
 

 

   

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 328/2018 

 

  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 17/2018 

Τακτική Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

ΘΕΜΑ 4
Ο 

ΕΚΤΑΚΤΟ: Η υπ’ αριθ. 86/18.6.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με 

θέμα «Εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών» (Β΄ 2317) σύμφωνα με την οποία ακίνητα κυριότητας 

Ελληνικού Δημοσίου μεταβιβάζονται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., μεταξύ των οποίων και 24 ακίνητα εντός των Διοικητικών 

Ορίων του Δήμου Αλίμου. 

 

Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 27 

Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, 

κατόπιν της με αρ.πρωτ. Γ.Δ. 809/21-09-3018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και 

αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντα τα 

πρώτα 27 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  1 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 

2 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

3 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  4 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

6 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

7 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

8 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

9 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

11 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

12 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

13 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 

14 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

15 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

16 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

17 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

18 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

19 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

20 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

21 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

22 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

23 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

24 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

25 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

26 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

27 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

 

Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διάταξης. 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΔΑ: 6Ε5ΧΩΨΒ-ΞΦΥ



Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Παναγουλόπουλος Γεώργιος. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η συζήτηση 

τεσσάρων (4)  εκτάκτων θεμάτων με τίτλο: 

1
ο
 έκτακτο: Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικών 

κτιρίων. 

2
ο 

έκτακτο: Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης  για την «Κωδικοποίηση Διαδικασιών για την συμμόρφωση 

του Δήμου Αλίμου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (679/2016)». 

3
ο
 έκτακτο: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 372/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθέντων». 

4
ο 

έκτακτο: Η υπ’ αριθ. 86/18.6.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με θέμα 

«Εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών» (Β΄ 2317) σύμφωνα με την οποία ακίνητα κυριότητας Ελληνικού 

Δημοσίου μεταβιβάζονται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., μεταξύ των οποίων και 24 ακίνητα εντός των Διοικητικών Ορίων του 

Δήμου Αλίμου. 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία των 

Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα  και τα εγγράφουν στην ημερήσια διάταξη 

μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

 

Τα 1
ο
, 7

ο
 & 23

ο
 θέματα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν. 

 

Κατά τη συζήτηση του 6
ου

 θέματος αποχώρησαν οι κ.κ.Τσάγκαρης Αναστάσιος  & Τσαμπαρλής Νικόλαος. Μετά τη 

συζήτηση του 15
ου

 θέματος αποχώρησε ο κ. Ορφανός Αθανάσιος. Κατά τη συζήτηση του 17
ου

 θέματος αποχώρησε 

ο κ. Δήμου Ταξιάρχης και μετά τη συζήτηση του 26
ου

 θέματος ο κ. Γιαννακόπουλος Δημήτριος. 

 

Πάνω στο 4
ο
 έκτακτο θέμα  ο Πρόεδρος του Δ.Σ θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, που έχει ως εξής: 

 

Θέτουμε υπόψη σας την υπ’ αριθ. 86/18.6.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με 

θέμα «Εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών» (Β΄ 2317), σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο 

Υπουργός Οικονομικών να εκδώσει τις σχετικές πράξεις και να προβεί σε κάθε αναγκαία πράξη προς μεταβίβαση 

στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) ακίνητα, κυριότητας 

Ελληνικού Δημοσίου,  μεταξύ των οποίων και είκοσι τέσσερα (24) ακίνητα εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου 

Αλίμου. 

Σας παραθέτουμε αναλυτικό πίνακα των ακινήτων που βρίσκονται εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Αλίμου 

και παρακαλούμε για την απόφασή σας. 

 

Α/Α Κ.Α.Ε.Κ. A.Β.Κ.  ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

595 

 

050130213001 80ΠΦ Εμ. ΚΤΗΜ.= 

39.217,68Τ.Μ. 

ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

Δεν έχει παραχωρηθεί η χρήση 

του στον Δήμο Αλίμου 

596 

 

050132609004 990 Εμ. ΚΤΗΜ.= 

472.66Τ.Μ. 

 

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  

Λ.ΑΛΙΜΟΥ & ΡΩΜΑ 

Ο.Τ.282 

Δεν έχει παραχωρηθεί η χρήση 

του στον Δήμο Αλίμου 

 

597 

 

 

050132609008 

 

 

2096 

 

 

Εμ. ΤΙΤΛΟΥ= 

5.013,00Τ.Μ. 

 

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  

ΡΩΜΑ & ΜΕΤΑΞΑ  

Ο.Τ.282 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

για δημιουργία Κλειστού 

Γυμναστηρίου 

 

598 

 

 

050132609010 

 

 

599 

 

 

 

050132610008 

 

 

2095 

 

 

Εμ. ΤΙΤΛΟΥ= 

1559,00Τ.Μ. 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΩΣ 

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΡΕΝΟΥ ΠΟΓΓΥ & ΜΕΤΑΞΑ  

Ο.Τ. 281 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

για δημιουργία Χώρου Πρασίνου 

600 

 

050132612001  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

617,46Τ.Μ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

601 

 

050132801010  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

931,63Τ.Μ. 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

602 

 

050132806001  

1167 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

2.383,95Τ.Μ. 

ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ, 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

ΑΔΑ: 6Ε5ΧΩΨΒ-ΞΦΥ



ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ & 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Ο.Τ.291 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

για την ανέγερση σχολείου 

603 

 

050132806002 1165 Εμ. ΚΤΗΜ.= 

3.331,00Τ.Μ. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ, 

Ο.Τ.291 

 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση Δ.Σ. της ΚΕΔ για 

δημιουργία Δημοτικού 

Καταστήματος 

604 

 

050132810001  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

2.478,00Τ.Μ. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ  

ΟΔΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Δεν έχει παραχωρηθεί η χρήση 

του στον Δήμο Αλίμου 

605 

 

050133604002  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

765,19Τ.Μ. 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ   

606 

 

050133704002 2029 Εμ. ΚΤΗΜ.= 

1312,00Τ.Μ. 

ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ  

ΟΔΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ  

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

ως χώρος πρασίνου και 

αθλοπαιδιών 

 

607 

 

 

050133704005 

 

2028 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

326,00Τ.Μ. 

 

Κ.Χ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 

ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ Ο.Τ.431 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

ως χώρος πρασίνου και 

αθλοπαιδιών 

 

608 

 

 

050133705002 

 

2031 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

983,00Τ.Μ. 

 

Κ.Χ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 

ΑΝΩΝΥΜΗ Ο.Τ.430 

Με την με αρ. 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔ 

αποφασίστηκε η 

συνεκμετάλλευση από την ΚΕΔ 

και τον Δήμο Αλίμου για την 

ανέγερση κτιρίων. 

609  

050133806007 

 

 

 

 

 

2035 

 

 

 

 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

692,00Τ.Μ. 

 

Κ.Χ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Τ.433 

Με την με αρ. 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔ 

αποφασίστηκε η 

συνεκμετάλλευση από την ΚΕΔ 

και τον Δήμο Αλίμου για την 

ανέγερση κτιρίων. 

 

610 

 

 

050133809001 

 

2026 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

335,00Τ.Μ. 

 

Κ.Χ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 

ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ Ο.Τ.432 

Με την με αρ. 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔ 

αποφασίστηκε ο 

αποχαρακτηρισμός του χώρου 

και η ανταλλαγή με ιδιοκτησίες 

στο Ο.Τ.431. 

 

611 

 

 

050133809003 

 

2024 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

210,00Τ.Μ. 

 

Κ.Χ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & 

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Ο.Τ.432 

Με την με αρ. 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔ 

αποφασίστηκε ο 

αποχαρακτηρισμός του χώρου 

και η ανταλλαγή με ιδιοκτησίες 

στο Ο.Τ.431. 

 

612 

 

 

050134504001 

 

 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

18.265,81Τ.Μ. 

 

ΕΠΑΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Δεν έχει παραχωρηθεί η χρήση 

του στον Δήμο Αλίμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

 

 

Κ.Χ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & 

Έχει παραχωρηθεί στον Δήμο 

Αλίμου με την με αρ. 

5/17.2.2000/Δ11 απόφαση του 

ΑΔΑ: 6Ε5ΧΩΨΒ-ΞΦΥ



613 

 

 

050134607003 2019 1.167,00Τ.Μ. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ 

για δημιουργία Χώρου Πρασίνου. 

Με την με αρ. 7480/2002 

απόφαση του Πολυμελούς 

ΠΡωτοδικείου Αθηνών 

ακυρώθηκε το πρωτόκολλο 

κατάληψης του Δημοσίου. 

 

614 

 

050134610002 

 

2018 

 

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

1.199,00Τ.Μ. 

 

Δεληγιάννη & Λ. 

Βουλιαγμένης  

Ο.Τ.65β 

Με την με αρ. 5/17.2.2000/Δ11 

απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΚΕΔ 

συνεκμετάλλευση από την ΚΕΔ 

και τον Δήμο Αλίμου για την 

ανέγερση κτιρίων. 

615 

 

050134701010  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

8.975,55Τ.Μ. 

 

Παραλία Αλίμου 

Λωρίδες παραλιακής έκτασης 

περιοχής Ζέφυρος – Α Αλίπεδο 

 

616 

 

 

050134701017 

  

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

3.612,02Τ.Μ. 

 

Παραλία Αλίμου 

Λωρίδες παραλιακής έκτασης 

περιοχής Ζέφυρος – Α Αλίπεδο 

 

617 

 

 

050134702002 

  

Εμ. ΚΤΗΜ.= 

9.202,21Τ.Μ. 

 

Παραλία Αλίμου 

Λωρίδες παραλιακής έκτασης 

περιοχής Ζέφυρος – Α Αλίπεδο 

618 

 

050134702002  Εμ. ΚΤΗΜ.= 

841,66Τ.Μ. 

Τμήμα έκτασης στο  

Ακρωτήρι Αγίου Κοσμά 

 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής: 

 

Εξεδόθησαν τα ΦΕΚ 2317Β/19-6-2018 και 2320Β/19-6-2018. Με το πρώτο, το συμβούλιο κυβερνητικής πολιτικής 

εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών και με το δεύτερο υπογράφει ο Υπουργός Οικονομικών και μεταβιβάζει 

στο Υπερταμείο, χιλιάδες ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Μέσα σε αυτά που μεταβιβάσθηκαν είναι 

αρχαιολογικά μνημεία, μνημεία της νεότερης ιστορίας μας, κοινόχρηστοι χώροι, παραλίες κλπ. Πέρα από τη ντροπή 

και τη στεναχώρια που αισθανόμαστε όλοι για αυτή τη πρωτόγνωρη εκχώρηση της περιουσίας των πολιτών και της 

χώρας μας σε ένα Υπερταμείο που κατ’ ουσίαν δεν εξυπηρετεί συμφέροντα, ούτε αναπτυξιακά, ούτε εθνικά,  

εξυπηρετεί μόνο την υποχρέωση της αποπληρωμής των δανείων και δεν διοικείται από Έλληνες, και πέρα από όλα 

αυτά, εμείς έχουμε το ειδικότερο ζήτημα ότι μέσα σε αυτά τα ακίνητα είναι και 24 που αφορούν το Δήμο μας. 

Παραχωρήθηκε για παράδειγμα το αρχαίο θέατρο του Ευωνύμου, παραχωρήθηκε το Ά Αλίπεδο, η ακτή δηλαδή με 

την καντίνα (‘στολίδι’) που είναι ακριβώς εδώ μπροστά μας, παραχωρήθηκαν ενδεικτικά όλα τα ακίνητα τα 

λεγόμενα «ΝΑΣΤΕΙΚΑ», αυτή τη δημόσια περιουσία δηλαδή που θα την είχαν φάει οι καταπατητές και που 

διασώθηκε χάρη στον αγώνα των Δήμων και την παρέμβαση που έκαναν στη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Και 

έρχεται τώρα το Ελληνικό Δημόσιο που είχε αφήσει αυτή τη περιουσία να καταπατηθεί, να την περάσει στο 

Υπερταμείο για να πωληθεί ή να ενοικιαστεί ή τέλος πάντων να γίνει μια εκμετάλλευση όχι για κοινωνική ωφέλεια 

και ανταποδοτικότητα, όχι για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις κοινωνικές δομές, όχι για σχολεία, εκπαίδευση 

και λοιπά, αλλά για εξυπηρέτηση του Δημοσίου χρέους. Επίσης στο Υπερταμείο πέρασε και το Συμμαχικό 

Κοιμητήριο. Θα ήταν για γέλια αυτό, αλλά είναι για κλάματα. Το Συμμαχικό Κοιμητήριο βεβαίως δεν είναι δημόσιο 

ακίνητο, άρα και τυπικά υπάρχει ακυρότητα. Εν πάση περιπτώσει παραχωρήθηκαν χώροι πρασίνου, 

παραχωρήθηκε ο χώρος που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου μας, παραχωρήθηκε ο Ιερός Ναός της 

Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Παλιό Άλιμο, ο χώρος του μπάσκετ στην Κουμουνδούρου, παραχωρήθηκε το κτίριο του 

ΕΠΑΛ (θα κάνουν έξωση στους μαθητές φαίνεται για να πουλήσουν το ακίνητο!). Αυτό είναι δωρεά του Δήμου στο 

Ελληνικό Δημόσιο υπό τρόπον, δηλαδή μια δωρεά που έχει γίνει για να εξυπηρετείται συγκεκριμένη χρήση για την 

τεχνική, τεχνολογική εκπαίδευση. Δεν μπορεί να περάσει αυτό στο Υπερταμείο για οποιονδήποτε άλλο λόγο και 

χρήση. Εκτός και αν το Υπερταμείο χτίζει σχολεία! Για όλα αυτά, προτείναμε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη 

αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Κατά την άποψη μας πρέπει να διερευνήσουμε νομικά ποιες είναι οι δυνατότητες που 

έχουμε να προσβάλλουμε δικαστικά και αν τυχόν (πράγμα που δεν το έχω δει να αποδίδει στη πράξη αλλά μακάρι 

να γίνει) μπορέσει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Δήμο μας να διορθώσει εν μέρει αυτές τις υπουργικές 

αποφάσεις και τα ΦΕΚ έχει καλώς, αν δεν μπορέσει να δούμε τι θα κάνουμε δικαστικά… Σκεφθείτε ότι μέχρι και ο 

Λευκός Πύργος στη Θεσσαλονίκη πέρασε στο Υπερταμείο! Πριν από αρκετό καιρό λέγανε κάποιοι συμπολίτες μας 

ότι μέχρι και τον Παρθενώνα θα δώσουμε στους ξένους και γράφανε και κάποια ακραία έντυπα στη Γερμανία και 

αλλού ότι μέχρι και τον Παρθενώνα θα πάρουμε από τους Έλληνες… Θεωρούσαμε αδιανόητα και γραφικά όλα 

αυτά, αλλά δυστυχώς έφτασε η μέρα που τα βλέπουμε να γίνονται πράξη... Είμαι εξαιρετικά στενοχωρημένος, 

είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος και σε ότι μας αναλογεί, μας αναλογεί μία ευθύνη γιατί είναι μέσα στο Δήμο μας 

ορισμένα ακίνητα, οφείλουμε να ενεργήσουμε.  
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Νομίζω ότι σε πρώτη φάση πρέπει να αναθέσουμε σε ένα εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο να διαχειριστεί το 

ζήτημα να δούμε αν και πως  μπορούμε να προσβάλλουμε τις μεταβιβάσεις, για κάποια από τα ακίνητα ή για όλα. 

Υπάρχει και σχετική ειδοποίηση από το Γραφείο Νομικής υποστήριξης ότι είναι κάτι που εκφεύγει της συνήθους 

λειτουργίας του και έχει ήδη τεράστιο φόρτο με τη μία δικηγόρο που λειτουργεί. Και νομίζω ότι το θέμα πρέπει να 

ξαναέρθει στο Δ.Σ. και για τη σύναψη της σύμβασης με το/τα δικηγορικά γραφεία και για να δούμε τι άλλο 

μπορούμε να κάνουμε, αφού το εξετάσουν και οι δικηγόροι. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και μια διαμαρτυρία, 

αλλά τώρα αυτήν την εποχή όσες διαμαρτυρίες και καταγγελίες και να κάνεις, νομίζω δεν ιδρώνει και κανένα 

αυτί...  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν ΛΕΥΚΟ διότι δεν 

έχουν προετοιμαστεί επί της ουσίας λόγω του περιορισμένου χρόνου που δόθηκε για να μελετήσουν το ζήτημα και 

ζήτησαν να επανέλθει αυτό στο Δ.Σ. για να δουν επί της ουσίας τι θέση θα λάβουν.  

 

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία 

Με δεκαοκτώ (18) ψήφους ΥΠΕΡ και τρείς (3) ψήφους ΛΕΥΚΟ  

(Μπελία Ελένη, Γιαννούτσου – Αρμάου Αλεξάνδρα και Αθανασοπούλου Αμαλία)  

 

1. Εγκρίνουν να ανατεθεί σε εξωτερικό εξειδικευμένο δικηγόρο (ή δικηγόρους), ο χειρισμός της υπόθεσης 

σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων του Δημοσίου στην ΕΤΑΔ Α.Ε. (ΦΕΚ 2317Β/19-6-2018 και 

2320Β/19-6-2018), προκειμένου να διερευνηθούν τα ένδικα μέσα για την ακύρωση και οι λοιπές δυνατές 

ενέργειες κατά των υπουργικών αποφάσεων (ενδεικτικά: η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου ή 

προσφυγής) για την προσβολή της μεταβίβασης των ως άνω ακινήτων και για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων του Δήμου επί των ακινήτων αυτών.  

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 328/2018. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφές) 
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