατα και τις εγκαταστάσεις της και
την

αναλογία

κοινόχρηστα

της
έργα,

εξ’

αδιαιρέτου
µέρη,

στα

χώρους,

κοινόκτητα

και

πράγµατα

και

εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3 του
παρόντος.
4.1.2. Η από οποιαδήποτε αιτία κτήση, µεταβίβαση ή
απώλεια

της

κυριότητας

των

αυτοτελών

οριζοντίων

ιδιοκτησιών, καθώς και η άσκηση του δικαιώµατος της
κυριότητας ρυθµίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 1002
και 1117 του Αστικού Κώδικα, του Νόµου 3741/1929 “περί
της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας” όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήµερα και του παρόντος Κανονισµού, του οποίου οι
διατάξεις είναι επικρατέστερες, εάν δεν είναι αντίθετες προς
κανόνες δηµόσιας τάξης.

4.1.3. ∆εδοµένου ότι οι υπόγειοι χώροι στάθµευσης και οι
αποθήκες,

παρά

το

γεγονός

ότι

αποτελούν

αυτοτελείς

ιδιοκτησίες, αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των
αναγκών των ιδιοκτητών και ενοίκων των ιδιοκτησιών που
προορίζονται
µεµονωµένη

για

κατοικίες,

µεταβίβασή

συνιδιοκτήτη.

Τυχόν

τους

σε

τρίτο

µεταβίβασή

προαναφερόµενη

απαγόρευση,

συνιδιοκτησία

στους

ή

απαγορεύεται

θιγόµενους

τυχόν

πρόσωπο

τους

δίνει

η

παρά

δικαίωµα
συνιδιοκτήτες

µη
την
στην
να

διεκδικήσουν από τον πωλητή αποζηµίωση για την διατάραξη
και ενόχληση που υφίστανται από την κατά παράβαση της
απαγόρευσης µεταβίβαση.
4.2.

Περιορισµοί

κατατµήσεων,

τροποποιήσεων,

διαρρυθµίσεων
4.2.1. Απαγορεύεται από τον ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας
η “εν ζωή” ή “αιτία θανάτου” µεταβίβαση της κυριότητας,
νοµής και κατοχής τµήµατος της ιδιοκτησίας του, ακόµη και
αν από την κατασκευή της είναι χωρισµένη.
4.2.2. Επιτρέπεται

η µεταβίβαση ολόκληρης της

οριζόντιας ιδιοκτησίας ή και ποσοστού της εξ’ αδιαιρέτου. Οι
συγκύριοι

οριζόντιας

ιδιοκτησίας

δεν

έχουν

δικαίωµα

διαχωρισµού της κατά τρόπο που να δηµιουργούνται από το
διαχωρισµό περισσότερες οριζόντιες ιδιοκτησίες.
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4.2.3.

Η πιο πάνω απαγόρευση του διαχωρισµού

εφαρµόζεται και στην περίπτωση της “εν ζωή” ή “αιτία
θανάτου”

µεταβίβασης

ή

σύστασης

εµπραγµάτων

δικαιωµάτων σε οριζόντια ιδιοκτησία.
4.2.4.

Ο

ιδιοκτήτης

κατακόρυφα)

δύο

οριζοντίων

συνεχόµενων

ιδιοκτησιών

(οριζόντια

δικαιούται

να

ή
τις

χρησιµοποιεί ενιαία ή και να τις ενώσει σε µια ενιαία
ιδιοκτησία, εφ’ όσον δεν θίγεται η στατική επάρκεια του
Κτηρίου

ή

του

Τµήµατος,

οι

εγκαταστάσεις

του,

οι

διαχωριστικοί τοίχοι ή µεσότοιχοι προς όµορες ιδιοκτησίες, η
εξωτερική εµφάνιση του Κτηρίου ή του Τµήµατος και των
κοινοχρήστων

χώρων

αυτών

και

µε

την

απαραίτητη

προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί προηγουµένως η σχετική
οικοδοµική άδεια, αν απαιτείται, και έχει δοθεί γραπτά η
σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής, η οποία, εάν
κρίνει

αναγκαίο,

γνωµάτευση

µπορεί

µηχανικού

να
µε

ζητήσει
έξοδα

του

την

επ΄

αµοιβή

ενδιαφερόµενου

ιδιοκτήτη.
4.2.5. Ο κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας µπορεί και δικαιούται
να µεταρρυθµίζει εσωτερικά την ιδιοκτησία του, υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι τα έργα των µεταρρυθµίσεων δεν
θα θίγουν τους κοινόχρηστους χώρους, εγκαταστάσεις και
πράγµατα, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3 του
παρόντος.

Κάθε ζηµιά ή φθορά στη συνιδιοκτησία ή σε οριζόντια
ιδιοκτησία από τις πιο πάνω µεταρρυθµίσεις, βαρύνει αυτόν
που τις προκαλεί ακόµη κι αν οι εργασίες της µεταρρύθµισης
έγιναν

µε

τυχόν

άδεια

του

αρµόδιου

πολεοδοµικού

γραφείου.
4.2.6. Απαγορεύεται
τροποποίηση,
χρωµατισµού

απόλυτα

διαρρύθµιση,
κλπ.

τµήµατος

σε
αλλαγή
ή

κάθε
υλικού,

χώρου

της

ιδιοκτήτη
αλλαγή
οριζόντιας

ιδιοκτησίας του ή παραρτήµατος ή εξαρτήµατος της που
αφορά κατά τρόπο που θίγει ή αλλοιώνει την εµφάνιση ή την
αισθητική ή επηρεάζει την στερεότητα ή τη λειτουργία
οποιουδήποτε χώρου, πράγµατος ή εγκαταστάσεως που
ενδιαφέρουν περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες και τα οποία
ενδεικτικά καταγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος ή που
αφορούν άλλη ιδιοκτησία ή που θίγουν την αισθητική της
Ενότητας, στην οποία ανήκει η ιδιοκτησία του, ή του συνόλου
του Συγκροτήµατος.
4.2.7. Παράβαση

των

πιο

πάνω

υποχρεώσεων

και

απαγορεύσεων δίνει το δικαίωµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή να
προβαίνει µε κάθε νόµιµο τρόπο στη διακοπή της προόδου
των σχετικών εργασιών και την επαναφορά στην πρότερη
κατάσταση. Αν ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης δεν προβεί στην
αποκατάστασή τους µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που
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θα ορίσει η ∆ιαχειριστική Αρχή, τότε αυτή έχει το δικαίωµα
να προβεί στην αποκατάσταση µε τον τρόπο και τα µέσα που
θεωρεί πρόσφορα, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στον
ιδιοκτήτη, προς τον οποίο δεν υποχρεούται σε λογοδοσία.
4.2.8. Ο ιδιοκτήτης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας υποχρεούται
να διατηρεί αυτή σε αρίστη κατάσταση και να φροντίζει για τη
συντήρηση και για την εξωτερική αισθητική εµφάνιση αυτής.
Άρθρο 5. ∆ικαιώµατα, υποχρεώσεις και περιορισµοί
χρήσης οριζοντίων ιδιοκτησιών
5.1. Γενικά
5.1.1. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας µπορεί να
ασκεί τα δικαιώµατα που έχει από το νόµο και τον παρόντα
Κανονισµό, ήτοι να κατοικεί ο ίδιος ή να την εκµισθώνει ή να
παραχωρεί µε οποιονδήποτε νόµιµο και σύµφωνο µε τον
Κανονισµό τρόπο τη χρήση της σε τρίτους, µε τους πιο κάτω
περιορισµούς.
5.1.2.
κατά

Η χρήση των ιδιοκτησιών πρέπει γενικά να γίνεται
τρόπο

προσιδιάζοντα

στο

σκοπό

του

όλου

Συγκροτήµατος, που είναι η εξασφάλιση κατοικιών υψηλής
στάθµης και αυξηµένων απαιτήσεων µε αντίστοιχες αµοιβαίες
υποχρεώσεις

ησυχίας,

ευπρέπειας,

καθαριότητας,

καλαισθησίας κλπ.
5.2. Χρήση διαµερισµάτων του Συγκροτήµατος
5.2.1. Όλα τα διαµερίσµατα του Συγκροτήµατος µπορούν να
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνον ως κατοικίες,

απαγορευµένης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης. Κατ’
εξαίρεση θα µπορούσε να επιτραπεί η χρήση οριζοντίων
ιδιοκτησιών για τη στέγαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ή ως διαµετακοµιστικό κέντρο µε σκοπό την εξυπηρέτηση των
ενοίκων του Συγκροτήµατος, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση
από τη Γενική Συνέλευση του Συγκροτήµατος και εφόσον
αυτό είναι σύµφωνο µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
5.2.2.

Η χρήση των διαµερισµάτων ως κατοικιών θα γίνεται

έτσι ώστε να µη θίγει µε κανένα τρόπο την ανενόχλητη χρήση
των λοιπών αυτοτελών ιδιοκτησιών από τους ενοίκους τους.
5.2.3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η
χρήση

τους

κατά

τρόπο

που

έχει

σαν

συνέπεια

να

διαταράσσεται η ησυχία, η ασφάλεια ή η υγιεινή των ενοίκων
των άλλων ιδιοκτησιών, η ασφαλής και ελεύθερη πρόσβαση
των ενοίκων και των επισκεπτών του Συγκροτήµατος και
γενικά απαγορεύεται κάθε χρήση που ενοχλεί τους ενοίκους
του, προκαλεί θορύβους ή δυσοσµίες ή αναθυµιάσεις και
καπνούς και γενικά δεν είναι σύµφωνη µε το επίπεδο και τις
απαιτήσεις λειτουργίας του Συγκροτήµατος.
5.2.4.

Ειδικότερα απαγορεύεται σε ιδιοκτήτη οριζόντιας

ιδιοκτησίας ή σε ένοικο να εισάγει ή να αποθηκεύει σ’ αυτήν
εύφλεκτα, δύσοσµα και βαριά πράγµατα που επηρεάζουν την
ασφάλεια, τη στατική ικανότητα της οικοδοµής και την
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εµφάνισή της, καθώς και η εγκατάσταση οποιουδήποτε
µηχανήµατος,

συσκευής

ή

εργαλείου

που

προκαλεί

ενοχλητικό θόρυβο, κραδασµούς, εξατµίσεις ή αναθυµιάσεις
που ενοχλούν τους άλλους ιδιοκτήτες ή ενοίκους.
5.2.5. Επιτρέπεται η σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές
και

αστυνοµικές

διατάξεις

διατήρηση

στις

ιδιοκτησίες

κατοικίδιων ζώων (σκύλος, γάτα, ωδικά πτηνά κλπ.), µε την
προϋπόθεση ότι τα κατοικίδια δεν θα παρενοχλούν τους
άλλους ενοίκους του Συγκροτήµατος. Σύµφωνα µε την
ισχύουσα

υπ’

αριθµόν

Α1β/2000/1995

απόφαση

του

Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
ΠΕΧΩ∆Ε ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός κατοικίδιων ανά
διαµέρισµα είναι είτε ένας σκύλος και µία γάτα είτε δύο
σκύλοι ή δύο γάτες.
Απαγορεύεται η µόνιµη παραµονή στους κήπους και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους, όπως αναφέρονται ενδεικτικά στο
άρθρο 3 του παρόντος.

Οι κάτοχοι κατοικίδιων ζώων,

οφείλουν να µεριµνούν για τον τακτικό εµβολιασµό τους, για
την τήρηση της καθαριότητας στο περιβάλλον τους και σε
όλους τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και για την
αποφυγή προκλήσεως θορύβων, οσµών ή άλλων ενοχλήσεων
σε βάρος των ενοίκων του Συγκροτήµατος.
5.2.6.

Όλοι οι ένοικοι υποχρεούνται να επιτρέπουν στη

∆ιαχειριστική Αρχή την είσοδο στις οριζόντιες

ιδιοκτησίες

τους, µε τους αναγκαίους τεχνίτες ή εργάτες, εφ’ όσον

υπάρχει

περίπτωση

ανώτερης

βίας,

όπως

πυρκαγιάς,

διαρροής νερών κλπ, που εκθέτει σε κίνδυνο οριζόντια
ιδιοκτησία ή Τµήµα ή Ενότητα ή το Συγκρότηµα ή τη ζωή των
ενοίκων.
Η είσοδος στην ιδιοκτησία, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία
στις παραπάνω περιπτώσεις πραγµατικού κινδύνου, ακόµα
και µε παραβίαση της πόρτας ή παρά τη θέληση των ενοίκων,
δεν θεωρείται παραβίαση του οικογενειακού ασύλου, η δε
σχετική δαπάνη καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον ένοικο της
οριζόντιας ιδιοκτησίας.
5.2.7.

Οι ένοικοι, εφ’ όσον πρόκειται να απουσιάσουν για

χρονικό διάστηµα άνω των 3 µηνών, υποχρεούνται να
αφήνουν κλειδί της ιδιοκτησίας που χρησιµοποιούν σε άτοµο
της

εµπιστοσύνης

τους

και

να

γνωστοποιούν

στη

∆ιαχειριστική Αρχή κάθε στοιχείο που µπορεί να χρησιµεύσει
για άµεση επικοινωνία µαζί του σε περίπτωση ανάγκης.
5.3. Χρήση χώρων στάθµευσης
5.3.1. Οι υπόγειοι χώροι στάθµευσης των Τµηµάτων ή
Κτηρίων
οχηµάτων

προορίζονται
των

ενοίκων

αποκλειστικά
του

για

Τµήµατος

τη
ή

στάθµευση

του

Κτηρίου

αντίστοιχα, απαγορευµένης της χρήσης των εν λόγω χώρων
στάθµευσης από τους επισκέπτες. Στην έννοια των οχηµάτων
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περιλαµβάνονται

και

τα

ρυµουλκούµενα

οχήµατα

(τροχόσπιτα – τρεϊλερ).
5.3.2.

Απαγορεύεται

στάθµευσης

για

η

χρήση

αποθήκευση

των

υπογείων

πραγµάτων

ή

χώρων

εναπόθεση

αντικειµένων, εξαρτηµάτων κλπ.
5.3.3. Απαγορεύεται η χρήση των χώρων στάθµευσης για
διενέργεια

εργασιών

συντήρησης

και

καθαρισµού

των

αυτοκινήτων π.χ. αλλαγή λαδιών, πλύσιµο κλπ.
5.4. Χρήση αποθηκών
Οι αποθήκες των υπογείων αποσκοπούν αποκλειστικά στην
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοικιών και υπόκεινται
στους ίδιους περιορισµούς και απαγορεύσεις µε τις κατοικίες
(σύµφωνα µε το άρθρο 5.2.)
Άρθρο 6. ∆ικαιώµατα, υποχρεώσεις και περιορισµοί
χρήσης στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα
6.1. Γενικά
6.1.1. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας έχει όλα τα
δικαιώµατα στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους,
πράγµατα και εγκαταστάσεις, ανάλογα µε το είδος και τον
προορισµό τους, µε τον όρο να µην εµποδίζεται η χρήση τους
από τους άλλους δικαιούχους συνιδιοκτήτες.
6.1.2.

Οι κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι, πράγµατα

και εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθεροι και να
µη γίνεται κατάχρηση χρόνου χρήσης τους.

Επίσης, οι

ένοικοι έχουν υποχρέωση για την ορθή και επιµελή χρήση

και την καλή συντήρηση των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων
µερών, πραγµάτων και εγκαταστάσεων.
6.1.3. Απαγορεύεται:
α)

στους

ενοίκους

κοινόχρηστα

µέρη,

να

αφήνουν

έπιπλα,

στα

κιβώτια

κοινόκτητα

και

άλλα

και

κινητά

πράγµατα που εµποδίζουν ή ενοχλούν άλλους ενοίκους ή
αλλοιώνουν την αισθητική εµφάνιση των κοινοχρήστων χώρων
ή εµποδίζουν την ασφαλή και ελεύθερη πρόσβαση των άλλων
ενοίκων.
β) η εναπόθεση στους εξώστες αντικειµένων κατά τρόπο που
αλλοιώνουν την εξωτερική αισθητική µορφή των Κτηρίων
καθώς και η τοποθέτηση διακοσµητικών ή λειτουργικών
στοιχείων (π.χ. ερµάρια, σκυλόσπιτα, φωτιστικά). Εξαιρετικά
επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας από τους ενοίκους µε την
προϋπόθεση ότι αυτή θα είναι πάνινη, χωρίς ρίγες ή άλλα
διακοσµητικά (όπως εµπριµέ, σχέδια κλπ.), µονόχρωµη και
ανοιχτού χρώµατος (π.χ. µπεζ, ανοιχτό ροζ, θαλασσί). Επίσης
επιτρέπεται εξαιρετικά η τοποθέτηση πέργκολας σύµφωνα µε
τα σχέδια της αρχικής µελέτης µετά από έγκριση της
∆ιαχειριστικής Αρχής.
γ) η τοποθέτηση ή ανάρτηση γλαστρών µε φυτά ή λουλούδια
στις ποδιές των παραθύρων και στα στηθαία των εξωστών.
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δ) η τοποθέτηση από τους ενοίκους κάθε είδους τοπικών
κλιµατιστικών

µονάδων

(ενιαίων

ή

split-system)

στους

εξώστες ή στα παράθυρα ή στους εξωτερικούς τοίχους των
Κτηρίων. Οι επιπλέον των ήδη εγκατεστηµένων από την
Οικοπεδούχο

κατά

την

κατασκευή

του

Συγκροτήµατος

κλιµατιστικών µονάδων, επιτρέπονται µόνο στο δώµα, όπου
καταλήγουν κατάλληλες σωληνώσεις από κάθε οριζόντια
ιδιοκτησία, σύµφωνα µε τις σχετικές ηλεκτροµηχανολογικές
µελέτες.
ε) το άπλωµα και τίναγµα ρούχων και το ξεσκόνισµα στους
εξώστες, στους ιδιόχρηστους κήπους και σε οποιοδήποτε άλλο
σηµείο, κατά τέτοιο τρόπο που µπορεί να είναι τα ρούχα
ορατά από την εσωτερική ή εξωτερική πλευρά των Κτηρίων.
Επιτρέπεται

όµως

το

άπλωµα

σε

απλώστρες

που

θα

τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά των εξωστών.
στ) η κάθε είδους περίφραξη Τµήµατος, Κτηρίου ή Γειτονιάς,
πέρα των ήδη εγκατεστηµένων από την Οικοπεδούχο κατά
την κατασκευή του Συγκροτήµατος.
ζ) η τοποθέτηση ατοµικών κεραιών τηλεόρασης καθώς και
πάσης φύσεως διαφηµιστικής ή άλλης πινακίδας, στους
εξώστες, στα δώµατα, στις στέγες, στους εξωτερικούς τοίχους
των Κτηρίων και γενικά σε όλους τους κοινόκτητους χώρους
είτε

είναι

επιτρέπεται,

κοινόχρηστοι
σε

είτε

ιδιόχρηστοι.

προκαθορισµένο

χώρο,

η

Εξαιρετικά
ανάρτηση

διαφηµιστικής

πινακίδας

του

Συγκροτήµατος,

της

∆ιαχειριστικής αρχής καθώς και της Οικοπεδούχου.
6.2. Τροποποιήσεις στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα
και στη χρήση τους
6.2.1. Απαγορεύεται ρητά και απόλυτα οποιαδήποτε αλλαγή,
τροποποίηση, προσθήκη ή και κάθε γενικά επέµβαση στους
κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, πράγµατα και
εγκαταστάσεις, εκ µέρους των ιδιοκτητών. Οι επισκευές και
συντηρήσεις των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων,
µερών, πραγµάτων και εγκαταστάσεων γίνονται αποκλειστικά
µε µέριµνα της ∆ιαχειριστικής Αρχής.
6.2.2.

Αυθαίρετες

κοινόχρηστα

µέρη,

επεµβάσεις
πράγµατα

στα

και

κοινόκτητα

και

εγκαταστάσεις

από

ιδιοκτήτες αποκαθίστανται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µέσα
σε

εύλογο

χρονικό

διάστηµα.

Η

σχετική

δαπάνη

καταλογίζεται στον ή στους ιδιοκτήτες που ευθύνονται.

Η

∆ιαχειριστική Αρχή έχει δικαίωµα να εισπράξει από αυτούς
µε εκτέλεση του παρόντος και ισόποση µε τη δαπάνη ποινική
ρήτρα, η οποία προστίθεται στο Γενικό Αποθεµατικό.
6.2.3.

Ζηµίες

κοινόχρηστα

προκαλούµενες

µέρη,

πράγµατα

στα
και

κοινόκτητα

και

εγκαταστάσεις

από

ιδιοκτήτες, αποκαθίστανται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή µέσα
σε

εύλογο

χρονικό

διάστηµα.

Η

σχετική

δαπάνη
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καταλογίζεται στον ή στους ιδιοκτήτες που ευθύνονται και την
εισπράττει η ∆ιαχειριστική Αρχή µε εκτέλεση του παρόντος,
όπως

καθορίζεται

στο

άρθρο

20

του

Κανονισµού.

Σε

περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εξακρίβωση του
παραβάτη, η δαπάνη αποκατάστασης της ζηµιάς βαρύνει την
συνιδιοκτησία και εισπράττεται µέσω των Κοινών ∆απανών.
Άρθρο 7. Ειδικοί περιορισµοί
7.1. Χώροι πρασίνου
7.1.1.

Οι χώροι πρασίνου αποτελούν κοινόκτητους και

κοινόχρηστους χώρους (µε εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην
παράγραφο 3.4.1.(1)).
7.1.2. Οι χώροι πρασίνου και οι κατασκευές, πράγµατα και
εγκαταστάσεις

που

ευρίσκονται

µέσα

σ’

αυτούς

(π.χ.

παγκάκια, βρύσες) προορίζονται για χρήση από όλους τους
ενοίκους της κάθε Ενότητας.
7.1.3.

Η χρήση των χώρων πρασίνου θα γίνεται κατά τρόπο

που να µην επιφέρει ενόχληση στους λοιπούς ενοίκους της
Ενότητας.

Ειδικότερα

τονίζεται

ότι

απαγορεύεται

στους

χώρους πρασίνου η χρήση µουσικών οργάνων ή άλλων
οργάνων παραγωγής ή αναπαραγωγής ήχου, οι αθλοπαιδιές,
το ψήσιµο (barbeque κλπ.), οι συγκεντρώσεις (party κλπ.),
καθώς και κάθε είδους παιχνίδια ή αντικείµενα που µπορεί
να

προκαλέσουν

ενόχληση

στους

ενοίκους

του

Συγκροτήµατος ή φθορές στη βλάστηση ή το γκαζόν των
χώρων πρασίνου ή στις εγκαταστάσεις τους.

7.1.4.

Απαγορεύεται αυστηρώς η διέλευση από τους χώρους

πρασίνου και τους εσωτερικούς πεζόδροµους τους ή η
παραµονή σ’ αυτούς οποιουδήποτε τροχοφόρου, (µε εξαίρεση
τα

όσα

προβλέπονται

στο

άρθρο

7.3.2),

συµπεριλαµβανόµενων των ποδηλάτων, καθώς και η διέλευση
µε και η χρήση αντικειµένων όπως πατίνια, skate-boards και
roller-blades.
7.1.5.

Απαγορεύεται επίσης η παραµονή στους χώρους

πρασίνου κατοικίδιων ζώων καθώς και η διέλευση αυτών
εφόσον δεν συνοδεύονται από τον κάτοχό τους, ο οποίος θα
τα έχει υπό τον έλεγχό του και θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος

για

την

διατήρηση

της

καθαριότητας

των

κοινοχρήστων χώρων.
7.1.6.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε µεταβολή στη γενική

αρχιτεκτονική µορφή των χώρων πρασίνου, καθώς και η
προσθήκη ή αφαίρεση δένδρων ή φυτών µε πρωτοβουλία
ενοίκων.
7.2. Ιδιόχρηστοι κήποι
7.2.1.

Στους ιδιοκτήτες των ισογείων διαµερισµάτων θα

αντιστοιχούν οριοθετηµένοι κήποι που θα είναι κοινόκτητοι
και ιδιόχρηστοι.
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7.2.2. Η φροντίδα και το πότισµα του κήπου καθώς και της
περαιτέρω φύτευσης, βαρύνει τον ιδιοκτήτη, αλλά σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού.
7.2.3.

Οι ιδιόχρηστοι κήποι επηρεάζουν σηµαντικά την

αισθητική του όλου ανοικτού χώρου µέσα στον οποίο είναι
τοποθετηµένο το Συγκρότηµα. Για το λόγο αυτό οι χρήστες
των ιδιοχρήστων κήπων είναι υποχρεωµένοι να φροντίζουν
τόσο

την

διαµόρφωσή

όσο

και

τη

συντήρηση

αυτών.

Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος
ιδιοκτήτης δεν µεριµνά για τη συντήρηση και διαµόρφωση
του ιδιόχρηστου κήπου, η ∆ιαχειριστική Αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και
διαµόρφωσης µε αντίστοιχη χρέωση του υπόχρεου ιδιοκτήτη.
7.3. Υπαίθριοι εσωτερικοί δρόµοι και πεζόδροµοι
7.3.1. Οι υπαίθριοι εσωτερικοί δρόµοι και πεζόδροµοι είναι
κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι της κάθε Ενότητας.
7.3.2. Απαγορεύεται η είσοδος, διέλευση ή παραµονή στους
εσωτερικούς

πεζόδροµους

οποιουδήποτε

οχήµατος,

(συµπεριλαµβανοµένων και όσων αναφέρονται στο άρθρο
7.1.4.) εκτός από ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήµατα,
µεταφορικά

µέσα

ατόµων

αναπηρικές

καρέκλες)

µε

και

ειδικές
των

ανάγκες

ειδικών

(π.χ.

οχηµάτων

εξυπηρέτησης του Συγκροτήµατος (π.χ. όχηµα περισυλλογής
απορριµµάτων).

Ειδικά

σε

περίπτωση

µετακόµισης,

επιτρέπεται η παραµονή στον πεζόδροµο του οχήµατος που

εκτελεί τη µετακόµιση και µόνο για όσο διάστηµα διαρκεί η
φόρτωση

ή

εκφόρτωση

υπό

την

προϋπόθεση

ότι

θα

λαµβάνονται υπ’ όψη οι ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
επισκευών

που

Επίσης σε περίπτωση εκτέλεσης

απαιτούν

τη

χρήση

εξοπλισµού

ή

µηχανηµάτων που δεν µπορούν να µεταφερθούν αλλιώς,
επιτρέπεται

η

είσοδος

συνεργείου,

µόνο

για

του

οχήµατος

του

αντίστοιχου

την φόρτωση ή εκφόρτωση των

εργαλείων και µηχανηµάτων. Οι εργασίες µετακόµισης και
εκτεταµένων επισκευών θα πρέπει να εκτελούνται µόνο µετά
από σχετική ειδοποίηση και συνεννόηση µε τον Επιµελητή
του Συγκροτήµατος.
7.4. Υπόγειοι

διάδροµοι

προσπέλασης

προς

τους

χώρους στάθµευσης
7.4.1. Οι

υπόγειοι διάδροµοι προσπέλασης στους χώρους

στάθµευσης είναι κοινόκτητοι και ιδιόχρηστοι χώροι.
7.4.2. Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά :
α)

Από τα οχήµατα των ενοίκων των Τµηµάτων ή

Κτηρίων, οι οποίοι χρησιµοποιούν µια ή περισσότερες θέσεις
στάθµευσης,
β)

Από

τα

Συγκροτήµατος.

ειδικά

οχήµατα

εξυπηρέτησης

του
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7.4.3.

Για

απαγορεύεται

λόγους
αυστηρά

µεταξύ
η

άλλων

διέλευση

και

ασφαλείας,

στους

υπόγειους

διαδρόµους αυτοκινήτων, ή άλλων τροχοφόρων, επισκεπτών ή
ταξί, εκτός των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης ή της
εξυπηρέτησης ασθενών ή ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
7.4.4.

Οι υπόγειοι διάδροµοι πρέπει να είναι πάντοτε

ελεύθεροι.

Στα

οχήµατα

που

βάσει

του

παρόντος

χρησιµοποιούν τους διαδρόµους, απαγορεύεται η στάθµευση
κατά µήκος ή πλάτος των διαδρόµων, ακόµα δε και η
προσωρινή στάση, εκτός του απαραίτητου χρόνου για την
εκτέλεση

ελιγµών

για

είσοδο

ή

έξοδο

από

τη

θέση

στάθµευσης.
7.5. Στέγες και δώµατα
7.5.1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων
και ατοµικών κεραιών τηλεόρασης, καθώς και πάσης φύσεως
διαφηµιστικών ή άλλων πινακίδων, στις στέγες ή στα δώµατα.
Εξαιρετικά στα δώµατα θα τοποθετούνται µόνον οι συµπιεστές
των κλιµατιστικών συσκευών των οριζοντίων ιδιοκτησιών, στις
ειδικά προβλεφθησόµενες από την Οικοπεδούχο θέσεις.
7.5.2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας από
τους ενοίκους σε οποιοδήποτε χώρο του Συγκροτήµατος.
Εξαιρετικά επιτρέπεται η τοποθέτηση δορυφορικής κεραίας
µόνο µετά από σχετική έγκριση της ∆ιαχειριστικής Αρχής, η
οποία θα είναι αποκλειστικά αρµόδια να υποδείξει τον
κατάλληλο χώρο για την τοποθέτηση αυτής.

7.6.

Συνέπειες

παραβάσεων

των

περιορισµών

και

απαγορεύσεων
7.6.1. Χρήση από ενοίκους των επιµέρους κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων κατά
παράβαση

των

προαναφερόµενων

περιορισµών

και

απαγορεύσεων παρέχει το δικαίωµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή,
εφ’ όσον διαπιστωθεί η εξακολούθηση της παράβασης και
µετά από δύο γραπτές συστάσεις για την κάθε παράβαση, να
επιβάλλει σε βάρος τους για κάθε παράβαση ποινική ρήτρα
ίση µε το διπλάσιο του ποσού στο οποίο ανερχόταν τον
προηγούµενο µήνα η συµµετοχή της οριζόντιας ιδιοκτησίας
τους στις κάθε είδους Κοινές ∆απάνες που τη βαρύνουν. Οι
ποινικές αυτές ρήτρες εισπράττονται και µε εκτέλεση του
παρόντος

που

κηρύσσεται

τίτλος

εκτελεστός

και

εκκαθαρισµένος.
7.6.2. Επανειληµµένη µη συµµόρφωση ενός ή περισσοτέρων
ενοίκων δίνει το δικαίωµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή να
συνεχίσει να επιβάλει σε βάρος τους ποινικές ρήτρες, όπως
ορίζεται

στην

προηγούµενη

παράγραφο,

για

κάθε

επαναλαµβανόµενη παράβαση. Η ∆ιαχειριστική Αρχή επίσης
διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε την παράβαση να ζητάει
ασφαλιστικά µέτρα επιπλέον των ανωτέρω ποινών (σύµφωνα
µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 20).
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7.6.3.

Τα ποσά των παραπάνω ποινικών ρητρών που

επιβάλλονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή σε βάρος ενοίκων
επαυξάνουν το Γενικό Αποθεµατικό.
Άρθρο 8. Έλεγχος και ασφάλεια του Συγκροτήµατος
8.1.

Στο Συγκρότηµα θα παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης

(φύλακας, περιπολία κλπ.). Αρχικά προβλέπεται φύλαξη του
Συγκροτήµατος µε την µορφή περιπολίας τουλάχιστον κατά
τις νυχτερινές ώρες, 365 µέρες το χρόνο. Το πρόγραµµα
φύλαξης

του

Συγκροτήµατος

θα

καθορίζεται

από

την

∆ιαχειριστική Αρχή. Πιθανή επέκταση των µέτρων ασφαλείας
ή αλλαγή αυτών σύµφωνα µε τις ανάγκες του Συγκροτήµατος
θα µπορεί να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση του
Συγκροτήµατος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
15.3 του Κανονισµού.
απαιτείται

αυξηµένη

προβλεπόµενα

στο

Για µείωση των µέτρων προστασίας
πλειοψηφία

άρθρο

15.3.5.

σύµφωνα
του

µε

Κανονισµού.

τα
Η

∆ιαχειριστική Αρχή είναι αποκλειστικά αρµόδια να αναθέσει
το έργο της φύλαξης σε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που
επιλέγει.
Άρθρο 9. Περισυλλογή και αποµάκρυνση σκουπιδιών
9.1. Η αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τις κατοικίες θα
γίνεται αποκλειστικά µε εναπόθεση των σχετικών σάκων,
καλά κλεισµένων, στους κάδους που θα έχουν τοποθετηθεί
ειδικά

για

το

λόγο

αυτό.

Ο

τρόπος

της

απόθεσης,

περισυλλογής και αποµάκρυνσης των σάκων θα ορίζεται από

την ∆ιαχειριστική Αρχή σύµφωνα µε τις ανάγκες του
Συγκροτήµατος και τις επικρατούσες συνθήκες.
9.2. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η ∆ιαχειριστική Αρχή θα
µπορεί να διεκπεραιώνει την περισυλλογή των σκουπιδιών
από τους κάδους και την εν συνεχεία αποµάκρυνσή τους από
το Συγκρότηµα µε ειδικό όχηµα είτε της άµεσης ευθύνης της
∆ιαχειριστικής Αρχής είτε άλλου νοµικού προσώπου στο
οποίο έχει αναθέσει η ∆ιαχειριστική Αρχή την εκτέλεση του
συγκεκριµένου έργου.
Άρθρο 10. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις σε περίπτωση
µη χρησιµοποίησης ιδιοκτησίας
10.1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή ενοίκου
που απορρέουν από τον Κανονισµό και τις αποφάσεις των
Γενικών

Συνελεύσεων

Συγκροτήµατος

που

Τµήµατος,
αφορούν

την

Ενότητας

και

ιδιοκτησία

του

εξακολουθούν να ισχύουν και τον δεσµεύουν σε κάθε
περίπτωση, ακόµη και εάν δεν χρησιµοποιεί την οριζόντια
ιδιοκτησία του για οποιονδήποτε λόγο (ταξίδια κλπ).
Άρθρο 11. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις σε περίπτωση
µίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης της ιδιοκτησίας
11.1. Κάθε κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας, όταν εκµισθώνει ή
µε οποιονδήποτε τρόπο παραχωρεί τη χρήση της σε τρίτο,
πρέπει να υποχρεώνει τον τρίτο µε τη σχετική, έγγραφη
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πάντοτε, µεταξύ τους συµφωνία να συµµορφώνεται χωρίς
αντίρρηση προς όλους τους όρους του παρόντος Κανονισµού
και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που αφορούν
τη συγκεκριµένη ιδιοκτησία, µε ποινή έξωσής του αν παραβεί
τους όρους αυτούς. Η υποχρέωση συµµόρφωσης βαρύνει τον
κύριο της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τον ένοικο που τη
χρησιµοποιεί, ακόµη και σε περίπτωση τυχόν παράλειψης
αναφοράς

της

ανωτέρω

υποχρέωσης

στη

µεταξύ

τους

συµφωνία.
11.2. Σε περίπτωση µη άσκησης από τον ιδιοκτήτη, κατά την
προηγούµενη

παράγραφο,

δικαιώµατος

της

έξωσης

ή

αποβολής του µισθωτή ή αυτού που µε οποιοδήποτε τρόπο
χρησιµοποιεί την ιδιοκτησία του, οι άλλοι ιδιοκτήτες µπορούν
µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος
στο οποίο ανήκει η ιδιοκτησία του απρακτούντα ιδιοκτήτη,
εκπροσωπούµενοι

από

τον

Εκπρόσωπο

Τµήµατος,

να

ασκήσουν το πιο πάνω δικαίωµά τους µε εντολή του εν λόγω
ιδιοκτήτη που δίνεται µε τον παρόντα Κανονισµό και η οποία
θεωρείται ότι δόθηκε σε αυτούς και µάλιστα ανέκκλητα, µε
την αποδοχή από τον ιδιοκτήτη του παρόντος Κανονισµού. Η
σχετική δαπάνη και τα έξοδα εκτέλεσης της αποφάσεως ή
αποβολής

του

µισθωτή

που

παρέβη

τους

όρους

του

Κανονισµού, θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη – εκµισθωτή.
11.3. Οι τυχόν ποινικές ρήτρες που καταλογίσθηκαν σε
βάρος του µισθωτή ή του τρίτου που µε οποιοδήποτε τρόπο

χρησιµοποιεί οριζόντια ιδιοκτησία, λόγω παράβασης των όρων
του Κανονισµού, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της οριζόντιας
ιδιοκτησίας, εφ’ όσον δεν εξοφλήθηκαν εµπρόθεσµα από τον
µισθωτή ή τρίτο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν.
Άρθρο 12. Συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες
12.1. Γενικά
12.1.1. Κάθε κύριος οριζόντιας ιδιοκτησίας συµµετέχει
ανάλογα στις δαπάνες που απορρέουν από τη λειτουργία και
συντήρηση, επισκευή και ανανέωση των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων

χώρων,

έργων,

µερών,

πραγµάτων

και

εγκαταστάσεων, όπως προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο
άρθρο 3 του παρόντος. Οι ως άνω δαπάνες και πάσης φύσεως
υποχρεώσεις κάθε αυτοτελούς ιδιοκτησίας βαρύνουν και τους
καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του ιδιοκτήτη.
12.1.2. Η ∆ιαχειριστική Αρχή θα προβεί στο άνοιγµα
Λογαριασµού ∆ιαχείρισης για την είσπραξη και αποπληρωµή
των Κοινών ∆απανών όπως προσδιορίζονται και εξειδικεύονται
στο άρθρο 12 του Κανονισµού. Οι ένοικοι υποχρεούνται να
καταβάλουν την αναλογία τους στις Κοινές ∆απάνες µε
τραπεζική κατάθεση στον Λογαριασµό ∆ιαχείρισης που θα
τους κοινοποιείται από την ∆ιαχειριστική Αρχή.
12.1.3. Παρέχεται δια του παρόντος ρητή εντολή και
πληρεξουσιότητα στην ∆ιαχειριστική Αρχή να κινεί τον
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Λογαριασµό

∆ιαχείρισης

και

να

προβαίνει

σε

κάθε

απαραίτητη ενέργεια σχετική µε τις Κοινές ∆απάνες. Η
∆ιαχειριστική

Αρχή

εξουσιοδοτείται

µε

τον

παρόντα

Κανονισµό να διαχειρίζεται όλα τα ποσά που καταβάλλονται
από ιδιοκτήτες, ενοίκους ή τρίτους υπόχρεους στην καταβολή
τους σε εκτέλεση όρων του παρόντος Κανονισµού (όπως
Πάγιες Προκαταβολές, πληρωµές για συµµετοχή στις Κοινές
∆απάνες, αµοιβές τρίτων, κόστος αποκατάστασης ζηµιών
κ.ο.κ.) καθώς και όλα τα ποσά που πληρώνονται για
υπηρεσίες που παρέχονται στο Συγκρότηµα ή σε µέρος
αυτού, τα όποια θα κινούνται µέσω του Λογαριασµού
∆ιαχείρισης.
12.1.4. Το ποσοστό συµµετοχής κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας
στις επιµέρους ειδικότερες κατηγορίες δαπανών αναγράφεται
στους αντίστοιχους από Μαϊου 2004

Πίνακες Ποσοστών

συνιδιοκτησίας και κατανοµής Κοινών ∆απανών των ΟΤ 2 και
ΟΤ 3 του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Σπύρου Τσαγκαράτου, οι
οποίοι προσαρτώνται στις υπ’ αριθµούς 18191/2004 και
18192/2004 αντίστοιχες πράξεις µου σύστασης οριζοντίου
ιδιοκτησίας.
12.2.

«Ειδικές Κοινές ∆απάνες Τµήµατος»

12.2.1. Οι Ειδικές Κοινές ∆απάνες Τµήµατος είναι οι
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης
των κοινοκτήτων και κοινόχρηστων χώρων, έργων, µερών,
πραγµάτων και εγκαταστάσεων του Τµήµατος, όπως αυτά

αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3.1. του παρόντος, και
όσων άλλων δεν ανήκουν κατά κυριότητα σε συγκεκριµένη
οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά προορίζονται από τη φύση τους να
εξυπηρετούν περισσότερες από µια οριζόντιες ιδιοκτησίες του
Τµήµατος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις Ειδικές
Κοινές ∆απάνες Τµήµατος συµπεριλαµβάνονται:
1) οι αµοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών στο Τµήµα,
2)

οι

δαπάνες

ηλεκτροδότησης

και

ύδρευσης

των

κοινοχρήστων χώρων (κλιµακοστασίων, υπογείων, διαδρόµων
κλπ.) του Τµήµατος,
3) οι δαπάνες για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων
του Τµήµατος,
4) οι δαπάνες που αφορούν την κεντρική θέρµανση,
5) οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και
ανανέωσης

των

κοινόχρηστων

και

κοινόκτητων

ηλεκτροµηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του Τµήµατος,
6)

οι

κάθε

είδους

δαπάνες

λειτουργίας,

συντήρησης,

επισκευής και ανανέωσης του ανελκυστήρα του Τµήµατος,
7) οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης των
κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων του Τµήµατος,
8) οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης της
στέγης ή του δώµατος,
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9) η ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων
του Τµήµατος.
12.2.2. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας από τις
οριζόντιες ιδιοκτησίες στις Ειδικές Κοινές ∆απάνες Τµήµατος
(εξαιρουµένων των όσων αναφέρονται παρακάτω στα άρθρα
12.2.3. και 12.2.4.) υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά του
Πίνακα Κατανοµής που αναγράφονται στη στήλη µε ένδειξη
«Συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες / Κτηρίου & Ψήφοι».
12.2.3. Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας από τις
οριζόντιες

ιδιοκτησίες

στις

δαπάνες

που

αφορούν

την

κεντρική θέρµανση, αναγράφεται στον Πίνακα Κατανοµής στη
στήλη µε

ένδειξη «Συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες /

Θέρµανσης Κοινοχρήστων Τµήµατος».
12.2.4. Το ποσοστό της συµµετοχής της κάθε µιας από τις
οριζόντιες

ιδιοκτησίες

ανελκυστήρα

του

στις

δαπάνες

Τµήµατος,

πλην

που
της

αφορούν

τον

κατανάλωσης

ηλεκτρικού ρεύµατος, αναγράφεται στον Πίνακα Κατανοµής
στη στήλη µε ένδειξη «Συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες /
Ανελκυστήρα Τµήµατος».
12.3. «Γενικές Κοινές ∆απάνες Ενότητας»
12.3.1. Οι Γενικές Κοινές ∆απάνες της κάθε Ενότητας είναι οι
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης
των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, έργων, µερών,
πραγµάτων και εγκαταστάσεων της Ενότητας, όπως αυτά
αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 3.2. του παρόντος, και

όσων άλλων δεν ανήκουν κατά κυριότητα σε συγκεκριµένη
οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά προορίζονται από τη φύση τους να
εξυπηρετούν όλες τις οριζόντιες ιδιοκτησίες της Ενότητας.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις Γενικές Κοινές ∆απάνες
Ενότητας συµπεριλαµβάνονται:
1) οι αµοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών στην Ενότητα,
2) οι δαπάνες φύτευσης και συντήρησης του περιβάλλοντος
χώρου, καθώς και οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος για την
άρδευση των κοινόκτητων και κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
της κάθε Ενότητας,
3)

οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των αρδευτικών

συστηµάτων και του αυτόµατου δικτύου ποτίσµατος της κάθε
Ενότητας,
4)

οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και

ανανέωσης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης,

αποχέτευσης

ακάθαρτων,

απορροής

οµβρίων, τηλεφωνικής εγκατάστασης, δικτύου συστήµατος
ασφάλειας

(εφόσον

υπάρχει)

καθώς

και

κάθε

άλλης

εγκατάστασης που ανήκει στις κοινόκτητες και κοινόχρηστες
της Ενότητας,
5)

οι

δαπάνες

ηλεκτροδότησης

των

κοινοχρήστων χώρων της κάθε Ενότητας,

κοινοκτήτων

και
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6)

οι

δαπάνες

καθαριότητας

των

κοινοκτήτων

και

κοινοχρήστων χώρων της κάθε Ενότητας,
7) το βάψιµο των εξωτερικών όψεων και επικαλύψεων των
Κτηρίων της κάθε Ενότητας,
8) οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής και
ανανέωσης

των

πυλών

εισόδου,

της

περίφραξης,

των

εσωτερικών δρόµων και πεζόδροµων, των µαντρότοιχων, των
τοίχων

αντιστήριξης

και

των

τοίχων

αρχιτεκτονικής

διαµόρφωσης, καθώς και κάθε εξωτερική διακόσµηση που
ανήκει στην κάθε Ενότητα,
9)

οι

δαπάνες

περισυλλογής

και

αποµάκρυνσής

των

απορριµµάτων κάθε Ενότητας,
10) οι δαπάνες ασφάλισης των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων
χώρων και εγκαταστάσεων της κάθε Ενότητας.
12.3.2.

Το ποσοστό συµµετοχής κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας

στις δαπάνες αυτές αναγράφεται στον Πίνακα Κατανοµής στη
στήλη

µε

ένδειξη

«Ποσοστό

Συνιδιοκτησίας

Επί

του

Οικοπέδου Ο.Τ.02 ή Ο.Τ.03 / Συµµετοχή στις Κοινές
∆απάνες και Ψήφοι Ενότητας»
12.4. «Γενικές Κοινές ∆απάνες Συγκροτήµατος»
12.4.1. Οι Γενικές Κοινές ∆απάνες Συγκροτήµατος είναι οι
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και ανανέωσης
των κοινοχρήστων χώρων, έργων, µερών, πραγµάτων και
εγκαταστάσεων του όλου Συγκροτήµατος, και γενικότερα
όσων προορίζονται από τη φύση τους να εξυπηρετούν όλες τις

οριζόντιες ιδιοκτησίες του Συγκροτήµατος. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στις Γενικές Κοινές ∆απάνες Συγκροτήµατος
συµπεριλαµβάνονται:
1) η αµοιβή της ∆ιαχειριστικής Αρχής,
2) η αµοιβή του Επιµελητή του Συγκροτήµατος,
3) οι δαπάνες φύλαξης του Συγκροτήµατος,
4) οι αµοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών συνολικά στο
Συγκρότηµα,
5) οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και
ανανέωσης των χώρων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν
όλο το Συγκρότηµα (κεντρικές κεραίες, αίθουσα ελέγχου και
εξοπλισµός αυτής, γεωτρήσεις κλπ.)
12.4.2.

Το ποσοστό συµµετοχής κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας

στις δαπάνες αυτές αναγράφεται στον Πίνακα Κατανοµής στη
στήλη µε ένδειξη «Ποσοστό Συµµετοχής στις Κοινές ∆απάνες
& Ψήφοι Συγκροτήµατος Α/Β/C/D».
12.5. ∆απάνες

συντήρησης

και

επισκευής

των

κοινοκτήτων και ιδιοχρήστων χώρων, πραγµάτων ή
εγκαταστάσεων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρονται στο
άρθρο 3.4. του παρόντος :
12.5.1.

Η

συντήρηση

και

επισκευή

των

εξωτερικών

κουφωµάτων και εξωτερικών δαπεδοστρώσεων γίνεται µε
µέριµνα

και

δαπάνη

των

ιδιοκτητών

των

οριζοντίων
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ιδιοκτησιών στις οποίες αυτά αντιστοιχούν.

Επειδή όµως η

συντήρηση ή επισκευή των παραπάνω κοινοκτήτων και
ιδιοχρήστων πραγµάτων αφορά στην εµφάνιση του όλου
Συγκροτήµατος, συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο
υπόχρεος για τη συντήρηση ή επισκευή ιδιοκτήτης δεν
µεριµνά για να συντηρεί τα παραπάνω σε κατάσταση άρτιας
λειτουργίας, η ∆ιαχειριστική Αρχή δικαιούται να προχωρήσει
στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής µε
αντίστοιχη χρέωση του υπόχρεου ιδιοκτήτη.
12.5.2. Η συντήρηση και επισκευή των ιδιοχρήστων κήπων
(συντήρηση της φύτευσης, της άρδευσης – ποτίσµατος και των
άλλων εγκαταστάσεων) θα ανήκει στον εκάστοτε ιδιοκτήτη.
Συµφωνείται ρητά ότι σε περίπτωση που ο υπόχρεος
ιδιοκτήτης δεν µεριµνά για τη συντήρηση και διαµόρφωση
του ιδιόχρηστου κήπου, η ∆ιαχειριστική Αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και
διαµόρφωσης µε αντίστοιχη χρέωση του υπόχρεου ιδιοκτήτη.
12.5.3. Η συντήρηση και επισκευή καθώς και κάθε έξοδο
που αφορά τα τούνελ και τις ράµπες διέλευσης τροχοφόρων
στους υπόγειους χώρους στάθµευσης θα γίνεται µε µέριµνα
της ∆ιαχειριστικής Αρχής και κάθε δαπάνη θα βαρύνει τους
ιδιοκτήτες που έχουν αποκλειστική χρήση αυτών και τις
χρησιµοποιούν για την διέλευση τους στους αντίστοιχους
χώρους στάθµευσης.

12.6 ∆απάνες

συντήρησης

και

επισκευών

των

κοινοχρήστων και κοινοκτήτων µεσότοιχων οριζοντίων
ιδιοκτησιών των Τµηµάτων
12.6.1. Γίνεται µε µέριµνα της ∆ιαχειριστικής Αρχής και εξ
ηµισείας δαπάνη των ιδιοκτητών των οριζοντίων ιδιοκτησιών
που εφάπτονται ανά δύο.
Άρθρο 13. Πάγια Προκαταβολή Κοινών ∆απανών και
Γενικό Αποθεµατικό
13.1. Πάγια Προκαταβολή Κοινών ∆απανών
13.1.1.

Οι ιδιοκτήτες, µε την παραλαβή της ιδιοκτησίας

τους, υποχρεούνται να καταβάλουν, µέσα στην προθεσµία
που θα ορισθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, την αναλογία που
αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία τους ώστε να συµπληρωθεί
συνολικό πόσο που θα χρησιµεύσει ως Πάγια Προκαταβολή
για τις Κοινές ∆απάνες (Γενικές και Ειδικές) δύο µηνών το
οποίο αρχικά θα είναι ίσο µε 80.000 Ευρώ για όλο το
Συγκρότηµα. Το ποσό αυτό θα παραµένει στον λογαριασµό
που θα διατηρεί η ∆ιαχειριστική Αρχή ανεξαρτήτως της
υποχρέωσης για µηνιαία καταβολή των Κοινών ∆απανών.
13.1.2. Αν διαπιστωθεί, οποτεδήποτε, από την ∆ιαχειριστική
Αρχή ότι η πιο πάνω Πάγια Προκαταβολή – Εγγύηση δεν
αντιστοιχεί κατά µέσο όρο στις τρέχουσες Κοινές ∆απάνες δύο
µηνών, οι ιδιοκτήτες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν το
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επιπλέον ποσό που τους αναλογεί µέσω της καταβολής των
Κοινών ∆απανών, αλλιώς ευθύνονται κατά τα αναφερόµενα
πιο κάτω στο άρθρο 14 του παρόντος.
13.2. Γενικό Αποθεµατικό
13.2.1.

Επιπλέον

της

Πάγιας

Προκαταβολής

Κοινών

∆απανών, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλουν µέσω
των Κοινών ∆απανών, την αναλογία που αντιστοιχεί στην
ιδιοκτησία

τους

ώστε

να

συµπληρωθεί

συνολικό

πόσο

µηνιαίως ίσο µε 6.400 Ευρώ για όλο το Συγκρότηµα, για το
σχηµατισµό Γενικού Αποθεµατικού. Το Γενικό Αποθεµατικό
θα κατατίθεται στον Λογαριασµό Αποθεµατικού τον οποίο θα
ανοίξει, θα διατηρεί και θα κινεί η ∆ιαχειριστική Αρχή για την
αντιµετώπιση τακτικών και εκτάκτων σοβαρών εργασιών
καθώς και την ανανέωση και ανακαίνιση των κοινοκτήτων και
κοινοχρήστων χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων, όπως
έχει προβλεφθεί από τους µελετητές του Συγκροτήµατος.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις τακτικές αυτές εργασίες
συµπεριλαµβάνονται:
(α) το βάψιµο των εξωτερικών όψεων και επικαλύψεων των
Κτιρίων

και

των

εσωτερικών

κοινοχρήστων

χώρων

των

Τµηµάτων του συνόλου του Συγκροτήµατος κάθε 10 χρόνια,
(β) η αντικατάσταση των λεβήτων και καυστήρων των
Τµηµάτων του συνόλου του Συγκροτήµατος κάθε 15 χρόνια,
(γ) η αντικατάσταση των ανελκυστήρων των Τµηµάτων του
συνόλου του Συγκροτήµατος κάθε 25 χρόνια,

13.2.2. Στον Λογαριασµό Αποθεµατικού επίσης κατατίθενται
τα ποσά των εκάστοτε ποινικών ρητρών και προστίµων που
επιβάλλονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή σε βάρος ιδιοκτητών
ή ενοίκων, για παράβαση των όρων του Κανονισµού ή
καθυστέρηση στην καταβολή της αναλογίας συµµετοχής
οριζόντιας ιδιοκτησίας στις Κοινές ∆απάνες κλπ., όπως
ειδικότερα ορίζεται στα επί µέρους άρθρα του παρόντος
Κανονισµού.
Άρθρο 14. Υποχρεώσεις σχετικά µε την καταβολή
Κοινών

∆απανών

Αποθεµατικού

(Γενικών

και

Πάγιας

και

Ειδικών),

Γενικού

Προκαταβολής

Κοινών

∆απανών
14.1.

Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος

προσωπικά υπεύθυνος για την καταβολή των ποσών που
αναλογούν στην ιδιοκτησία του, για τις κάθε είδους δαπάνες
που την βαρύνουν, όπως αυτές αναλύονται πιο πάνω στα
άρθρα 12 και 13 του παρόντος. Η υποχρέωση αυτή έναντι
των λοιπών συνιδιοκτητών ισχύει ανεξάρτητα από το τι
συµφώνησε ή θα συµφωνήσει ο ιδιοκτήτης µε τους τυχόν
µισθωτές

του

ή

αυτούς

που

τη

χρησιµοποιούν

από

οποιαδήποτε αιτία.
14.2. Σε περίπτωση µεταβίβασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας,
ο νέος ιδιοκτήτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την
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καταβολή κάθε ποσού που οφείλει ο δικαιοπάροχός του για
Κοινές ∆απάνες οποιασδήποτε κατηγορίας, για ποινικές
ρήτρες ή για συµµετοχή στο Γενικό Αποθεµατικό και την
Πάγια Προκαταβολή. Η αναδοχή του σχετικού χρέους από
τον νέο ιδιοκτήτη θεωρείται συνοµολογηθείσα µε την πράξη
µεταβίβασης της κυριότητας, ακόµη και αν δεν µνηµονεύεται
ρητά σ’ αυτήν.
14.3.

Τα ποσά που έχουν καταβληθεί προς δηµιουργία

Γενικού Αποθεµατικού προορίζονται για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Συγκροτήµατος. ∆ιευκρινίζεται ότι τα εν λόγω
ποσά παραµένουν στο Γενικό Αποθεµατικό ανεξαρτήτως του
ενδεχοµένου µεταβίβασης µιας ιδιοκτησίας σε νέο ιδιοκτήτη.
14.4. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή
ένοικος καθυστερεί περισσότερο από ένα (1) µήνα από την
λήξη της προθεσµίας, όπως αυτή θα κοινοποιείται από την
∆ιαχειριστική Αρχή, για την καταβολή του ποσού που οφείλει
για την αναλογία της ιδιοκτησίας του στις Κοινές ∆απάνες
οποιασδήποτε κατηγορίας ή στην Πάγια Προκαταβολή και
στο

Γενικό

Αποθεµατικό

που

έχουν

αποφασισθεί,

υποχρεούται στην καταβολή ίσου ποσού ως ποινική ρήτρα, το
οποίο η ∆ιαχειριστική Αρχή δικαιούται να εισπράξει από τον
οφειλέτη ακόµη και µε εκτέλεση του παρόντος Κανονισµού,
που κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισµένος. Τα
ποσά των πιο πάνω ποινικών ρητρών επαυξάνουν το Γενικό
Αποθεµατικό.

14.5. Οι τυχόν ποινικές ρήτρες που καταλογίσθηκαν για την
πιο πάνω αιτία σε βάρος ενοίκου, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη
της, εφ’ όσον δεν εξοφλήθηκαν εµπρόθεσµα από τον ένοικο
σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν.
Άρθρο 15. Γενικές Συνελεύσεις
Το Συγκρότηµα διοικείται από τις ακόλουθες συνελεύσεις: 1)
Τη

Γενική

Συνέλευση

Τµήµατος,

2)

Τη

Γενική

Συνέλευση Ενότητας και 3) Τη Γενική Συνέλευση
Συγκροτήµατος.
15.1. Γενική Συνέλευση Τµήµατος
Συµµετέχοντες
15.1.1. Η Γενική Συνέλευση Τµήµατος απαρτίζεται από τους
συνιδιοκτήτες του κάθε

Τµήµατος.

Κάθε

συνιδιοκτήτης

δικαιούται να συµµετέχει στην Συνέλευση του Τµήµατος στο
οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία του αυτοπροσώπως ή µε ειδικά
γραπτά εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, που µπορεί να
είναι συνιδιοκτήτης ή και µισθωτής. Επίσης στις συνελεύσεις
αυτές µπορούν να συµµετέχουν και µισθωτές χωρίς δικαίωµα
ψήφου.
Χρόνος & Τρόπος Σύγκλησης
15.1.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση Τµήµατος συνέρχεται
µία φορά κάθε χρόνο, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του
µηνός Οκτωβρίου.
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15.1.3. Η Γενική Συνέλευση Τµήµατος συνέρχεται µετά από
πρόσκληση

της

∆ιαχειριστικής

Αρχής.

Η

πρόσκληση

κοινοποιείται στους συνιδιοκτήτες του Τµήµατος επτά (7)
τουλάχιστον ηµέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση
αναγράφονται υποχρεωτικά η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της
συνεδρίασης, καθώς και τα προς συζήτηση θέµατα και
αναρτάται στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων στην είσοδο του
κάθε Τµήµατος.
15.1.4. Σε περίπτωση αµέλειας της ∆ιαχειριστικής Αρχής, η
τακτική

Γενική

Συνέλευση

Τµήµατος

συγκαλείται

από

συνιδιοκτήτες που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) της
συνιδιοκτησίας.

Η

πρόσκληση

αυτή,

στην

οποία

αναγράφονται υποχρεωτικά τα ονόµατα των συνιδιοκτητών
που την προσκαλούν, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που
προαναφέρονται και να κοινοποιηθεί στους συνιδιοκτήτες
εµπρόθεσµα

και

µε

τους

τρόπους

που

αναφέρονται

παραπάνω.
15.1.5. Η Γενική Συνέλευση Τµήµατος συνεδριάζει και
αποφασίζει

έγκυρα,

εκπροσωπούνται

τα

αν

είναι

2/3

της

παρόντες
όλης

σ’

αυτήν

συνιδιοκτησίας

ή
του

Τµήµατος. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση συνεδριάζει
χωρίς άλλη πρόσκληση την αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης
εβδοµάδας στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Στην

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση για ύπαρξη απαρτίας δεν
απαιτείται η παρουσία ορισµένου ποσοστού συνιδιοκτησίας.

Αρµοδιότητες & Θέµατα
15.1.6 Η Γενική Συνέλευση Τµήµατος συνεδριάζει και
αποφασίζει για τα ακόλουθα θέµατα:
α) για την εκλογή Εκπρόσωπου Τµήµατος και αναπληρωτή
αυτού,
β) για έκτακτες Ειδικές Κοινές ∆απάνες του Τµήµατος που
υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό
αναπροσαρµόζεται ετησίως, αρχής γενοµένης από 1.1.2006,
σύµφωνα µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή για
την δωδεκάµηνη περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η
∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους,
γ) για κάθε θέµα που αφορά το Τµήµα, εκτός των θεµάτων
που

είναι

Συνελεύσεων

αποκλειστική
Ενότητας

αρµοδιότητα
και

των

Γενικών

Συγκροτήµατος,

όπως

αναφέρονται στα άρθρα 15.2.6, 15.3.3 και 15.3.5.
Ψήφοι & Λήψη Αποφάσεων
15.1.7 Ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει τόσες ψήφους όσες
αναλογούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του, σύµφωνα µε τον
αντίστοιχο Πίνακα Κατανοµής και την στήλη µε ένδειξη
«Συµµετοχή στις Κοινές ∆απάνες / Κτηρίου & Ψήφοι».
15.1.8 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος
παίρνονται µε πλειοψηφία του µισού αριθµού και µίας
ακόµα των ψήφων των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων
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συνιδιοκτητών, εκτός αν κατά το νόµο ή τον Κανονισµό
χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία.
15.1.9 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος, εφ’
όσον λαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο και τον Κανονισµό,
είναι

υποχρεωτικές

για

όλους

τους

συνιδιοκτήτες

του

Τµήµατος, ακόµη και διαφωνούντες ή απόντες.
Εκλογή Εκπρόσωπου Τµήµατος
15.1.10.

Η

Γενική

Συνέλευση

Τµήµατος

εκλέγει

τον

Εκπρόσωπο του Τµήµατος, στον οποίο παρέχει εντολή και
εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί, να ψηφίζει και να δεσµεύει το
σύνολο

των

συνιδιοκτητών

του

Τµήµατος

στη

Γενική

Συνέλευση της Ενότητας στην οποία συµπεριλαµβάνεται το
Τµήµα και στη Γενική Συνέλευση του Συγκροτήµατος,
αντιπροσωπεύοντας τόσες ψήφους όσες αντιστοιχούν στο
σύνολο των οριζοντίων ιδιοκτησιών του Τµήµατος. Η Γενική
Συνέλευση Τµήµατος επίσης εκλέγει και έναν αναπληρωτή
Εκπρόσωπο, προκειµένου να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπο του
Τµήµατος σε περίπτωση κωλύµατος του τελευταίου ως προς
την άσκηση των καθηκόντων του.
15.1.11. Ο Εκπρόσωπος Τµήµατος εκλέγεται ετησίως από την
τακτική Γενική Συνέλευση Τµήµατος. Σε περίπτωση που δεν
εκλεγεί Εκπρόσωπος Τµήµατος τότε αυτός θα ορίζεται µε
κλήρωση. Ο Εκπρόσωπος που εκλέχθηκε ή ορίστηκε µε
κλήρωση θα έχει το δικαίωµα να µην συµµετέχει στην (τυχόν)
κλήρωση του επόµενου χρόνου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Τµήµατος
15.1.12.

Έκτακτα

συγκαλείται

Τµήµατος

οποτεδήποτε,

είτε

η
µε

Γενική

Συνέλευση

πρόσκληση

της

∆ιαχειριστικής Αρχής, είτε µε πρόσκληση συνιδιοκτητών που
εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) της συνιδιοκτησίας. Για
τον τρόπο σύγκλησης ισχύουν όσα αναγράφονται ανωτέρω στα
άρθρα 15.1.3., 15.1.4 και 15.1.5.
15.1.13

Ως

Έκτακτη

Γενική

Συνέλευση

Τµήµατος

θεωρείται και η ψηφοφορία µε περιφορά εφόσον δεν
παραβιάζονται οι διατάξεις για την απαρτία. Σε αυτή την
περίπτωση

η

∆ιαχειριστική

Αρχή

υποχρεούται

να

κοινοποιήσει τα προς ψηφοφορία θέµατα και να ορίσει
εύλογη

προθεσµία

(τουλάχιστον

7

ηµερών)

για

την

ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Τµήµατος
15.1.14

Οι

συνεδριάσεις

της

Γενικής

Συνέλευσης

Τµήµατος καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών, που τηρείται
µε επιµέλεια και ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Στο
βιβλίο

πρακτικών

καταχωρούνται

υποχρεωτικά

όλες

οι

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος, τα ονόµατα
των συµµετεχόντων µε τον αντίστοιχο αριθµό των ψήφων τους,
οι αποφάσεις που λαµβάνονται κλπ.
Θέµατα Κτηρίων
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15.1.15

Η λήψη αποφάσεων για θέµατα που αφορούν

Κτήρια που αποτελούνται από δυο Τµήµατα θα λαµβάνεται
από τους δύο Εκπροσώπους των Τµηµάτων.

Σε περίπτωση

µη επίτευξης συµφωνίας µεταξύ των δύο Εκπροσώπων, η
απόφαση θα λαµβάνεται από το σύνολο των ιδιοκτητών των
δύο

Τµηµάτων

µε

ψηφοφορία

που

θα

συντονίζει

η

∆ιαχειριστική Αρχή κατά την διαδικασία που ορίζεται στο
άρθρο 15.1.13. Για τις ψήφους και την λήψη αποφάσεων θα
ισχύουν όσα αναγράφονται στα άρθρα 15.1.7, 15.1.8 και
15.1.9.
15.2 Γενική Συνέλευση Ενότητας
Συµµετέχοντες
15.2.1. Η Γενική Συνέλευση Ενότητας απαρτίζεται από όλους
τους Εκπροσώπους των Τµηµάτων που συµπεριλαµβάνονται
στην Ενότητα ή τους αναπληρωτές αυτών σε περίπτωση που
κάποιος Εκπρόσωπος Τµήµατος αδυνατεί να συµµετάσχει.
Στις συνελεύσεις αυτές µπορούν να συµµετέχουν και ένοικοι
της Ενότητας χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Χρόνος & Τρόπος Σύγκλησης
15.2.2. Η τακτική Γενική Συνέλευση Ενότητας συνέρχεται
µία φορά κάθε χρόνο, µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του
µηνός Νοεµβρίου. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των δυο
Ενοτήτων του Συγκροτήµατος γίνονται ταυτόχρονα, την ίδια
ηµέρα και ώρα.

15.2.3. Η Γενική Συνέλευση Ενότητας συνέρχεται µετά από
πρόσκληση

της

∆ιαχειριστικής

Αρχής.

Η

πρόσκληση

κοινοποιείται στους Εκπροσώπους των Τµηµάτων και τους
αναπληρωτές αυτών επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν την
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά η
ηµέρα, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης, καθώς και τα
προς συζήτηση θέµατα και αναρτάται στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων στην είσοδο του κάθε Τµήµατος.
15.2.4. Σε περίπτωση αµέλειας της ∆ιαχειριστικής Αρχής, η
τακτική

Γενική

Συνέλευση

Ενότητας

συγκαλείται

από

Εκπροσώπους Τµηµάτων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο
(1/5) του συνόλου της συνιδιοκτησίας της Ενότητας.

Η

πρόσκληση αυτή, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα
ονόµατα των Εκπροσώπων που την προσκαλούν, πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που προαναφέρονται και να
κοινοποιηθεί στους Εκπροσώπους εµπρόθεσµα και µε τους
τρόπους που αναφέρονται παραπάνω.
15.2.5. Η Γενική Συνέλευση Ενότητας συνεδριάζει και
αποφασίζει

έγκυρα,

αν

είναι

παρόντες

σ’

αυτήν

οι

Εκπρόσωποι Τµηµάτων που εκπροσωπούν τα 2/3 του
συνόλου

της

συνιδιοκτησίας

των

Τµηµάτων

που

συµπεριλαµβάνονται στη Ενότητα. Αν δεν υπάρξει απαρτία,
η

συνέλευση

συνεδριάζει

χωρίς

άλλη

πρόσκληση

την
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αντίστοιχη ηµέρα της επόµενης εβδοµάδας στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση για

ύπαρξη απαρτίας δεν απαιτείται η παρουσία ορισµένου
ποσοστού συνιδιοκτησίας.
Αρµοδιότητες & Θέµατα
15.2.6

Η Γενική Συνέλευση Ενότητας συνεδριάζει και

αποφασίζει για τα ακόλουθα θέµατα:
α) για έκτακτες Γενικές Κοινές ∆απάνες Ενότητας που
υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 Ευρώ για την Ενότητα
ΗΛΙ∆Α Α και 8.000 Ευρώ για την Ενότητα ΗΛΙ∆Α Β. Τα ποσά
αυτά αναπροσαρµόζονται ετησίως, αρχής γενοµένης από
1.1.2006, σύµφωνα µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή για την δωδεκάµηνη περίοδο 1ης Ιανουαρίου έως
31ης ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους.
β) για θέµατα που αφορούν την κάθε Ενότητα, εκτός των
θεµάτων που είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης Συγκροτήµατος όπως αναφέρονται στα άρθρα
15.3.3 και 15.3.5.
Ψήφοι & Λήψη Αποφάσεων
15.2.7 Για τον υπολογισµό των ψήφων λαµβάνεται υπόψη το
σύνολο των ψήφων της συνιδιοκτησίας κάθε Τµήµατος στις
συνολικές ψήφους της Ενότητας, σύµφωνα µε τον Πίνακα
Κατανοµής και τη στήλη µε ένδειξη «Ποσοστό Συνιδιοκτησίας
Επί του Οικοπέδου Ο.Τ.02 ή Ο.Τ.03 / Συµµετοχή στις Κοινές
∆απάνες και Ψήφοι Ενότητας»

15.2.8 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ενότητας
παίρνονται µε πλειοψηφία του µισού αριθµού και µίας
ακόµα

των ψήφων

που αντιπροσωπεύουν οι

παρόντες

Εκπρόσωποι, ή οι αναπληρωτές αυτών, εκτός αν κατά το νόµο
ή τον Κανονισµό χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία.
15.2.9 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως Ενότητας, εφ’
όσον λαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο και τον Κανονισµό,
είναι

υποχρεωτικές

για

όλους

τους

συνιδιοκτήτες

των

Τµηµάτων της κάθε Ενότητας, ακόµη και διαφωνούντες ή
απόντες.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ενότητας
15.2.10. Έκτακτα συγκαλείται η Γενική Συνέλευση Ενότητας
οποτεδήποτε είτε µε πρόσκληση της ∆ιαχειριστικής Αρχής,
είτε µε πρόσκληση των Εκπροσώπων που αντιπροσωπεύουν
το ένα τέταρτο (1/4) του συνόλου των ψήφων της κάθε
Ενότητας.

Για

τον

τρόπο

σύγκλησης

ισχύουν

όσα

αναγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 15.2.3, 15.2.4 και 15.2.5.
15.2.11

Ως

Έκτακτη

Γενική

Συνέλευση

Ενότητας

θεωρείται και η ψηφοφορία µε περιφορά εφόσον δεν
παραβιάζονται οι διατάξεις για την απαρτία. Σε αυτή την
περίπτωση

η

∆ιαχειριστική

Αρχή

υποχρεούται

να

κοινοποιήσει τα προς ψηφοφορία θέµατα και να ορίσει
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εύλογη

προθεσµία

(τουλάχιστον

15

ηµερών)

για

την

ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Ενότητας
15.2.12.

Οι

συνεδριάσεις

της

Γενικής

Συνέλευσης

Ενότητας καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών, που τηρείται
µε επιµέλεια και ευθύνη της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Στο
βιβλίο

πρακτικών

καταχωρούνται

υποχρεωτικά

όλες

οι

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ενότητας, τα ονόµατα
των Εκπροσώπων που συµµετέχουν κάθε φορά µε τον
αντίστοιχο αριθµό των ψήφων που αντιπροσωπεύουν, οι
αποφάσεις που λαµβάνονται κλπ.
15.3 Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος
Συµµετέχοντες
15.3.1. Η Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος απαρτίζεται από
όλους τους Εκπροσώπους των Τµηµάτων και των δύο
Ενοτήτων. Στη Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος δικαιούνται
να παρίστανται και οι ένοικοι του Συγκροτήµατος χωρίς να
έχουν δικαίωµα ψήφου.
Χρόνος & Τρόπος Σύγκλησης
15.3.2.

Η

τακτική

Γενική

Συνέλευση

Συγκροτήµατος

συνέρχεται µία φορά κάθε χρόνο, την ίδια ηµέρα και στον
ίδιο τόπο που συνέρχονται οι Γενικές Συνελεύσεις των δύο
Ενοτήτων.

Για

τον

τρόπο

σύγκλησης

ισχύουν

όσα

αναφέρονται ανωτέρω στα άρθρα 15.2.3, 15.2.4 και 15.2.5.
Αρµοδιότητες & Θέµατα

15.3.3 Η Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος συνεδριάζει και
αποφασίζει για τα ακόλουθα θέµατα:
α) για έκτακτες Γενικές Κοινές ∆απάνες Συγκροτήµατος που
υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό
αναπροσαρµόζεται ετησίως, αρχής γενοµένης από 1.1.2006,
σύµφωνα µε τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή για
την δωδεκάµηνη περίοδο 1ης Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου
του προηγούµενου έτους.
β) για θέµατα που σχετίζονται µε το Γενικό Αποθεµατικό
γ) για κάθε θέµα που αφορά συνολικά το Συγκρότηµα
(συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά θεµάτων σχετικών µε τις
εξωτερικές

όψεις

των

Κτηρίων,

τη

διαµόρφωση

του

περιβάλλοντος χώρου, την ασφάλεια του Συγκροτήµατος και
γενικά την αισθητική και φυσιογνωµία του Συγκροτήµατος)
δ) για κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισµού
ε) για την αλλαγή της ∆ιαχειριστικής Αρχής, δηλαδή τη
διακοπή, ή µη ανανέωση µετά τη λήξη αυτής, της σύµβασης
για την οποία γίνεται µνεία στο άρθρο 16.1.
Ψήφοι & Λήψη Αποφάσεων
15.3.4 Για τον υπολογισµό των ψήφων λαµβάνεται
υπόψη το σύνολο των ψήφων της συνιδιοκτησίας κάθε
Τµήµατος

στις

συνολικές

ψήφους

του

Συγκροτήµατος,

σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατανοµής και τη στήλη µε ένδειξη
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«Ποσοστό

Συµµετοχής

Συγκροτήµατος

στις

Α/Β/C/D».

Κοινές
Οι

∆απάνες

αποφάσεις

&

της

Ψήφοι
Γενικής

Συνέλευσης Συγκροτήµατος παίρνονται µε πλειοψηφία του
µισού

αριθµού

και

αντιπροσωπεύουν

οι

µίας

ακόµα

παρόντες

των

ψήφων

Εκπρόσωποι,

που
ή

οι

αναπληρωτές αυτών, εκτός αν κατά το νόµο ή τον Κανονισµό
χρειάζεται αυξηµένη πλειοψηφία.
15.3.5 Ειδικά στα παρακάτω θέµατα για να λάβει
απόφαση η Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος απαιτείται
αυξηµένη πλειοψηφία ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%)
του συνόλου των ψήφων των ιδιοκτητών του Συγκροτήµατος
όπως αυτοί εκπροσωπούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 15.1.10, και τα θέµατα αυτά είναι:
α) αλλαγή προορισµού του Συγκροτήµατος ή µέρους
αυτού,
β)
οριζοντίων

αλλαγή

προορισµού

ιδιοκτησιών

όσο

και

και

χρήσεων

των

τόσο

των

κοινοχρήστων

και

κοινοκτήτων χώρων, πραγµάτων και εγκαταστάσεων,
γ) διαφορετική κατανοµή ψήφων, και στις κάθε είδους
Κοινές ∆απάνες, τροποποίηση των δικαιωµάτων των διαφόρων
συνιδιοκτητών,
δ)

για

µείωση

των

µέτρων

ασφαλείας

του

Συγκροτήµατος σε σχέση µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8.1.
του Κανονισµού.

15.3.6

Οι

αποφάσεις

της

Γενικής

Συνελεύσεως

Συγκροτήµατος, εφ’ όσον λαµβάνονται σύµφωνα µε το νόµο
και τον Κανονισµό, είναι υποχρεωτικές για όλους τους
ιδιοκτήτες του Συγκροτήµατος, ακόµη και διαφωνούντες ή
απόντες.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση Συγκροτήµατος
15.3.7.

Έκτακτα

Συγκροτήµατος

συγκαλείται
σύµφωνα

η

µε

Γενική

τις

Συνέλευση

διαδικασίες

που

προβλέπονται στα άρθρα 15.2.10 και 15.2.11.
Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Συγκροτήµατος
15.3.8. Ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 15.2.12.
Άρθρο 16. ∆ιαχειριστική Αρχή
16.1. Γενικά
Η εύρυθµη λειτουργία του Συγκροτήµατος, η οικονοµική
διαχείριση και γενικότερα η διοίκηση των υποθέσεων που
αφορούν τους ιδιοκτήτες, η υλοποίηση των αποφάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων και η παρακολούθηση της τήρησης του
Κανονισµού, ανατίθενται στην ∆ιαχειριστική Αρχή (νοµικό
πρόσωπο). Η ∆ιαχειριστική Αρχή ορίζει τον Επιµελητή του
Συγκροτήµατος
καθηµερινή

(φυσικό

φροντίδα

Συγκροτήµατος.

πρόσωπο)
για

την

ο
καλή

οποίος

έχει

την

λειτουργία

του
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Κατά τα πρώτα δέκα (10) χρόνια της λειτουργίας του
Συγκροτήµατος,

∆ιαχειριστική Αρχή του Συγκροτήµατος

ορίζεται η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης «LAMDA
PROPERTY MANAGEMENT Α.Ε.», σύµφωνα µε τους όρους
της από 10 Μαϊου 2004 σύµβασης.
16.2. Αρµοδιότητες – Καθήκοντα
Για όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το Συγκρότηµα, την
τήρηση του Κανονισµού και των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων και γενικότερα την εύρυθµη λειτουργία του
Συγκροτήµατος, οι Γενικές Συνελεύσεις εκχωρούν όλα τα
δικαιώµατά τους στη ∆ιαχειριστική Αρχή, εκτός από εκείνα τα
οποία σύµφωνα µε τον Κανονισµό ή τον νόµο ανήκουν στην
αποκλειστική τους αρµοδιότητα.
Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, η ∆ιαχειριστική Αρχή είναι
αρµόδια για την :
Α) Εύρυθµη λειτουργία του Συγκροτήµατος:
(1)

Να µεριµνά για την καθαριότητα των κοινοχρήστων

χώρων
(2)

Να φροντίζει για τη φύτευση, άρδευση και συντήρηση

του περιβάλλοντος χώρου στους κοινόχρηστους χώρους
(3)

Να

φροντίζει

για

τη

συντήρηση,

επισκευή

και

λειτουργία όλων των Η/Μ κοινόχρηστων και κοινόκτητων
εγκαταστάσεων
(4)

Να

µεριµνά

για

τη

συντήρηση,

επισκευή

ανακαίνιση των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων

και

(5)

Να φροντίζει για την ασφάλεια και φύλαξη του

Συγκροτήµατος
(6)

Να

συµβάλλεται

µε

τρίτους,

φυσικά

ή

νοµικά

πρόσωπα, να αναθέτει, κατά την κρίση της, την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής µε τη λειτουργία του
Συγκροτήµατος και να υπογράφει τις σχετικές συµβάσεις
(7)

Σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτο πρόσωπο σύµφωνα µε

τα παραπάνω, να παρακολουθεί και να επιβλέπει τα
πρόσωπα αυτά ότι ενεργούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της και
τον Κανονισµό και προς όφελος του Συγκροτήµατος
(8)

Να διατηρεί τους κοινόκτητους και

κοινόχρηστους

χώρους ασφαλισµένους, σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις
απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού
(9)

Να φροντίζει για τον έγκαιρο ανεφοδιασµό µε είδη

πρώτης ανάγκης, για την αποκλειστική χρήση των ιδιοκτητών
και ενοίκων
(10)

Να αποφασίζει για τα θέµατα που χρειάζονται άµεση

αντιµετώπιση και να λαµβάνει τα προσήκοντα µέτρα
(11)

Να ενηµερώνεται για τα τρέχοντα προβλήµατα, και να

προβαίνει σε άµεσες ενέργειες για την επίλυση τους µε τον
βέλτιστο τρόπο
(12)

Να γνωµοδοτεί ή να συµβάλλεται µε συµβούλους για

την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε θέµατα
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που άπτονται έγκρισης από την ∆ιαχειριστική Αρχή, όπως
ενδεικτικά για κάθε αλλαγή αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων
κοινοχρήστων χώρων κλπ
(13)

Να

διερευνά

και

προτείνει

το

βέλτιστο

τρόπο

λειτουργίας του Συγκροτήµατος εν γένει
B) Οικονοµική διαχείριση του Συγκροτήµατος:
(14)

Να προβαίνει για λογαριασµό των ιδιοκτητών σε κάθε

είδους πληρωµές και εισπράξεις, όπως µισθοδοσία και
ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, καθώς και πληρωµές
εργολάβων για εργασίες που έχουν ανατεθεί σε τρίτους (π.χ.
συντηρήσεις, αµοιβές τεχνικών, συµβούλων, κηπουρών κλπ.)
(15)

Να φροντίζει για την κατανοµή, την είσπραξη και την

αποπληρωµή

των

Προκαταβολών

-

Κοινών

∆απανών

Εγγυήσεων

αυτών,

και

των

σύµφωνα

Πάγιων
µε

τον

Κανονισµό
(16)

Να παρακολουθεί και να ελέγχει την εκ µέρους των

ιδιοκτητών και ενοίκων µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες
εκπλήρωση των οικονοµικών τους υποχρεώσεων σχετικά µε
τις Κοινές ∆απάνες και να επιβάλλει ποινικές ρήτρες, όπως
ορίζεται στον παρόντα Κανονισµό σε περίπτωση που υπάρχει
καθυστέρηση
(17)

Να

κινεί

και

να

διαχειρίζεται

τον

Λογαριασµό

∆ιαχείρισης και τον Λογαριασµό Γενικού Αποθεµατικού
(18)

Να διατηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων και αρχείο µε

τους λογαριασµούς και αποδείξεις

(19)

Να

υποβάλλει

γραπτή αναφορά

προς

τη Γενική

Συνέλευση Συγκροτήµατος κάθε χρόνο, ενηµερώνοντάς την
για την οικονοµική διαχείριση του Συγκροτήµατος, αλλά και
εκτάκτως όποτε ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση του
Συγκροτήµατος
Γ) ∆ιοικητική διαχείριση του Συγκροτήµατος:
(20)

Να παρακολουθεί και να ελέγχει την τήρηση του

Κανονισµού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες στους µη
συµµορφούµενους ιδιοκτήτες ή ενοίκους
(21)

Να συγκαλεί και να συντονίζει τις Γενικές Συνελεύσεις

και να ενηµερώνει αυτές για τα σοβαρά ζητήµατα που
αφορούν στην λειτουργία του Συγκροτήµατος και απαιτούν τη
λήψη αποφάσεων για την αντιµετώπισή τους
(22)

Να τηρεί το βιβλίο των πρακτικών των Γενικών

Συνελεύσεων, το αρχείο της αλληλογραφίας µε ιδιοκτήτες,
ενοίκους και τρίτους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή αρχείο
του οποίου η τήρηση κριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις ως
απαραίτητη.
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Άρθρο 17. Ασφαλίσεις
17.1. Ασφάλιση κοινοκτήτων και κοινόχρηστων χώρων
και εγκαταστάσεων
17.1.1.
όλους

Η ∆ιαχειριστική Αρχή υποχρεούται να διατηρεί
του

κοινόκτητους

εγκαταστάσεις
βασικών

και

και

πράγµατα

κινδύνων,

ήτοι

κοινόχρηστους
ασφαλισµένους

για

πυρκαγιά,

χώρους,
κατά

των

σεισµό,

πληµµύρα και κλοπή, για ποσό ίσο µε την τρέχουσα
πραγµατική κατασκευαστική αξία τους. Επίσης υποχρεούται
να διατηρεί τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους
ασφαλισµένους και για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.
17.2. Ασφάλιση Ιδιοκτησιών
17.2.1.

Οι

ιδιοκτήτες

υποχρεούνται

να

διατηρούν

συνεχώς και χωρίς διακοπή ασφαλισµένες τις οριζόντιες
ιδιοκτησίες τους από κινδύνους πυρκαγιάς, σεισµού και
πληµµύρας για ποσό τουλάχιστον ίσο µε την τρέχουσα
πραγµατική κατασκευαστική αξία τους (δηλαδή χωρίς την
αξία του οικοπέδου) και να διατηρούν ασφάλεια Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων.
17.2.2. Η ασφάλιση γίνεται µε ευθύνη, επιµέλεια και δαπάνη
του κάθε ιδιοκτήτη σε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής
του.
Άρθρο 18. Βλάβη ή καταστροφή του Συγκροτήµατος
18.1. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής βλάβης ή καταστροφής
από πυρκαγιά ή σεισµό ή άλλη αιτία των κοινοκτήτων και

των κοινοχρήστων χώρων, κάθε ποσό που καταβάλλει η
Ασφαλιστική Εταιρεία ανήκει κοινά και αδιαίρετα στους
συνιδιοκτήτες, οι οποίοι υποχρεούνται να ξοδέψουν το ποσό,
µέχρις εξαντλήσεως του, για την επισκευή και αποκατάσταση
τόσο των κοινοκτήτων όσο και των κοινοχρήστων χώρων. Το
ποσό αυτό το εισπράττει η ∆ιαχειριστική Αρχή, προς την
οποία οι δικαιούχοι συνιδιοκτήτες παρέχουν από τώρα ειδική
εξουσιοδότηση µε τον παρόντα Κανονισµό. Η ∆ιαχειριστική
Αρχή, µετά από γνωµάτευση αρµοδίου Μηχανικού και άδεια
του Πολεοδοµικού γραφείου, διενεργεί τις επισκευές και
λογοδοτεί

µετά

την

αποπεράτωσή

τους

στις

Γενικές

Συνελεύσεις.
18.2.

Σε

περίπτωση µερικής ή

ολικής βλάβης

ή

καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισµό ή άλλη αιτία οριζόντιας
ιδιοκτησίας, η αφορώσα τη οριζόντια ιδιοκτησία αποζηµίωση
εισπράττεται από το δικαιούχο ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει ρητή
υποχρέωση

να

την

δαπανήσει

πρώτιστα

για

την

αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν στην οριζόντια
ιδιοκτησία του των οποίων η αποκατάσταση επιβάλλεται για
την

στατική

επάρκεια

και

ασφάλεια

της

οριζόντιας

ιδιοκτησίας και για την εύρυθµη λειτουργία και ευπρεπή
εµφάνιση του Τµήµατος ή της Ενότητας. Σε περίπτωση που η
ζηµιά από τις ανωτέρω αιτίες δεν καλύπτεται από την
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ασφαλιστική

εταιρεία,

αποκλειστικά

υπεύθυνος

είναι

ο

ιδιοκτήτης.
18.3. Σε περίπτωση καταστροφής του Τµήµατος ή της
Ενότητας, από πυρκαγιά ή σεισµό ή άλλη αιτία σε ποσοστό
πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας του Τµήµατος ή της
Ενότητας αντίστοιχα, αποφασίζει περί του τι θα γίνει Έκτακτη
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ή της Ενότητας αντίστοιχα
µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του
συνολικού αριθµού ψήφων του Τµήµατος ή της Ενότητας
αντίστοιχα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 15 του
Κανονισµού. Αν αποφασισθεί από την παραπάνω πλειοψηφία
η από την αρχή ανοικοδόµηση του Τµήµατος ή της Ενότητας,
ή του µέρους αυτών, οι µειοψηφούντες ή απουσιάζοντες
συνιδιοκτήτες

δικαιούνται

να

αποχωρήσουν

από

τη

συνιδιοκτησία και να µεταβιβάσουν την οριζόντια ιδιοκτησία
τους µε τα ποσοστά της επί της συνιδιοκτησίας στους
πλειοψηφούντες ή τρίτους µέσα σε έξι (6)

µήνες από την

παραπάνω απόφαση της αντίστοιχης Γενικής Συνέλευσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1562 / 1985 και
του Ν.3741 / 1929.
Άρθρο 19. Αποκατάσταση ζηµιών
19.1 Ανεξάρτητα από τις ποινές που προβλέπονται στον
παρόντα

Κανονισµό,

Κανονισµού,

εφ’

κάθε

όσον

παράβαση

επιφέρει

βλάβη

των

όρων

του

ή

ζηµιά

στη

συνιδιοκτησία, δηµιουργεί για τον παραβάτη συνιδιοκτήτη
υποχρέωση αποκατάστασης της ζηµιάς αυτής.
19.2 Οι συνιδιοκτήτες ευθύνονται για κάθε ζηµιά που
προκλήθηκε στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους,
πράγµατα και εγκαταστάσεις, από αυτούς τους ίδιους ή από
αυτούς

που

χρησιµοποιούν

την

ιδιοκτησία

τους

µε

οποιοδήποτε τρόπο, το προσωπικό τους κλπ. ανεξάρτητα από
την αιτία στην οποία οφείλεται η ζηµιά και έχουν υποχρέωση
να µεριµνήσουν για την άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς µε
δαπάνη τους.

Την ίδια υποχρέωση έχουν για οποιαδήποτε

ζηµιά προκληθεί στην ιδιοκτησία τους ή τα συστατικά,
παραρτήµατα και εξαρτήµατα της, εφ’ όσον σχετίζεται µε την
εξωτερική εµφάνιση και αφορά στην καλαίσθητη εµφάνιση
του Συγκροτήµατος.
19.3 Αν ζηµιά, από αυτές που προαναφέρονται δεν
αποκαταστάθηκε για οποιοδήποτε λόγο από τον συνιδιοκτήτη
που έχει την ευθύνη, την αποκατάσταση αναλαµβάνει η
∆ιαχειριστική Αρχή και παράλληλα δικαιούται να εισπράξει
από τον οφειλέτη τη σχετική δαπάνη, προσαυξηµένη κατά
τους νόµιµους τόκους υπερηµερίας, ακόµη και µε εκτέλεση
του παρόντος Κανονισµού, που κηρύσσεται τίτλος εκτελεστός
και εκκαθαρισµένος. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται
δυνατή η εξακρίβωση του παραβάτη, η δαπάνη θα βαρύνει
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την συνιδιοκτησία και θα εισπράττεται µέσω των Κοινών
∆απανών.
Άρθρο

20.

Ευθύνη

Ιδιοκτητών

και

Ενοίκων

σε

περίπτωση παράβασης όρων του Κανονισµού, Αγωγές
Συνιδιοκτησίας κατά Ιδιοκτητών και Επίλυση ∆ιαφορών
20.1 Κάθε ιδιοκτήτης µίας ή περισσοτέρων οριζοντίων
ιδιοκτησιών ευθύνεται απέναντι στους άλλους συνιδιοκτήτες
για την από αυτόν τον ίδιο ή από αυτούς που χρησιµοποιούν
την ιδιοκτησία του µε οποιοδήποτε τρόπο, (όπως τα µέλη της
οικογενείας του, τους µισθωτές, το υπηρετικό προσωπικό,
τους

προστηθέντες,

τους

βοηθούς

εκπλήρωσης

και

οποιονδήποτε άλλο έλκει δικαιώµατα από αυτόν), παράβαση
των όρων του παρόντος Κανονισµού. Η ∆ιαχειριστική Αρχή
δικαιούται µε κάθε νόµιµο τρόπο και µέσο να επιδιώκει την
αυστηρή τήρηση όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος
Κανονισµού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι
για κάθε παράβαση δικαιούται: (α) να ζητάει τη λήψη
ασφαλιστικών µέτρων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 682
κ.επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, µε αίτηµα να
διατυπωθεί στην απόφαση απειλή χρηµατικής ποινής για την
αποτροπή επανάληψης της διατάραξης, (β) να ζητάει την
έκδοση διαταγής πληρωµής των Κοινών ∆απανών, Πάγιων
Προκαταβολών και Γενικού Αποθεµατικού κατά τις διατάξεις
των άρθρων 623 κ.επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, και
(γ) να εισπράττει από τον παραβάτη ως ποινική ρήτρα ακόµα

και µε εκτέλεση του παρόντος, που κηρύσσεται τίτλος
εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, ποσό ίσο προς το διπλάσιο
της αναλογίας του στις Κοινές ∆απάνες το οποίο ποσό θα
κατατίθεται στο Λογαριασµό Αποθεµατικού.
20.2. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες στην προηγούµενη
παράγραφο ποινές, κάθε παράβαση των όρων του παρόντος
Κανονισµού, που ενδέχεται να επιφέρει βλάβη ή ζηµία στη
συνιδιοκτησία δηµιουργεί για τον παραβάτη συνιδιοκτήτη,
υποχρέωση επανόρθωσης της ζηµίας αυτής.
20.3. Συνιδιοκτήτες, ή και άλλοι οι οποίοι µε οποιοδήποτε
τρόπο χρησιµοποιούν την ιδιοκτησία τους, που προβαίνουν
σε µη τήρηση των όρων του παρόντος Κανονισµού ή µη
αποκατάσταση κάθε ζηµίας της συνιδιοκτησίας που τους
βαρύνουν, θα εξαναγκάζονται σε περίπτωση άρνησής τους
δικαστικά κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 17 παρ.
2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Στην περίπτωση αυτή το
σύνολο των συνιδιοκτητών του αντίστοιχου Τµήµατος, ή
Ενότητας, εκπροσωπείται νόµιµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή,
η οποία δικαιούται να ασκήσει κάθε ένδικο µέσο, τακτικό ή
έκτακτο, ή βοήθηµα και γενικά δικαιούται να παρίσταται για
λογαριασµό

τους

ενώπιον

κάθε

∆ηµόσιας

Αρχής

και

∆ικαστηρίου, ως ενάγουσα ή εναγόµενη ή µε οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα διαδίκου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που
απορρέει, προκύπτει ή έχει µε οποιοδήποτε τρόπο σχέση µε
την εφαρµογή ή ερµηνεία του παρόντος Κανονισµού ορίζονται
τα ∆ικαστήρια Αθηνών κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 42 του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.
20.4 Εφόσον συνιδιοκτήτης χρησιµοποιήσει ή εκµισθώσει ή
παραχωρήσει για οποιαδήποτε αιτία σε τρίτους τη χρήση των
οριζοντίων ιδιοκτησιών του ή προβαίνει σε χρήση των
κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, κατά παράβαση όσων
ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό, ο καθένας από τους
υπόλοιπους συνιδιοκτήτες, είτε όλοι µαζί είτε µερικοί από
αυτούς, δικαιούνται βάσει τους δικαιώµατός τους που
απορρέει

από

τη

συνιδιοκτησία

να

επιδιώξουν

να

απαγορευθεί δικαστικά η κατά παράβαση του παρόντος
χρήση καθώς και να ζητήσουν την έξωση του παραβάτη. Και
σε

αυτή

την

περίπτωση

οι

εν

λόγω

συνιδιοκτήτες

εκπροσωπούνται νόµιµα από τη ∆ιαχειριστική Αρχή ενώπιον
κάθε ∆ηµόσιας Αρχής και ∆ικαστηρίου σύµφωνα µε τα
ανωτέρω.
Άρθρο

21.

Μονοµερείς

τροποποιήσεις

από

την

Οικοπεδούχο
21.1. Γενικά
Συµφωνείται ότι η οικοπεδούχος κατασκευάστρια Εταιρεία
δικαιούται
τροποποίηση

οποτεδήποτε
του

να

παρόντος

προβαίνει

µονοµερώς

κανονισµού

και

σε
των

προαναφεροµένων

πράξεων

οριζόντιας

ιδιοκτησίας,

των

σχεδίων και των πινάκων που προσαρτώνται σ’ αυτές καθώς
και σε τροποποιήσεις των τροποποιητικών αυτών πράξεων. Οι
τροποποιήσεις αυτές θα αφορούν τις οριζόντιες ιδιοκτησίες της
και δεν θα θίγουν τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους
χώρους

του

οικοδοµικού

συγκροτήµατος.

Με

τις

τροποποιήσεις αυτές η κατασκευάστρια εταιρεία µπορεί και
δικαιούται να ενώνει δύο ή περισσότερες, από τις οριζόντιες
ιδιοκτησίες της σε µία. Επίσης µπορεί να διαιρεί µία οριζόντια
ιδιοκτησία της σε περισσότερες και να αποσπά τµήµα από τη
µία από περισσότερες ιδιοκτησίες της και να ενώνει µε άλλη
ιδιοκτησία της, σε τρόπο ώστε να διαµορφώνεται ιδιοκτησία
µεγαλύτερη ή µικρότερη. Ακόµα µπορεί να ανακατανέµει
κατά την απόλυτη κρίση της τα ποσοστά συνιδιοκτησίας στο
οικόπεδο που της ανήκουν καθώς και τον όγκο, την αναλογία
στις

δαπάνες

και

τις

ψήφους

µεταξύ

των

οριζοντίων

ιδιοκτησιών της. Στις πιο πάνω τροποποιήσεις µπορεί να
προβαίνει η οικοπεδούχος - κατασκευάστρια εταιρεία εφόσον
υπάρχουν ιδιοκτησίες που δεν έχουν µεταβιβαστεί, χωρίς τη
σύµπραξη των συνιδιοκτητών του συγκροτήµατος, υπό τον
όρο ότι δεν θα θίγονται οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που ανήκουν
σε τρίτους, καθώς και οι κοινόκτητοι και κοινόχρηστοι χώροι
του οικοδοµικού συγκροτήµατος.
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Κατ’

εξαίρεση

κατασκευάστρια

των

Εταιρεία

ανωτέρω,
δικαιούται

η
να

οικοπεδούχος
τροποποιεί

τον

κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο των οικοπέδων ΟΤ 2 και ΟΤ 3 µε
δηµιουργία θέσεων στάθµευσης οι οποίες θα ανήκουν κατ’
αποκλειστική χρήση σε οριζόντιες ιδιοκτησίες – διαµερίσµατα,
η

δε

χρήση

αυτών

συµβολαιογραφική

θα

πράξη

καθορίζεται

στην

τροποποίησης

της

αντίστοιχη
σύστασης

οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Οι µελλοντικοί συνιδιοκτήτες,
παρόντος

κανονισµού,

θεωρούνται

µε την αποδοχή του
ότι

δίνουν

στην

κατασκευάστρια το δικαίωµα αλλά και την ανέκκλητη εντολή
και πληρεξουσιότητα, που ισχύει και για τις περιπτώσεις των
άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, να προβαίνει µε
αυτοσύµβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα στις
πιο στις πιο πάνω τροποποιήσεις

και αναγνωρίζουν την

αυτοσύµβαση αυτή έγκυρη, νόµιµη και απρόσβλητη και ότι
καταρτίζεται σε εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσής τους που
την ανέλαβαν µε τον παρόντα κανονισµό ως και να τους
αντιπροσωπεύει σε κάθε ∆.Ο.Υ., ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή,
υπογράφοντας αντ’ αυτών κάθε έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί,
ως δηλώσεις φόρου µεταβίβασης, δηλώσεις του Ν.1599/1986,
του Ν.1337/1983 και λοιπά. Τις τροποποιήσεις αυτές η
οικοπεδούχος

κατασκευάστρια

εταιρεία

θα

ενεργεί

µε

συµβολαιογραφικές πράξεις που θα µεταγραφούν νόµιµα στο
αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο. Οι διατάξεις του παρόντος για την

τροποποίηση
αυτοσύµβαση,

της

παρούσας

σύστασης

πράξης,

µονοµερώς

οριζόντιας

ή

ιδιοκτησίας,

µε
των

µελλοντικών τροποποιητικών πράξεων αυτής και των σχεδίων
και του πίνακος, δεσµεύουν κάθε νέο αγοραστή διηρηµένης
ιδιοκτησίας των οικοδοµικών συγκροτηµάτων «ΗΛΙ∆Α 1» και
«ΗΛΙ∆Α 2» και γενικά τον καθένα που θα αποκτήσει από
οποιαδήποτε

αιτία

αυτοτελή

οριζόντια

ιδιοκτησία

των

οικοδοµικών συγκροτηµάτων «ΗΛΙ∆Α 1» και «ΗΛΙ∆Α 2», µε
µόνη τη δήλωση ότι προσχωρεί στην παρούσα πράξη.
21.2. Τροποποίηση εξωτερικών διαστάσεων κτιρίων
Η Οικοπεδούχος δικαιούται να επιφέρει µικρής σηµασίας
τροποποιήσεις στο εξωτερικό γεωµετρικό στερεό όλων των
Κτηρίων του Συγκροτήµατος, είτε για λόγους αρχιτεκτονικών
επεµβάσεων – βελτιώσεων, είτε για λόγους χρησιµοποιήσεως
αδιαθέτου συντελεστή δόµησης.
21.3. Έκδοση τροποποιητικών αδειών
Κατά

την

έκδοση

κάθε

είδους

τροποποιητικών

αδειών

(αναθεωρήσεων), η Οικοπεδούχος θα ενεργεί βάσει του
παρόντος και ως πληρεξούσιος των µέχρι τότε αγοραστών –
συνοικοπεδούχων.
21.4 Τροποποίηση Κανονισµού
Οι συνιδιοκτήτες καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι
αυτών δια της δηλώσεώς τους στα επί µέρους µεταβιβαστικά
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συµβόλαια των ως άνω ιδιοκτησιών, µε την αποδοχή του
παρόντος Κανονισµού δίνουν στην Οικοπεδούχο εταιρία, την
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που ισχύει και για
τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα,
να προβαίνει µε αυτοσύµβαση κατά το άρθρο 235 του
Αστικού Κώδικα στις τροποποιήσεις

που αναφέρονται στις

παραγράφους 21.1, 21.2 και 21.3 του παρόντος άρθρου,
ενεργούσα το µεν για τον εαυτό της

ατοµικά

το δε ως

πληρεξουσία αυτών και δια της παραπάνω δηλώσεώς τους
περί αποδοχής του παρόντος Κανονισµού, τεκµαίρεται ότι
αναγνωρίζουν την αυτοσύµβαση αυτή έγκυρη, νόµιµη και
απρόσβλητη και ότι καταρτίζεται σε εκπλήρωση σχετικής
υποχρεώσεως τους, που την ανέλαβαν µε τον παρόντα
Κανονισµό.
Τις τροποποιήσεις αυτές η εταιρεία θα ενεργεί µε ειδικές
συµβολαιογραφικές πράξεις που θα µεταγραφούν νόµιµα στο
αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.

Οι διατάξεις του παρόντος

άρθρου για την τροποποίηση του Κανονισµού, δεσµεύουν
κάθε νέο αγοραστή οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε
ειδικό ή καθολικό διάδοχο αυτού, και γενικά τον καθένα που
θα αποκτήσει είτε κατά πλήρη κυριότητα ή κατά χρήση και
από οποιαδήποτε αιτία, οποιαδήποτε αυτοτελή οριζόντια
ιδιοκτησία, µε µόνη τη δήλωση ότι προσχωρεί στην παρούσα
πράξη.
Άρθρο 22. Υποσταθµοί ∆.Ε.Η.

22.1 Επιτρέπεται η ελεύθερη αφαίρεση της επικαλύψεως
των καταπακτών οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου, για
την

εγκατάσταση

ή αντικατάσταση των µηχανηµάτων των

υποσταθµών ∆.Ε.Η. Η εργασία αποξήλωσης και επαναφοράς
θα γίνεται από τη ∆.Ε.Η. και µε δαπάνες της.
22.2 Απαγορεύεται η µερική ή ολική έµφραξη, µε οιονδήποτε
τρόπο

µόνιµα

αεραγωγών

που

ή

προσωρινά,

εξασφαλίζουν

των ανοιγµάτων

ή

τον συνεχή αερισµό των

υποσταθµών.
22.3 Η ∆.Ε.Η. θα έχει το δικαίωµα

εκσκαφής

του

προκηπίου (πρασιάς) ή των κοινοχρήστων χώρων για την
τοποθέτηση

τσιµεντοσωλήνων

ή

καλωδίων

από

την

ρυµοτοµική γραµµή µέχρι τον υποσταθµό.
22.4 Η ∆.Ε.Η. έχει το δικαίωµα να αφαιρεί κάθε εµπόδιο,
µόνιµο ή προσωρινό, που θα βρεθεί στον ειδικό διάδροµο
µεταφοράς των µηχανηµάτων από ρυµοτοµικής γραµµής
µέχρι της καταπακτής κάθε υποσταθµού.
22.5

Με

την

τελική

παραλαβή

των

υποσταθµών,

υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να παραδώσουν το κλειδί της
τυχόν

υπαρχούσης

περιφράξεως

της οικοδοµής.

περίπτωση δε που θα υπάρχει έξοδος
υποσταθµό

στον κοινόχρηστο

κινδύνου

διάδροµο,

Στην

από

τον

απαιτείται

να
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παραδοθεί και

το

κλειδί

της

κυρίας

εισόδου

του

αντίστοιχου Κτηρίου.
22.6 Ο χώρος κάθε υποσταθµού θα είναι απαλλαγµένος από
οποιαδήποτε εγκατάσταση ξένη προς τη λειτουργία του, τόσο
εντός του χώρου όσο και

εσωτερικά στα τοιχία,

τοίχους,

πλάκα επικαλύψεως και το υπέδαφος (σωληνώσεις παροχών
∆.Ε.Η.,

ΟΤΕ,

κεντρική

ΕΥ∆ΑΠ,

Φωταερίου

θέρµανση,

κ.λ.π.,

ηλεκτρική

αποχετεύσεις,

ή

υδραυλική

εγκατάσταση κ.λ.π.).
22.7

Σε

περίπτωση

υποχρεούνται

οι

παραβιάσεως

του παραπάνω όρου

συνιδιοκτήτες

να αποµακρύνουν

αµέσως και µε δαπάνες τους, τις εγκαταστάσεις αυτές. Σε
άρνησή τους, η ∆.Ε.Η. έχει το δικαίωµα να τις αποµακρύνει
και να απαιτήσει τόσο τις

σχετικές

δαπάνες

όσο

και

την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζηµιάς που
θα υποστεί.
22.8

Ο χώρος

θα χρησιµοποιηθεί ως

υποσταθµός

µετατροπής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και σε
ουδένα

περιορισµό

υπόκειται

από

τα διαλαµβανόµενα

στον κανονισµό του οικοδοµικού συγκροτήµατος.
22.9 Η ∆.Ε.Η. απαλλάσσεται από οποιαδήποτε δαπάνη
λειτουργίας

και

συντηρήσεως

του

οικοδοµικού

συγκροτήµατος, ως και από τις δαπάνες συνδέσεως µε τον
κεντρικό αγωγό αποχετεύσεως, τελών Ε.Υ.∆.Α.Π.
κάθε άλλη δαπάνη.

και από

22.10 Επιτρέπεται η είσοδος του προσωπικού της ∆.Ε.Η.
στους χώρους των

Υποσταθµών,

εικοσιτετραώρου

α)

από

τη

οποιαδήποτε
θυρίδα

ώρα

του

επισκέψεως

της

καταπακτής και β) από θύρα εισόδου στον κάθε Υ/Σ όπου
αυτή προβλέπεται από το κατασκευαστικό σχέδιο.
Στην

περίπτωση

που

η

θύρα επικοινωνεί µε την

κυρία είσοδο του κτηρίου µέσω κοινοχρήστων διαδρόµων θα
παραδοθεί,

κατά την

οριστική παραλαβή των χώρων, το

κλειδί της κυρίας εισόδου του συγκεκριµένου κτηρίου.
22.11

Κατά την επιφάνεια που

καταπακτή

και

οι

αεραγωγοί

καταλαµβάνουν
του

υποσταθµού

της

∆.Ε.Η.,

θέλει

συµβόλαιο

που

θα

συνταχθεί

χώρου

συσταθεί
και

η

του κάθε
µε

το

υπογραφεί

οποτεδήποτε για τη µεταβίβαση του χώρου τούτου στην ίδια
είτε αιτία πωλήσεως,

είτε αιτία δωρεάς δια της συστάσεως

προσωπικής δουλείας, εµπράγµατο δικαίωµα πραγµατικής
δουλείας υπέρ του χώρου του υποσταθµού της ∆.Ε.Η. και εις
βάρος των κοινοχρήστων και

κοινοκτήτων

χώρων του

οικοδοµικού συγκροτήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 1188 και 1191 του Αστικού Κώδικα, η οποία
και θα υφίσταται στο διηνεκές.
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Άρθρο 23. Ηµεροµηνία ισχύος Κανονισµού
Ο παρών Κανονισµός που θα γίνεται αποδεκτός και στον
οποίο θα προσχωρούν οι ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών,
ισχύει από την υπογραφή του.
Η παρούσα πράξη, ως Κανονισµός εσωτερικών σχέσεων,
δικαιωµάτων

και

υποχρεώσεων

των

ιδιοκτητών

του

Συγκροτήµατος, θα µεταγραφεί στα βιβλία των µεταγραφών
του ∆ήµου Αµαρουσίου.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Στους εµφανισθέντες υπέµνησα τα ακόλουθα:
1>

Τις διατάξεις "περί µεταγραφής" του Αστικού

Κώδικα και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της.
2> Κατά δήλωση των εµφανισθέντων σύµφωνα

µε το

Ν.1599/86, η έδρα της εταιρείας που εκπροσωπεί είναι αυτή
που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας πράξης.
3> Οι εµφανιζόµενοι στο παρόν, µε την ιδιότητα που
παρίστανται,

σύµφωνα

∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/25.9.2002

µε

την

υπ’

αριθµόν

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
1276/1.10.2002
συµβολαιογράφο

τ.
µε

Β’)

δήλωσαν

σε

µένα

τον

ατοµική του ευθύνη έκαστος και

γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 κατά τις οποίες
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του

άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι 10 ετών» ότι: α) ∆εν έχει αλλάξει η σύµφωνα µε την
οικοδοµική άδεια χρήση του ακινήτου που αναφέρεται στο
παρόν συµβόλαιο ούτε οι διαστάσεις των κοινοχρήστων,
σύµφωνα µε τον Ν.1577/1986 και β)

Το ακίνητο που

αναφέρεται στο παρόν συµβόλαιο δεν βρίσκεται σε
αιγιαλό,

ζώνη

παραλίας,

βιότοπο,

δηµόσιο

ρέµα,

κτήµα

ή

αρχαιολογικό χώρο, σύµφωνα µε τον Ν.2242/1994.
4> Προσαρτώνται στο παρόν α) επικυρωµένο αντίγραφο
του υπ’ αριθµόν 302/24-12-2003 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α’), στο
οποίο δηµοσιεύτηκε ο Ν.3207/2003, του οποίου το άρθρο 6
επέχει θέση άδειας οικοδοµής του περιγραφοµένου στο παρόν
οικοδοµικού συγκροτήµατος.
β)

Το

υπ’

αριθµ.

πρωτ.

110828/16-4-2004

κτηµατογραφικό απόσπασµα του Οργανισµού Κτηµατολογίου
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) σύµφωνα µε τον
Ν.2138/1995 (ΚΑΕΚ 05 014 2512038, 05 014 2513002, 05
014 2507014, 05 014 2512031, 05 014 2512013, 05 014
2512016, 05 014 2512002, 05 014 2512014, 05 014
2512008, 05 014 2507019, 05 014 2507016, 05 014
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2409001, 05 014 2512018, 05 014 2512037, 05 014
2507021, 05 014 2507021, 05 014 2507017, 05 014
2506012, 05 014 2501004, 05 014 2501003, 05 014
2501009, 05 014 2512015, 05 014 2501002, 05 014
2501001, 05 014 2507022, 05 014 2507021, 05 014
2507021, 05 014 2507018, 05 014 2512015, 05 014
2512039, 05 014 2512004, 05 014 2512006, 05 014
2512007, 05 014 2512025, 05 014 2513003, 05 014
2507021, 05 014 2507021, 05 014 2512029, 05 014
2512042, 05 014 2512005, 05 014 2507020, 05 014
2512019, 05 014 2409006, 05 014 2512026, 05 014
2512026, 05 014 2507014, 05 014 2507014, 05 014
2507014, 05 014 2512001, 05 014 2409012, 05 014
2512046,

05 014 2419001,

2409011, 05 014 2512036,

05 014 2512028, 05 014
05 014 2515003, 05 014

2512032, 05 014 2419003, 05 014 2408002, 05 014
2512027, 05 014 2513004, 05 014 2408003, 05 014
2419004, 05 014 2419002, 05 014 2409003, 05 014
2513004, 05 014 2408003, 05 014 2409003, 05 014
2506011, 05 014 2409017, 05 014 2506015, 05 014
2507015, 05 014 2513004, 05 014 2512017, 05 014
2512035, 05 014 2512017.
Οι

παραπάνω

δηλώσεις

καταχωρήθηκαν στο συµβόλαιο αυτό,

των

εµφανισθέντων

που γράφτηκε σε 57

φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και

δικαιώµατα

µου εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα τρία λεπτά
µε 4 αντίγραφα.
Το συµβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους εµφανισθέντες,
οι
του

οποίοι το
και

βεβαίωσαν, συµφώνησαν µε το περιεχόµενό

το υπέγραψαν αυτοί κι εγώ ο Συµβολαιογράφος,

όπως ο Νόµος ορίζει.
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