
 

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 

(προς ψήφιση από την Γ.Σ. του Συλλόγου Οικοπεδούχων του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ, της 26ης Ιαν. 2020) 

Οι οικοπεδούχοι του Αετού Καρυστίας απαιτούμε από τον ΟΣΜΟΣΑ τα ακόλουθα: 

1.  Nα σεβασθεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας που από κοινού διαθέτουμε στο παραλιακό κτήμα 11 

στρεμμάτων στην περιοχή «Μπούρος» κατά την διαδικασία αξιοποίησης του, χωρίς καμία 

οικονομική μας επιβάρυνση, κατά τον ίδιο τρόπο που σεβόμαστε το δικαίωμά του να αξιοποιήσει το 

παραλιακό κτήμα με όποιον τρόπο προκρίνει ως επιχειρηματικά συμφερότερο ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνεχής συντήρηση των ευκολιών που θα αναπτυχθούν (εκκλησίας, εστιατορίου, 

κυλικείου, περιπτέρου λουομένων παραθεριστών και τουαλετών) και επιπλέον έσοδα για τον 

ΟΣΜΟΣΑ. 

 

2. Σε περίπτωση που ο ΟΣΜΟΣΑ αποφασίσει να προχωρήσει στην αξιοποίηση του παραλιακού 

κτήματος εξ ιδίων πόρων, ή με πόρους που θα εξασφαλίσει από οικοπεδούχους που θα 

θελήσουν να συμμετάσχουν στην ΙΚΕ που έχει ή προτίθεται να συστήσει, κάνουμε εκ 

προοιμίου γνωστά τα εξής: 

α.  Δεν προτιθέμεθα να αντιδράσουμε στην αξιοποίηση του παραλιακού κτήματος αν 

π.χ δοθεί για εκμετάλλευση σε κάποιον Ανάδοχο, εφόσον δεν μας ζητηθεί να καταβάλουμε 

έξοδα.  

β.  Δεν παραιτούμεθα όμως του δικαιώματος μας να χρησιμοποιούμε το παραλιακό 

κτήμα και τις ευκολίες που θα αναπτυχθούν σε αυτό δωρεάν δηλ. χωρίς καμμιάς μορφής 

εισιτήριο εισόδου. Σε περίπτωση που εκδοθούν κάρτες εισόδου για τους κάθε μορφής 

παραθεριστές του όμορου ξενοδοχείου, ο ΟΣΜΟΣΑ είναι υπεύθυνος για την δωρεάν 

εξασφάλιση αντιστοίχων καρτών για όλους τους οικοπεδούχους του Αετου Καρυστίας. 

γ.  Δεν επιτρέπουμε στον ΟΣΜΟΣΑ κατ’ ουδένα τρόπο να υποθηκεύσει σε Τράπεζα ή 

αλλαχού, το παραλιακό κτήμα των 11 στρεμμάτων προκειμένου να εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής των προαναφερθεισών 

ευκολιών, ή και άλλων επιπλέον ευκολιών που ενδεχομένως κριθούν αναγκαίες για την 

επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων (π.χ απόκτηση όμορου ξενοδοχείου), αλλά ούτε 

και σε περίπτωση που οι δαπάνες ξεπεράσουν τους πόρους που ο ΟΣΜΟΣΑ ενδέχεται να 

εξασφαλίσει από τους οικοπεδούχους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν στην ΙΚΕ.  

δ.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, δημιουργηθούν χρέη προς Τράπεζες ή 

Τρίτους, ο ΟΣΜΟΣΑ καθίσταται απολύτως υπεύθυνος για την εξόφληση των υπόψη χρεών, 

χωρίς καμμία επιβάρυνση των οικοπεδούχων που δεν έχουν συμμετάσχει στην ΙΚΕ και χωρίς 

να υποθηκεύσει ούτε μέρος ούτε το σύνολο του παραλιακού κτήματος.  

     3.  Εξ άλλου η παραχώρηση του παραλιακού κτήματος προς εκμετάλλευση από τρίτους 

αποτελεί από μόνη της εκχωρούμενη περιουσία, ενδεχομένως και πολλαπλασίου κόστους των 

αναγκαίων εγκαταστάσεων (αντιπαροχή). Εάν δε, οι συγκύριοι οικοπεδούχοι καταβάλουν το 



συνολικό κόστος, τότε ουδείς τρίτος θα έχει το δικαίωμα να το εκμεταλλευτεί χωρίς την 

συγκατάθεση ΟΛΩΝ των συγκυρίων οικοπεδούχων. 

   4. Αναμένουμε τον ΟΣΜΟΣΑ να μας γνωστοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν το Καταστατικό της 

ΙΚΕ μαζί με τους όρους συμμετοχής σε αυτήν, ώστε να ενθαρρύνουμε τους οικονομικά δυναμένους 

οικοπεδούχους να συμμετάσχουν σε αυτήν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των οικοπεδούχων τοτ Αετού Καρυστίας 

 

(το ανωτέρω ψήφισμα θα τεθεί υπό την κρίση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών 

του Συλλόγου, στην επαναληπτική συνεδρίαση της Κυριακής 26-1-2010 και θα 

προωθηθεί στον ΟΣΜΟΣΑ προς ενημέρωση / ικανοποίηση)   


