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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ο «Αστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός ∆ήµου Προσοτσάνης» συστάθηκε στις 18-9-1992 και 
εγκρίθηκε από το αρµόδιο Υπουργείο (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) µε την υπ’ αριθ. 15024/603/24-6-1994 (ΦΕΚ 
599/4-8-1994 τ. Β’) µε σκοπό την εξασφάλιση στα µέλη του κύριας κατοικίας. Για την εκπλήρωση 
του παραπάνω σκοπού, ο Συνεταιρισµός αγόρασε στις 16-3-2000 από τον ∆ήµο Προσοτσάνης 
έκταση 530 στρεµµάτων στην περιοχή «ΡΟΣΛΕΝ» που βρίσκεται στη ∆.Κ. Προσοτσάνης µεταξύ 
της εθν. οδού ∆ράµας - Κ. Νευροκοπίου και του πευκοδάσους (αλσυλλίου) Προσοτσάνης. 
Σύµφωνα µε το πολεοδοµικό-ρυµοτοµικό σχέδιο που έχει καταρτίσει ο Συνεταιρισµός, σε κάθε ένα 
από τα 660 µέλη του αντιστοιχούν περίπου 450 τ.µ. Μετά το τέλος της όλης διαδικασίας (δηλ. της 
έγκρισης των απαιτούµενων µελετών και την εκτέλεση των έργων υποδοµής) θα διανεµηθούν µε 
κλήρο αυτοτελή οικόπεδα για την ανέγερση κατοικιών από τα µέλη του.  

Ο Συνεταιρισµός µε την παρούσα ανακοίνωσή του, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  δηµόσια τις αδιάθετες 
µερίδες που προέκυψαν από διαγραφές µελών του. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι 
ενήλικοι πολίτες µε τις εξής εξαιρέσεις: α) Είναι ήδη µέλος στον ίδιο ή άλλο Συνεταιρισµό της 
ίδιας κατηγορίας. β) Τελεί υπό δικαστική ή νόµιµη απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή έχει 
καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήµατα της απιστίας, κλοπής, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, 
παραχάραξης σφραγίδων, απάτης σε βάρος του Συνεταιρισµού ή του ∆ηµοσίου. γ) Έχει διαγραφεί 
από τον παρόντα Συνεταιρισµό ή έχει εξέλθει από άλλο Συνεταιρισµό χωρίς όµως να έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. δ) Αποδεδειγµένα ασκεί δραστηριότητα σε βάρος των 
συµφερόντων του Συνεταιρισµού.  

Σύµφωνα µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν τα περασµένα 
έτη, η µερίδα του κάθε µέλους έχει φτάσει σήµερα στο συνολικό ποσό των 766,29 ευρώ.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 20-1-2014 µέχρι 20-3-2014 µε συστηµένη επιστολή ή 
αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνεταιρισµού στην Προσοτσάνη (Μ. Αλεξάνδρου 3 πρώην 
κτίριο Επαγγ. Λυκείου) κάθε Πέµπτη & Παρασκευή Ω/18:00-20:00. Στην αίτηση να αναγραφεί ο 
ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό, κινητό) και το επάγγελµα, ενώ να συνυποβληθεί 
φωτοτυπία της ταυτότητας. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων από τις αδιάθετες µερίδες, θα 
γίνει δηµόσια κλήρωση κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί στα 
τέλη Μαρτίου 2014 (θα υπάρξει σχετική πρόσκληση). Εάν δεν συµπληρωθούν όλες οι αδιάθετες 
µερίδες η προθεσµία παρατείνεται µέχρι να εξευρεθούν ενδιαφερόµενοι.  

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2522 110205. 
 

Από το ∆.Σ. 
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