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    Π ξ φ ι ν γ ν ο 

 Απέλαληί κνπ είρα κφλν ηελ Ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπ Αιίκνπ. Σίπνηα άιιν.  

 Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα νξίζεη θάπνηνο ηελ Ηζηνξία. Ο απινχζηεξνο 

νξηζκφο γη απηή είλαη: «ην ζχλνιν ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δηαζηά-

ζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ θαη απνηεινχλ ην παξειζφλ ελφο Λανχ, κηαο 

Πφιεο». Αιιά θαη «ε εμέιημε κέζα ζην ρξφλν ελφο Λανχ, κηαο Πφιεο». Απηά κε 

ελδηέθεξαλ. Καη γη απηά ήζεια λα αθήζσ απνδείμεηο θαη ηεθκήξηα, ψζηε λα 

σθειεζνχλ νη κεηαγελέζηεξνη. Καη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα αίηηα, δειαδή ηα 

γεγνλφηα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πνξεχηεθε ε γεληά 

καο, θαη ηα αηηηαηά, δειαδή ηα απνηειέζκαηα, απηά πνπ δνχκε. Να θξαηήζνπλ 

ηα «ζεηηθά» θη απνιαθηίζνπλ ηα «αξλεηηθά». Οη ζεκηηέο πνιηηηθέο αληηπαιφηεηεο, 

πνπ ινγηθά ππήξραλ, θαηά ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ αγψλα, έρνπλ πιήξσο 

εμαλεκηζηεί ή εμαθαληζηεί ην 2017- 2018 πνπ θαηαγξάθσ ηα ζηνηρεία θαη 

πιεθηξνινγψ ηηο γξακκέο απηέο.  

 Γελ έγξαςα ηελ Ηζηνξία ηνπ Αιίκνπ γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία, ήηνη απφ ην 1978 έσο ην 2006 ή θαη πζηεξφηεξα έσο θαη ζήκεξα. Οχηε 

ην επεδίσμα νχηε είρα ηέηνηα ζηφρεπζε. Αθνχ έρσ επίγλσζε φηη δελ είκαη 

ηζηνξηθφο. Καη φηη, έζησ σο απφπεηξα «ρξνληθνχ», δελ έρσ ην ρξφλν γηα εκπεξη-

ζηαησκέλε έξεπλα. Θέιεζα φκσο, αθνχ δηαηεξνχζα ζηνπο θαθέινπο πνπ είρα 

ζρεκαηίζεη ηα ρξφληα ηεο δεκνηηθήο ζεηείαο κνπ ηα ηεθκήξηα πνπ θαηαζέησ, γηα 

ηα ζέκαηα (φρη φια) πνπ απαζρφιεζαλ ηελ επνρή καο, κε ζθνπφ λα εθηειψ κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα θαζήθνληά κνπ απέλαληη ζην Θεζκφ αιιά θαη ηνπο 

πνιίηεο πνπ καο εκπηζηεχηεθαλ, λα ηα θαηαγξάςσ, αθνχ πξψηα ηα θαηαηάμσ 

θαηά κέξε, θεθάιαηα θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα. Δμεηδηθεπκέλα. Γηφηη απηά ηα 

ζηνηρεία, θαζ εαπηά, είλαη πνπ έρνπλ ηελ αμία ηνπο, σο ηεθκήξηα θαη «πεγέο» ηεο 

Ηζηνξίαο, θαη έθξηλα φηη έπξεπε λα δηαηεξεζνχλ. Γηα λα ηα κειεηήζνπλ θαη 

ζπλαγάγνπλ ηα αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα νη κεηαγελέζηεξνη. Οη νπνίνη ζα 

γξάςνπλ ηελ Ηζηνξία ηεο Πφιεο καο, γηα ηελ επνρή καο. «. . . ζνη δε 

βνπιήζνληαη ησλ ηε γελνκέλσλ ην ζαθέο ζθνπείλ θαη ησλ κειιφλησλ πνηέ 



αχζηο θαηά ην αλζξψπηλνλ ηνηνχησλ θαη παξαπιεζίσλ έζεζζαη, σο σθέιηκα 

θξίλεηλ απηά αξθνχλησο έμεη…» («…Δάλ φκσο θξίλνπλ ην έξγν κνπ σθέιηκν 

φζνη ζα ζέινπλ λα ζρεκαηίζνπλ ζαθή εηθφλα γηα φζα έγηλαλ θαη γηα φζα φκνηα ή 

παξφκνηα κε απηά πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ, ζχκθσλα κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, 

πάιη ζην κέιινλ, απηφ ζα κνπ είλαη αξθεηφ. . .»). Θνπθπδίδεο Α 22,4 κεηάθξαζε 

Ν. Μ.  θνπηεξφπνπινο, θαζεγεηήο ΔΚΠΑ, Πφιηο, 2011. 

 Απνηεινχλ αςεπδή ηεθκήξηα γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, 

αιιά θαη ηα «εθινγηθά ήζε» πνπ επηθξαηνχζαλ, γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ σο δεκνθξαηηθνχ ζεζκνχ ζηε δηάξζξσζε ηεο Πνιηηείαο 

καο, ηηο επηηπρίεο θαη ηηο αζηνρίεο ηνπ σο θνξέα άζθεζεο αξκνδηνηήησλ, θαη 

νξηζκέλεο θνξέο εμνπζίαο. Καη γηα ηηο αληηιήςεηο πνπ ππήξραλ σο θπξίαξρεο, 

αιιά θαη ηηο λέεο πνπ είραλ θπνθνξεζεί θαη γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα δηαρπζνχλ 

ζηελ θνηλσλία, γηα ην πνηνο κπνξεί λα είλαη ν «άιινο» ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, γηα ην «θνηλφ» φθεινο. 

 Απνηεινχλ αςεπδή ηεθκήξηα θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Κνηλσλίαο ηνπ 

Αιίκνπ, έζησ θαη κεξηθψο, αθνχ δελ ήηαλ δπλαηφ λα παξαθνινπζψ φια ηα 

γηγλφκελα ή λα ζπιιέγσ ηεθκήξηα γη απηά. Σε πεξίνδν εθείλε, νη ζπιινγηθφηεηεο 

ησλ πνιηηψλ, π.ρ. ζχιινγνη, θηλήζεηο, θνξείο κε φπνην ζθνπφ, είραλ θνηλσληθή  

δξαζηεξηφηεηα, είραλ νηθνδνκήζεη ζπλεθηηθνχο αξκνχο κε ηνπο θαηνίθνπο / 

πνιίηεο. Έηζη επεξέαδαλ «ηα πξάγκαηα», δηεπθφιπλαλ θαη εκπινχηηδαλ ηε δσή 

ησλ θνηλσλψλ, θαη ζπληεινχζαλ ζηελ πξφνδφ ηνπο. ήκεξα δελ ππάξρνπλ 

ηέηνηεο ζπλζήθεο. Ίζσο, δηφηη δελ έρνπκε επηλνήζεη ή εθεχξεη αθφκα ην 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ πξέπεη λα επηδησρζεί γηα ηε ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε 

ησλ πνιηηψλ. Δίκαη βέβαηνο φηη νη λεφηεξνη ζα ηνλ επηλνήζνπλ. 

ηε γεληά καο, νη πεξηζζφηεξνη, ππήξμακε κέηνηθνη ζηνλ Αιηκν. «Υηίζακε 

ην ζπίηη καο ζηελ πνιηηεία ηεο αζθάιηνπ», θαηά πνπ γξάθεη ν Μπέξηνιη 

Μπξέρη. Σα παηδηά καο φκσο γελλήζεθαλ, κεγάισζαλ θαη αλδξψζεθαλ εδψ. Ζ 

δσή καο πέξαζε εδψ. Γελ είλαη ηνπ παξφληνο, λα γίλεη ζπδήηεζε, γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρεη, ή δελ έρεη, έλαο Γήκνο πεξηαζηηθφο ηνπ πνιενδνκηθνχ 



ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο θαη νη πνιίηεο ηνπ, λα απηνλνκεζνχλ απφ ηηο 

ζπλνιηθφηεξεο πνιηηηθέο, ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο θαη δξψκελα. Καη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο ηνπηθή ηζηνξία. Να κνπ επηηξαπεί λα πσ φκσο 

φηη πνηέ ζηε ζπλείδεζή κνπ, ν Αιηκνο  δελ ππήξμε θαη δελ ήηαλ ε «ππλνχπνιε» 

ζηελ νπνία επέζηξεθα κεηά ηελ εξγαζία κνπ, γηα λα μεθνπξαζηψ. Ήηαλ πάληα 

ν ηφπνο, ηνπ νπνίνπ ήκνπλ πνιίηεο, θαη γηα ηνλ νπνίν φθεηια λα ελεξγνπνηεζψ 

θαη δξάζσ, καδί κε πνιινχο άιινπο, ψζηε λα θαιπηεξέςεη ε δσή καο. Σελ ίδηα 

ζπλείδεζε είραλ θαη πνιινί άιινη πνιίηεο, πνπ έδξαζαλ, κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν, 

κε ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη αληηιήςεηο, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, απφ φπνηα ζέζε θαη 

εάλ βξέζεθαλ. Σνπο αμίδεη ν έπαηλνο. Γηφηη απηνί, κε ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 

ηνπο, πξφζθεξαλ ζηνηρεία γηα ηελ Ηζηνξία ηνπ Αιηκνπ. Καη, κε βάζε απηά, 

εθηηκψ, φηη ν Αιηκνο έρεη αξρίζεη λα απνθηά, θαη θαηαγξάθεη, ηε δηθή ηνπ Ηζηνξία. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν, πξνζδνθψ φηη αξρεία θαη άιισλ 

ελεξγψλ πνιηηψλ ή ζπιινγηθνηήησλ ζα θαηαηεζνχλ, ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηελ εηθφλα. Καη φηη ν Γήκνο Αιίκνπ, ζα επηδείμεη ην απαηηνχκελν ελδηαθέξνλ γηα 

ην ζθνπφ απηφ, θαη ζα ηδξχζεη θαη νξγαλψζεη κε ηέηνην ηξφπν ηελ Τπεξεζία 

Αξρείσλ, είηε απηνηειψο είηε σο παξάξηεκα ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα δερηεί ηελ θαηάζεζε, ζπγθέληξσζε, πξνβνιή θη ειεχζεξε 

δηάζεζε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα,  ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ.  

 Οθείισ θαη ππνρξενχκαη λα ππνκλήζσ, φηη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δσήο 

κνπ εδψ ζηνλ Αιηκν, αγσλίζηεθα νξγαλσκέλα, γηα ηελ επηθξάηεζε ζπγθεθξηκέ-

λσλ ηδεψλ. Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ, αθνχ ην δηαθήξπηηα δεκφζηα, φηη απφ 

ηα ληάηα κνπ είρα ελζηεξληζηεί θαη έδξαζα κε ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο πξαθηη-

θέο ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο. Καη ζε απηέο παξακέλσ. Αλέληαρηνο. Σν 

δειψλσ θαη ζηνλ πξφινγν απηφ, φρη απφ θνκπνξξεκνζχλε, αιιά πξνθεηκέλνπ 

ν ππνςηαζκέλνο αλαγλψζηεο, λα έρεη γλψζε, φηη πάληνηε είρα ζέζε θαη άπνςε, 

ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχζα ηα ηεθηαηλφ-

κελα. ην ρψξν ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο, φκσο, ππήξρε σο θαηαζηαηηθή 

αξρή αιιά θαη σο εκπεδσκέλε ζπλείδεζε ε «αξρή ηεο απηνλνκίαο», δειαδή ε 

αξρή φηη ηα κέιε πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπιινγηθά φξγαλα, ζεζκηθά ή ζπλδηθαιη-



ζηηθά θιπ, είλαη απηφλνκα/ αλεμάξηεηα λα ιάβνπλ φπνηα απφθαζε έθξηλαλ νξζή 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ 

πξέζβεπαλ. Καη, φηη ε επίιπζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ, επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ελφηεηαο ησλ πνιηηψλ, αλεμάξηεηα απφ θνκκαηηθέο ή άιιεο 

εληάμεηο ηνπ θαζέλα, πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο επίιπζεο απηψλ.  

Σα πην πάλσ θαηάζεζα, δηφηη, εθηφο απφ ηελ θαηαγξαθή ή ηνλ ηνληζκφ 

ζεκείσλ πνιιψλ εγγξάθσλ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ είλαη δεδνκέλν, 

παξαζέησ θαη «ζρφιηα». Απηά απερνχλ ηε δηθή κνπ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ πξαγκάησλ, κε βάζε ηηο αξρέο θαη αμίεο πνπ είρα. Καη απηά, δηθαηνχηαη ή 

θαη ππνρξενχηαη λα ηα ακθηζβεηήζεη θάζε κειινληηθφο αλαγλψζηεο ησλ 

γξακκψλ απηψλ. Γηφηη έηζη ζα παξαθηλεζεί λα πιεξνθνξεζεί θαη ηελ αληίζεηε 

άπνςε, γηα ηελ νπνία ζπγθέληξσλα, θαηαγξάθσ θαη θαηαζέησ απφ ην αξρείν 

κνπ, πνιιά ηεθκήξηα, π.ρ. εθεκεξίδεο, αλαθνηλψζεηο κε «θξηηηθή» θαηά εκάο γηα 

ηε ζηάζε, ηηο ζέζεηο θαη απφςεηο καο (θαη κε επηθξίζεηο, έζησ θαη αηεθκεξίσηεο 

θαηά ηε γλψκε κνπ) αληίπαισλ παξαηάμεσλ ή δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θιπ. 

Σν πεξηερφκελν ησλ επίζεκσλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ φκσο, ην ζεκαί-

λνλ θαη ην ζεκαηλφκελν πνπ πεξηέρεηαη ζε απηά, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. 

Μηιάεη απφ κφλν ηνπ. Γηαδειψλεη ααπηνειψο, ην «γεγνλφο», ηελ πξάμε ή 

παξάιεηςε, ηε ζέζε ή ηελ άπνςε ηνπ θαζέλα, φπσο δηαηππψζεθε ζε δένληα 

πνιηηηθφ ρξφλν. Καη απηά ηα ζηνηρεία ζπληζηνχλ θαη ππνζηαζηψλνπλ ηα ηεθκήξηα 

γηα ηελ ηνπηθή Ηζηνξία ηνπ Αιηκνπ. Έηζη απηά είλαη «αδηακθηζβήηεηα». Δλψ ηα 

ζρφιηα ή νη επηζεκάλζεηο κνπ, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ακθηζβεηεζνχλ. Ζ ζέζε 

αξρήο απηή ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη έρσ ακθηβνιία ή επηθχιαμε 

γηα ηα ζρφιηα πνπ δηαηχπσζα. Απνηειεί εδξαία πεπνίζεζή κνπ, φηη απηά 

βξίζθνληαη ζε απφιπην αηηηψδε ζχλδεζκν κε ηα ζεκαηλφκελα ησλ εγγξάθσλ. 

Αθνχ ζπληζηνχλ ηα αλαγθαία, ςχρξαηκα θαη αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα, απφ 

ηελ αλαπφδξαζηε ινγηθή αθνινπζία θαη αλάιπζε ησλ ιφγσλ, πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ ή αλαβιχδνπλ απφ ηα ζηνηρεία. 



Οη ηνπνζεηήζεηο-εηζεγήζεηο κνπ θαηαγξάθνληαη φπσο πξνεηνηκάζηεθαλ 

γηα ηελ εθθψλεζή ηνπο, ζην ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ, ην Γεκνηηθφ πκ-

βνχιην, ή ζε άιιε δεκφζηα ζπλάζξνηζε ή αιινχ. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη, θαηά ηελ 

εθθνξά ηνπο, ελφςε ησλ φζσλ είραλ ιερζεί απφ πξνεγνχκελνπο νκηιεηέο, 

πηζαλφλ λα πξνζηέζεθαλ ζρφιηα ή απαληήζεηο. Απηέο φκσο έρνπλ απνηππσζεί 

ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά. Σα νπνία ππάξρνπλ. Γελ έρσ ην ρξφλν 

φκσο, λα ηα εξεπλήζσ, θαη παξαπέκπσ ζε απηά. Αθνχ ν βαζηθφο θνξκφο, 

παξέκεηλε απηνχζηνο θαη αλαιινίσηνο. 

Δπηζπκψ θαη απφ ηε ζέζε απηή λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο ζπληξφθνπο 

θαη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο πνξεπηήθακε καδί. Δίλαη βέβαην φηη, κε ηηο ζπιινγη-

θφηεηέο καο, θαη ηελ θνηλή ζπλείδεζε θαη άπνςε πνπ δηακνξθψλακε θάζε θνξά 

γηα ηα αλαθχπηνληα ή θαη πξνηεηλφκελα απφ εκάο δεηήκαηα (έζησ θαη αλ κε 

θάπνηνπο απφ απηνχο είρακε δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο ή πνιηηηθέο αθεηεξίεο), 

ζπκπξάμακε ζεκαληηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ εμαλζξσπηζκφ θαη ηελ 

πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλσλίαο ηνπ Αιίκνπ. 

Μία εθκπζηήξεπζε: Δίρα λνεηηθά ζρεδηάζεη ηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ 

θεηκέλνπ απηνχ,ηα κέξε, θεθάιαηα, ππνθεθάιαηα θιπ. Δίλαη απηή πνπ απνηππψ- 

λεηαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Κάπνηα κέξα, ιίγν πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε, 

ρξεηάζηεθε λα ζπκβνπιεπηψ θαη πάιη ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα. Καη 

ηφηε ζπλεηδεηνπνίεζα φηη θαη ζε εθείλνλ αθνινπζείηαη ε ίδηα δνκή. Γειαδή 

πεξηέρνληαη, θαηά ζεηξά, δηαηάμεηο γηα ηηο εθινγέο, ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζεζκνχ, 

ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ, ζπιινγηθψλ ή κνλνπξφζσπσλ, νξγάλσλ, ηηο Τπεξεζίεο 

θιπ.  Αζπλαίζζεηε αθνκνίσζε; Υξφληα ζπλήζεηα ηξφπνπ ζθέςεο; 

Σειεηψλσ. Κάπνηνη ειάρηζηνη, ζα ζεσξήζνπλ φηη ην πφλεκα απηφ, ελέρεη 

ζηνηρεία καηαηνδνμίαο. ΄Ζ, δηάζεζε ζπλέρηζεο αληηπαξαζεηηθνχ ιφγνπ. Δίκαη 

βέβαηνο φηη απηνί ζα ην αληηπαξέιζνπλ, σο κε νπζηψδεο. Γελ πεηξάδεη. Ο θαζείο 

θαη ηα φπια ηνπ. Δίκαη φκσο, επίζεο, βέβαηνο, φηη ζε κεξηθά ρξφληα, νη πνιινί 

ελεξγνί πνιίηεο, ζα ην θξίλνπλ ρξήζηκν θαη σθέιηκν. Καη ζα εθηηκήζνπλ φηη, καδί 

κε ηνπο θφπνπο θαη ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο ψξεο πνπ δηέζεζα, ηα 24 ρξφληα ηεο 



ζεηείαο κνπ, γηα λα αληαπεμέιζσ ζην ρξένο θαη ηηο δεκνηηθέο επζχλεο κνπ 

απέλαληη ζην ζεζκφ θαη ζε απηνχο, πνπ καο είραλ ηηκήζεη κε ηελ ςήθν ηνπο, 

άμηδε ηνλ θφπν λα δηαζέζσ ην ρξφλν πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη 

θαηαγξαθή ηνπ. ε απηή ηε «ρξεζηκφηεηα» θαη «σθειηκφηεηα» βξίζθεηαη θαη ε 

δηθαίσζε ησλ θφπσλ κνπ. «Απηφ ζα κνπ είλαη αξθεηφ». 

      Αιηκνο, Ηνχιηνο 2018 

      Αξηζηείδεο π. Θσκφπνπινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέξνο πξψην 

Δ   Κ   Λ   Ο   Γ   Δ     

ΓΖΜΟΣΗΚΔ – ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ 1978-2002 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ηεο 15.10.1978  

α) «πκθσλεηηθφ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ ηνπ Αιίκνπ 

γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 15.10.1978», ηνπ επηεκβξίνπ 1978. Τπνγξάθεηαη 

απφ ην δήκαξρν Παχιν Σδηβαλίδε, γηα ην ΠΑΟΚ Αιίκνπ απφ ην ηακάηε 

Παπαζαλαζίνπ, θαη γηα ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ απφ ην Γηάλλε Ηνξδάλε. ην ζπκ-

θσλεηηθφ δελ ζπκβάιινληαη ε Δλσζε Κέληξνπ-Νέεο δπλάκεηο θαη ην ΚΚΔ, θαη 

δελ ην ππνγξάθεη θαλέλαο εθπξφζσπφο ηνπο, αλ θαη ζπκκεηείραλ ζην ζπλ-

δπαζκφ «Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα». Σν ζπκθσλεηηθφ είρε δηαηεξήζεη ν δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο Αιέμαλδξνο Κεζζέο (ππνζηεξηρζείο απφ ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, 

ππεξέηεζε δχν ζεηείεο 1975-1982, θαη γηα ιφγνπο πνιηηηθήο εζηθήο ηάμεο ηηο 

ζεψξεζε αξθεηέο, θαη δελ ζέιεζε λα είλαη θαη πάιη ππνςήθηνο, ππνζηεξίδνληαο 

φηη πξέπεη λα αλαιάβνπλ λεφηεξνη), κνπ ην έδσζε ην 1981 θαη ην θχιαμα, β) 

Δθινγηθφ «πξφγξακκα» (ζεκ = νπζηαζηηθά δηαθήξπμε) ηεο «Γεκνθξαηηθήο 

Δλφηεηαο», γ) Φεθνδέιηην «Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα» Τπνςήθηνο Γήκαξρνο 

Παχινο Σδηβαλίδεο (ππνζηεξίρηεθε απφ φιεο ηηο δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο 

ΠΑΟΚ, ΚΚΔ, ΚΚΔ Δζση., Έλσζε Κέληξνπ -Νέεο Γπλάκεηο), δ) ρεηξφγξαθε 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε Γιπθάδα, Ζιηνχπνιε, Αξγπξνχπνιε, Αιηκνο 

(Παχινο Σδηβαλίδεο 57,37%, Α. Μαγείξνπ 43,63%), Παιαηφ Φάιεξν. 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 17 θαη 24.10.1982 

 Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η 

*** α)«πκθσλεηηθφ ηεο 17.9.1982, ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ δεκνθξαηηθψλ θνκκά-

ησλ (ΠΑΟΚ θαη ΚΚΔ Δζση) Αιίκνπ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 17.10.82». 

Γηα ην ΠΑΟΚ ππνγξάθνπλ νη:Νίθνο Παπαβαζηιείνπ, Β‘Γξακκαηέαο ηεο Σ.Ο.2 



Αιίκνπ, θαη, Γηψξγνο Σζηηζάλεο, Α‘ Γξακκαηέαο ηεο Σ.Ο.1 Αιίκνπ. Γηα ηελ ΚΟΒ 

Αιίκνπ ηνπ ΚΚΔ Δζση. νη: Αξ. Θ. θαη Γηάλλεο Ηνξδάλεο, β) Γήισζε θαηάξηηζεο 

ζπλδπαζκνχ γηα ην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, γ) Φεθνδέιηηα ζπλδπαζκψλ:  

«Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία Αιίκνπ» Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Βαζίιεο Ξέλνο-

Γαβξηέιεο (ΠΑΟΚ- ΚΚΔ Δζ),  

****«Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα Αιίκνπ» Τπνς. Γήκαξρνο Μηραήι Γηγαιάθεο (ΚΚΔ),  

****«Μαγείξνπ Αλδξέαο- Γεκνηηθή Αλαλέσζε» (ν ρνπληηθφο δήκαξρνο, αλε-

μάξηεηνο, ππφγεηα ππνζηεξίρηεθε απφ Ν.Γ.),  

****«Αλεμάξηεηνο Γεκνθξαηηθφο πλδπαζκφο – Βνχια Σζηακηζνχξε-Αλεζην-

πνχινπ» (αλεμάξηεηνο),  

****«Δλσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ» Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Σειέκαρνο Βαζηιάθεο 

(αλεμάξηεηνο, πξνζθείκελνο ζηε Ν.Γ.), δ) Αλαθνίλσζε (ρ.ρ.) δεκάξρνπ Παχινπ 

Σδηβαλίδε, φηη ζα είλαη ππνςήθηνο δήκαξρνο θαη ζηηο εθινγέο ηεο 17.10.1982 

(ηειηθά δελ ήηαλ ππνςήθηνο), ε) Γεκνηηθά πξνγξάκκαηα: Γεκνθξαηηθήο πλεξ-

γαζίαο Αιίκνπ, ζ.20, Γεκνθξαηηθήο Δλφηεηαο (πξφγξακκα θαη δηαθήξπμε ζ. 16). 

 εκείσζε: Ήηαλ ε πξψηε θνξά ζην Γήκν, πνπ ζπληάρηεθε πξφγξακκα 

απφ δεκνηηθέο παξαηάμεηο, δειαδή απφ ηε «Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία» θαη ηε 

«Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα», κε θεθάιαηα θαη εμεηδηθεχζεηο ζεκάησλ, κε δεζκεχζεηο 

θιπ., κε ζθνπφ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ςήθν ησλ δεκνηψλ. Έσο ηφηε, ην ζχλεζεο 

ήηαλ κηα δηζέιηδε ή ην πνιχ ηεηξαζέιηδε δηαθήξπμε, γηα φια ηα ζέκαηα, ρσξίο 

εμεηδίθεπζε, θαη ηίπνηα άιιν. Σεο «Γεκ.πλεξ.Αι.» ζπληάρζεθε, σο ζρέδην απφ 

ην Βαζίιε Ξέλν-Γαβξηέιε (ν νπνίνο είρε ηελ άπνςε φηη πξέπεη λα ζπληαρζεί, 

ηαπηφζεκε κε απηή ησλ Λ. Αλσκεξίηε θαη Α. Θσκφπνπινπ), έγηλε επεμεξγαζία= 

πξνζζήθεο/δηνξζψζεηο/ ζπκπιεξψζεηο, θαη νινθιεξψζεθε ην θείκελν απηφ. 

ζη) Αθίζα-ςεθνδέιηην «Γεκνθξαηηθήο πλεξγαζίαο Αιίκνπ», δ) Φέηγ βνιάλ γηα 

ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ Αξ. Θσκφπνπινπ (Τπήξρε, φκνην σο πξν ην ζρήκα/ 

εθηχπσζε, θαη γηα ην Λεσλίδα Αλσκεξίηε, αιιά δε ζψζεθε), ε)ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ 

– Δζσθνκκαηηθά θείκελα ε1) απφθαζε Δ.Γ. ηεο 12.7.1982, ε2) ηεχρνο 12 ζει. 



γηα Γεκνηηθέο Δθινγέο 1982, ζ) Υεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο γηα απνηειέζκαηα 

εθινγψλ 17 + 24.10.1982, η) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) πξνεθινγηθέο α1) ΒΞΓ θαη 

Αξ.Θ., α2) Μαλ. Φάξνο (πεξλάεη), ΒΞΓ,Αξ.Θ., Γεξάζηκνο Μήιιαο (πιάηε), α3) 

Δπζαιία-Λίηζα Θενινγή-Θσκνπνχινπ, ΑξΘ., ΒΞΓ, α4) Αιέθνο Κεζζέο, ΒΞΓ, 

Γεξ. Μήιιαο, ΑΘ, Λίηζα Θσκνπνχινπ, άγλσζηνη, β) απφ νξθσκνζία δεκάξ-

ρνπ+ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζην Γεκαξρείν Αιίκνπ, ελψπηνλ ηνπ Ννκάξρε 

Πεηξαηά Βαζίιε Παπαδφπνπινπ: β1) Β.Παπαδφπνπινο, ΑΘ. ππνγξάθεη, ΒΞΓ, 

β2) Λίηζα Θσκνπνχινπ, Α.Θ., β3) Λίηζα Θσκνπνχινπ, β4) ΑΘ, γ) απφ 

Θενθάληα 6.1.1983 γ1) ΒΞΓ, ΑΘ, Βαζίιεο Καηζήο, Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο, γ2) 

ζθελή πιήζνπο γηα λα ηδεί ην ζηαπξφ,δηαθξίλνληαη Παλαγήο Γαξδίθαο (ν ςειφο 

αξηζηεξά), ΒΞΓ, ΑΘ, Λ. Αλσκεξίηεο, Β.Καηζήο (θξαηά ηνλ εγγνλφ ηνπ) θη άιινη, 

ηα) Απνθάζεηο 134/82 θη 3535/1982 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, γηα 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ηβ) Πξφζθιεζε ηεο 20.12.1982 πξνο Αξ.Θσκφπνπιν γηα 

εγθαηάζηαζε θαη αλάιεςε θαζεθφλησλ, θαη δφζηκν λνκνζεηεκέλνπ φξθνπ,  ηγ) 

Έγγξαθν/ πξφζθιεζε ηεο 20.12.82 γηα δεκαηξεζίεο ζηηο 2.1.1983, ηδ)Απφθαζε 

Γεκάξρνπ 42/4.1.1983 γηα νξηζκφ Α.Θσκ. σο αληηδεκάξρνπ γηα 2 έηε, ηε) 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ «ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ» ηεο 2.1.1983 Ζ λέα δεκνηηθή αξρή,θαη,ηεο 

1.2.1983, Με αθνξκή ηελ πνιηηηθή ηνπ ΠΑΟΚ γηα ην λέν αεξνδξφκην. Θα 

παξαηηεζεί ν λένο δήκαξρνο Αιίκνπ;, Ζ ΑΤΓΖ ηεο 8.1.1983 (4πινχλ). ηε ζει.5 

δεκνζηεχεηαη ε 42/1983 απφθαζε Γεκάξρνπ γηα νξηζκφ ηνπ Αξ. Θ. σο 

αληηδεκάξρνπ, ΔΘΝΟ 8.1.1983 θαη ΑΚΡΟΠΟΛΗ ηεο 8.1.1983, ζηηο ζει.35 θαη 

5, δεκνζηεχεηαη ε ίδηα απφθαζε, ηζη) Καηάζηαζε κε ηίηιν: «1982: Έμνδα 

πξνεθινγηθνχ αγψλα . . .», ηδ) Πξαθηηθά Γ.. ηεο 6.1.1985. Ο Λ. Αλσκεξίηεο 

εθιέγεηαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη αλαθνηλψλεηαη ε αληηδεκαξρία ηνπ Βαζίιε 

Καηζή, ηζ) Γήκνο Βνχιαο: «Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο. Καλνληζκφο 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ», 1983, θ) πνιπγξαθεκέλν: «Γηα έλα δεκνηηθφ θνηλνηηθφ 

πξφγξακκα αλάπηπμεο», ρσξίο ππνγξαθή εθδφηε(πξνθαλψο απνηεινχζε 

«ππφδεηγκα»/ ζρέδην, θάπνηνπ θνξέα ή θφκκαηνο, γηα εθπφλεζε αλάινγσλ 

θαηά ζπγθεθξηκέλν Γήκν). 

 



  ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  12 θαη 19 Οθησβξίνπ 1986 

 Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η 

**α) (ζρέδην ηεο 16.7.1986) «πκθσλεηηθφ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ δεκνθξαηηθψλ 

θνκκάησλ ΠΑΟΚ θαη ΚΚΔ Δζ. Αιίκνπ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 12.10.86». 

Τπνγξάθεηαη: Γηα ηε Σ.Ο. ΠΑΟΚ, Γθνχξεο Σάθεο, Μαξηλάθεο Γ., Υαξ.Κνκλε-

λφο, Γηα ηε ΚΟΒ ΚΚΔ Δζση. Αιίκνπ: Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο, Απνζηνιία 

θιάβνπ. πληάθηεο ηνπ ζρεδίνπ ν Νίθνο Αξκάνο, β) «πκθσλεηηθφ ησλ 

ζπλεξγαδνκέλσλ δεκνθξαηηθψλ θνκκάησλ Αιίκνπ γηα ηηο δεκνη. εθινγέο ηεο 

12.10.1986», ηεο 22.7.1986. Τπνγξάθεηαη: Απφ ην δήκαξρν Βαζ. Ξέλν. Γηα ηηο 

Σ.Ο. ΠΑΟΚ: Γθνχξεο Σάθεο, Μαξηλάθεο Γ., Κνκλελφο Υαξάιακπνο. Γηα ηελ 

ΚΟΒ Αιίκνπ ηνπ ΚΚΔ Δζση.: Αξ. Θσκφπνπινο, Απνζηνιία θιάβνπ, Γηάλλεο 

Ηνξδάλεο, γ) «Γήισζε θαηαξηηζκνχ ζπλδπαζκνχ» ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ γηα 

ηε «Γεκ. πλεξγαζία Αιίκνπ» ηεο 21.9.1986, ζρέδηα/ππνδείγκαηα Τπεπζ. 

Γειψζεσλ, Αηηήζεηο δηνξζψζεσλ/ ζπκπιεξψζεσλ ηεο απφθ. 167/1986 Πνι. 

Πξσηνδηθείν Αζελψλ κε γπλαηθεία ππνθνξηζηηθά. Γηνξζψζεθε κε ηηο 206 θαη 

242/1986 απνθάζεηο, δ) Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ πξνζεζκηψλ γηα ηηο εθινγέο 

ηεο 12.10.86, ε) Φεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ:  

***«Γεκνηηθφο Δλσηηθφο πλδπαζκφο» Τπνς. Γήκαξρνο Σδηβαλίδεο Παχινο 

(ππνζηεξίρηεθε απφ ΝΓ),  

****«Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα» Τπ.Γεκ. Μπαδνγηάλλεο Πξνθφπεο-Άθεο (ΚΚΔ),  

****«Νέα Γεκνηηθή Πλνή» Τπ.Γεκ. Γηψξγνο Κίηζνο (δήισλε αλεμάξηεηνο, 

ππνζηεξίρηεθε απφ ΓΖΑΝΑ),  

ζη) Διιείπεη (!! ;;) ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ  «Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία 

Αιίκνπ»  Β.Ξέλνο-Γαβξηέιεο (ΠΑΟΚ, ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ). !! Σα νλφκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ αλαγξάθνληαη ζην «Γεκνηηθφ Πξφγξακκα 1986-1990»,δ) Σεχρνο 40 

ζειίδσλ, κε ηίηιν «Γήκνο Αιίκνπ», θαη επηζηνιή ηνπ Β.Ξ.Γ. γηα ηε ζπκπιήξσζε 

ΣΡΗΧΝ ΥΡΟΝΧΝ απφ ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ε) «Γεκνηηθφ 

Πξφγξακκα 1986-1990» «αγαπψ ηνλ Άιηκν, ςεθίδσ Β. Ξέλν» (ηεηξαπινχλ), ζ) 



Σεχρε ηεο «Γεκ.πλεξγ.Αιίκνπ» ζ1) γηα πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο, ζ2) 

παηδεία-λενιαία-πνιηηηζκφ-αζιεηηζκφ, ζ3) πγεία-πξφλνηα-θνηλσληθφ εμνπιηζκφ, 

η) Γηαθήξπμε Β. Ξέλνπ, πξνο ηνπο δεκφηεο Αιίκνπ,4 ζει., ηα) «Πξνζθιεηήξην γηα 

λα νινθιεξψζνπκε ηε λίθε καο» ηνπ Β. Ξέλνπ, ηα) Γήισζε ΒΞΓ ηεο 15.10.1986 

(κεηά Α΄Κπξηαθή) γηα ηελ απιή αλαινγηθή, ηβ) Φέηγ βνιάλ Αξ. Θσκφπνπινπ γηα 

ηηο εθινγέο απηέο (δελ έρεη ζσζεί γηα ην Λεσλίδα Αλσκεξίηε), ηγ) Δθεκεξίδα 

«Γεκνθξαηηθήο Δλφηεηαο», 2 θχιια, γηα ηηο  δεκνηηθέο εθινγέο, ηδ) Γηαθήξπμε 

«Δπηηξνπήο Πνιηηψλ γηα ηε ζπκπαξάηαμε ησλ αξηζηεξψλ θαη πξννδεπηηθψλ 

δπλάκεσλ Αιίκνπ» κε νλφκαηα (πξφζθεηληαη ζην ΚΚΔ), θαη, άιιε δηαθήξπμε κε 

παξεκθεξέο πεξηερφκελν, ηε) Πξφγξακκα «Γεκνηηθνχ Δλσηηθνχ πλδπαζκνχ» 

Παχινπ Σδηβαλίδε, θαη ζει.4 γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ ζπλδπαζκνχ, 

ηζη)θέηγ βνιάλ Μαλψιε Κνπβαξά, ππνς. Γεκνθξαηηθήο Δλφηεηαο, λα ςεθίζνπλ 

ιεπθφ νη δεκφηεο (πξνθαλψο κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο Κπξηαθήο), ηδ) 

Απφθαζε 29/1986 Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδ. Πεηξαηά, γηα ηηο εθινγέο, ηε) Απφθαζε 

Γεκάξρνπ 2036/13.1.1987 γηα νξηζκφ Αξ. Θσκ. σο αληηδεκάξρνπ γηα ην 1987,  

ηζ) ΚΚΔ Δζση. ΚΟΒ Αιίκνπ, θέηγ βνιάλ «Απνθέληξσζε κε απηνδηνίθεζε γηα ηε 

λέα αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηία», θ) ΚΚΔ Δζση.  Γελάξεο 1986, ρεηξφγξαθν -

ρφιηα ζε απνηειέζκαηα δεκ. εθι. 1982 κε ζηφρν ηε λέα επηινγή ζπλεξγαζηψλ 

ή κε,  Δπηηξνπήο Απηνδηνίθεζεο, θα) «Γεκνηηθέο Κηλήζεηο», θείκελν Γξαθείνπ 

ηεο Β‘ Πεξηθ. Αζήλαο ηεο 20.2.1986 θαη «Σνκείο πξνβιεκάησλ γηα αλάπηπμε 

δεκνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξσηνβνπιηψλ» θβ) Γξαθείν Σνκέα Παξαιίαο, 

Απνθάζεηο γηα ηηο Γεκ.Δθι. ηεο 13.6.1986, θγ) Κ.Ο.Α.,ηεχρνο Καινθαίξη 1986 κε 

ηίηιν «Γεκ.Δθι. 1986 – Απνθέληξσζε κε Απηνδ. έλα λέν ζρέδην ηεο Αξηζηεξάο, 

θδ) Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πφιεο ηεο ΚΟΑ= 5.11.1986, θε) ρέδην απφθαζεο 

ηνπ Γξαθείνπ Σνκέα Παξαιίαο 6.11.1986, θζη) ΚΟΑ ρ.ρ. θείκελν γηα ηηο εθινγέο 

1986, θδ) «Γεκνηηθέο εθινγέο 1986 λα κηιήζνπκε γηα ηα πξνβιήκαηά καο.. θιπ, 

θε) Σν ΠΑΟΚ είλαη ν εηηεκέλνο ηεο κάρεο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ/ «Βαζηθά 

ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο πνπ κεηνςήθηζε ζηελ ΚΔ» 6.11.86, θζ) ΚΚΔ Δζ-

Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά. Γχν θείκελα α)Θέζεηο γηα ηα Οηθνλνκ. ηεο Απηνδηνίθεζεο, 

β) ηνηρεία αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ησλ Γήκσλ γηα ηα έξγα, ι) Γηαθήξπμε ηνπ 



Ηνπιίνπ 1986, ηεο ΑΝΑΓΖΚ- Αλαλεσηηθή Γεκνηηθή Κίλεζε Υνιαξγνχ, θδ) «Γεκ. 

πλεξγ. Αξγ/ιεο» Γ. Δπζηαζηάδε 1982-1986 σο απνινγηζκφο, θε) Πξφγξακκα 

1986-1990 «Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία Αξγπξνχπνιεο» Γεκήηξεο Δπζηαζηάδεο.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ, Ζ ΑΤΓΖ ησλ 13.4.1986 κε δηαθήξπμε ηεο Απηφλνκεο 

Γεκνη. Κίλεζεο (Αζήλαο) Ζ πφιε καο αλήθεη, θαη ηεο 5.6.1986 ξνο γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή ε απνθέληξσζε κε απηνδηνίθεζε, Φήθηζκα ηνπ 4νπ πλεδξίνπ 

ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα ηελ Σ.Α, ηεο 6.7.1986 =Ζ απφθαζε ηνπ ΚΚΔ Δζση. γηα 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ηεο 19.11.1986 ζει.5, κε άξζξν Παλαγηψηε Παπαγηάλλε, 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη ηελ απιή αλαινγηθή, ηεο 19.1. 

1988, ζει.10 δεκνζηεχεηαη απφθαζε δεκάξρνπ γηα νξηζκφ Λεσλίδα Αλσκεξίηε 

σο αληηδεκάξρνπ γηα ην 1988, ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Γεθέκβξηνο 1986 απνηειέ-

ζκαηα εθινγψλ. Απνηειέζκαηα (ρεηξφγξαθα) εθινγψλ 12 θαη 19.10.1986. 

 

  ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  14 θαη 21.10.1990 

 Α.-   Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η 

**ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΑΛΗΜΟΤ: α)Γήισζε θαηαξηηζκνχ ζπλδπαζκνχ κε 

φλνκα «Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ» (πην θάησ ΠΠΑ) θαη ππνςήθην δήκαξρν 

ηνλ Αξ. Θσκ., β) Τπεχζπλε Γήισζε (ζρέδην) ηεο 19.9.1990, ησλ ππνςεθίσλ 

σο δεκ. ζπκβ., φηη δελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, γ) 

Φεθνδέιηην ηεο «Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ Αιίκνπ» (ΠΠΑ), (κε πξψην φλνκα 

Αλαγλψζηνπ Νηθφιανο θαη ηειεπηαίν Υσξηαλφπνπινο Κσλζηαληίλνο), θαη άιιν 

κε ζηαπξνχο, δ)Γεκνηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο 1990, ηεο ΠΠΑ 

«κπνξνχκε θαη ηνικάκε», κε ζέζεηο/ απφςεηο γηα θεληξηθά/ζεζκηθά ζέκαηα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδ/ζεο, αιιά θαη πξνηάζεηο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ (ζ.36). 

 εκείσζε: Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζε Πξφγξακκα, δεκνηηθήο θίλεζεο, 

πνπ δηεθδηθεί ην Γήκν, ζε κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο κε ηελ ππαξθηή πξαγκα-

ηηθφηεηα θαη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην Γήκν, θαη πξνο απφδεημε ζεκάησλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ΔΝΧΜΑΣΧΝΟΝΣΑΗ ζε απηφ θχιια/ απνζπάζκαηα απφ 



ΦΔΚ γηα ην ΓΠ, απαιινηξηψζεηο γηα ζρνιεία θιπ. Γειαδή ην Πξφγξακκα ΓΔΝ 

αξθείηαη ζε γεληθέο δηαθεξχμεηο, αιιά απνηππψλνληαη ζε απηφ ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νηθείσλ θεθαιαίσλ ηνπ γηα ηα ζρεηηθά ζέκαηα.  

 Καη: Με παξαζέκαηα απφ ην χληαγκα, ην Φήθηζκα ησλ Κνξπζράδσλ 

27.5.1944, θαη ηνλ Δ.Καξληέιη (γηνπγθνζιάβν ζεσξεηηθφ, ηεο επνρήο), πξνζπα-

ζεί λα ζεσξεηηθνπνηήζεη ηηο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη.  

ε) Πξφηαζε ΠΠΑ γηα αλνηρηή ζπδήηεζε ησλ ηξηψλ ππνςεθίσλ δεκάξρσλ: 

Απαληήζεηο: ε1) Δπηζηνιή 8.10.90 Β. Ξέλνπ (γηα ηερληθνχο ιφγνπο απνξξίπηεη), 

θαη ε2) Σειεγξάθεκα Γ. Κίηζνπ (δέρεηαη), ζη) Αιιεινγξαθία: Δπηζηνιή 16.10.90 

Β. Ξέλνπ πξνο «Πξσηνβνπι. Πνιηηψλ Αιίκνπ», φρη γηα απιή δήισζε ζηήξημεο, 

αιιά πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε,  ζη1) απαληήζεηο ηεο ΠΠΑ κε εκεξνκελίεο 

18.10.1990 (λαη ζηελ πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε, αιιά ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ δχν 

Κπξηαθψλ είλαη κηθξφο) θαη 23.11.90 (=έλα κήλα κεηά ηηο εθινγέο, φηη πέξαζε 

πνιχ θαηξφο θαη δελ έγηλε ζπλάληεζε γηα πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε), δ) 

Γηαθήξπμε ηεο ΠΠΑ πξνο ηνπο Αιηκηψηεο, γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο, κε 

πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο ε) Λφγνο ππνς. δεκάξρνπ ΑΘ πνπ εθθσλήζεθε ζε Άλσ 

θαη Κάησ Καιακάθη, ζ) Γήκνο Αιίκνπ: Απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ςεθνδειηίσλ 

ΠΠΑ ηεο 5.10.1990, η) Πξσηνδηθείν Αζελψλ: Απφδεημε παξαιαβήο δηθαηνινγε-

ηηθψλ ππνςεθηνηήησλ, ηα) θέηγ βνιάλ γηα ζπγθέληξσζε 11.10.1990 ζην Κάησ 

Καιακάθη, ηβ) Γηαθήξπμε ζ.4,κε ηίηιν «Μπνξνχκε-Σνικάκε», ηγ) Κείκελα ηγ1) κε 

ηίηιν Κξάηνο θαη ΣΑ, ηγ2) (ρεηξφγξαθν, «δχκσζεο»;;) γηα ηε Σ.Α. ηεο 28.6.90, κε 

ππνγξαθέο Θεκηζηνθιήο Γαιέδηνο θαη Νίθνο Αλαγλψζηνπ, ηδ) Βηνγξαθηθφ 

ππνςήθηνπ δεκάξρνπ Αξ. Θσκ.,  

ηε) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ζπγθέληξσζεο ζην Πνι.Κέληξν, α) νκηιεηήο Αξ. Θσκ, 

ζπληνληζηήο Άθεο (Πξνθφπεο) Μπαδνγηάλλεο, β) ίδηα ζπγθέληξσζε, Αθεο 

Μπαδ., Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Α.Θ. (απφ ην αξρείν ηεο Δ.Ε.). 

ηζη) δχν ζρέδηα (Αξ.Θ, πνπ ΓΔΝ εγθξίζεθαλ απφ ηε ζπλέιεπζε) Αλαθνηλψζεσλ 

γηα ηε Β‘ Κπξηαθή,  Τπεξαζπηδφκελνη ηελ απηνλνκία ηεο παξάηαμεο, πξνηείλακε 

ζηνπο ςεθνθφξνπο καο ηεο Α‘ Κπξηαθήο, θαηά ζπλείδεζε ςήθν ζηε Β‘ Κπξηαθή, 



ηδ) ΤΝ Αιίκνπ: Αλαθνίλσζε 17.10.1990 γηα ππνζηήξημε Β.Ξ.Γ. ηελ 21.10.1990, 

θ) ΦΔΚ η.Γ κε αξ. 129/3.3.89 θαη 168/22.3.1989 γηα αλαθιήζεηο αλαγθαζηηθψλ 

απαιινηξηψζεσλ εθηάζεσλ γηα θνηλσθειείο ρψξνπο, θα) Πξσηφθνιιν νξθσκν-

ζίαο Αξ.Θσκ. ζηε Ννκαξρία Πεηξαηά, θβ) Απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο Γ. Μπα-

θαινχκε, γηα πιεξσκή ηππνγξαθηθψλ ζε ζπκθσλεκέλεο δφζεηο (καο έδσζε 

πίζησζε) ησλ 8.12.90, 21.12.90, 8.2.1991, 12.6.1991 εμφθιεζε, θβ) Καηαζηά-

ζεηο (ρεηξφγξαθεο) κε απνηειέζκαηα δεκνηηθψλ εθινγψλ, θγ) «Γεκνθξαηηθή 

πλεξγ. Γιπθάδαο», Αλαθνίλσζε ηεο 17.10.90,  θδ) «Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα –

Γεκ. Κηληήο»: Πξφηαζε αμηνπνίεζεο νηθνπέδσλ Νάζηνπ.  

*** «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Αιίκνπ» Β.Ξέλνο: α) «Γεκνηηθφ Πξφγξακκα 

1991- 1994», β) Δπηζηνιή Β. Ξέλνπ, πξνο ηνπο δεκφηεο Αιίκνπ γηα ηηο εθινγέο, 

γ) ςεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ, δ) Αλαθνίλσζε ππνζηήξημεο ηε Β‘ Κπξηαθή.  

*** ΑΛΗΜΟ ‘90: α) Πξφγξακκα θαη θέηγ βνιάλ ηνπ ζπλδπαζκνχ «Δληνιή 

Γεκηνπξγίαο Άιηκνο ‗90» κε ππνςήθην δήκαξρν ην Γηψξγν Κίηζν (Ν.Γ.), β) 

Αξγπξίνπ Αξγχξεο, ππνς. δεκ.ζ. «Δληνιή Γεκ.Αι»: θέηγ βνιάλ πξνζσπηθφ, γ) 

ΦΧΝΖ ηνπ ΑΛΗΜΟΤ, θ.επηέκβξηνο 1990, θαη θ. Ννεκβξίνπ 1990 κε απνηειέ-

ζκαηα, δ) (ΑΠΡΔΠΔΗΑ) Φέηγ βνιάλ αληηπάισλ ηνπ Γ. Κίηζνπ: «Ο Αιηκνο ιέεη φρη 

ζηνλ Κίηζν» θαη, «πκπνιίηε, έηζη βιέπνπλ ηνλ Αιηκν» (=ζθηηζάξεηαη γάηδαξνο). 

Β.- ΓΗΚΑΣΗΚΑ: α) Απφθαζε 3029/1990 Πν.Πξ.Αζ. αλαθήξπμεο ζπλδπα-

ζκψλ, β) αίηεζε ηνπ Α.Θ.-ΠΠΑ 1.10.90 ζην Πνι.Πξ.Αζ. γηα ζπκπιήξσζε ηεο 

απφθαζεο, ιφγσ παξάιεηςεο ζην δηαηαθηηθφ γηα ην έκβιεκα, γ) απνθ.3120/90 

κε ζπκπιήξσζε/δηφξζσζε, θαη, έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 24780/4.10. 

1990 κε ζπλεκκέλε ηελ ίδηα απφθαζε, δ) Απφθαζε 3597/1990 αλαθήξπμεο 

δεκ.ζπκβ., ε) έγγξαθα Γήκνπ κε αξ.πξ. 10641/25.10.1990 θαη 10765/30.10. 

1990 κε απνηειέζκαηα εθινγψλ Α‘ + Β‘ Κπξηαθήο απφ Πξσηνδηθείν Αζελψλ θαη 

δηαθεξχμεηο γηα αλαξηήζεηο. 

Γ.- Κ Ο Μ Μ Α ΣΑ: 

*** ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ: α) Δπηηξνπή Απηνδηνίθεζεο ηεο 4.5.1990, β) Σκήκα 

Απηνδηνίθεζεο ηεο 7.5.1990. 



*** ΠΑΟΚ  Α Λ Η Μ Ο Τ  Σ.Ο.1 – Σ.Ο.2, Ηνχιεο 1990, Απφθαζε γηα ηηο εθινγέο. 

*** ΤΝΑΠΗΜΟ:  α) Δηζήγεζε Γ. Νηζηαδάθε ζε Παλειιαδηθή πλδηάζθεςε 

ηεο 29-30.6.1990, Οη αληηιήςεηο θη νη πξαθηηθέο ηεο Αξηζηεξάο ζηελ Απηνδηνίθε- 

ζε, Ζ ηαθηηθή καο γηα ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ, δ) Δηζήγεζε ηεο Παλαζελα-

τθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ ρ.ρ., Βάζε γηα ζπδήηεζε ζηηο Ννκαξρηαθέο 

ζπζθέςεηο, ε) ΤΝ Παλαζελατθή Δπηηξνπή, ηεο 31.10.1990 πκπεξάζκαηα γηα 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηελ Αζήλα, ζη) Οδεγίεο γηα ηνπο εθινγηθνχο αληηπξνζψ-

πνπο ηνπ ΤΝ (1989), γηα ηηο ηφηε εθινγέο), δ)) ΤΝΑΠΗΜΟ Γιπθάδαο, 

Αλαθνίλσζε ηεο 19.10.1990. 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 2.10.1990 ζει.32 Οη «Πνιίηεο» 

ηνπ Αιίκνπ, ηεο 15.9.1990 ζ.4 Ο Θσκ. κε ΤΝ, ΚΚΔ Δζ. θαη Οηθνιφγνπο, ρσξίο 

εκεξ. Πξφγξακκα Μειίλαο Μεξθνχξε, ηεο 22.10.1990 Απνηειέζκαηα εθινγψλ, 

ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 4.10.90 ζ.26 κεηαμχ πνιιψλ, ΔΘΝΟ 4.10.1990 ζι.18 (καδί κε 

ΒΞΓ, Γ. Κίηζν),  ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 6.10.1990 ζ.16 Πνιηηηζκφο θαη Οηθνινγία, 

ΑΤΓΖ 15.5.1990 ηφρνο ε άκεζε δεκηνπξγία πιαηηψλ δεκνηηθψλ θηλήζεσλ, ηεο 

8.6.90 Γηαθήξπμε γηα ην ζεζκφ θαη ηηο εθινγέο Οθησβξίνπ, Κξίζηκε κάρε γηα ην 

κέιινλ ηεο Απη/ζεο, ηεο 15.9.1990 Ο Αξ.Θσκ. ππνςήθηνο ΤΝ ζηνλ Άιηκν, ηεο 

7.10.1990 ζπλέληεπμε Αξ.Θσκ, Πξσηνβνπιία Πνι.Αι., ηεο 1.11.1990 Απφθαζε 

ΔΔ ηνπ ΤΝ, Δθηηκήζεηο γηα ηε κάρε ησλ εθινγψλ,  ηεο 7.11.1990 Απφθαζε ηεο 

Κ.Δ. ηεο ΔΑΡ, πκπεξάζκαηα απφ ηηο δεκνηηθέο-Πξσηνβνπιίεο γηα ηε πξνψζε-

ζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ΟΗΑΛΗΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 6.10.1990 ζ.6 Αιηκνο, Πάιε 

γηα δηαθάλεηα, θαη, απνθφκκαηα απφ δηάθνξεο εθεκεξίδεο. 

«Παξέκβαζε»: θ.1/28.7.1990 θαη θ.2 Οθηψβξεο 1990. 

 

  ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ησλ 16 θαη 23.10.1994 

 Α.-   Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η 

*** ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΑΛΗΜΟΤ/ Αξ.Θσκνπ: α) Γήισζε θαηαξηηζκνχ 

ζπλδπαζκνχ  ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, Καηάινγνο ππνςεθίσλ, Τπεχζπλε 



Γήισζε ππνςεθίσλ δεκάξρνπ θαη δεκ.ζπκβνχισλ, Αίηεζε-δήισζε  γηα 

κεηαδεκφηεπζε, Δμνπζηνδφηεζε, Βηνγξαθηθφ Αξ. Θσκφπνπινπ, β) Γεκνηηθφ 

Πξφγξακκα ηεο ΠΠΑ, κε ηίηιν «πλερίδνπκε κε ηφικε θαη ζπλέπεηα» (ρσξίο 

αξίζκεζε, κε 40 ζειίδεο), γ) Φεθνδέιηηα ηεο ΠΠΑ γηα ηηο εθινγέο απηέο (πξψην 

φλνκα Αβξάκεο Κσλ/λνο θαη ηειεπηαίν ηακαηέινπ-Πνπζθνχξε Μειπνκέλε 

ζπδ. Κσλ/λνπ), δ) Αθίζα ζε ραξηφλη, κε θσηνγξαθία ηνπ Α.Θ. δηπιή (= 

ηνπνζεηείην ζηηο θνιφλεο σο «ζάληνπηηο» θαη ζπξξαπηφηαλ κε ζπξξαπηηθφ), γηα 

λα κε ρξεζηκνπνηείηαη θφιια = απνθπγή κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη 

γηλφηαλ απφ εκάο ηφηε, ε) ΤΝΑΠΗΜΟ Αιίκνπ:Αλαθνίλσζε Ηνπιίνπ 1994 γηα 

ηηο ζπλαληήζεηο κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ζπκπφξεπζε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, 

ζη) Δπηζηνιή ηεο 26.9.1994 ηεο ΠΠΑ πξνο ινηπνχο ππνςεθίνπο δεκάξρνπο, 

γηα νξγαλσηηθή ζπλάληεζε, κε ζθνπφ ην δεκφζην δηάινγν, θαη, αίηεζε πξνο ηε 

Γ.Δ. ηνπ Β‘ ΚΑΠΖ γηα παξαρψξεζε αίζνπζαο.Ζ ζπλάληεζε έγηλε. Ο δεκφζηνο 

δηάινγνο ΟΥΗ, ιφγσ αξλήζεσλ, δ) Κείκελν ελεκέξσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ΠΠΑ θαη δηάθνξα ζέκαηα, ε) Σίηινο «Θεζκηθά». ρέδην πξνγξάκκαηνο πξνο 

ζπκπιήξσζε, ζ) Αλαθνίλσζε ηεο 18.10.1994 (κεηά ηελ Α‘ Κπξηαθή) 

επραξηζηήξηα γηα ηελ πξψηε αιιά θαη ηνπνζέηεζε γηα ηε Β‘ Κπξηαθή, η) θείκελν 

3.11.1994: ρεδίαζκα απνηίκεζεο δεκ. εθινγψλ, θαη Πεξίιεςε ηνπνζεηήζεσλ 

δηαθφξσλ: Υξήζηνπ Νηθνιάνπ, Ν. Αλαγλψζηνπ, η. Παπαγηαλλφπνπινπ, Κψζηα 

Παπαδφπνπινπ, Κψζηα Πνληηθνχ, Κψζηα Αβξάκε, Θεφδσξνπ Βέζζε, Δπγελίαο 

Εαθπλζηλνχ. ην ηέινο παξαηίζεηαη θαη ε πληαθηηθή Δπηηξνπή ηεο εθεκεξίδαο 

ηεο θίλεζεο κε ηνλ ηίηιν «Παξέκβαζε ζηνλ Αιηκν», απνηεινχκελε απφ ηνπο Κ. 

Παπαδφπνπιν, Κ. Πνληηθφ, Ν.Αλαγλψζηνπ, Δπγ. Εαθπλζηλνχ, Ησάλλε Καηζίθε, 

Αξ.Θσκ., Κψζηα Αβξάκε (θάπνηνη δελ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, θαη αληηθαηαζηά-

ζεθαλ ζπλαηλεηηθά απφ άιινπο), ηα) Ννκαξρηαθέο εθινγέο: Κείκελν ησλ Μπαζέ-

θε ηέθαλνπ θαη Γακηαλνχ Βαζίιε πνπ ζπκκεηείραλ ζην ςεθνδέιηην ησλ 

Ννκαξρηαθψλ, ηβ) Κείκελα ιφγσλ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ Αξ.Θ. πνπ εθθσλήζε-

θαλ πξνεθινγηθά ηηο 7.10.1994 ζην Άλσ Καιακάθη θαη 11.10.94 ζην Καιακάθη, 

ηγ) Δπηζηνιή ηεο Πξάζηλεο Κίλεζεο Αιίκνπ (Νίθνο Νηάζηνο θαη άιινη) πξνο 

φινπο ηνπο ππνς. δεκάξρνπο, γηα εθδήισζε, ηδ) απάληεζε ηεο 28.9.1994 ηεο 

ΠΠΑ κε απνδνρή, ηδ) Δπηζηνιή Αλδξέα Καλειιφπνπινπ, Πξνέδξνπ ηεο Κίλε-



ζεο Πνιηηψλ Σξαρψλσλ Αιίκνπ, ηεο 7.10.1994 κε επραξηζηίεο γηα ηε ζπκβνιή 

ζε αλάπιαζε νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ, ηε) ρεηξφγξαθε ελεκεξσηηθή θαηάζηαζε 

δαπαλψλ πξνεθινγηθνχ αγψλα θαη θαηάζηαζε δαπάλεο ηππνγξαθείνπ θ. 

Μαπξίδε, θαη κε εκεξνκελίεο θαηαβνιψλ, ηζη) ραηξεηηζκφο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο κε επρέο θαη γηα ηνλ απεξρφκελν δήκαξρν ΒΞΓ. 

***ΓΖΑ/ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΛΗΜΟΤ/ Αξγ. Αξγπξίνπ: α)«Πξφγξακκα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο 1995-1998», β) πξνζσπηθά θέηγ βνιάλ 

ππνςεθίσλ ΓΖΑ = Αλαζηαζίνπ Κεθαιά, Γηάλλε Μπειηά, Γξεγφξε Λεθθάθνπ, 

Αλαζηαζίνπ Γθηψλε, γ) ςεθνδέιηην, δ) ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ: θ.207/Μάηνο 1994, 

πζπείξσζε ησλ δεκνηψλ ηνπ Αιίκνπ,  209/Ηνχιηνο 1994, Αξγπξίνπ δείρλνπλ 

ηα γθάινπ, 210/ επηέκβξηνο 1994,  Αλαζπγθξφηεζε θη αλάπηπμε νη ζηφρνη ηνπ 

θ. Αξγπξίνπ, 211/ επηέκβξηνο 94, Ο Αξγπξίνπ θεξδίδεη ηνπο Καιακαθηψηεο,  

213/ Ννέκβξηνο 1994,  Θξίακβνο Αξγπξίνπ, 214/Γεθέκ. 94, Ζ απφθαζε ηνπ Σξ. 

Γηνηθ. Πξ.Αζ. «Κφιαθνο γηα ηνλ Αινχθν», θαη, «Δηδήζεηο» (ππέξ ηεο ΓΖΑ). 

*** ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ- Αι. Αινχθνο: α) Πξφγξακκα κε ηίηιν «Σν 

έξγν θαη νη ζηφρνη καο», β) πξνζσπηθά θετγ βνιάλ Θάλνπ Οξθαλνχ, Λεσλίδα 

Κσλζηαληάξα, Λνπθά Κνξθηάηε, Θαλάζε Παλνχζε, Απφζηνινπ Υαιηθηά, Άγγε-

ινπ Αγγειίδε, Μηράιε Μαζηνξάθε, Γηάλλε Πέηζα, Γηψξγνπ Σζηηζάλε. Καη επη-

ζηνιή + θέηγ βνιάλ Μπάκπε Κνκλελνχ, γ) Δπηζηνιέο Αι. Αινχθνπ πξνο ηνπο 

δεκφηεο γ1) γλσζηνπνίεζεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ, β) κεηά ηε Α‘ Κπξηαθή, γ2) 

παξακνλέο Β‘Κπξηαθήο, γ3) απφ 10.10.94 πξνο (Παλαγηψηε) Λαπξεληηάδε, δ) 

Δθεκεξίδεο:  ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ, θ.1/επηέκβξηνο 1994 ξηκνη, δπλαηνί, αλαλεσ-

κέλνη, ΘΔΖ θ.1/επηέκβξηνο 1994,΄Έλα βήκα κπξνζηά, θ.2/ Οθηψβξηνο 1994, 

Αι. Αινχθνο, Πνηφηεηα θαη αλάπηπμε γηα ηνλ Άιηκν, ε) Φεθνδέιηην ηεο ΑΝΚΑ. 

*** δ) Αλαθνίλσζε Νν.1, Μάξηηνο 1994, ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

«Δπηηξνπήο Αγψλα γηα ηε δεκνηηθή αλαλέσζε-αλαζπγθξφηεζε» ππνζηεξηθηηθή 

πξνο ην ΒΞΓ θαη παξαηλεηηθή φηη « … λα αληηιεθζνχλ φινη φζνη θηινδνμνχλ γηα 

λα ιάβνπλ ην ρξίζκα ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ, φηη δελ είλαη ζεκηηή ε πξνζπά-

ζεηα πνπ θαηαβάιινπλ, θαη αο κε θνπηάδνπλ λα καο πείζνπλ γηα ην αληίζεην …. 



θαιιηεξγψληαο κηζαιινδνμία θαη δηαίξεζε ησλ πνιηηψλ . .. γηαηί κε ηελ απα-

ξάδεθηε απηή ηαθηηθή ηνπο θαη ηε λννηξνπία ηνπο απνθαιχπηνπλ, πνπ θάζε 

άιιν παξά εγεηηθή είλαη, θαη ηνπο ζεζκνχο ακαπξψλνπλ θαη ηελ πφιε, γηα ηελ 

νπνία ηάρα θφπηνληαη, βιάπηνπλ θαη αζθαιψο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπο δελ 

εμππεξεηνχλ. Θα πξέπεη λα ζπκψληαη πσο δελ έρεη θαλέλαο απνιχησο ην δηθαί-

σκα, λα ρξεζηκνπνηεί ζαλ αληίηηκν ηελ Πφιε ηνπ Αιίκνπ θαη ηα ζπκθέξνληά ηεο 

γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο θαη επηδηψμεηο»,  

ε) ΑΠΡΔΠΔΗΑ θαη αλαηζρπληία: Τβξηζηηθά θέηγ βνιάλ (αλππφγξαθα θπζηθά) 

κεηά ηε Β‘ Κπξηαθή, θαη ηελ εθινγή ηνπ Α.Αξγπξίνπ, κε θείκελν «Ξέλνο-Φάξνο, 

κε Αξγχξηα πξνδφηεο», θαη επηζηνιή ησλ Βαζίιε Ξέλνπ θαη Μαλψιε Φάξνπ, 

πξνο ηνλ ηνπηθφ ηχπν, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  

*** ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΜΟΤ – Υξήζηνο Γνπξίδαο: α) 

Πξφγξακκα, β)Γηαθήξπμε κε ζέκαηα θαη νλφκαηα ππνςεθίσλ, γ) Αλαθνίλσζε 

γηα ηε Β‘ Κπξηαθή, «Με βάζε ηηο γεληθφηεξεο ζέζεηο καο γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

Σνπ. θαη Ννκαξρ. Απηνδηνίθεζεο, δελ κπνξνχκε λα ζπζηήζνπκε θαλέλαλ απφ 

ηνπο δχν», δ) Φεθνδέιηην ηνπ ζπλδπαζκνχ, ε) Αλαθνίλσζε «Ση πξνηείλεη ην 

ΚΚΔ γηα ην Β‘ γχξν ησλ εθινγψλ», θαη, ζη)   Γηαθήξπμε «Οθηψβξεο 1994» γηα 

ηηο Ννκαξρηαθέο εθινγέο κε ππνςήθην ην πχξν Υαιβαηδή.  

*** ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ γηα ηελ Αλάπηπμε – Αλδξέαο Μαγείξνπ: α) Πξφγξακκα, 

β) πξνζσπηθφ θέηγ βνιάλ ππνςεθίνπ Γηνλπζίνπ Μειηηζηψηε, γ) Αλαθνίλσζε 

ηεο 19.10.1994 ηνπ Αλδξέα Μαγείξνπ γηα ηε Β‘ Κπξηαθή, δ) ςεθνδέιηην. 

*** ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ – Σειέκαρνο Βαζηιάθεο: α) Έληππν κε βηνγξαθηθά 

ππνςεθίσλ, β) Γηαθήξπμε ηνπ Σειέκαρνπ Βαζηιάθε, γ) ςεθνδέιηην. 

 Β.-  Γ Η Κ Α  ΣΗ ΚΑ : α) Απφδεημε παξαιαβήο δειψζεσλ ππνςεθηφηεηαο 

ηελ 15.9.1994 ζην Πξση., β)) Απφθαζε 3089/1994 ηνπ Πνι.Πξσ.Αζ. γηα ηελ 

αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ, γ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ.27585/1.10. 

1994 κε επηθχξσζε θαη ζπλεκκέλε ηελ 3089/94, δ) Πξάμεηο 1385 θαη 1483/1994 

ηνπ Πνι.Πξ.Αζ. γηα αλάξηεζε απνηειεζκάησλ εθινγήο ησλ 16.10.1994 θαη 

23.10.1994, ε) ΄Δλζηαζε + Τπφκλεκα Αιέμαλδξνπ Αινχθνπ ζην Σξηκ. Γηνηθ. 



Πξση. Αζελψλ, θαηά Α. Αξγπξίνπ θιπ, θαη ηνπ θχξνπο ησλ επαλαιεπηηθψλ 

εθινγψλ, ζη) Αληέλζηαζε + 2 Τπνκλήκαηα Αξγχξε Αξγπξίνπ ζην Σξηκ. Γηνηθ. 

Πξση. Αζελψλ, θαηά Αι.Αινχθνπ θαη ππέξ ηνπ θχξνπο ησλ εθινγψλ, δ) 

Απνθάζεηο 11481 θαη 11484/1994 ηνπ Γηθαζηεξίνπ, γη απηέο (απνξξίπηεη ηελ 

έλζηαζε θαη ηελ αληέλζηαζε).  

  Γ.- Γ Η Ο Η Κ Ζ ΣΗ Κ Α:  Γ Ζ Μ Ο  – ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ- ΝΟΜΑΡΥΗΑ: Γηάθνξα 

ππεξεζηαθά έγγξαθα ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ, Ννκαξρίαο, Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηηο 

δεκνηηθέο θαη Ννκαξρηαθέο εθινγέο, γηα ζπλεδξίαζε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο 

επηηξνπήο, γηα εκεξνκελίεο νκηιηψλ, θαηαλνκή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ. 

 Γ.- ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ: α) δηαθεκηζηηθφ Β.Ξ.Γ. σο ππνςήθηνπ 

λνκαξρηαθνχ ζπκβνχινπ, κε βηνγξαθηθφ θαη θσηνγξαθίεο, κε ηίηιν «Ζ πείξα 

πινπνηεί ην φξακα», β) επηζηνιή ηεο 1.9.1994 ηνπ ΒΞΓ, κε ηελ νπνία απεπζχ-

λεηαη ζε «θίιε θαη θίιε» (ηνπ Αιίκνπ) θαη δεηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ, φπσο επίζεο 

δεηά ηελ ππνζηήξημε ηεο ΑΝΚΑ θαη ηνπ Α. Αινχθνπ, γ)πξφζθιεζε ηνπ ΒΞΓ γηα 

εθδήισζε ηελ 3.10.1994 ζην Κ. Κνχλ, δ) δηαθεκηζηηθφ ηνπ Λεσλίδα Αλσκεξίηε, 

σο ππνςήθηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνχινπ, ε) δηαθεκηζηηθφ ηνπ Παχινπ Σδηβα-

λίδε, σο ππνςήθηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνχινπ κε ην Θεφδσξν Καηξηβάλν, ζη) 

Φεθνδέιηηα Ννκαξρηαθψλ: πλδπαζκψλ Κνπινπκπή-Καηξηβάλνπ-Υαιβαηδή. 

Δ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ θ. 7.9.94 γηα ππνςεθηφηεηα 

Αξ.Θσκ.,  ηεο 18.10.94 Γεκνηηθέο θαη Ννκαξρηαθέο εθινγέο (απνηειέζκαηα),ηεο 

25.10.1994  «… ρακέλνη ζην ηζάθ» (θαη Αξγ. Αξγπξίνπ), ΣΑ ΝΔΑ  Ζ απνθνκηδή 

ησλ απνξξηκκάησλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηνλ Άιηκν, Πάξθα … ζθνππη-

δηψλ» κε δειψζεηο ππνςεθίσλ Αιίκνπ, ΔΛΔΤΘΔΡ.ΣΤΠΟ θ. 18.9.94 «Οη 

ππνςήθηνη ηεο λίθεο»(Αξγ. Αξγπξίνπ), ΔΘΝΟ 25.9.1994, Ζ κάρε ηνπ Αιίκνπ 

(κφλν θαη θσην Αινχθνπ) ΟΤΝΗΟ επηέκβξηνο 94 Πνηνπο ζηεξίδνπλ ηα πέληε 

θφκκαηα, θαη, Ση έγηλε ζηηο εθινγέο ηνπ 1990, Ννέκβξηνο 1994 απνηειέζκαηα, 

ΔΘΝΟ θ. 2.10.94 γηα ηνλ Αξ.Θσκ., ΔΠΟΥΖ θ. 9.10.1994 ζ.14 Πξσηνβνπιία 

Πνιηηψλ Αιίκνπ (ηνπ Ν. Αλαγλψζηνπ),, ΑΤΓΖ θ. 12.10.94 Τπνςήθηνη ηνπ ΤΝ 

ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, ηεο 13.10.94 (Αξ.Θ) Με δηαξθή παξνπζία ζην δήκν θαη 



ηελ θνηλσλία, ηεο 14.10.94 ηε κάρε ηεο απηνδηνίθεζεο (ρσξίο αλαθνξά ζηνλ 

Άιηκν), ηεο 15.7.94 Απφθαζε ηεο ΚΠΔ ηνπ ΤΝ, Οη ζέζεηο καο θαη ε ηαθηηθή καο 

γηα ηηο λνκαξρ.θαη δεκνη. εθινγέο, ηεο 24.7.94 Πξνγξακκαηηθά πιαίζηα ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ΤΝ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, ηεο 2.8.1994 Ο ΤΝ Αιίκνπ γηα ηηο 

δεκνηηθέο, ηεο 7.8.94 Γηα κηα δεκνθξαηηθή αλαγελλεκέλε Αζήλα, ΠΑΛΜΟ θ. 

21.10.94, Φεθίδνπλ θαη πάιη γηα δήκαξρν, ηεο 28.10.1994 απνηειέζκαηα, θαη 

Γηα ηελ ΚΑΛΑΜΑΣΑ-Μεζζελία: ΜΑΥΖ θ.17.10.1994, 24.10.1994. 

Σ.-ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ρεηξφγξαθα) γηα Γεκνηηθέο, Ννκαξρηαθέο, Δπξσ-

εθινγέο (θαη ε εηδηθή έθδνζε ηεο ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ γηα ηηο επξσεθινγέο) θαη ΦΧΝΖ 

ηνπ Αιίκνπ, Ννέκβξηνο 1993). Σ.1.-ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ: α)Μαξία Γακαλάθε, 

Πξφγξακκα «Οξακα θαη πξάμε κε αγάπε γηα ηελ Αζήλα», θαη ηξίπηπρν «Ζ 

Αζήλα είλαη πξφβιεκα, Οη Αζελαίνη .. ε ιχζε», θαη 4 ηξίπηπρα γηα ηα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα, β) Θεφδσξνο Πάγθαινο, Πξφγξακκα γ)  ΓΖΜΟ ΠΑΛΑΗΟΤ 

ΦΑΛΖΡΟΤ: Πνιχπηπρν πξφγξακκα ηνπ Γεκήηξε Καςάλε. 

«Παξέκβαζε»: θ.15-16 ΗνπιΑπγ.94, 18-19 επΟθη.94, θ.19-20 Ννε Γεθ.1994. 

 

  ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 11.10.1998 θαη  18.10.1998 

 Α.-   Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η γηα ην Γήκν Αιίκνπ: 

*** ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ ΑΛΗΜΟ»: α) Σν απφ 29.6.1998 «ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ρξεζηδαλείνπ» (ππνθξχπηεηαη κίζζσζε) κεηαμχ Αξ. Θσκ. θαη 

Γεσξγίνπ Γηαλληνχ, γηα παξαρψξεζε θαηαζη/ηνο ζηελ νδφ Κχπξνπ 15, σο 

εθινγηθνχ θέληξνπ ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ, β) Γήισζε θαηαξηηζκνχ ζπλδπαζκνχ κε 

φλνκα «ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ Άιηκν» ζην Πξσηνδηθείν, απφδεημε 

παξαιαβήο, θαη, Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ Αξ. Θ. φηη δελ έρεη ζηεξεζεί 

ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ, θαη, κλεκφλην πξνζεζκηψλ. Γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

πλεξγαζίαο, ηηο αηηίεο, ηελ πξνγξακκαηηθή βάζε θιπ, βι. ζε άιιν θεθάιαην, γ) 

Φεθνδέιηηα ηεο «πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ ΄Αιηκν» (πξψην φλνκα Αλαγλψ-

ζηνπ Νηθφιανο θαη ηειεπηαίν Φαζάο Υαξίδεκνο-Υάξεο), δ) Πξφγξακκα ηεο 



«πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν», κε ηίηιν «Γηαηί ν Άιηκνο αμίδεη θαιχηεξε 

ηχρε», ζει. 28, κε αξίζκεζε)= εκ.: Γηα ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ, ην πξφγξακκα έρεη θαη 

«πεξηερφκελα», ε) Αίηεζε 16.9.98 ζην Γήκν, γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ εγγξα-

θήο, ππνςεθίσλ, ζη) Αίηεζε 18.9.98 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ δηαθφξσλ ππνςε-

θίσλ ηεο «πλεξγαζίαο» γηα ηε πξνζζήθε ππνθνξηζηηθψλ, φπσο ήηαλ γλσζηνί, 

δ) Αίηεζε κε αξ. πξ. 14384/28.9.1998 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, γηα εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθέληξσζεο ζην Κάησ Καιακάθη, ε) Αίηεζε 10.9.1998 

πξνο ην Πνιπδχλακν Α.Σ. Παιαηνχ Φαιήξνπ, ησλ ππνςεθίσλ δεκάξρσλ, γηα 

ηηο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθεληξψζεσλ, θαη μερσξηζηή ηεο πλεξγ. 

Πνιηηψλ, ζ) Απνδεηθηηθφ 1.10.1998 παξαιαβήο απφ ην Γήκν 42.000 

ςεθνδειηίσλ, η) Πξσηφηππν ζήκαηνο ηεο «πλεξγαζίαο» θαη θσηνηππίεο, ηα) 

Έγγξαθν Γήκνπ Αιίκνπ κε αξ.πξ.12739/24.8.1998 γηα ζχζθεςε εθπξνζψπσλ 

ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ. Καη, ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΑΠΑΡΑΣΑΞΗΑΚΖ Δπηηξνπήο 

ηεο 28.8.1998, θαη, έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 13165/ 4.9.1998 γηα δηαβίβαζε 

πξαθηηθψλ, κε ππνγξαθέο Γ. Εαρφπνπινπ (Αξγπξίνπ),  Θ. Οξθαλνχ (Αινχθνπ), 

Γεκήηξε Σδηψηδνπ (Υξ. Γνπξίδαο ΚΚΔ), θαη ηέθαλνπ Γηακαληή (πλεξγαζία), 

ηβ)  «πλεξγαζία Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν»: α) Πξφγξακκα δηνίθεζεο, β) Γηαθήξπ-

με 23.6.1998 γλσζηνπνίεζεο ίδξπζεο θαη αξρψλ, γ) ηξίπηπρν ζπλεπηπγκέλν 

πξνγξακκαηηθφ θαη βηνγξαθηθφ Α.Θ., δ) δηαθεκηζηηθά/ βηνγξαθηθά ππνςεθίσλ 

άκπ Αζθνχξ, Μηιηηάδε Βαζηιεηάδε, Παλαγηψηε Βαραβηψινπ, Νέιιεο Γηαλλν-

πνχινπ-θάξηα, Δπάγγεινπ Λψιε, Ρνχιαο Μηραειίδνπ, επηζηνιή Νίθνπ Αλαγλψ-

ζηνπ Οθηψβξηνο 98, ηγ) Αλαθνηλψζεηο-Γηαθεξχμεηο: α) Μειψλ ηνπ ΠΑΟΚ, 

3.9.98, «Ζ πνιηηηθή Αινχθνπ = Πνιηηηθή ΠΑΟΚ;; Αζθαιψο ΟΥΗ»,  β) Κάιεζκα 

ηνπ ΓΖΚΚΗ=Γεκνθξαηηθνχ Κνηλσληθνχ Κηλήκαηνο πξνο ην Λαφ ηνπ Αιίκνπ, 

3.9.98, γ) αλαθνίλσζε (κε απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ) θαη ηίηιν «Σν ΓΖΚΚΗ 

ςεθίδεη Αξ. Θσκφπνπιν», θαη δ) θέηγ βνιάλ φηη ην ΓΖΚΚΗ ζηεξίδεη πλ. Πνιηηψλ 

Αξηζηείδε Θσκφπνπιν (δηφηη ν Αι. Αινχθνο δηέδηδε ηα αληίζεηα), θαη, κηθξνχ 

ζρήκαηνο θεηγ βνιάλ, ηδ) (ζρέδην) Αλαθνίλσζεο πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ δελ εγθξίζεθε θαη δελ ζηάιζεθε, ηε) Απηνθφιιεηα «πλεξγαζίαο» 

πνπ θνξνχζαλ νη εθινγηθνί αληηπξφζσπνη, ηε) Φεθνδέιηηα «πλεξγαζίαο 

Πνιηηψλ», θαη, θείκελν 19.9.1998 γηα Πξνζεζκίεο, ηζη) Δπηζηνιή 31.7.98 πξνο 



«Δ», απάληεζε ζε παξαπνιηηηθφ, ηδ) Κείκελν κε ηίηιν «πλ.Πνι. γηα ηνλ Αι.» κε 

ηζηνξηθά γηα «Σξάρσλεο» θαη «Παξαιία», πξνο ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ, ηε) 

Κείκελα νκηιηψλ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ Α.Θ.: ηε1) ζην Β‘ ΚΑΠΖ Ηνχιηνο 1998 γηα 

ελεκέξσζε ησλ ππνγξαθφλησλ, ηε2) ζηελ Κχπξνπ 15 = εγθαίληα ζην εθινγηθφ 

θέληξν καο, ηε 10.9.98, 220 άηνκα, ηε3) ζηε Θνπθπδίδνπ 2.10.1998, 300 άηνκα 

(κε εκβφιηκε ζπγγλψκε δηφηη ην εξγαζηήξην έγξαςε αλνξζφγξαθα ηε ιέμε 

«Θνπθπδίδνπ», ζην παλφ), ηε4) Γσδεθαλήζνπ/Κχπξνπ 8.10.1998, 350 άηνκα, 

ηζ) ρέδην ζπκθσλεηηθνχ ησλ πξψελ κειψλ + θίισλ ΠΑΟΚ, ΓΖΚΚΗ θαη ηεο 

πνιηηηθήο θίλεζεο ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, ην 

νπνίν φκσο ηειηθά δελ ππνγξάθηεθε, αξθεζηήθακε ζε πξνθνξηθέο δεζκεχζεηο, 

ι) εκείσκα κε πξνβιέςεηο/πνζνζηά γηα ηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ ησλ Εαθπλζηλνχ Θ., 

Βαραβηψινπ Παλ., Πξαζηψηε Γηάλλε, Φάξνπ Μ., Λαπξεληηάδε Π. Υξνλφπνπινπ 

Γηψξγνπ, Φαζά Υαξίδεκνπ,  Πνληηθνχ Κψζηα, Μαξθάθε . . . ., Νηθνιφπνπινπ 

Κψζηα, Σδαθά Βαζίιε, Γελνχδνπ Δπάγγεινπ, Ενχθα Βάζσο, Σξίκε Σάθε, 

Αλαγλψζηνπ Νίθνπ, ηδ) Δηζήγεζε 12.10.98 πξνο ΤΝ Αιίκνπ κε θξίζεηο γηα ην 

απνηέιεζκα 11.10.1998, ηδ) ηαχξνο Παπαγηαλλφπνπινο (απφ Βνπιγαξία, 

φπνπ εξγαδφηαλ) 13.10.98 πξνο ηέθαλν (Γηακαληή) κε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνλ 

εθινγηθφ αγψλα, θαη  ηελ άπνςε/ «ππνζηήξημή» ηνπ λα ςεθίζνπκε Αι. Αινχθν 

ηε Β‘ Κπξηαθή, ηε) Αλαθνίλσζε ηεο ΤΝΔΡΓ. 14.10.98 γηα θαηά ζπλείδεζε ςήθν 

ηε Β‘ Κπξηαθή, ηζ) Σειεγξάθεκα ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηεο 19.10.98 γηα εθινγή Αι. 

Αινχθνπ σο δεκάξρνπ, θαη, ηειεγξαθηθή απάληεζε επραξηζηηψλ θαη πξνζδν-

θηψλ, θ) Δηζήγεζε (ηεο 12.10.98 θαη ελζσκαησκέλε Δηζήγεζε ΜΔΣΑ ηε Β‘ 

Κπξηαθή) πξνο ΤΝ κε θξίζεηο/απφςεηο γηα ηνλ πξνεθινγηθφ αγψλα, ζπκπεξη-

θνξέο θιπ., θα) Λνγαξηαζκνί ΟΣΔ, θαηάζηαζε εηζθνξψλ δηαθφξσλ θίισλ γηα 

ηηο δαπάλεο ησλ εθινγψλ, θαη Πξφζθιεζε γηα ζπλεζηίαζε ζηα «Ληζαξίηζηα» ηε 

14.2.1999 (ιφγνη νηθνλνκηθνί, κε ιαρεηνθφξν αγνξά),  

θβ) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ,θαθ. θβ1) κε 5 θσηφ ηεο 2.10.98, θγ) κε 6 θσηφ απφ 

ζπγθέληξσζε 2.10.98, 5 θσηφ απφ ζπγθέληξσζε 8.10.1998, θαη κία θσηνγξ. 

ηεο 11.10.98 εκέξαο ησλ εθινγψλ, έμσ απφ ην Λχθεην = κε ζεηξά Βνχια 

Καηζαθάλα, Άλλα Θσκνπνχινπ, Α.Θ., Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Δπζαιία 



Θσκνπνχινπ), θγ) έγγξαθν ΤΝ κε πξνηάζεηο γηα δεκνζηνπνίεζε ζέζεσλ,θδ)  

«Γήισζε απνδνθηκαζίαο» απφ Αλδξέα Νεθεινχδε, γηα ηάρα δειψζεηο ηνπ, θαη 

(καδί) αλαθνίλσζε ηνπ ΤΝ (Νέαο κχξλεο). 

***ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ- Αι. Αινχθνο: α) ηξίπηπρν κε πξνγξακ-

καηηθέο ζέζεηο γεληθφ «πγθξίλσ – θξίλσ-επηιέγσ», «Αιηκνο Γήκνο Πξφηππν», 

β) δίθπιιν πξνηάζεσλ γηα Κηήκα Σξάρσλεο, γ) δίθπιιν κε πξνηάζεηο γηα 

Παξαιία, δ) Έγγξαθν «επηέκβξηνο 1998» ηεο Αλ.Κ. Αιίκνπ, πξνο πλεξγαζία: 

«…θαινχκε ηηο πξννδεπηηθέο δεκνηηθέο παξαηάμεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ζπδήηεζε θαη αλαδήηεζε θνηλψλ πξνηάζεσλ (ην πξφγξακκα ησλ ζπδεηήζεσλ 

ζα αλαθνηλσζεί εγθαίξσο). Ζ ζπκκεηνρή φισλ καο αο απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο επξχηεξεο δπλαηήο ζπλεξγαζίαο ησλ πξννδεπηηθψλ δπλά-

κεσλ ζηνλ ηφπν καο. ...»,   ε) θέηγ βνιάλ ππνςεθίσλ δ.ζ.: Γηάλλε Ννκηθνχ, 

Βηνιέηαο Γηνχξγα, Υξηζηίλαο Γατηαλίδνπ, Μαίξεο Υαηδάθε, Βάζσο Ρνθνθχιινπ, 

Αληψλε Φνπζηέξε, Βειηζζάξηνπ (Άξε) Υξπζάγε, Μαλψιε Βαξδαμφγινπ,Βάζσο 

Αιβεληψηε, Νίθνπ Εαραξάθε, Λίληαο Καηζή, Γηάλλε Πέηζα, Εσήο Αλεζηνπνχ-

ινπ, ζη) Φέηγ βνιάλ γηα εκθάληζε Αι. Αινχθνπ ζην NEW CHANEL ηελ 7.9.1998 

(ψζηε λα ην πιεξνθνξεζεί θαη λα παξαθνινπζήζεη ν θφζκνο), δ) Πξφζθιεζε 

γηα ζπλάληεζε ζην δαραξνπιαζηείν SABRINA ηελ 24.9.98, ε) Φέηγ βνιάλ πνπ 

θπθινθφξεζαλ κεηαμχ Α‘ θαη Β‘ Κπξηαθήο, ππνζηεξηθηηθά ηνπ Αι.Αι., κε ηα 

ρξψκαηα ηεο πλεξγαζίαο!!: ε1) ρη ζηνλ άθπξν .... ε2) Σν ΓΖΚΚΗ ςεθίδεη Αι. 

Αινχθν, ε3)«Πνιίηεο ηνπ Αιίκνπ» γηα Β‘ Κπξηαθή 18.10.98, δ) «Φίιε δεκφηε . . 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ. .», ζ) Δπηζηνιή ηεο 12.10.98 κε πξνζθψλεζε «Αγαπεηνί θίινη», 

πξνθαλψο ελλνεί ηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ (θαη ηελ Αγσληζηηθή Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα), 

πξνο ηελ νπνία ζέηεη πξνγξακκαηηθά δεηήκαηα θαη πξνηείλεη ζπλεξγαζία γηα ηε 

«Νίθε ησλ πνιηηψλ», η) Αλνηρηή επηζηνιή ηεο 12.10.1998 κε ηίηιν «Έηζη ζα 

ζπλεξγαζηνχκε ζην Γήκν Αιίκνπ», κε ηα ρξψκαηα ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ!!, κε ηελ 

νπνία θαινχληαη νη δεκφηεο λα ςεθίζνπλ Αι. Αινχθν, ηα) Δπηζηνιή ΑΝΚΑ  ηεο 

14.10.1998 πξνο ηνπο άιινπο ζπλδπαζκνχο, «απνινγεηηθή» γηα κε αξκφδνπ-

ζεο ζπκπεξηθνξέο δηθψλ ηνπο ππνςεθίσλ (αιιά θαη απηψλ πξνο ηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη), ηβ) (ζρέδην) «Κείκελν δήισζεο» πνπ δελ δεκνζηνπνηήζεθε/ 



εζηάιε, κε ηελ νπνία ε ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ θαη νη ππνζηεξηθηέο ηεο δεηνχλ ζπγγλψ-

κε, γηα ηα πην πάλσ, ηγ) Αλαθνίλσζε-Γήισζε ηεο 18.10.98, ηεο «Αλαλεσηηθήο» 

φηη ΓΔΝ έρεη θακία ζρέζε κε ηα θέηγ βνιάλ πνπ «πεηάρηεθαλ» πξνο Β‘ Κπξηαθή, 

κεηά ηα κεζάλπρηα ηνπ αββάηνπ 17.10.1998 ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε ππνζηή-

ξημε ηνπ ΓΖΚΚΗ ζηνλ Αι.Αι. Χο γλσζηφ κεηά ηα κεζάλπρηα ηεο Παξαζθεπήο 

έσο Κπξηαθή, απαγνξεχεηαη θάζε εθινγηθή δξαζηεξηφηεηα,  

ηδ) Γχν Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ Μαξίαο Νεξνχηζνπ θαη Διενλψξαο Σξέθια 

(18.10.98 ψξα 00.45, μεκεξψκαηα Β‘ Κπξηαθήο) πξνο ην ΓΖΚΚΗ θαη ηε ΓΖΑ (= 

Αξγπξίνπ) ---ηηο νπνίεο Μ.Νεξνχηζνπ+Δ. Σξέθια, είραλ ζπιιάβεη λα πεηάλε θέηγ 

βνιάλ (ηα πην πάλσ), ηηο κεηέθεξαλ ζην Αζηπλ. Σκ. Άλσ Καιακαθίνπ, θιήζεθε ε 

Βίθε Καξαγηάλλε, βνπιεπηήο ηνπ ΓΖΚΚΗ, θαη αξλήζεθε ηε γλεζηφηεηα ησλ θέηγ 

βνιάλ θαη ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ Μ.Νεξνχηζνπ- Δ.Σξέθια, νη νπνίεο γηα λα 

απνθχγνπλ ηε κήλπζε θαη πνηληθή δίσμε --- δήισζαλ φηη .  . .ηα κάδεπαλ ζην 

δξφκν θαη ηα πξνφξηδαλ γηα αλαθχθισζε, επεηδή αζρνινχληαη κε απηή !!,  

ηε) «Δθδνηηθή πξσηνβνπιία θίισλ ηεο ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ 

Γήκνπ»: «Ο Αιηκνο ηνπ Αξγπξίνπ» η. 1/επηέκβξηνο 1998, κε ηα ζθάλδαια θαη 

ηα αξλεηηθά ηεο δηνίθεζεο Αξγπξίνπ, ηζη) Αλαθνίλσζε ηνπ εθιεγέληνο δεκάξρνπ 

Αι. Αινχθνπ, κε ηελ νπνία θαινχληαη νη δεκφηεο ζην εθινγηθφ θέληξν γηα λα 

γηνξηάζνπλ ηε λίθε, ηδ) Φεθνδέιηην ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ, ηε) Δθεκ. ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ 

θπι. 23= Απξηι-Μάηνο 1998 Μαδί ζηε λέα πνξεία, θ.24=Ηνπλ-Ηνχιηνο 1998 

Μήλπκα Νηθεο απφ 2.000 δεκφηεο, ηζ) Δθ.ΘΔΖ, θ.23 «Γεκνηηθέο εθινγέο 

1998 – Χξα επζχλεο γηα φινπο καο», θ) Βήκα ηνπ αξσληθνχ (Νηθφια 

Κνληαξίλε) γηα ηελ εθινγή ηνπ Αι.Αινχθνπ, θα) Δθ. ΑΘΖΝΑΗΚΖ ηεο 25.8.1998 

κε 2 ζει. γηα ππνςεθηφηεηα Αι. Αινχθνπ. 

ρφιηα: Πάλησο ηε ζηάζε,ηελ πεξίνδν 1994-98, ηεο ΑΝΚΑ/Αινχθνπ, είρε 

θαπηεξηάζεη θαη ην ΠΑΟΚ Αιίκνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ θείκελν ρσξίο 

εκεξ. θαη ππνγξαθέο, «Πξνο ηα κέιε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ» κε θνηλνπνίε-

ζε «Σνκέα Απηνδηνίθεζεο, ΝΔ Β1 Αζήλαο, 2ν Σνκεαθφ Γξαθείν, Σνπηθέο θαη 

ζεκαηηθέο νξγαλψζεηο Αιίκνπ, Γεκνηηθή πλέιεπζε», ζην νπνίν αλαγξάθεηαη: 



«…Αληίζεηα ηα άηνκα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ (ζεκ 

= ΑΝΚΑ Αι.Αινπθ.) θαη απνηεινχλ ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε ΓΔΝ απνδείρηεθαλ 

αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πξννδεπηηθψλ πνιηηψλ πνπ ηνπο εκπηζηεχηεθαλ. 

ηα κεγάια ζέκαηα φπσο Κηήκα Σξάρσλεο θαη Παξαιία ηαπηίζηεθαλ κε ηηο 

επηινγέο ηνπ δεκάξρνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ, ζε ΑΝΣΗΘΔΖ κε ηελ εθπεθξαζκέλε 

άπνςε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνπ ΠΑΟΚ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 

Κπβέξλεζεο καο (απφθαζε ππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζπληξφθνπ Λαιηψηε γηα ην 

Κηήκα Σξάρσλεο). Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ 

Αιίκνπ, ηα πξφζσπα απηά, απνηεινχλ ηελ άιιε φςε ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο . . . » 

(βι. ην έγγξαθν ζην θεθάιαην γηα ηε «πγθξφηεζε ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ…»). 

***ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΛΗΜΟΤ-ΓΖΑ Α.Αξγπξίνπ: α)Γηαθήξπμε Αξρψλ, 

β) Πξφγξακκα «Σν έξγν καο θαη ην πξφγξακκά καο γηα ηε λέα ηεηξαεηία» γ) 

βηνγξαθηθά/δηαθεκηζηηθά Κσλζηαληηλίδε Ησζήθ, Αιάζζα Κψζηα, Καηνπθφπνπ-

ινπ Θενθάλε, Υαζηψηνπ Αλζήο, Σζακπαξιή Νίθνπ, Μπειηά Γηάλλε, Βαζηιάθε 

Νηθνιάνπ, δ) Πξφγξακκα ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα ηελ Καζαξηφηεηα θαη ην 

Πεξηβάιινλ,ε) δηαθεκηζηηθφ γηα «Γηνξηέο ηεο ζάιαζζαο», κδ) Φσλή ηνπ Αιίκνπ,  

επηέκβξηνο 1998, Αξγπξίνπ: Κξαηήζακε ηηο ππνζρέζεηο καο, Οθηψβξηνο 1998, 

Αξγπξίνπ, Μαδί ζπλερίδνπκε, Οθηψβξεο 1998, «Αλνηρηή πξφζθιεζε» γηα 

απνηειέζκαηα Α‘ Κπξηαθήο εθινγψλ θαη πξφζθιεζε γηα επαλάιεςε ςήθηζεο 

ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ, ζη) ςεθνδέιηην. 

*** ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΜΟΤ Υξήζηνο Γνπξίδαο: α) 

Πξφγξακκα ηνπ ζπλδπαζκνχ,  β) πξνγξακκαηηθή δηαθήξπμε, γ) ςεθνδέιηην. 

 Β.- ΓΖΜΟ: 1.-ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: α) Δπηζηνιή αξ.πξ.16744/ 98 

Αι.Αινχθνπ πξνο Α.Αξγπξίνπ, κε απαηηνχκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηε δξάζε ηνπ 

απεξρφκελνπ δεκάξρνπ, θαη δηακαξηπξία δηφηη ν Α.Αξγπξ. δελ ζπκκνξθψζεθε, 

φηη ζπλέηαμε εκεξήζηα δηάηαμε, θαη κε αίηεκα γηα γλσζηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ, β) Απάληεζε κε αξ.πξ.17124/26.11.98 Α.Αξγ. ζε Αι.Αι., φηη εθπιήη-

ηεηαη γηα ην πεξηερφκελν, φηη ηνπ παξαρψξεζε γξαθείν, φηη απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ παξέρνληαη φια ηα ζηνηρεία, θαη φηη «ηέινο ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ν 



Γήκνο είλαη έλα δσληαληφ θχηηαξν, νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ δεκνηψλ 

καο θαζεκεξηλέο, ζπλερείο θαη επηηαθηηθέο θαη επνκέλσο επηβάιιεηαη ε πιήξεο 

θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ηφζν ησλ Τπεξεζηψλ καο φζν θαη ησλ ζπιινγηθψλ καο 

νξγάλσλ», γ) Πξαθηηθά δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ηεο 28.8.1998. 

 2.- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΚΛΟΓΧΝ: α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 11580/12.7. 

1999 πξνο ηηο παξαηάμεηο, γηα απνζηνιή πίλαθα κε εηζπξαρζέληα έζνδα θαη 

δαπαλεζέληα έμνδα γηα ηηο εθινγέο, β) αίηεζή κνπ κε αξ.πξ. 13540/5.8.1999, κε 

ζπλεκκέλν ην θχιιν 49 Ηαλνπαξ-Φεβξ.1999 ηεο «Π» κε ιεπηνκεξή νηθνλνκηθφ 

απνινγηζκφ, γ) έγγξαθν ΓΖΑ 1.11.1999 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε παξάζεζε 

ζηνηρείσλ εζφδσλ-εμφδσλ γηα ηηο εθινγέο, πνπ απνηέιεζε εηζήγεζε γηα απφθα-

ζε κε αξ.376/13.12.1999 (αλαβιήζεθε) θαη 403/22.12.1999 Γεκ.., δ) έγγξαθν 

Υξήζηνπ Γνπξίδα πξνο ηνλ Πξφεδξν, κε αξ.πξ.19792/7.9.1999 κε ζηνηρεία, ε) 

θαηάζηαζε ηεο «Αλαλ. Κηλ.Αιίκνπ» κε δαπάλεο 9,2 εθαη. δξαρκψλ, ζη) ηνπν-

ζέηεζή κνπ γηα ην ζέκα/απφθαζε κε αξ. 403/22.12.1999 (αλαβιήζεθε) θαη 

10/13.1.2000 κε θξηηηθή ζηνλ Κψδηθα δενληνινγίαο θαη πξνηάζεηο δηαθάλεηαο. 

 Γ .- Γ Η Κ Α  ΣΗ Κ Α:   

α) έγγξαθν Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 35376/16.19.1998 κε απνηειέζκαηα εθινγήο 

11.10.1998, β) Απφθαζε 1989/1998 Πνι.Πξση.Αζελψλ γηα αλαθήξπμε 

ππνςεθίσλ, θαη έγγξαθν Ν.Α.Αζελψλ-Πεηξαηά κε αξ.πξ. 33330/27.9.98 (αξ.πξ. 

Γήκνπ Αιίκνπ 14410/28.9.98) γηα επηθχξσζε ηεο απφθαζεο απηήο, γ) έγγξαθν 

ΝΑ Αζ-Πεηξ., κε αξ.πξ. 33813/30.9.1998 (Γήκνπ αξ.πξ.14594/1.10.1998) κε 

ζπλεκκέλε απφθαζε 2027/98 ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδ. Αζελψλ, αλαθήξπμεο 

ζπλδπαζκψλ γηα ηε ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ Απηνδηνίθεζε Αζελψλ-Πεηξαηψο, θαη 2035 

θαη 2073/1998 γηα δηνξζψζεηο ηεο 2027/98, δ)έγγξαθν ΝΑ Αζ-Πεηξ. κε αξ.πξ. 

45053/30.12.1998 (Γήκνο Αιίκνπ 18736/30.10.98), κε ζπλεκκέλεο απνθάζεηο 

52/98 θαη 53/98 Γηνηθ.Πξση. Πεηξαηά, γηα αλαθήξπμε απνηειεζκάησλ (ε 1ε) θαη 

ηξνπνπνηήζεηο (ε 2ε) ζπλδπαζκψλ Γήκνπ Αιίκνπ, ε) έγγξαθν Ν.Α. Αζ-Πεηξ. 

θαη, 184/7.1.99) γηα απνζηνιή ηνπο, ζη) Αξ.415/98 Πξαθηηθά Γηαθήξπμεο  γηα 

ηελ αλάξηεζε απνηειεζκ., θαη έγγξαθν Ν.Α. Αζ-Πεηξ. κε αξ. πξ.33376/15.10.98 



κε ζπλεκκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ, δ) Αίηεζε αλαίξεζεο Απφζηνινπ 

Σδψηδνπ, ζην ηΔ, θαηά απνθάζεσλ 52 + 53/98 (εθηηκψ φηη αζθήζεθε αίηεζε 

αλαίξεζεο, θαη ΟΥΗ ΔΦΔΖ, δηφηη ε έθεζε είλαη ηαθηηθφ έλδηθν κέζν θαη ζα θαζη-

ζηνχζε ΜΖ ηειεζίδηθε ηελ απφθαζε, άξα κε νξθσκνζία, κε εγθαηάζηαζε).  

 Γ.- Γ Η Ο Η Κ Ζ ΣΗ Κ Α: α) Γηάθνξα εθινγηθά έγγξαθα ηεο Ννκαξρίαο θαη 

Πεξηθέξεηαο, β) Κψδηθαο Γενληνινγίαο ηεο 11.9.1998, γ) Καζνξηζκφο σξψλ 

ιεηηνπξγίαο θαη έληαζεο κεγαθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δ) Πξαθηηθά δηαπαξαηα-

μηαθήο επηηξνπήο ηεο 28.8.1998 γηα θαηαλνκή θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ. 

 Γ.1.- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ εθινγψλ ζηνλ ΑΛΗΜΟ:  Σέζζεξα ηεχρε γη απηά, 

φπσο ζπληάρηεθαλ απφ ην Γήκν. 

 Δ .- ΑΛΛΟΗ ΓΖΜΟΗ: α) ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ= Παληειήο Δηξελάθεο «Σν 

πξφγξακκά καο», β) ΓΛΤΦΑΓΑ Θσκάο Γξίθνο = Δθινγέο 1998 Θέζεηο Αξρψλ, 

γ) ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Γηάλλεο ηαζφπνπινο, ηξίπηπρν ζέζεσλ, δ) Μαξία 

Γακαλάθε, ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ ΓΤΝΑΜΖ δ1) Πξφγξακκα, δ2) Δπηά βήκαηα γηα κηα 

Αζήλα πφιε γηα λα δεηο, δ3) ε Πξσηεχνπζα αγθαιηάδεη ηνπο πνιίηεο, ε) ΤΝ-

ΑΠΗΜΟ θπιιάδην, ζη)ΔΝΧΖ ΑΡΗΣΔΡΧΝ ΝΔΧΝ, 3 θπιιάδηα, δ) ΤΜΠΑ-

ΡΑΣΑΞΖ γηα ηελ Αζήλα Λέσλ Απδήο, θαη θέηγ βνιιάλ, ε) Οη θίινη ησλ αδέζπν-

ησλ Αίγηλαο, θέηγ βνιάλ, ζ) ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ, Πεηξαηάο, Ηνχιηνο 1998,  Κείκελν 

κε ηίηιν «Γέθα έμε ηδέεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ ζπζπεηξψζεσλ 

παξεκβάζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ ζηελ πφιε θαη ην Γήκν ηνπ Πεηξαηά», 

(πξνθαλψο ζηα πιαίζηα ηεο θίλεζεο ηνπ Θνδσξή Γξίηζα), η) Κείκελν κε ηίηιν 

«Πξσηνβνπιία ππνζηήξημεο ηνπ ζπλδπαζκνχ «Σν ιηκάλη ηεο αγσλίαο». 

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ Δθινγέο 2000: ΤΝ-ΚΤΚΛΑΓΗΚΖ Πξσηνβνπιία, Νίθνο πξκα-

ιέληνο, Πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο, β) ΤΝ Ζ πξφηαζή καο γηα ην Διιεληθφ, γ) 

Γίπηπρν Λεσλ. Αλσκεξίηε, δ) δίπηπρν Βαζηιείνπ Ξέλνπ, σο ππνςεθίσλ Ννκαξ-

ρηαθψλ  πκβνχισλ, κε ηε «Πξσηνβνπιία 2000». ε) δίπηπρν ηαχξνπ Εχγνπξα, 

κε ηελ ΓΖΚΚΗ,  ζη) Απνηειέζκαηα εθινγψλ Α‘ θαη Β‘ γχξνπ.  

 Σ.-  Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ  : 



Ζ ΑΤΓΖ 31.7.1997 Πέληε ζεκεία γηα ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο (Ν. 

Μπίζηε),ηεο 12.10.1997 ΤΝ: Παξέκβαζε ζην ρψξν ησλ ΜΜΔ,  ηεο 22.10.1997 

πλέδξην ΚΔΓΚΔ- Βάιιεηαη παληαρφζελ ν Αβξακφπνπινο, ηεο 20.11.1997 Σν 

πξψην «κεηα-θαπνδηζηξηαθφ ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ 2023.11.1997 Σνκέο απαη-

ηνχληαη. Σφικε ππάξρεη;; (Γ.Υαηδεζσθξάηεο), ηεο 21.11.1997 Αζηπλνκνθξαηία 

θαη απνθιεηζκφο ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο 28.1.1998 Τπνςεθηφηεηα Βνχ-

γηα γηα κία αλζξψπηλε Θεζζαινλίθε, ηεο 30.1.1998 κε Γηαθεξχμεηο δηαθφξσλ 

θηλήζεσλ, ηεο 26.2.1998 ζει.10 Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ, ηεο 1.7.1998 Ο 

Αξ.Θσκ., κε επξεία ζπλεξγαζία ζηνλ Αιηκν, ηεο 24.7.1998 Κξίζηκα ηα δεηήκαηα 

πξνβνιήο-δαπαλψλ, ηεο 26.7.1998 Δπρνιφγηα γηα ηηο εθινγέο, ηεο 15.9.1998 

Γηκέησπνη αγψλεο ζηνλ Άιηκν, ηεο 17.9.1998 Απηνδηνηθεηηθή αιιεινγξαθία, 

Γηεπθξίληζε γηα ηνλ Άιηκν (επηζηνιή κνπ), ηεο 20.9.1998 θσηνγξαθία Ν. Κσλ-

ζηαληφπνπινπ θαη Α.Θ. θαη ζρφιην, ηεο 10.10.1998 Αιηκνο, Α.Θ. Ζ πλεξγ.Πνι. 

αλαηξέπεη ην ζθεληθφ, ηεο 11.10.98 Ζ κάρε ζηνπο δήκνπο ηεο Αζήλαο, Αιηκνο, 

θαη απνηειέζκαηα, ηεο 13.10.1998 απνηειέζκαηα εθινγψλ, ηεο 20.10.1998 

Άιιαμε ν ράξηεο ηεο απηνδηνίθεζεο, θαη απνηειέζκαηα,  ΟΤΝΗΟ Απξ-Μάηνο 

1998 (Αι.Αινχθνο:) Θιηβεξή παξέλζεζε γηα ηνλ Αιηκν ν Αξγπξίνπ, ΣΟ ΒΖΜΑ 

14.6.1998 Ο Καπνδίζηξηαο θαη νη θαξαβειηζηέο, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 1-

30.6.1998 (Αι.Αι.) ε ηδηψηεο ε αλάπηπμε ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, ηεο 1-31.8.1998 

Ζ Απηνδηνίθεζε ρξεηάδεηαη πξφζσπα θαηαμησκέλα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηεο 

1-15.9.1998 δηαθεκηζηηθφ Αι.Αι. Αλαλ.Κηλ.Αιίκνπ, ΣΟΠΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

11.7.1998 Σν πξνεθινγηθφ ζθεληθφ ηεο Ν.Α. Αηηηθήο,  ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο, 

θ. 5026 ηεο 2.8.1998, ζι.2, Τπνςήθηνο ζηνλ Αιηκν, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 31.7.98 

ηνλ Άιηκν, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 1.10.98, ζ.12 παξνπζίαζε ππνςεθίσλ δεκάξρσλ, 

θαη απφ δεκνζηνγξάθν Πίθηα Γαιάηε, εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζα, 

ΣΟ ΠΑΡΟΝ 12.7.1998, Γεκνθξαηηθή ζχκπξαμε ελαληίνλ Αξγπξίνπ-Αινχθνπ,  

ΠΡΧΣΖ Ηνχιηνο 1998 (ν ΑΘ, γηα ηνπο αγψλεο ηνπ λα δηαηεξεζεί ε Παξαιία 

καθξηά απφ  ηα λπρηεξηλά ζπκθέξνληα, θαη, Αλεκνο λίθεο θαη νξγαζκφο έξγσλ 

(Α. Αξγ), Αχγνπζηνο 1998 Θ. Γξίθνο Δκείο πξνηείλνπκε αλαηξεπηηθά πξάγκαηα, 

ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΓΝΧΜΖ Ηνπι-Απγ.1998 Α. Αξγπξίνπ Γελ ζα αθνχζεηε απφ εκάο 

κεγαινζηνκίεο, επηέκβξηνο 1998 Α. Αξγ. Κξαηήζακε ηηο ππνζρέζεηο καο, 



Ννέκβξηνο 1998 Θξίιεξ ζηνλ Άιηκν, Γήκαξρνο ν Αινχθνο γηα 147 ςήθνπο, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 27.5.1999 Αθπξψζεθαλ νη απνθάζεηο γηα ηελ πίζηα θάξηηλγθ Αγ. 

Κνζκά. ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Ηνπι-Απγ.1998 Α.Αξγπξίνπ Αλαγλσξίδνπλ νη δεκφηεο 

ην έξγν καο, επηέκβξηνο 1998, Α.Αξγ. Πξαγκαηνπνηνχκε ηηο ππνζρέζεηο καο, 

Οθηψβξηνο 1998 Α.Αξγ. Ο επηηπρεκέλνο δήκαξρνο, ΑΘΔΡΑ Ηθαξίαο Ηνπι-

Απγ.1998 θαηαρψξεζε γηα πλεξγαζία θαη Ηθαξηψηεο ππνςήθηνπο Παλ. Καξα-

γηαλλάθε θαη Γ. Κεζζέ, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Απγνπζηνο 1998 Αιηκνο, 

πλεξγ.Πνι. γηα ηνλ ΄Αιηκν, Αξ.Θσκ. ππνς.δήκαξρνο, ΣΑ ΝΔΑ 17.10.1998 

δηαθεκηζηηθφ Α.Αξγπξίνπ, Πξνηάζεηο ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ/ εθεκεξίδσλ γηα 

πξνβνιή καο π.ρ. επηζηνιέο Ραδ/Σει. ζηαζκνχ ΑΡΧΝΗΚΟ, ADMEN θιπ. Ζ 

πλεξγ. Πνι. Αι. ΟΤΓΔΠΟΣΔ έθαλε ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ, θπξίσο ιφγσ 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο, θαη άιισλ ιφγσλ.   

«Παξέκβαζε»: θ.45 ΜαΗνπλ.98, 46 ΗνπιΑπγ.98, 47 εΟθη.98, 48 ΝνΓεθ.98. 

 

  ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  ησλ 13 θαη  20 Οθησβξίνπ 2002 

Α.- ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, έγγξαθν κε απνθ. 1216/2002 θαη 1315/2002 γηα 

αλαθήξπμε ζπλδπαζκψλ, β) Έλζηαζε Γηψξγνπ Βαξβαγηάλλε θαηά Αλαζηαζίνπ 

Μεηαμά, απφθαζε 68/2002 Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, Βεβαίσζε γηα 

κεηαξξχζκηζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, απφθαζε 76/2002 Γηνηθ. Πξση. 

Πεηξαηά, Πξάμε 606/2002 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ γηα έθζεζε πηλάθσλ απφ-

ηειεζκάησλ, θείκελν «Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εθδίθαζεο εθινγηθψλ 

δηαθνξψλ» Γ.Πξ. Πεηξαηά. Καη, έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζελψλ, γηα απνζηνιή 

εθινγηθψλ απνθάζεσλ 67+68+76, γ) Πξσηνδηθείν Αζελψλ= Πίλαθαο απνηειε-

ζκάησλ γηα ηηο 13.10.2002, δ)Πεξηθέξεηα Αηηηθήο-Δθινγηθά έγγξαθα γηα δηάθν-

ξα δεηήκαηα, θαηάινγνο εθινγηθψλ ηκεκάησλ, ηνπ Α‘ + Β‘ εθινγηθνχ δηακ/ηνο. 

Β.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, έγγξαθα κε αξ. πξ.19826/6.9.02 θαη 21185/24.9.02 γηα 

ζχζθεςε εθπξνζψπσλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ, 

Πξαθηηθφ δηαπαξαηαμηαθήο –δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο 11.9.2002, θαη εκείσκα 

ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ γηα πξνζζήθεο ζηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, θαηάζηαζε 



εθινγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ, 28500 θαη 28501/27.12.02 γηα νξθσκνζία θαη 

εγθαηάζηαζε/αλάιεςε θαζεθφλησλ. 

Γ.- ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΛΗΜΟ = θαηάινγνο ππνςεθίσλ, ζη) 

Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ρξεζηδαλείνπ (ππνθξχπηεηαη κίζζσζε) γηα ην εθινγηθφ 

θέληξν, ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ 26, δ) Πξφγξακκα ηεο «πλεξγαζίαο Πνιηηψλ 

γηα ηνλ Άιηκν», κε ηίηιν «Έρνπκε πξφγξακκα, ΑΞΗΕΔΗ λα ην εθαξκφζνπκε» (ζ. 

36 αξηζκεκέλεο θαη πεξηερφκελα), ε) Φεθνδέιηηα ηεο «πλεξγαζίαο» (κε πξψην 

φλνκα Αλαγλψζηνπ Νηθφιανο θαη ηειεπηαίν Υαληδήο Υαξάιακπνο), ζ) Γήισζε 

θαηάξηηζεο ζπλδπαζκνχ ΤΝΔΡΓ., κε πξσηφηππεο ππνγξαθέο, θαη απφδεημε 

παξαιαβήο ζπλδπαζκνχ (22.9.02) ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ, θαη, Απνδεηθηη-

θφ παξάδνζεο-παξαιαβήο ςεθνδειηίσλ (10.10.2002) ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, η) 

Αηηήζεηο πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ζρέδηα δειψζεσλ θαη πηζη. γηα ππνςήθηνπο, ηα) 

Καηάζηαζε θη απνδείμεηο εμφδσλ πξνεθινγηθνχ αγψλα, ΓΔΖ, εμνπζηνδφηεζε 

θαη ζχκβαζε κε ΟΣΔ γηα ην εθινγηθφ θέληξν, ηβ) Οκηιία Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ 

ηελ 30.5.2001 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν, ηγ) Δηζήγεζε Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ ζε 

ζπγθέληξσζε ΤΝΔΡΓ. 19.6.2002 ζην Β‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ, θαη, θέηγ βνιάλ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε απηή, ηδ) Οκηιία ΑΘ 25.6.2002 «γηα ηελ έλαξμε ηνπ πξνεθινγηθνχ 

αγψλα». Δηζήγεζε Μ. Φάξνπ ζηελ ίδηα ζπγθέληξσζε. Οκνίσο Υξ. ηεθαλάθε. 

Καη θέηγ βνιάλ, ηε) Οκηιία Α.Θ. ηε 4.10.2002, ζηε Θνπθπδίδνπ, 160 άηνκα + 70 

ζηα θαθελεία, Οκηιία ΑΘ ηε 10.10.2002 Άλσ Καιακάθη 250-300 άηνκα. Καη κε-

λπκα ζπκπαξάζηαζεο ηνπ Αθε Μπαδνγηάλλε, ηζη) Οκηιία Υξήζηνπ ηεθαλάθε 

ζηε Θνπθπδίδνπ ηελ 4.10.2002, ηδ) Οκηιία Α.Θ. ζηα εγθαίληα εθινγηθνχ θέληξνπ 

ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ 26 ηελ  26.9.2002 = 120 άηνκα, ηε) 

Αλαθνίλσζε ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηεο 15.10.2002, γηα ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ ζην Β‘ 

γχξν (θαη αξρηθφ ζρέδην κε δηνξζψζεηο),θαη ζεκεηψζεηο κνπ γηα ηνπνζεηήζεηο 

θαηά ηε Γ., ηζ) Οκηιία Α.Θ. ηελ 1.1.2003 θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκ. 

αξρψλ, θ) Οκηιία Α.Θ. ηελ 25.10.04 ζην Πνιηηηζηηθφ  Κέληξν θα) Απνθ. 1/2003 

Γεκ. πκβ. γηα εθινγή πξνεδξείνπ, δεκαξρ. επηηξνπήο, θβ) Γήισζε δεκ. ζπκβ. 

ΤΝΔΡΓ. ΑΘ+ ΑλΚνλδ. ζηηο δεκαηξεζίεο 5.1.2003, θγ) Δηζήγεζε Α.Θ. ζε Γ 

πλεξγ. 15.10.02 ζην ππφγεην Καο Κνλδχιε, σο θαη Δηζήγεζε Α.Θ. ζε Γ 



πλεξγαζίαο ηελ 31.10.02 θαη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπ θαζέλα, θδ)  Δηζήγεζε Α.Θ. ζηε Π.Κ. ΤΝΑΠΗΜΟΤ ηελ 29.10.02, θε) 

Πξφγξακκα ΤΝΔΡ. θαη ςεθνδέιηην, πξφζθιεζε γηα ζπλεζηίαζε 24.7.02, θαη 

θείκελν ραηξεηηζκνχ ΑΘ ζ απηή, + ζρέδην ραηξεηηζκνχ (δελ εθθσλήζεθε), θζη) 

Αίηεζε Υξ. ηεθαλάθε + Αξ. Θσκ. ζην Γήκν γηα παξαρψξεζε αηζνπζψλ, θδ) 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ (ζρέδην) πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο κειψλ ηνπ ΠΑΟΚ (ππνγξ. 

Υξ. ηεθαλάθεο, Μαλψιεο Φάξνο, Γηάλλεο Πξαζηψηεο, Υάξεο Φαζάο, Αλδξέαο 

Κνλδχιεο, Μεηαμία Σζαθίξνγινπ, Καηεξίλα Γηαπαλά- Γηακαληνπνχινπ), θε) 

Ζκεξήζηα Γηάηαμε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ηεο 3.9.2002, θζ) 

Γηαθεκηζηηθά ππνςεθίσλ Θσκά Εαθπλζηλνχ, νθίαο Κσζηακπάξε, η. Παπα-

γηαλλφπνπινπ, Μαλψιε Φάξνπ, Μηράιε θνχξηε, πχξνπ Δπζηξαηίνπ, Υαξά-

ιακπνπ Υαληδή, Αλδξέα Κνλδχιε, Υξήζηνπ ηεθαλάθε, θη εθηππσκέλα ή ρεηξφ-

γξαθα βηνγξαθηθά Αγνξίηζαο Κνινβνχ, Καιιηφπεο Καηζίθε, Γηψξγνπ Μήιια, 

Βαζίιε Σδαθά, Γεκήηξε Γξνζηλνχ, Κσλζηαληίλνπ Νηθνιφπνπινπ, Κσλ/λνπ 

Πνληηθνχ, Νίθνπ Βακβαθάξε, Γηάλλε Ηνξδάλε, Αξηζηείδε Φξνπδάθε, Γηάλλε 

Κνπηζηνχκπε, Οιπκπίαο Μεξηίλε, Γηάλλε Παξαιά, ηαχξνπ Γηαπαλά, Μαξίαο 

Καινγεξνπνχινπ, Βαζίιε Γακηαλνχ, ι) θέηγ βνιάλ γηα θεληξηθή ζπγθέληξσζε, 

Θνπθπδίδνπ, 4.10.2002, ια) Φεθνδέιηην ππνςεθίσλ (αθίζα), ιβ) Δπηζηνιή 

Μαλψιε Φάξνπ πξνο δεκφηεο, ππνςήθηνπ, ιγ) ρέδην απαληήζεσλ ζε εξσηή-

ζεηο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηέθαλνπ Κξίθε, ΣΑ ΝΔΑ, κε βειηησηηθέο δηνξζψζεηο, 

ιδ) ρέδην πξνγξ/ηνο ΤΝΔΡΓ. 33 ζει., ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηεο 18. 8.2002 

γηα ην ζθεπηηθφ ηεο ζχληαμήο ηνπ, θαη ρεηξφγξαθεο παξαηεξήζεηο η. 

Παπαζαλαζίνπ («Σν ζρέδην Αξηζηείδε ρξεηάδεηαη πξν πάζεο δηφξζσζεο ή 

ζπκπιήξσζεο, δηαξζξσηηθέο επεκβάζεηο. Θεσξψ φηη ζα πξέπεη …») ιε) Φσην-

γξαθίεο εθινγηθνχ θέληξνπ ΤΝΔΡΓ. ζηε Γσδεθαλήζνπ 26, ιδ) Δπηζηνιή ρεηξφ-

γξαθε Απνζη. Σδψηδνπ ηεο 12.12.02 κε απνξίεο, θαη απάληεζε ηεο 17.12.02 

Α.Θ., σο θαη ΔΚΣΤΠΧΜΔΝΖ πξνο φινπο, κεηά ην Β‘ γχξν,  Αλαθνίλσζε 

ΤΝΔΡΓ. 31.10.02 γηα εθθπιηζηηθά θαηλφκελα ζπθνθαληηψλ θιπ, θαη Γήισζε 

ΤΝΔΡΓ. ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ Αιίκνπ, ηε 18.11.2002. 



*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) έμε θσηφ κε ηε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ 

εθινγηθνχ θέληξνπ ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ 26, β) δχν θσηφ ζηελ είζνδν Δπγε-

λία Εαθπλζηλνχ, Αιέθα Γηαλλνχηζνπ, Αξ.Θσκ., θαη πίζσ Μηράιεο θνχξηεο, 

πχξνο Δπζηξαηίνπ, γ) θσηφ Δπγ. Εαθ. θαη Αξ.Θσκ., δ) θσηφ Μηρ.θνχξηεο, ε) 

απφ πξνεθινγηθή ζπγθέληξσζε ζην Άλσ Καιακάθη, ε1) απφ δεμηά, ππνςήθηνη 

Γεκήηξεο Καξαλαζφπνπινο, π. Δπζηξαηίνπ, ……, Μνζρνχια Καξαγηαλλάθε, 

Θσκάο Εαθπλζηλφο, θαη αξηζηεξά Γηψξγνο Κεζζέο, ε2) Γ.Καξαλαζφπνπινο, 

Κψζηαο Πνληηθφο,Μαξία Καινγεξνπνχινπ, Παλαγηψηεο Λαπξεληηάδεο, Κψζηαο 

Νηθνιφπνπινο (ηνλ θαιχπηεη ην αλαιφγην), θαη αξηζηεξά η. Γηακαληήο, ε3) Γ. 

Καξαλαζφπνπινο, Παλ. Λαπξεληηάδεο, Μ. Καξαγηαλλάθε, Θ. Εαθπλζηλφο, θαη 

αξηζηεξά Γηάλλεο Κνπηζηνχκπεο, ε4) Γ. Καξαλ., Κψζηαο Νηθνιφπνπινο, ….., Π. 

Λαπξεληηάδεο, θαη αξηζηεξά Γηάλλεο Κνπηζηνχκπεο, 35) δχν θσηφ κε νκηιεηή. 

*** Απηνθφιιεηα θαη θνλθάξδα πέηνπ, γηα ππνςήθηνπο, αληηπξνζψπνπο θιπ. 

*** ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ – Α. Αινχθνο, α) Σξίπηπρν γηα ηηο 60 πξψ-

ηεο εκέξεο ηεο ζεηείαο ηνπο (1999), θαη, Σεχρνο 28 ζειίδσλ, κε αξηζκεκέλσλ, 

Οθηψβξηνο 2001, κε ηίηιν «Γήκνο Αιίκνπ, 3 ρξφληα δεκηνπξγίαο. ...... θαη 

ζπλερίδνπκε – Αλαλεσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ» γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δηνίθεζήο 

ηνπο, θαη, «Ο Αιηκνο πξσηαγσληζηήο ησλ εμειίμεσλ», ζει.8, β) Σεχρνο 32 

ζειίδσλ κε ηίηιν «Αιέθνο Αινχθνο Γήκαξρνο Αιίκνπ», «Απνινγηζκφο Γξάζεο 

– Πξφγξακκα Νέαο ηεηξαεηίαο 2003-2006» θαη «Σν έξγν καο εγγχεζε γηα ην 

κέιινλ», πξνεθινγηθφ κε πνιιέο θσηνγξαθίεο, γ) Δπηζηνιή Γεκάξρνπ Αι.Αι. 

«πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ Αιίκνπ», θέηγ βνιάλ κε θξηηηθή ζηνλ Κ. Μαληδνπξάλε, 

έληππν κε ηίηιν «ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα λίθεο», αλαθνίλσζε γηα εκθάληζε ζην 

POLIS TV ηε 2.9.02, ηεηξάθπιιν γηα ηελ Παηδεία, ηεηξάπηπρν γηα Β‘ Παηδηθφ 

ηαζκφ-Ακπειάθηα, Πνιπζέιηδν γηα Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ Γήκνπ, δίθπιιν γηα 

Αγνξά Θνπθπδίδνπ, δ) Γηαθεκηζηηθά ππνςεθίσλ: Μαίξεο Υαηδάθε, Νίθνπ Ρφξ-

ξε, Ησάλλε Μαξηφιε, Απφζηνι. Σδψηδνπ, Οπξαλίαο-Νίαο Καινκνίξε, Γεσξγίαο 

(Ρνχιαο) Βξάλε, Κσλζηαληίλνπ Κφιιηα, Αζ. Οξθαλνχ, πλνδηλνχ Μαξθή, 

Βάζσο Ρνθνθχιινπ, Αληδπο αξαβειάθε, Γξεγφξε Λακπξάθε, Αλη. Φνπζηέξε, 

ε) Δθινγηθή Γηαθήξπμε Αλαλ.Κηλ. Αι.Αι. «ν Αι. πξσηαγσληζηήο ζηηο εμειίμεηο», 



ζη) εθ. ΑΛΗΜΗΧΣΗΚΑ θπι.1 δηαθεκηζηηθφ Αινχθνπ θαη Μαξηφιε, θχιιν απφ 

πεξηνδηθφ (αδηάγλσζην πνηφ), θαη πεξηνδηθφ ΑΛΑΡΜ δηαθεκηζηηθά Αινχθνπ, 

δ)Δπηζηνιή Αι.Αι. ηεο 15.10.02 πξνο ΤΝΔΡΓ. (κεηά ηελ Α‘ Κπξηαθή, «γηα κηα 

πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία κε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε θαη βηψζηκε ζπλεξγαζία, κε 

ακνηβαηφηεηα θαη ηζνηηκία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιη-

ηψλ», θαη ρεηξφγξαθν ζεκείσκα γηα νπζηαζηηθφ ελλνηνινγηθά ιάζνο ζηελ πην 

πάλσ επηζηνιή ηνπ, ε)  Έληππν Αι.Αι. ηεο 15.10.02 κε ρξψκαηα ηεο ΤΝΔΡΓ., 

ζ) Δπηζηνιή ΤΝΔΡ-Α.Θ. 16.10.02 πξνο Αι.Αι. κε ζπλεκκέλε Αλαθνίλσζε 

καο, η) ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ηεο Αλαλεση. Κηλ. Αιίκνπ, φπνπ ππάξρεη ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε «16.2.2003 Θα ηε κνηξάζεη αχξην ζηελ πίηηα ηνπ». Μεηά απφ παξεκ-

βάζεηο ΓΔΝ κνηξάζηεθε, θαη, Πξφζθιεζε γηα ηελ θνπή πίηηαο ηελ 16.2.2003, 

θαη, θάθεινη απνζηνιήο, ηα( πεξηνδηθφ ΑΛΑΡΜ, Αχγνπζηνο 2003, κε εμψθπιιν 

«Ο Γήκνο Αιίκνπ έρεη δήκαξρν, Αιέμαλδξνο Αινχθνο» θαη ξεπνξηάδ. 

*** ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ –Κσλζηαληίλνο Μαληδνπξάλεο, α) Πξφγξακκα 

20 ζειίδσλ, κε ηίηιν «Απηφλ ηνλ Άιηκν ΘΔΛΟΤΜΔ», ζηε πξψηε ζειίδα, θαη Νέα 

Γεκνηηθή Αληίιεςε θαη θσηνγξαθία Κ.Μαληδ. ζηε ηειεπηαία, β) Πξφγξακκα, 

δίθπιιν κε αξρέο, θέηγ βνιάλ παιηλσδηψλ Αι.Αι. γηα ηε Κπζεξ. («.. ζπκθσλψ 

λα κνλνδξνκεζεί ε Κπζεξίσλ…», «…κελ αλεζπρείηε θακία κνλνδξφκεζε δελ 

ζα γίλεη αλ δελ πξνεγεζεί θπθινθνξηαθή κειέηε..», γ) Βηνγξαθηθά ππνςεθίσλ 

Ησάλλε Ννκηθνχ, Κψζηα Σξέθια, Μαξίαο Νεξνχηζνπ, Γηψξγνπ Μαζηέιινπ, ν-

θίαο νπθάθνπ-Παπαζενδψξνπ, Οδπζζέα Γξεγνξίνπ, Αιέμαλδξνπ Γεζπνηφ-

πνπινπ, ιζη) Αλνηρηή επηζηνιή Κ. Σξέθια, θαηαδίθεο Αι.Αι. θαη ζπκπφξεπζεο 

κε Κ.Μαληδ., ιδ) Αλνηρηή επηζηνιή Απ. Σδψηδνπ πξνο Κ. Μαληδ., κε παξάπνλα 

γηα ςηζχξνπο ζρεηηθά κε ην ηειέθσλν ηνπ (φηη είλαη ζπλδεκέλν κε ην ΚΔΠ ή θάηη 

ηέηνην), δ) Πξφζθιεζε Ν.Γ.Αληίιεςεο Κ. Μαληδ. ζε αλνηθηή ζπγθέληξσζε ηε 

15.7.2002, ε) Δπηζηνιή πξνο ΤΝΔΡΓ. ηεο 15.10.2002, θαη απάληεζε 16.10.02 

απηήο, κε ζπλεκκέλε ηελ αλαθνίλσζή καο, ζη) Δπηζηνιή δεκάξρνπ Κσλ. 

Μαληδνπξάλε (αξ.πξ.2376/30.1.2003), πξνο ηηο δεκνηηθέο θηλήζεηο, γηα παξα-

ρψξεζε γξαθείνπ θιπ. Απάληεζε Αι.Αι. ηεο 5.2.03 (κε αξ.πξ.2940/6.2.2003) 

απνδερφκελνπ κε πξνυπνζέζεηο. 



*** ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΜΟΤ – Υξήζηνο Γνπξίδαο, 

εθινγηθή δηαθήξπμε, θαη, δίθπιιν δηαθεκηζηηθφ κε ςεθνδέιηην, ΚΑΛΔΜΑ ρσξίο 

ππνγξαθή + εκεξνκελία (θξαζενινγία θαη επηξξνή ΚΚΔ). 

*** ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ:α) ΔΝΔΡΓΟΗ ΠΟΛΗΣΔ – ηξίπηπρν δηαθεκηζηηθφ 

(θαη ζθξαγίδα Βαζίιεο Γακηαλφο), θαη ςεθνδέιηην γηα Ννκαξρηαθέο, β) ΤΠΔΡ 

Γηάλλεο γνπξφο, δηαθεκηζηηθφ Σεξέδαο Μπνχθε, γ) ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗ-

ΚΖΖ ΣΧΡΑ Γηάλλεο Σδαλλεηάθνο, δίθπιιν δηαθεκηζηηθφ Αξγ.Αξγπξίνπ, δ) 

ςεθνδέιηηα δηάθνξα.  

*** ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. 

*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΔΘΝΟ: 27.6.2002 ηήξημε (=ΑΘ) απφ φινπο,ηεο  16.10.02 

«Θα μεράζνπλ;» (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε Θέκε Γαιέδηνπ πξνο Κψζηα Παπα-

δφπνπιν «Δζείο θ. Κψζηα ζα ηα μεράζεηε»;), θαη ηεο 22.10.2002 ια εδψ 

πιεξψλνληαη, Ζ ΑΤΓΖ ηεο 14.11.2000 ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο, 

Ο ΤΝ καδί κε ηελ επξχηεξε Αξηζηεξά θαη ρσξίο ΠΑΟΚ-ΚΚΔ, ηεο 19.7.2002 Οη 

ππνςήθηνη πνπ ζηεξίδεη ν ΤΝ, ηεο 21.7.02 Σν πνιηηηθφ κήλπκα ησλ ππνςεθην-

ηήησλ ηνπ ΤΝ, ηεο 10.10.2002 ζ.16 Οκηιία Αξ.Θσκ. ζην Άλσ Καιακάθη, ηεο 

13.10.2002 Οη ζηφρνη θαη ε ηαθηηθή ηνπ ΤΝ,  15.10.02 Αηζηφδνμν κήλπκα γηα ηε 

ζχγρξνλε αξηζηεξά θαη ηελ Απηνδηνίθεζε, ηεο 17.10.2002  Διεχζεξνη νη πνιίηεο 

λα απνθαζίζνπλ,  ηεο 22.10.02, «Κιείλνπλ ηα απηηά ζηα κελχκαηα ηεο θάιπεο» 

θαη κε αλαθνξέο ζηηο εθινγέο, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 12.10.02 «Ζ δεκνθξαηία πξηλ 

θαη κεηά ηηο εθινγέο» = άξζξν ηνπ Θαλάζε Γηαιθέηζε, θαη, Πνιπηερλίηεο … νη 

δήκαξρνη, ηεο 19.10.2002, 66 κνλνκαρίεο ζηελ Αηηηθή, ΣΟ ΒΖΜΑ 6.10.02 ην 

ιαβχξηλζν ηεο θάιπεο, Σν ΒΖΜΑ ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ, ηνπ 2001 Αλεμάξηεηνο δ.ζ. 

ηνπ Αξγπξίνπ, ν Κ. Μαληδνπξάλεο, πξφζθιεζε γηα εθδήισζε 21.10.01, θ.ρ.ρ. 

Νέα δεκνηηθή θίλεζε ζηνλ Άιηκν, θχιιν ρ.ρ. Έληνλν πξνεθινγηθφ παξαζθήλην 

ζηνλ Αιηκν,  Ηνχληνο 2002 Οη πξψηεο κάρεο θεξδήζεθαλ, θαη, Ζ πλεξγ.Πνι.Αι. 

μεθίλεζε»,Ννέκβξηνο 2002  Μεηά ηελ απνκάθξπλζε εθ ηνπ ηακείνπ νπδέλ ιάζνο 

αλαγλσξίδεηαη, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 23.10.02 απνηειέζκαηα,  θαη 22.11.2002 ηνλ 

Άιηκν δελ ηειείσζαλ νη εθινγέο, 24.10.02 Υαξαθίξη ηνπ ΠΑΟΚ ζηε Β‘ Αζελψλ, 



ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Ηνχληνο 02 , Ηνχιηνο 02, Οθηψβξηνο 02, Ννέκβξηνο 2002 Έλαληη 

φισλ ησλ επζπλψλ, Αχγνπζηνο 2002, ΠΡΧΣΖ Μάηνο 2002 Δθθίλεζε αμηψζεσλ 

απφ ηε Νέα Γεκ. Αληίιεςε, Ηνχληνο 2002 γηα Ησ. Ννκηθφ, Κα νπθάθνπ, Ηνχιηνο 

2002 Ο Αιηκνο απεθάλζε, Αχγνπζηνο 2002 Σν πάξηη εγθαηλίσλ ηεο Α‘ αθηήο 

Βνχιαο…, Οθηψβξηνο 2002 Πνζνζηφ λίθεο Κ. Μαληδ. 58% φρη ζηνλ Αινχθν,  

ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο 27.10.2001 Νέα παξάηαμε «Νέα Γεκ. Αληίιεςε» ζηνλ 

Άιηκν, ηεο 5.10.02 Σέζζεξηο γηα ηνλ Άιηκν, 27.10.02, ΒΖΜΑ Βνπιηαγκέλεο 

Ηνχληνο 2002, ΑΣΣΗΚΟ ΣΤΠΟ θ. επηεκβξίνπ 2002 ζει. 4 (πεξηγειαζηηθφ γηα 

κέλα, γηα πξφσξε θφιιεζε αθηζψλ, θαη δίπια θσηνγξαθίεο ησλ Αινχθνπ-

Οξθαλνχ!!), θ. Οθησβξίνπ 2002 ζ.2 Αινχθνο-Βάζσ Παπαλδξένπ, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Καιακάηαο, 4.8.02,κε πξφγξακκα-δειψζεηο Γ. Κνπηζνχιε. 

*** ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ: α)Δληππν «Μήπσο ςεθίδεηε;;», ππέξ Κ. Μαληδνπξάλε θαηά 

Αι. Αινχθνπ, β) Φέηγ βνιάλ «Γνλέσλ-Γεκνηψλ Αιίκνπ» θαηαγγειηηθή Αι.Αι.θαη 

Αλη. Φνπζηέξε, γ) Αλαθνίλσζε «Γνλέσλ-Καηνίθσλ Αιίκνπ» θαηαγγειηηθή Α. Αι. 

+ Γεκ.Γφγθα, δ) Καηαγγειία πιιφγνπ Ακπειαθίσλ, θαηά Αι.Αι. γηα ΟΣ 370, 

θαη άιιε ρσξίο ππνγξαθή θαηά Αι. Αι. θαη ππέξ Κ. Μαληδ., ε)  Καηαγγειία θαηά 

Αι.Αι. γηα θέληξα ΦΑΝΣΑΗΑ+ ΦΔΓΓΑΡΗΑ, θαη ππέξ Απνζη. Σδψηδνπ, ζη) Αλα-

θνίλσζε Μαξ. Ηαηξίδνπ θαη νθίαο Υαιηθηά, θαηά Αι. Αι. θαη ππέξ Κ. Μαληδ., δ) 

Αλαθνίλσζε, ρσξίο ππνγξαθή, γηα ην έξγν ζην Λφθν Παλί θιπ., ε) Αλαθνίλσζε 

«Δπηηξνπήο Καηνίθσλ» θαηά Αι. Αινχθν, ΑΠΡΔΠΔΗΔ-ΑΝΑΗΥΤΝΣΗΔ: ζ) 

Πξφζθιεζε, αλππφγξαθε, πεξηγειαζηηθή γηα Αι.Αι.θαη Π.Βαλδψξν (ππάιιειν 

ζηε  Σ.Τ. Γήκνπ), η)Αλαθνίλσζε «αγαλαθηηζκέλσλ θαηνίθσλ Ακπειαθίσλ» ππέξ 

ηνπ Αι.Αι. θαη θαηά Κ.Μαληδ. (κε χβξεηο πνπ δελ κπνξψ λα γξάςσ), ηα) ρεηξφ-

γξαθε «Γήισζε ζπγγλψκεο ηνπ Νηθ. Λαπξεληίδε» 19.10.02, πξνο Αι. Αι. γηα 

δηαλνκή ζπθνθαληηθνχ θεηκέλνπ,ην νπνίν ππφζρεηαη λα καδέςεη, θαη θαηά ηνπ Κ. 

Μαληδ., ζε έληππν κε ηίηιν «Οη κάζθεο ηνπο έπεζαλ! Οη πξσηαγσληζηέο ηεο 

ιάζπεο νκνινγνχλ», άξα έθδνζεο ΑΝΚΑ, ηβ) ΑΠΡΔΠΔΗΔ: Φάθεινο θη εζψ-

θπιιν (. . κε ηφπιεο!) πνπ ξίρηεθε ζην εθινγηθφ θέληξν ηεο ΤΝΔΡΓ. κε ηίηιν 

«Με ηε Γηνιάληα ζα δηνηθήζσ(=Κ.Μαληδ) ην Γήκν», ηγ)  Απνηειέζκαηα εθινγψλ. 



*** ΑΛΛΟΗ ΓΖΜΟΗ: α) Ζ ΑΛΛΖ ΑΘΖΝΑ-Φψηεο Κνπβέιεο, πξνγξακκαηηθέο ζέ-

ζεηο, β) ΟΜΟΡΦΖ ΠΟΛΖ-Υξήζηνο Παπνπηζήο, Σν πξφγξακκα γηα ηελ αιιαγή 

ζηελ Αζήλα, γ) ΠΑΛΑΗΟ ΦΑΛΖΡΟ- Γηνλ. Υαηδεδάθεο, Σν πξφγξακκά καο γηα 

ην Φάιεξν, Υξήζηκνο γηα ην Φάιεξν, Απηφ είλαη ην ηξακ πνπ ζέινπκε, Γήισζε 

Μαξηιέλαο Ηαηξίδνπ, ππέξ Γηνλ. Υαηδεδάθε, δ) ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Παληειήο 

Δηξελάθεο Γεκηνπξγία–Αλαλέσζε, ε)ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ  Κψζηαο Κνλδχιεο, Σν πξφ-

γξακκα …, Γπξίδνπκε ζειίδα, Κάλνπκε έλα βήκα κπξνζηά, ζη) ΗΛΗΟΝ, ΓΖΜΟ-

ΚΡΑΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ- Β. Κνπθνπβίλνο, Οη πξνηάζεηο καο, Γηαθήξπμε, δ) 

ΓΑΛΑΣΗ Μπάκπεο Αζθήο, Γηαθήξπμε, ε) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- Θεζζαινλίθε ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο Οηθνινγίαο, Ηδξπηηθή δηαθήξπμε,Μεηαιιαγκέλα ηξφθηκα;;. κε) 

ΠΔΗΡΑΗΑ: Κείκελα κε ηίηινπο: ***(ζρέδην) «ην δξφκν γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο 

2002 πδεηάκε . .ζρεδηάδνπκε . . . δηεθδηθνχκε  . . . παξεκβαίλνπκε»,*** (ζρέδην) 

«ην δξφκν γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο 2002. . ..», γηα ην Ληκάλη. . .., «Σν Ληκάλη 

ηεο Αγσλίαο» «ρέδην εθινγηθήο απφθαζεο», Φεβξνπάξηνο 2002, Οη άλζξσπνη 

θαη ην πεξηβάιινλ πάλσ απφ ηα θέξδε (θείκελα γηα αθίζζα). 

«Παξέκβαζε»: θ.65/2002, 67/2002, 69 ΦεβξΑπξ. 2003. 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  15.10.2006 θαη  22.10.2006 

 ρφιηα: ηηο εθινγέο απηέο ε ΤΝΔΡΓΑΗΑ Πνιηηψλ (πην θάησ .Π.Α.), 

εθαξκφδνληαο ηελ πνιηηηθή αληίιεςή ηεο γηα ηηο ζπλεξγαζίεο, κε βάζε ηηο 

αληεηθεκεληθέο ζπλζήθεο, δελ ζπκκεηείρε απηνηειψο, αιιά ζπλέβαιε ζηε ζπγ-

θξφηεζε ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ςεθνδειηίνπ κε ππνςήθην δήκαξρν ην Λεσλίδα 

Αλσκεξίηε (πην θάησ= Λ.Α.), παιαηνχ ζπληξφθνπ ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, δεκνηη-

θνχ ζπκβνχινπ Αιίκνπ, θαη κεηέπεηηα (κε ην ΠΑΟΚ) αληηλνκάξρε. Αξρηθά 

ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίνπ απφ ην ΠΑΟΚ Αιίκνπ, ζρεδφλ 

ακέζσο φκσο θαη πνιχ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, απνρψξεζε θαη 

δήισζε φηη ζα είλαη αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο. ην πξφζσπφ ηνπ ζπγθεληξψλν-

ληαλ νη εζηθέο θαη πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηακε, αθνχ δε ζπκκεηείρε ζε 

φζα αξλεηηθά είραλ ζπκβεί ζην Γήκν, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, πξηλ απφ ην 2006. 



ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ, ζπκθσλήζεθαλ (καδί κε άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη κε ζπλεηζθνξά ηνπο) νη πνιηηηθέο γηα ηα κεγάια δεηήκαηα ηεο 

Σ.Α. θαη ηνπ Γήκνπ. (Γηα ηε ζηάζε ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ Αιίκνπ, βιέπ. πην θάησ). 

 ΑΑ.- «ΑΛΗΜΟ αλζξψπηλε πφιε»- ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ  

 α) εθηππσκέλε αλαθνίλσζε ηεο .Π.Α., ηνπ Ννεκβξίνπ 2004, κεηά απφ 

αλνηρηή ζπγθέληξσζε ηεο 25.10.2004, κε ηελ νπνία δηαδειψλεηαη φηη «βαζηθή 

αξρή θαη πάγηα επηδίσμε ηεο ΠΑ είλαη θαη παξακέλεη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ελφηεηα ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ καο ζε ζπγθε-

θξηκέλε θαηεχζπλζε. ηα πιαίζηα απηά φρη κφλν απνδέρεηαη, αιιά θαη επηδηψθεη 

ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο δεκνηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο, ζπιιφγνπο, θηλήζεηο 

πνιηηψλ θαη πξνζσπηθφηεηεο ηνπ Γήκνπ. . ..» κε ηνλ φξν φηη έρνπλ βάζε αξρέο 

θαη αμίεο. Τπνγξάθνπλ ηα κέιε ηεο πλ.Δπ., Γεσξγφπνπινο ηάζεο,Γηαλλνπνχ-

ινπ Νέιιε, Γηακαληήο ηέθαλνο, Δπζηξαηίνπ πχξνο, Θσκφπ. Αξ., Κνλδχιεο 

Αλδξέαο, Κσζηακπάξε νθία, Παπαγηαλλφπνπινο ηαχξνο, Παχινπ Βιάζζεο, 

ηεθαλάθεο Υξήζηνο, Φάξνο Μαλψιεο, β) θείκελν 8 ζειίδσλ κε ηίηιν «ρέδην-

Πξφηαζε ηεο ΠΑ κεηά ηε ζπλάληεζε ηεο 23.5.2005», ην νπνίν δφζεθε ζην 

Λ.Α. θαη ζε άιινπο πνπ ζπκκεηείραλ, φπσο είραλ ήδε θαηαηεζεί πξνθνξηθά ζηε 

ζπλάληεζε, γηα λα θαηαζηνχλ ζαθείο νη ζέζεηο θαη λα κελ εκθηινρσξήζνπλ 

παξεμεγήζεηο, γ) θείκελν 4 + 2 ζει., απφ ην Υξήζην Γνπξίδα (ππνςήθην ηεο 

παξάηαμεο ηνπ ΚΚΔ) κε ηίηιν «Βαζηθνί Άμνλεο ησλ ζέζεψλ καο γηα ηελ Σ.Α.», 

θαη ν θάθεινο κε εκεξνκελία παξαιαβήο R (eceived) 8.7.2005,  δ) θείκελν 2 

ζει. ηεο 5.6.05 απφ ηνλ Αλαζηάζην Κεθαιά, κε ηίηιν «Βαζηθέο Πνιηηηθέο Θέζεηο 

– Πξνηάζεηο γηα ηα νπζηψδε ζέκαηα ηνπ Γήκνπ καο», ε)θείκελν ηνπ Λ.Α. πξνο 

Αξ. Θσκ., πηζαλφηαηα σο ζρέδην δηαθήξπμεο, ζη) πξφζθιεζε ηνπ Λ.Α. γηα 

νκηιία-ζπδήηεζε ηελ 6.2.2006, δ) θείκελν κε έλδεημε ηειενκνηνηππίαο 20.4.2006 

ηνπ Αλ. Κεθαιά, σο ζρέδην δηαθήξπμεο, ε) θείκελν ζπληαγέλ απφ εκέλα, κε ηε 

ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «ρέδην γηα λα εθθσλεζεί απφ θάπνηνλ ζηελ παλεγπ-

ξηθή-νξγαλσηηθή ζχζθεςε ζηειερψλ ηνπ Λ.Α. ηελ 15.5.2006 ζην Πνι. Κέληξν 

Αιίκνπ», ζ) ηξία θείκελα/ ζρέδηα δηαθεξχμεσλ, ρσξίο εκεξνκελία, πνπ 

ζπληάρηεθαλ απφ εκέλα, η) ζρέδην δηαθήξπμεο, ρ.εκ. κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε 



«Γελ θπθινθφξεζε», ηα) θείκελν/ ζρέδην δηαθήξπμεο, κε ζεκεηψζεηο, κε 

γλσζηνχ ζπληάθηε, ηβ) θείκελν/ζρέδην δηαθήξπμεο (ηνπ Λ.Α.) ρ.εκ., κε ηε ρεηξφ-

γξαθε ζεκείσζε «δελ θπθινθφξεζε», ηγ) δηαθήξπμε, ρ.εκ., κε ην ινγφηππν  ηνπ 

ζπλδπαζκνχ, κε πξφηαζε γηα ηελ εθιεγκέλε επηηξνπή δηαθάλεηαο, ηδ) θέηγ 

βνιάλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο 3.7.2006 ζην «Κ.Κνχλ» κε θσηνγξαθία ηνπ Λ.Α., 

ηε) ζρέδην νκηιίαο Λ.Α. γηα ηε πην πάλσ ζπγθέληξσζε, κε ρεηξφγξαθεο πξνζ-

ζήθεο, θαη ηελ έλδεημε «Β‘ ζρέδην», ηζη) πξφζθιεζε γηα ζπλάληεζε ηεο 11.9.06, 

ηδ) θαηάζηαζε ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ, ηδ) πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ Κ. 

Μαληδνπξάλε γηα «εγθαίληα ηνπ ΗΚΑ Αιίκνπ» ηελ 20.9.2006 απφ ηνπο Γεξάζηκν 

Γηαθνπκάην, πθππνπξγφ, θαη Ησάλλε Βαξζνινκαίν, δηνηθεηή ΗΚΑ, ηε) αθηζνχια 

γηα ζπδήηεζε κε ηνπο δεκφηεο ηελ 20.9.2006, ησλ ππνςεθίσλ Κ. Μαληδνπξάλε, 

Λ. Αλσκεξίηε, Υξ. Γνπξίδα, Θ. Οξθαλνχ, Η. Σαξαζηάδε, ηζ) ζρέδην πξφζθιεζεο 

γηα εγθαίληα εθινγηθνχ θέληξνπ 21.9.2006 κε ζεκείσζε «δηνξζψζεθε κε 

παξέκβαζή κνπ» δηφηη έγξαθε γηα «εγθαίληα ζπλδπαζκνχ…», θ) πξφζθιεζε γηα 

ηα εγθαίληα ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ ζηε Γσδεθαλήζνπ 51 ηελ 21.9.(2006), θα) 

θείκελν ρ.εκ. κε ηίηιν «χιινγνο Ακπειαθίσλ πλάληεζε …9.2006, Θέκαηα 

πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε ζπδήηεζε», θβ) εθεκ. Δηδήζεηο, «έθηαθηε 

έθδνζε, εθινγέο 2006», θγ)  εθεκεξίδα «δεκφηεο Αιίκνπ» (ηνπ ζπλδπαζκνχ) 

ππνζηεξηθηηθφ, θδ)  δεκνζθφπεζε κε ηίηιν «Γλψκε γηα ππνςεθίνπο» (πξηλ απφ 

ηε ζπγθξφηεζε ζπλδπαζκψλ αθνχ πεξηιακβάλεηαη θαη ν Ησ. Πέηζαο πνπ δελ 

ήηαλ, ηειηθά, ππ. δήκαξρνο), θε) πξφζσπα θαη ηειέθσλα λνκηθήο ππνζηήξημεο. 

 ΟΜΗΛΗΔ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: α) θείκελν/ζρέδην κε ηίηιν «Οκηιία Λ.Α. ζηελ 

αίζνπζα Κ.Κνχλ ηελ 3.7.2006, β) θείκελν/ζρέδην ηνπ Λ.Α., γηα νκηιία, γ) θείκελν/ 

ζρέδην κε ηίηιν «Οκηιία Λ.Α. ζηα εγθαίληα ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ, ζηελ νδφ 

Γσδεθαλήζνπ 51 –Αλσ Καιακάθη, ηελ 21.9.2006» (άξρηζε ε εθθψλεζε, φκσο 

δηαθφπεθε ιφγσ δπλαηήο βξνρήο), δ) θείκελν κε ηίηιν «ζρέδην πξνγξακκαηηθψλ 

ζέζεσλ γηα ΤΓΔΗΑ-ΠΡΟΝΟΗΑ» κε ζπκπιεξψζεηο ηνπ Λ.Α., ε)θείκελν κε ζέζεηο 

γηα ηνλ αζιεηηζκφ (ίζσο, Α. Κηνπξθηζφγινπ), θη άιιν θείκελν γηα αζιεηηζκφ, 

άγλσζησλ ζπληαθηψλ, ζη) θείκελν κε ζέζεηο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, δίθηπα θιπ, 

ηνπ Νηθφιανπ Γξάθνπ, δ) ρεηξφγξαθν θείκελν κε δηάθνξεο πξνηάζεηο, αγλψ-



ζηνπ, ε) «πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο δξάζεο ησλ ΚΓΑΠ» αγλψζηνπ, ζ) «πξν-

γξακκαηηθέο ζέζεηο γηα ηελ Παηδεία» ησλ Μαλσιαξάθε Κιεάλζεο, Ννκηθνχ 

Άλλαο, Παλέξε Αζαλαζίαο, η) «Πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο γηα ηελ Παηδεία», κε 

ππνγξαθφκελν, ηα) θείκελα ηνπ Ησ. Ννκηθνχ κε ηίηιν «Δπηηξνπή δηαθάλεηαο θαη 

Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ», «Γεκνηηθή Αζηπλνκία ζην Γήκν Αιίκνπ»,  ηβ) 

«πξνηάζεηο γηα ηνλ Άιηκν» ηνπ Οδπζζέα Κνξαθίδε, ηγ) «θέςεηο ζηελ εξεκία 

ηνπ αββαηνθχξηαθνπ θαη ζε ζπλέρεηα ησλ φζσλ είπακε ηελ Παξαζθεπή», ππν-

γξαθή «ελαο θαιφο θίινο»(δε γλσξίδσ ζε πνηφλ απεπζχλζεθε,νχηε πνηνο είλαη 

ν ζπληάθηεο) ηδ) ρεηξφγξαθν θείκελν ηεο 25.9.2006, ηνπ Νίθνπ Αξκάνπ, κε ηίηιν 

«Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ ζε αξηζκνχο», ηε) επηζηνιή κνπ πξνο ΛΑ. 

κε έλδεημε «Δκπηζηεπηηθφ- Απζηεξά πξνζσπηθφ» ηεο 23.9.2006, ζηελ νπνία 

επηζπλάπησ ζρέδην πξνγξάκκαηνο, κε εμήγεζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο ζχληαμεο, 

ηζη) θείκελφ κνπ κε ηίιν «ρέδην – Πξφηαζε δεκνηηθνχ πξνγξάκκαηνο» κε 

ζέζεηο γηα ηελ ΣΑ θαη ηα δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ, άιιν ζρέδην-πξφηαζε, ηδ) ζρέδην-

πξφηαζε Λ.Α. ή/ θαη άιισλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, κε δηνξζψζεηο-ζπκπιεξψζεηο 

κνπ, ηε) ζρέδην-πξφηαζε ηνπ Νίθνπ Αξκάνπ, κε ζπκπιεξψζεηο-δηνξζψζεηο κνπ, 

αξθεηά ηεχρε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπλδπαζκνχ «Αιηκνο, Αλζξψπηλε Πφιε». 

 ΑΗΣΖΔΗ ζην Γήκν: α) ηεο 13.6.2006, κε αξ.πξ. 15216/13.6.2006 κε 

αίηεκα ηε ρνξήγεζε CD κε εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, β) ηεο 13.6.2006 κε αξ.πξ. 

15217/06 γηα ρνξήγεζε θαηαζηάζεσλ νθεηιεηψλ ηνπ Γήκνπ πάλσ απφ 3.000 

επξψ, γ) ηεο 31.7.2006 κε αξ.πξ. 20472/3.8.2006, κε αηηήκαηα ηε ρνξήγεζε 

ζηνηρείσλ γηα δάλεηα ηνπ Γήκνπ, ηελ ηνθνρξεσιπηηθή δφζε, ην πνζφ ησλ αλεμφ-

θιεησλ ηηκνινγίσλ, πξνζιήςεηο ζην Γήκν, θιπ, δ) έγγξαθα ηνπ Γήκνπ κε αξ. 

πξ.  23299, 23300/13.9.06 πξνο Λ.Α. κε ρνξήγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, 

θαηαζηάζεσλ απαζρνινπκέλσλ ζην Γήκν, θαη κε ζπλνδεπηηθά νηθεία έγγξαθα 

ησλ Τπεξεζηψλ, θαη ε) ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΡΑΣΑΞΗΑΚΖ Δπηηξνπήο ηεο 5.7.06 

σο εηζήγεζε ζηελ απφθαζε Γ κε αξ. 282/13.7.2006, ζη) θείκελφ κνπ κε ηίηιν 

«Πξαθηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ ζεκάησλ ζηε Γηαπαξα-

ηαμηαθή Δπηηξνπή πνπ ζα ζπγθαιέζεη ν Γήκνο καο». 



 ΓΗΑΓΗΚΑΣΗΚΑ: α) εμνπζηνδφηεζε ηνπ Λ.Α. πξνο Αξ.Θ. θαη Μ. Φαξξάθε, 

γηα ζεψξεζε απφ ηε Πεξηθέξεηα Αηη. ζε βηβιία, δηπιφηππα θιπ, β) δήισζε Λ.Α. 

πξνο ηε Γηνχξνκπαλθ, γηα ην ινγαξηαζκφ, γ) αίηεζε Λ.Α. πξνο ηελ Πεξηθέξεηα 

κε αξ.πξ. 65/28.7.2006 φηη δηνξίδεηαη δηαρεηξηζηήο ησλ νηθνλνκηθψλ ν Μ. Φαξ-

ξάθεο, δ) θείκελφ κνπ 3 ζει. κε «Πξαθηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζπλδπαζκνχ» κε βάζε 

ην λφκν, ε) Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ππνςεθίσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε δηεπζχλ-

ζεηο θιπ, ζη) θχιιν κε ηίηιν «Δπφπηεο» γηα Άλσ θαη Κάησ Καιακάθη, θαη λνκηθή 

θάιπςε, δ) πξψτκα θχιια/γξαθήκαηα κε νδεγίεο γηα πξαθηηθέο ελέξγεηεο. 

 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ:   

*** Κνλθάξδα πέηνπ ηνπ ζπλδπαζκνχ, γηα ππνςεθίνπο, αληηπξνζψπνπο θιπ. 

*** Σνπ ζπλδπαζκνχ: α) νρηαζέιηδν, γηα ηελ πξνβνιή ηνπ ππ. δεκάξρνπ κε 

βηνγξαθηθφ, θσηνγξαθίεο θιπ, β) δίπηπρν ηεηξαζέιηδν θαη κε δηαθήξπμε. 

*** Σσλ ππνςεθίσλ: Νίθνπ Αξκάνπ, πχξνπ Δπζηξαηίνπ, ηέθαλνπ Γηακαληή, 

Υξήζηνπ ηεθαλάθε, Γεκήηξε Καξαληθφια, Βιάζε Παχινπ (ζε δχν ηχπνπο), 

Γεσξγίνπ Μνπζηάθα, Δπάγγεινπ Λψιε, Κιέαο Μαλσιαξάθε, Δπζηξαηίαο (Γηνχ-

ιεο) Κακπνχξε, Νίθνπ Λακπξηλίδε, Πνιχκληαο (Λίλαο) Παλαγάθνπ, Αζαλαζίαο 

Παλέξε, Δπαγγειίαο (Λίιεο) Εαγθαλά, Μηράιε Φαξξάθε θαη θείκελν,  Αλαζηα-

ζίνπ Μεηαμά, Υξπζαιέληαο Εέξβα, Μαλψιε Φάξνπ, Μαίξεο Ξχθε-Σάγθαινπ, 

Γηψξγνπ Φφλζνπ, Μαξηάλλαο Πεηξάηνπ, Άλλαο Μαπξίθε-Ννκηθνχ, Άξε Κηνπξθ-

ηζφγινπ, Γηψξγ. Ληαθφπνπινπ, Σάζνπ Κεθαιά, Οδπζζέα Γξεγνξίνπ, Μηρ. Γέδε.  

*** ΦΔΗΓ ΒΟΛΑΝ: «ινη νη Αιηκηψηεο καδί, ςεθίδνπκε ….» κε πξάζηλν, κε κπιέ, 

κε θαθέ ρξψκαηα. Καη ην ππνβνιηκαίν/ πξνβνθαηφξηθν απφ αληίπαιν, κε 

θφθθηλν ρξψκα «Λ. Αλσκεξίηεο, Τπνςήθηνο ηνπ πλαζπηζκνχ». Σέινο θείκελν, 

επίζεο πξνβνθαηφξηθν, κε ππνγξαθή «Μέιε θαη θίινη ηνπ ΠΑΟΚ Αιίκνπ» κε 

δπζκελείο αλαθνξέο ζε Αλσκεξίηε, Κεθαιά θιπ, ηεθαλάθε-Φάξν-Βεξπθάθε 

θιπ, «νκάδα Θσκφπνπινπ», Αιέθν Σξνβά θαη άιινπο. 



***Κείκελα παξείζαθηα: α) Αλαθνίλσζε ηεο 3.10.2006 ηνπ Αι. Αινχθνπ, κε ππν-

λννχκελα θαη λννχκελα θαηά πάλησλ, δηφηη εθκεηαιιεχνληαη ην φλνκά ηνπ θιπ 

(ίζσο δηφηη θπθινθνξνχζαλ ηα πην θάησ απξεπή/κε αξλεηηθή δηαθήκηζε, θέηγ 

βνιάλ), β) «ΜΑΝΗΦΔΣΟ» γηα ηε Γεκνθξαηηθή επαλάζηαζε 2006, Οκηιία γηα 

ηελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ» ηνπ Παχινπ Σδηβαλίδε «επίηηκνπ Πξνέδξνπ Αιίκνπ». 

 ΜΔΣΑΞΤ Α‘ θαη Β‘ Κπξηαθήο: α) έγγξαθν Λ.Α. πξνο ην Θάλν Οξθαλφ, κε 

ηίηιν «Πξνγξακκαηηθέο Γεζκεχζεηο», 3 ζει., β) απάληεζε Θ. Οξθαλνχ, κε ην 

νπνίν ζπκθσλεί ζηηο πεξηζζφηεξεο Πξνγξακκαηηθέο Θέζεηο, κε ππνγξαθέο θαη 

δέθα έμε ζπκβνχισλ, γ) επηζηνιή ηεο 18.10.06 ηεο Νέαο Γεκνηηθήο Αληίιεςεο– 

Κ. Μαληδνπξάλε, πξνο ην Λ.Α. σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε ηελ νπνία 

ηνπ γλσζηνπνηεί πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο γηα ηελ ΣΑ θαη δεηήκαηα, δ) ρεηξφγξα-

θε επηζηνιή ηεο 18.11.2006 ηνπ Κ. Μαληδνπξάλε, πξνο «ηα κέιε ηεο πλεξγ. 

Πνι. …», κε ηελ νπνία καο θνηλνπνίεζε ηελ πην πάλσ επηζηνιή, ε) θείκελφ κνπ 

κε ηίηιν «Μλεκφλην ζεκείσλ γηα ηνπνζέηεζή κνπ (ρεηξφγξαθα= 17.10. 2006)» 

δειαδή θαηά ηε Γ.. γηα ιήςε απφθαζεο γηα ην πξαθηέν ηε Β‘ Κπξηαθή, ζην 

νπνίν, κε ηα αλαθεξφκελα επηρεηξήκαηα, ππνζηεξίδεηαη απφ ηε πλεξ.Π. γηα 

Αι., ε θαηά ζπλείδεζε ςήθνο (άπνςε πνπ κεηνςήθηζε), ζη) Αλαθνίλσζε ηεο 

«Αιηκνο Αλζξ. πφιε» πξνο ππεξςήθηζε ηνπ Θ. Οξθαλνχ, κεηά ηελ απνδνρή 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζέζεσλ, ρσξίο αλαθέξεηαη φηη ε απφθαζε πάξζεθε θαηά 

πιεηνςεθία, δ) Αλαθνίλσζε ηεο πλ.Πνι.Αι., ηεο 19.10.2006 φπνπ αλαθέξεηαη 

ε κεηνςεθία καο, θαη φηη ε πλεξγ. «γηα ιφγνπο αξρήο, δελ κπνξεί λα θάλεη 

ππνδείμεηο ή λα δψζεη θαηεπζχλζεηο ζηνπο πνιίηεο πνπ καο ςήθηζαλ, γηα ηε 

ζηάζε ηνπο ζην δεχηεξν γχξν» (γηα ιφγνπο αξρήο= δηφηη απηή ηε ζηάζε είρακε 

θξαηήζεη ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο αλακεηξήζεηο) ε) ζρέδην ηεο πην πάλσ, κε 

ζπκπιεξψζεηο, δηνξζψζεηο θιπ, ζ) ζρέδην ηειηθήο κε θνιιάδ, η) Αλαθνίλσζε ρ. 

εκ. ηνπ ππνςήθηνπ Νίθνπ Λακπξηαλίδε, γηα «άξλεζε ζηήξημεο ζην Θ. Οξθαλφ», 

ηα) Γήισζε Γ. Καξαληθφια ηεο 7.1.2007 (θαηά Η.Πέηζα, δηφηη σο δηθεγφξνο είρε  

ππνγξάςεη έλζηαζε θαη απηνχ !!) + ΠΑΛΜΟ 18.11.2006 κε δήισζε ηνπ ίδηνπ. 



 ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΑ: α) Φεθνδέιηηα ζπλδπαζκνχ «ΑΛΗΜΟ Αλζξψπηλε 

πφιε» κε ππνςήθην δήκαξρν ην Λ.Α. (πξψην φλνκα Αλδξηηζφπνπινο Κσλ/λνο 

θαη ηειεπηαίν Φαξξάθεο Μηραήι), β) ςεθνδέιηηα ησλ άιισλ ζπλδπαζκψλ,  

γ) Πξφγξακκα ηνπ ζπλδπαζκνχ κε ηίηιν «Οη δεζκεχζεηο καο 2007-2010» 

(24 ζειίδεο κεγάιεο, αξηζκεκέλεο). 

 εκείσζε: πσο πξνθχπηεη απφ ηα πην πάλσ, ζπκθσλήζεθε φινη λα 

ζπκβάινπλ κε πξνηάζεηο, θαζέλαο θαηά ην γλσζηηθφ αληηθείκελφ ηνπ, νη νπνίεο 

θαη ζπιιέρηεθαλ. Αξρηθά ζπληάρηεθε ζρέδην πξνγξάκκαηνο απφ ην ΛΑ.θη εκέλα, 

φκσο ην ηειηθφ θείκελν είλαη θαη απνηειεί γξαθή (γηα ζχλζεζε θη αιιαγή χθνπο, 

ιεμηινγίνπ, ηξφπνπ δηαηχπσζεο θιπ) ηνπ Νίθνπ Αξκάνπ. Φπζηθά εγθξίζεθε 

ζπιινγηθά απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: α) πιαζηηθφ ληνζηέ κε έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζση. θαη αξ.πξ. 

ηνπ Γήκνπ= 17842/5.7.2006 κε εγθχθιηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ Γεκ.+Κνηλνη. 

εθινγψλ θαη δηάθνξνπο λφκνπο, β) δηάθνξεο απνθάζεηο ηνπ Τπ. Δζση., εγθχ-

θιηεο, ΚΤΑ, ηεο ΚΔΓΚΔ, γ) έγγξαθν Γήκνπ, αξ.πξ. 14304/5.6.06 γηα απνζηνιή 

εγθπθιίσλ, δ) έγγξαθα/απνθάζεηο γηα κεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζπλδπαζκψλ, Πεξηθέξεηαο, ηνπ Γήκνπ ρσξίο αξ.πξ. ηεο 19.6.06 

πξνο ηνπο επηθεθαιήο, ε) Οδεγία κε αξ. 3/5.9.2006 ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Ραδηνηειεφξαζεο/ΔΡ, δήισζε πξνζηαζίαο απνξξήηνπ, ζη) έγγξαθν Πεξηθέ-

ξεηαο, πξνο ΟΣΑ θαη Γήκν κε αξ.πξ.32354/19.12.06 «Οξθσκνζία, εγθαηά-

ζηαζε …θιπ», δ) λφκνο 3023/2002 απφ Σξαπ.Ννκηθ.Πιεξνθ. -ΓΑ θαη ΚΝνΒ 

2003 ζει.2149, ΦΔΚ 21Α/7.2.2006 λ. 3434/06 Ρχζκηζε ζεκάησλ εθινγψλ, ΦΔΚ 

712 Β/13.6.2006 Ρχζκηζε ζεκάησλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο.  

ΓΗΚΑΣΗΚΑ: α) απφθαζε κε αξ. 2160/2006 ηνπ Πξσηνδ. Αζελψλ, γηα ηελ 

αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ, β) πξαθηηθφ ηνπ Πξση. Αζελψλ, πεξί εθζέζεσο 

ησλ εγγξάθσλ εθινγήο, γ) απφθαζε 881/06 ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πξση. Αζελψλ 

κε ην νπνίν ΓΗΑΚΖΡΤΔΣΑΗ φηη εθηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Α‘ θαη Β‘ 

Κπξηαθήο θιπ, ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθεο απνηειεζκάησλ αλά ζπλδπαζκφ, δ) 

έλζηαζε ηεο 22.11.2006 ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά ηνπ 



Μηραήι Φαξξάθε (δηθεγφξνο Ησ. Πέηζαο), γηα δηφξζσζε ηεο ζεηξάο σο επηιαρφ-

ληνο, ζε ζρέζε κε ην Γεκ. Καξαληθφια, ε) Τπφκλεκα θη Αληέλζηαζε ηνπ Γεκ. 

Καξαληθφια θαηά Μηρ. Φαξξάθε, γηα ηε ζεηξά θαηάηαμεο επηιαρφλησλ, ζη) 

απνθάζεηο 6/2007 ηνπ Γηνηθ.Πξση. Πεηξαηά, κε ηελ νπνία απνξξίπηνληαη νη 

έλζηαζε θαη αληέλζηαζε, δ) απφθαζε 8/2006 (νξζφ= 2007) γηα θιήξσζε κεηα-

μχ ηζνςεθηζάλησλ ππνςεθίσλ αξθεηψλ ζπλδπαζκψλ ηνπ Γήκνπ, θαη ζηε ζπλέ-

ρεηα θαλνληθή θαηάηαμε, ε) πίλαθεο απνηειεζκάησλ ζε εθινγηθά ηκήκαηα, γηα ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2002, ζπγθξηηηθά εζληθψλ εθινγψλ 2000. 

ΓΖΜΟΣΖ ΑΛΗΜΟΤ, εθεκεξίδα ηνπ ζπλδπαζκνχ: ηεχρνο 1= Ηνχληνο 

Ηνχιηνο 2006, η.2 Αχγνπζηνο επηέκβξηνο 2006, η.3 Αχγνπζηνο επηέκβξηνο 

2006, η.4 Οθηψβξηνο 2006. Γελ εθδφζεθε άιιν θχιιν. Θα κπνξνχζε λα εληα-

ρζεί θαη ζην θεθάιαην «ηνπηθέο εθεκεξίδεο».Έθαλα απηή ηελ επηινγή. Δπηζηνιή 

ρ.ρ. ησλ «εξγαδνκέλσλ ζην Β‘ Παηδηθφ ηαζκφ», γηα δεκνζίεπκα φηη είλαη απιή-

ξσηνη γηα έμε κήλεο, θαη κε απάληεζε φηη ηελ εκέξα θπθινθνξίαο ηνπ ηεχρνπο 

(26.7.06) ηνπο είραλ ήδε θαηαβιεζεί ηα νθεηιφκελα έσο ην Μάην, θαη εηζέπξαμαλ 

θαη ην επίδνκα, θαη φηη δελ έρνπλ παξάπνλν απφ ηνλ Κ.Μαληδνπξάλε, κε ζεκεί-

σζή κνπ «Αλαγλψζηεθε απφ θ. Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε ζην Γ ηεο 31.7.2006». 

ΒΒ.-    ΝΔΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ – Κψζηαο Μαληδνπξάλεο. 

 Α.- ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ηνπ ζπλδπαζκνχ: α) Πξφγξακκα κε ηίηιν «πλερί-

δνπκε κε ηνλ ΄Αιηκν ζηε θαξδηά καο», β) πξφζθιεζε ηνπ Κ.Μαληδ. γηα ηα Δγθαί-

ληα ηνπ ΗΚΑ Αιίκνπ ηελ 20.9.2006, κε παξνπζία πθππ. Γεξ. Γηαθνπκάηνπ θαη 

δηνηθεηή Ησ. Βαξζνινκαίνπ, γ) πξφζθιεζε Κ. Μαληδ. ζηελ ηειεπηαία πξνεθιν-

γηθή νκηιία ηελ 20.10.2006 ζηε Θνπθπδίδνπ, δ) ηεχρνο κε ηίηιν «Μηιάκε κε ην 

έξγν καο, ηα Οηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, Ζ αιήζεηα είλαη φηη …», ε) δίθπιιν κε ηίηιν 

«Οη λένη απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε επέλδπζε», ζη) ηξίπηπρν κε ηίηιν «4 ρξφληα 

Νέα θνηλσληθή αληίιεςε», δ) δίθπιιν «Γεκηνπξγνχκε ρψξν ζηάζκεπζεο ζηελ 

αγνξά Θνπθπδίδνπ», ε) ηξίπηπρν «5 Ηνπλίνπ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, 

ζ) Νέα Γεκ. Αληηι. Έθηαθηε έθδνζε «Μαληδνπξάλεο 38%», η) «Αλνηρηή επηζην-

ιή Κ. Μαληδνπξ.» κε ηίηιν «Πνηνη θνξντδεχνπλ ηνπο δεκφηεο», ηα) δηαθεκηζηηθφ 



Γήκνπ Αιίκνπ θαη Αθηή Ζιηνπ, «Ζ Γηνξηή ηεο Μνπζηθήο», ηβ) ςεθνδέιηην 

ζπλδπαζκνχ, ηγ) εθεκεξίδα «Αιηκνο» θ.21, Ηνχιηνο-Αχγ-επηέκβξηνο 2006, κε 

ηίηιν Δπξεία παξάηαμε – Ηζρπξφο ζπλδπαζκφο», ηδ) έγγξαθν ηεο 15.5.2006 ηεο 

Διιεληθήο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ «4νπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Φφξνπκ» 

(ππνγξαθή Ναηάζα Θενδσξαθνπνχινπ, απφ ηειενκνηνηππία Papadimoulis 

Dimitri) πξνο ην Γήκαξρν Κ. Μαληδνπξάλε, κε επραξηζηίεο «γηα ηελ άκεζε απφ-

δνρή πξφηαζήο καο απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ ζαο . . . γηα ηε θηινμελία ζε εγθαηα-

ζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, λέσλ πνπ κεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 4νπ Κνηλσληθνχ 

Φφξνπκ . . ..Δθηηκνχκε φηη κε ηε ζπγθεθξηκέλε απνδνρή ζαο επηβεβαηψζαηε ην 

ζθνπφ θαη ηεο νπζία ηεο Σ.Α. πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηάινγν θαη 

ζπλάθεηα κε ηε θνηλσλία». 

 Β.- ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ησλ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ: πνιχπηπρν Αξγ. Αξγπξίνπ, άιιν 

δηαθεκηζηηθφ, θαη επηζηνιή ηνπ πξνο δεκφηεο, πνιχπηπρν Ν. Σζακπαξιή θαη 

δίθπιν, Σάληαο Γνχδε, Βάζσο Καςάιε, Βαζίιε Κνπή, Παλαγηψηε Πηεξξάθνπ, 

Γηάλλε Μαπξίδε, Άξε Καιάξγπξνπ, πνιχπηπρν Μαξίαο Νεξνχηζνπ, Βαζίιε Υα-

ξάθνγινπ, θεηγ βνιάλ κε πξάζηλν ρξψκα «ηεξίδνπκε ςεθίδνπκε Αληψλε Φνπ-

ζηέξε» κε ππνγξαθή «θίλεζε δεκνηψλ Αιίκνπ» (=ππνςήθηνο κε Κ. Μαληδ.). 

 Γ.1.- ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ: Έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εθινγηθψλ παξα-

βάζεσλ κε αξ.πξ. 17/2.10.2006 πξνο Κ. Μαληδ. κε ζέκα «Κιήζε ζε αθξφαζε» 

κεηά θαηαγγειία Η.Σαξαζηάδε,πνπ αθνξά «αλάξηεζε αθηζψλ θαη παλφ ζε θνιψ-

λεο θαη γσλίεο πνπ δηαζηαπξψλνληαη νδνί κεγάιεο θπθινθνξίαο»(απφ ΚΜ). 

 Γ.2.- ΑΠΡΔΠΔΗΔ ή «ΑΡΝΖΣΗΚΟ ζρφιην»: Γηα Αληψλε Φνπζηέξε,  α) 

«Καη αληηδήκαξρνο θαπζίκσλ ζηνλ ΄Αιηκν», β)θέηγ βνιάλ κε ηίηιν«ΑΛΟΤΚ-OIL,  

ΦΟΤΣ-OIL εμππεξέηεζε άκεζε» «κελ μαλαςεθίζεηε ιακφγηα», γ) θέηγ βνιάλ 

«Μαληδνπξάλεο-Αινχθνο Α.Δ.» κε κπιέ θαη πξάζηλν ρξψκα ζε θάζε φςε, κε 

θσηνγξαθίεο νηθνπέδνπ (ππνζέησ ζην Λφθν Παλί) θαη ηεο ηεηξαφξνθεο νηθνδν-

κήο πνπ αλήγεηξε ν Αι. Αι., ακέζσο κεηά ηε δεκαξρία ηνπ, κε ίδην ππφηηηιν. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ:  



ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 10.12.2004 Μαξία Νεξνχηζνπ, Πξφεδξνο Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ 

Γήκνπ Αιίκνπ, Γελ ππνηάζζνκαη ζε ζθνπηκφηεηεο, ηεο 8.9.2005 Μάξηνο θνξ-

ηζήο, Καζεκεξηλή θαη αδπζψπεηε ε κάρε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

ηεο 25.11.2005 Άιηκνο, Νέα νλφκαηα ζην ςεθνδέιηην Μαληδνπξάλε, ηεο 15.10. 

2006 Δθξεθηηθφ ην πξφβιεκα ησλ απνδεκηψζεσλ γηα λένπο ρψξνπο, Σν έξγν 

θαη νη πξνηεξαηφηεηεο Μαληδνπξάλε,  ΣΑ ΝΟΣΗΑ Οθηψβξηνο 2005 Κ. Μαηδ. 

Δλφηεηα-ζπκπαξάηαμε-αλαλέσζε, Παξαιαβή ιεσθνξείσλ γηα δεκνηηθή ζπγθνη-

λσλία, Φηιαλζξσπηθφο αγψλαο (θσην Κ.Μαληδ. κε ην Ρσζζίδε/ Οιπκπηαθνχ), 

Αχγνπζηνο 2006 Μαξία Νεξνχηζνπ, Με ηφικε, ζηγνπξηά θαη φξακα γηα έλα αθφ-

κα θαιχηεξν Άιηκν , ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 22.4.2006 Δγθαηληάζηεθε ηελ 

Πέκπηε 13 Απξηιίνπ, Καη δεχηεξν ΚΔΠ ζηνλ Άιηκν, θαη Απνμήισζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηεο 31.3.2006 Ο Αξγ.Αξγπξίνπ δήισζε … ηξαηηψηεο ηεο 

παξάηαμεο, Οθηψβξηνο 2006, Κφζκεκα ν Δ‘ Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ζην ΄Αλσ 

Καιακάθη, θαη Αιηκνο θαη πνιηηηζκφο, ηεο 16.9.2006 Δγθαίληα εθινγηθνχ θέληξνπ 

ηνπ Κψζηα Μαληδνπξάλε,  ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2006 Αξ. Αξγπξίνπ: 

πκπαξαζηέθνκαη ζηνλ Κ. Μαληδ., Ηνχληνο 2006, Γ‘ Γηεζλέο πκπφζην γηα ην 

Θνπθπδίδε, Αιηκνο, Σα αξγπξά θνξίηζηα ησλ Σξαρψλσλ, Ο δεκφζηνο απνινγη-

ζκφο ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ Κ. Μαληδ., ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ Μάηνο-Ηνχληνο 2006 

Απνινγηζκφο δεκάξρνπ Κ. Μαληδ. Γεκηνπξγηθά ρξφληα θαη επνίσλν κέιινλ, 

Ηνχληνο-Αχγνπζηνο 2006, Ο Μαληδνπξάλεο θπξηαξρεί ζηνλ ΄Αιηκν, ΠΑΡΟΝ 

25.6.06 Καηαγγειίεο γηα ζηεκέλνπο δηαγσληζκνχο ζην Γήκν Αιίκνπ, ΔΗΓΖΔΗ 

Ηνχληνο (2006) Απνθαιχπηνπκε απφξξεην γθάινπ θ.α., ρ.ρ. αξ.θ.46, Δπηηέινπο 

ΗΚΑ,  ΑΗΥΜΖ Ηνχιηνο 2006, Ο 2νο δεκφζηνο απνινγηζκφο ηνπ δεκάξρνπ, θαη, 

Έλα είλαη ην ΠΑΟΚ (θσην Οξθαλνχ-Πέηζα), ηεο 15.8.—15.9.2006 Υιηαξή ε 

κάρε ησλ εθινγψλ ζηνλ Άιηκν, θ.α., Οθηψβξηνο 2006 Γηάλλεο Μπειηάο, ΝΟΣΟ 

PRESS (Αχγ. 2006) Δπραξηζηήξηα επηζηνιή …πξνο Μαξία Νεξνχηζνπ θαη ην 

Γήκν Αιίκνπ γηα ηε κέξηκλα δψσλ, Αχγνπζηνο 2006, Άιηκνο, νη κεηαγξαθέο 

ζπλερίδνληαη, Αλη. Φνπζηέξεο, Ήξζα γηα λα κείλσ, θσην Οξθαλφο, Αλσκεξίηεο, 

Η. Σαξαζηάδεο, Κ. Μαληδνπξάλεο,  CLEVER POLITICS ρ.ρ., Γεκνηηθέο εθινγέο 

2006, θαη γηα ηνλ Άιηκν Μ.Παλνχζε, Αλη. Φνπζηέξεο, Ν. Γεκφπνπινο, θαη γηα 

Γεκνηηθά πκβνχιηα Νενιαίαο, Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 2006, πνιχθπιιν 



αθηέξσκα «Σέζζεξα ρξφληα Μαληδνπξ.» θαη πνιιά ζέκαηα θαη ππνςήθηνη, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΛΗΜΟ ρ.ρ. ηεχρνο 1, Δπαλεθινγή Μαληδνπξάλε βιέπνπλ νη 

δεκνζθνπήζεηο Έμη κνλάδεο κπξνζηά, εζσηεξηθά Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο, 

Πνλνθέθαινο ζηε Υ. Σξηθνχπε γηα Αλσκεξίηε, Γ‘ Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην 

Θνπθπδίδε, «Νπλ αησξνχκαη» Κ. Ενπξάξηο, Ο βίνο θαη ε πνιηηεία ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο Σξεηζήκηζπ ρξφληα Μαληδνπξάλεο,  ηεχρνο 2 ρ.ρ. πλέληεπμε ηνπ Κ. 

Μαληδνπξ. πλερίδνπκε κε ηνλ ΄Αιηκν ζηε θαξδηά καο, θη εζσηεξηθά ππνςήθηνη, 

ΑΓΝΧΣΖ  ρ.ρ. πλαηλεηηθφ δηαδχγην (θσην Μαληδ-Ληαθφπνπινπ-Γξεγνξίνπ. 

 Δ.- ΤΠΔΡΥΟΜΑΡΥΗΑ ΓΡΑΖ : θέηγ βνιάλ κε Αξγχξε Νηηλφπνπιν, 

Φσηεηλή Πηπηιή, πχξν ππξίδσλα. 

 ΓΓ.-  ΑΛΗΜΟ εδψ Ενχκε, Θάλνο Οξθαλφο. 

 Α.- ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ: Σνπ ζπλδπαζκνχ: α)Πξφγξακκα κε ηίηιν Θάλνο 

Οξθαλφο, 2007- 2010 Σν πξφγξακκά καο, Γηαηί ε πφιε καο αμίδεη πεξηζζφηεξα, 

β) ηξίθπιιν,κε  ίδηεο ιέμεηο, γ) κνλνζέιηδν θέηγ βνιάλ«Ζ δηνίθεζε Μαληδνπξάλε 

κε ζπλερείο δαλεηζκνχο θαη θαθνδηαρείξηζε…», θαη άιιν κε «Ο Κ.Μ. θαη ε δηνί-

θεζή ηνπ έπλημαλ ηνλ Αιηκν ζηα ζθνππίδηα..» γ) δίθπιιν, κε ηίηιν απνζπά-

ζκαηα απφ «Πξαθηηθά πλεδξίαζεο Γ.. …» κε ην ηη έιεγε ν Α. Φνπζηέξεο γηα 

ηνλ Κ. Μαληδ. (δηφηη ηψξα ν Α.Φ. ήηαλ ζην ςεθνδέιηην ηνπ Κ.Μ., θαη ν Οξθαλφο 

ήζειε λα ηνλ ππνβαζκίζεη), δ) εθεκεξίδα «Αιηκνο, εδψ δνχκε» αξ. θ. 1, Ηνχιηνο 

2006, αξ.θ.2 Αχγνπζηνο 2006, θαη αξ.θ.3 επηέκβξηνο 2006, ε) πξφζθιεζε γηα 

13.2.(2006) ζε θέηγ βνιάλ, θαη ζε θαλνληθή πξφζθιεζε/θάξηα ζη)  θάξηα κε 

επρέο γηα Καιή Αλάζηαζε, δ) θάξηα/πξφζθιεζε γηα ζπγθέληξσζε 20.10.06, θαη 

θάθεινο, ε) θέηγ βνιάλ κε ππνγξαθή «Κίλεζε Γεκνηψλ Αιίκνπ» κε ζηήξημε ζην 

Θ. Οξθαλφ, ζ) θάξηα κε επραξηζηίεο Θ. Οξθαλνχ, κε πνιιέο θσηνγξαθίεο 

(ίζσο κεηαμχ Α+Β Κπξηαθήο). 

 Α1.- ΣΑ ΠΡΟΖΓΖΘΔΝΣΑ: α) ΠΑΟΚ Αιίκνπ, Πξφζθιεζε γηα εθινγή κε 

ςεθνθνξία, ππνς. δεκάξρνπ κεηαμχ Θ. Οξθαλνχ θαη Ησ. Πέηζα, β) θέηγ βνιάλ 

Γηάλλε Πέηζα, «πζπείξσζε ηνπ πξννδεπηηθνχ ρψξνπ». 



Α2.- ΑΠΡΔΠΔΗΔ-ΑΡΝΖΣΗΚΑ = θέηγ βνιάλ ζε πξάζηλν ρξψκα «Απηή 

ηελ αμηνπηζηία θαη θξπζηάιιηλε δηαρείξηζε ππφζρεηαη ν θ. Οξθαλφο». 

 Β. ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ ησλ ππνςεθίσλ: Αλδξέα Κνλδχιε, Γηψξγνπ 

Ακνηξίδε, Νίθνπ Γξνζφπνπινπ, Μαξίαο Μνπηζάηζνπ, Γήκεηξαο Μαθξή, Άλλαο 

ηξέζθνβηηο, Γηψξγνπ Γθνπβνχδε, Ναπνιένληα Κάληα, Ζιία ηαζηάζε, Μαλψιε 

Βαξδαμφγινπ. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 22.5.2004 Θ. Οξθαλφο, Θα ζέζσ ππνςεθηφηεηα γηα 

δήκαξρνο, ηεο 19.7.2005 Βξψκηθν πφιεκν ζε βάξνο ηνπ θαηαγγέιιεη ν Οξθα-

λφο (θαηά Αι. Αινχθνπ),  ηεο 20.12.2005 Θ. Οξθαλφο, Θα δψζνπκε ηε κάρε γηα 

λα γίλεη ν Αιηκνο δήκνο πξφηππν, ηεο 21.12.2005 Θ.Οξθαλφο, Λ. Αλσκεξίηεο 

θαη Η. Πέηζαο δηεθδηθνχλ ην ρξίζκα ηνπ ΠΑΟΚ ζηνλ Άιηκν (κε ιάζνο θσην ηνπ 

Γησξ. Αλσκεξίηε), ηεο 27.3.2006 Με ηελ ππνςεθηφηεηα Οξθαλνχ ζηνλ Άιηκν, 

Πιεηνςεθηθφ ξεχκα,  ηεο 1.8.2006 Φειά ζέηεη ηνλ πήρε γηα ηνλ Άιηκν ν Οξθα-

λφο, ηεο 2.8.2006 Η. Οξθαλφο Γηα ηε ρξεσθνπία θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ Γήκνπ 

απνινγεζείηε, ηεο 26.10.2006 Ο Οξθαλφο ζηνλ Άιηκν, δήκαξρνο ησλ πνιηηψλ, 

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 26.3.2005 Γηάλλεο Πέηζαο Ζ δηνίθεζε Μαληδνπξάλε 

πξνρσξά ζηελ αιφγηζηε ιήςε δαλείσλ θαη ππνζεθεχεη ην κέιινλ ηνπ Γήκνπ, 

ηεο 3.9.2005 Γ. Πέηζαο, Μπνξψ λα ζπζπεηξψζσ ηηο δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο, 

θαη, Αιηκνο 2003-2004 Απνινγηζκφο δξάζεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηεο 13.5.06 

Αιηκνο Ο Θ. Οξθαλφο ππνςήθηνο (θσηφ Οξθαλνχ-Πέηζα), θαη, Ο Γηάλλεο Σα-

ξαζηάδεο απνρσξεί θαη πξνθαιεί ηνλ Κ. Μαληδ., Απαληήζηε θε Γήκαξρε, ΣΟ 

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2005 (Θ.Οξθ.=) Γεθχξη ηεο Άξηαο θαηάληεζε ην 

θνιπκβεηήξην Αιίκνπ, Ηνχιηνο 2005 Θ. Οξθαλφο Με ζηαζεξά βήκαηα πξνο ηε 

δεκαξρία, Γ.Πέηζαο ζπλέληεπμε, Βαξβάξα Γνχθα Δίλαη απιήξσηε δχν ρξφληα, 

Μαίξε Υαηδάθε Πνιηηηζηηθφ Κέληξν, Κάπνηνη εθβηάδνπλ θαη απεηινχλ, Οθηψβξηνο 

2005 Ζ Γξακκαηέαο ηνπ ΠΑΟΚ ζηνλ Άιηκν, ε πξνεθινγηθφ ελζνπζηψδεο 

θιίκα ν Θ. Οξθαλφο μεθίλεζε ηηο ζπλαληήζεηο κε παξάγνληεο θαη θνξείο, 

ΑΗΥΜΖ Μάξηηνο 2005 Νέα δεκνηηθή παξάηαμε κε επηθεθαιήο ην Γηάλλε Πέηζα, 



Ηνχληνο 2005 Γ.Πέηζαο Μηα λέα πξφηαζε αηζηφδνμε γηα ηνλ Άιηκν, Ηνχιηνο 2005 

Γ. Πέηζαο ππνςεθηφηεηα κε πξννπηηθή, Φεβξνπάξηνο 2006 Θ.Οξθαλφο γηα 

δήκαξρνο ζηνλ Άιηκν, Μάηνο 2006 Αιηκνο, Ο Θ. Οξθαλφο Νηθεηήο, θαη πίζσ 

ζειίδα αλαθνξέο ζε πνιινχο, 15.8.—15.9.2006 ηελ ηειηθή επζεία γηα ηηο εθιν-

γέο, Αιηκνο εδψ δνχκε Θ. Οξθαλφο, ΔΗΓΖΔΗ Απξίιηνο 2005 Απνθιεηζηηθή 

ζπλέληεπμε ζηνλ αλεμάξηεην δ.ζ. Αληξέα Κνλδχιε, GO NOTIA Απξίιηνο 2005 

Γεκήηξεο Καξαληθφιαο Ζ ζεκεξηλή δηνίθεζε έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, θαη 

Δξσηήζεηο νπζίαο ζηνλ Α. Κνλδχιε, Μάηνο 2005, (Θ. Οξθαλφο) Φηινδνμία κνπ 

είλαη λα πξνζθέξσ ζηνλ Αιηκν, ΣΑ ΝΟΣΗΑ, Οθηψβξηνο 2005, Θ.Οξθαλφο, Μηα 

λέα πξννπηηθή γηα ηελ πφιε ηνπ Αιίκνπ (κε θσην Δηξ. Κνλδχιε,  νθίαο 

Κσζηακπάξε θιπ),NOTOS NEWS (θαίλεηαη άλσ δεμηά ηεο θσηνηππίαο) Ηνχληνο 

2006, ζπλέληεπμε (έρεη «θνπεί» ε αξρή ηνπ ηίηινπ, αιιά ζπλερίδεηαη) «πνπ 

πέξαζε απφ ηνλ Αιηκν, ΠΡΧΣΖ Ηνχιηνο 2006 Γπλακηθή έλαξμε ηνπ Θ. 

Οξθαλνχ, θαη, Πάιη εθηφο παξάηαμεο ν Γ. Ληαθφπνπινο, θαη Ζ Αλαγέλλεζε (= 

ηνπ Σαξαζηάδε) πξνθαιεί αλεζπρία, Αχγνπζηνο 2006 Θ. Οξθαλφο, Γηεθδηθνχκε 

δπλακηθά ηελ πξψηε ζέζε, επηέκβξηνο 2006 Θ.Οξθαλφο, Γίλνπκε ηε κάρε θαη 

ζα ηελ θεξδίζνπκε, έθηαθηε έθδνζε 19.10.2006 Ο Αιηκνο γπξίδεη ζειίδα (κε 

απνηειέζκαηα Α‘ Κπξηαθήο), CITY PRESS ηεο 19.9.2006, Ναπνιέσλ Κάληαο, 

Αγσλίδνκαη λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο δσήο ζηνλ Άιηκν. 

 Γ.- ΤΠΔΡΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ α) θέηγ βνιάλ Δπαγγειίαο (Δχεο) Γηαλ-

λνπνχινπ, θαη Γηάλλε Αμαξιή, β) ςεθνδέιηηα ζπλδπαζκνχ. 

 ΓΓ.- ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ Υξήζηνο Γνπξίδαο. 

 α) εθεκεξίδα «Θνπθπδίδνπ θαη … Ησλίαο», αξ.θ.1, επηέκβξεο 2006, 

Αιιάμηε ηνπο ζπζρεηηζκνχο, θαη κε ηνπο ππνςήθηνπο. 

 ΔΔ.1- ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ γηα ηνλ Αιηκν – Ησάλλεο Σαξαζηάδεο. 

 α) εθεκεξίδα «Νένο Άιηκνο» η.1, Ηνχιηνο 2006, Πάκε γηα ηε κεγάιε 

αλαηξνπή, η.2 επη-Οθη. 2006, Ζ Αλαγέλλεζε είλαη εδψ δπλακηθά θη αμηφπηζηα, 

β) επηζηνιή Η. Σαξαζηάδεο, ρ.ρ. «Αγαπεηνί κνπ θίινη Αιηκηψηεο θη Αιηκηψηηζεο», 

γ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 13.5.06 Ο Γηάλλεο Σαξαζηάδεο απνρσξεί θαη πξν-



θαιεί ηνλ Κ. Μαληδ., Απαληήζηε Κε Γήκαξρε, ηεο 15.4.2006 Θνπθπδίδεηνο 

Αζιεηηθή Μαζεηηάδα (Πξφεδξνο Αζι.Οξγαλ. =Σαξαζηάδεο), δ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

10.6.2006 Απνρψξεζε ν Σαξαζηάδεο Με βαξχηαηεο θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Μαλ-

ηδνπξάλε, ε) ΑΗΥΜΖ Μάηνο 2006 Αιηκνο Γ. Σαξαζηάδεο, Νέα παξάηαμε Αλαγελ-

λεζε ζηνλ Αιηκν, θαη, Αζψνο απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ν πξ. δήκαξρνο Αιεμ. 

Αινχθνο, ζη) δηαθεκηζηηθφ ηεο νθίαο Υξπζηθνπνχινπ-Παπαλαγηψηνπ. 

 ΔΔ.2.- ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ-(ζπγθξνηήζεθε (;;) κφλν ζηα 

ραξηηά): α) δειηίν ηχπνπ-πξφζθιεζε γηα δεκνηηθή ζπγθέληξσζε ηελ 9.12.2005 

(θαη δεμίσζε!!), β) πξφζθιεζε-δηαθήξπμε κε γεληθφηεηεο θαη θαηδξφηεηεο. 

 ΣΣ.- Γήκνο Αιίκνπ: Απνηέιεζκαηα εθινγψλ 2006 θαη ζηαπξνί. 

 ΕΕ.- ΑΛΛΧΝ ΓΖΜΧΝ: Α)Αζήλαο α1) ηνπ ζπλδπαζκνχ «Αλνηρηή πφιε»/ 

Αιέμε Σζίπξα κε ηίηιν «Σζηκέλην λα γίλεη», «ζηελ Αζήλα ηεο ξχπαλζεο .. δηεθ-

δηθνχκε»,  «νη ειεχζεξνη ρψξνη θηλδπλεχνπλ», «θεξδίδνπκε ην παηρλίδη», «κπείηε 

ζην παηρλίδη» θαη ζπλέληεπμή ηνπ ζε πεξηνδηθφ, α2) Κψζηα θαλδαιίδε, «ε 

Αζήλα αιιάδεη – Ηδξπηηθή δηαθήξπμε 6.7.2006», Β) Γιπθάδαο, ηαλ νη νξίδνληεο 

είλαη αλνηρηνί ηεο Αζελάο Λπγλνχ, Γ) ηεο Καιιηζέαο, Γεκνηηθή θίλεζε πνιηηψλ, 

Γηψξγνπ Υεηιάθε, γ1) Αιιάδνπκε ην Γήκν καο, Γεκφζηνο δηάινγνο γηα ην θπθιν-

θνξηαθφ ζηε Καιιηζέα, Γ) ηνπ Πεξηζηεξίνπ, Δλεξγνί Πνιίηεο– νθία Αιεμνπνχ-

ινπ, Δ) ΛΑΜΠΔΗΑ Ζιείαο,Αλεμάξηεηε δεκνηηθή θίλεζε Αλνηρηνί Οξίδνληεο κε 

ην Υξήζην Σφιην (ζπλάδειθφ κνπ, δηθεγφξν).  ΤΠΔΡΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ-

ΠΔΗΡΑΗΧ: α) Δλεξγνί Πνιίηεο Γηάλλεο Παλνχζεο, πχξνο Λπθνχδεο, Δχε 

Καξαθψζηα, β) πλαζπηζκφο Πνιηηψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ηεξγίνπ Ησάλλα. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΓΗΑ ηηο ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 2006 ΓΔΝΗΚΑ:  

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ: Οθηψβξηνο 2003, Υπδαία λενθηιεχζεξε επίζεζε, ηνπ 

Άγγεινπ Παπαζπχξνπ, Ηνχιηνο 2005 Πνιχκελε θπιάθηζε ζην Υξ. Κνξηδίδε, 

Φεβξνπάξηνο 2006, Λ.Α. Γεκφζηα Τγεία θαη Σ.Α., Καηξφο ήηαλ …, Ννέκβξηνο 

2006 ηνλ Άιηκν ν Θάλνο Οξθαλφο θαηάθεξε ηε δεχηεξε Κπξηαθή λα εθιεγεί 

δήκαξρνο …., GO NOTIA, Οθηψβξηνο 2004 Σν Φζηλνπσξηλφ μεθίλεκα γηφξηαζε 

ε πλ.Πνι.Αι., Απξίιηνο 2005 ζπλέληεπμε Γ.Καξαληθφια, Γεκηνπξγία κηαο λέαο 



παξάηαμεο,  Ζ ΑΤΓΖ, Οπζηαζηηθή επαθή ηνπ ΤΝ κε ηνπο πνιίηεο θαη ηα πξν-

βιήκαηά ηνπο, νκηιία Αιαβάλνπ, ηεο 27.2.2005 Οη απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 

2006 θαη ν ΤΝ, θαη, Σνπηθέο εμνπζίεο, αξηζηεξά θαη δεκνηηθή πνιηηηθή, ηεο 

24.3.2005 Δηζήγεζε ηεο Γξακκαηείαο ζηελ ΚΠΔ, Ο ΤΝ πξσηνζηαηεί ζηελ 

ίδξπζε απηφλνκσλ δεκνηηθψλ θηλήζεσλ, ηεο 10.4.2005 παξέκβαζε ηνπ Αι. 

Αιαβάλνπ ζηελ ΚΠΔ, Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ πνιηηηθή καο ζηηο εθινγέο γηα ηελ 

Σ.Α., Οη εξγαζίεο θαη νη απνθάζεηο ηεο ζπλφδνπ, ηεο 12.4. 2005 Δηζήγεζε ηεο 

ΚΠΔ πξνο ηηο Ννκαξρ. Δπηηξνπέο θαη ηηο Οξγαλψζεηο ηνπ θφκκαηνο, Γηα ηηο 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2006, ηεο 7.5.2005 Σάζεηο, δηαζηάζεηο, απνζηάζεηο, 

ηεο 19.6.2005 Δλζέκαηα, Με ηηο θνηλφηεηεο θαηά ηνπ θνηλνηηζκνχ, Ο πκκεην-

ρηθφο πξνυπνινγηζκφο, Ζ αλαςειάθεζε κηαο ζπδήηεζεο γηα ηελ απηνδηνίθεζε 

(άξζξα), ηεο 19.6.2005 Ζ πνιηηηθή ηεο αλαλεσηηθήο αξηζηεξάο ζε θξίζηκν 

ζηαπξνδξφκη,Να αλαδείμνπκε έλα ελσηηθφ,αξηζηεξφ, απηνδηνηθεηηθφ πξφγξακκα, 

ηεο 22.6.2005 Αο αλαδείμνπκε ηνλ πνιηηηθφ ιφγν γηα λα είκαζηε εληφο ζέκαηνο, 

ηεο 24.6.2005 π. Λπθνχδεο, Μηα γξακκή αλ δελ πεξπαηάεη, αιιάδεη, δελ 

επηβάιιεηαη, ηεο 25.6.2005 πκβνιή ζηε ζπδήηεζε ηνπ Άθε Μπαδνγηάλλε, ηεο 

26.6.2005 Ο ΤΝ ζπδεηεί γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, θαη άιια, ηεο 28.6.2005 Ο ΤΝ 

ζηε ηειηθή επζεία ησλ απνθάζεσλ γηα ηηο δεκνηηθέο – λνκαξρηαθέο εθινγέο, ηεο 

1.7.2005 Απηνδηνηθεηηθή ή αξηζηεξή παξάηαμε ή … κία απφ ηα ίδηα, ηνπ Μηράιε 

Π. θνχξηε, ηεο 3.7.2005 Γελ έρνπκε ζέζε γηα ραξηησκέλνπο δεκάξρνπο, ηεο 

3.7.2005 Σα 9 + 1 ζεκεία ηεο πνξείαο ηνπ ΤΝ πξνο ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο 

ηνπ 2006, ηεο 10.7.2005 Κακία θεληξηθή ζπλεξγαζία κε ηηο δπλάκεηο ηνπ δηθνκ-

καηηζκνχ, Δλζέκαηα, Σνπηθή απηνδηνίθεζε –Κνηλφηεηα βίνπ, ηεο 12.7.2005 Ο 

ΤΝ απηφλνκα ζηηο λνκαξρίεο θαη ζε κεγάιεο πφιεηο, ηεο 17.7.2005 Γηα κηα 

αξηζηεξή απηνδηνηθεηηθή πξφηαζε ζηελ Αζήλα, ηεο 24.7.2005 απφθαζε ηεο 

ΚΠΔ, Να αλαδείμνπκε ηελ αξηζηεξή, ξηδνζπαζηηθή θαη νηθνινγηθή καο πξνζέγ-

γηζε κέζα απφ ζπκκαρίεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο αξηζηεξάο ησλ θηλεκάησλ 

θαη ηεο νηθνινγίαο, ηεο 27.7.2005 Αλαγθαίνο ν δηάινγνο γηα ηνλ απηνδηνηθεηηθφ 

αλαζρεδηαζκφ, ηεο 2.8.2005 Μεζνδεχνπλ ηελ εθινγή γαιάδησλ δεκάξρσλ 

κεηνςεθίαο, θαη άιια, ηεο 4.8.2005 «Γφισκα» κε αλαινγηθφηεξν ζχζηεκα, θαη, 

Αιιάδεη ην θζηλφπσξν ν λφκνο γηα ηηο εθινγέο ζηνπο ΟΣΑ, ηεο 15.8.2005 Οη 



ςεπδαηζζήζεηο, ηα θνζκεηηθά επίζεηα θαη ε αξηζηεξά, ηεο 28.8. 2005 θαη 31.8.05 

Νενιαία θαη δεκνηηθέο εθινγέο (α΄θαη β΄κέξνο), ηεο 31.8.2005 Σν 42% θαη ν 

ΤΝ, ηεο 18.12.2005 Έλα εκπλεπζκέλν δεκνηηθφ θίλεκα, ηεο 23.2.06 Αξηζηεξά 

θαη απηνδηνίθεζε, ξακά καο ε βηψζηκε αλάπηπμε κε νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν, We have a dream, ηεο 6.8.2006 Γηα λα δηαβάδνπκε θαιχηεξα ηηο 

δεκνζθνπήζεηο, Γλψζε, θξίζε θαη ςπρξαηκία, ηεο 12.8.2006 πλεξγαζία γηα ηε 

Μεζζελία απφ ελεξγνχο πνιίηεο, ηεο 3.9.2006 Αι.Αιαβάλνο Ζ θπβέξλεζε έρεη 

πάξεη ρξπζφ κεηάιιην ζηελ θνηλσληθή αζιηφηεηα, Θεζζαινλίθε, Σα πξψηα 

νλφκαηα ππνςεθίσλ παξνπζίαζε ν Σάζνο Κνπξάθεο, ηεο 5.9. 2006 Απφθαζε-

κήλπκα ηεο ΚΠΔ, ε ζέζε κάρεο ν ΤΝ γηα ηηο δεκνηηθέο, ηεο 10.9.06 Ο ράξηεο 

ησλ ππνςεθίσλ ηνπ ΤΝ ζηνπο δήκνπο ηεο Β‘ Αζελψλ (κε αλαθνξά θαη ζην 

Λ.Α.), ηεο 23.9.2006 ΟΣΑ θαη Δπξσπατθή ΄Δλσζε, ηεο 17.9.06 Πάκε αιιηψο 

ζηνλ Κνξπδαιιφ, ηεο 20.9.2006 Αλνηρηή Πφιε, Πξνυπνινγηζκφο ησλ πνιηηψλ, 

θαη, Αλνηρηή Πφιε- Δλεξγνί Πνιίηεο: Βίνη αληίζεηνη ;;, ηεο 24.9.06 Πσο θεξδίδεηαη 

ην παηρλίδη (ηνπ Αι. Σζίπξα), ηεο 27.9.2006, Σνπηθή Απη/ζε θαη Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή, θαη,  Πινχζηνο απνινγηζκφο ησλ Δλεξγψλ Πνιηηψλ ζηνλ Πεηξαηά, ηεο 

30.9.2006 Ζ ΑΚΟΑ γηα ηηο δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο, ηεο 5.10.2006 Ζ 

απφθαζε ηεο ΚΔΓΑ γηα ηηο δεκνηηθέο–λνκαξρηαθέο εθινγέο, ηεο 6.10.2006 

Πξφγξακκα δσήο θαη ζπλείδεζεο, ηεο 7.10.2006  Γήκνο θαη πνιηηηθέο ζηήξημεο 

νηθνγέλεηαο θαη παηδηνχ,  ηεο 8.10.06 ην Πεηξαηά θεξδίδνπκε ηελ πφιε καο, ηεο 

12.10.2006 ην πιεπξφ ηνπ Γξίηζα ν Αιαβάλνο, Να ρηηζηνχλ ηείρε ζηνλ Πεηξαηά 

πνπ ζα ηνλ πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ θεξδνζθνπία, θαη, Οη ππνςήθηνη ηεο ΑΚΟΑ 

ζε φιε ηελ Διιάδα, ηεο 14.10.2006 Κάιπεο κε δηπιφ κήλπκα, ηεο 15.10.2006 

Κάιπε επζχλεο .. Γηα αλνηρηέο πφιεηο ελεξγψλ πνιηηψλ, ηεο 17.10.2006 

Δληζρπκέλν ην αξηζηεξφ ξηδνζπαζηηθφ ξεχκα απηνδηνίθεζεο, ηεο 18.10.2006 Με 

αηζηνδνμία ζην δεχηεξν γχξν, κηινχλ ππνςήθηνη δήκαξρνη, ηεο 19.10.2006 Ζ 

κάρε ηνπ Β‘ γχξνπ, ηεο 20.10.2006 Κξίζηκε ςήθνο ζην Β‘ γχξν, Χξα επζχλεο 

γηα ηνλ θφζκν ηεο αξηζηεξάο, ηεο 21.10.2006 Τπνβαζκηζκέλνο ν Β‘ γχξνο, 

απεηιείηαη απφ απμεκέλε απνρή, Κξίζηκεο κάρεο γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηνλ 

πνιίηε, ηεο 22.10.2006 Ννκάξρεο θαη δήκαξρνη ηεο πξψηεο Κπξηαθήο κε ηε 

ζηήξημε θαη ηνπ ΤΝ, Ηθαλνπνίεζε απφ ηα απνηειέζκαηα ζην ΤΝ, θ.α. ηεο 



24.10.06 Απνηειέζκαηα εθινγψλ, ηεο 25.10.2006 Κπθιάδεο, Ζ πνιιαπιάζηα 

ζεκαζία ηνπ 5,48%, ηεο 26.10.06 Δθινγέο θαη απηνδηνίθεζε θαη ΤΝ. Αξηζκνί, 

ζπγθξίζεηο θαη πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα, ηεο 28.10.06 Αχμεζε ηηο πξνζδνθίεο γηα 

ην ΤΝ ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ,  θ.α. απνηειέζκαηα, άξζξα θιπ, ηεο 

1.11.2006 Οη ζηαπξνί ηεο Αλνηρηήο Πφιεο,  ηεο 4.11.2006 Οη Καζζάλδξεο 

δηαςεχζηεθαλ, Ο ΤΝ πήξε δχζθνιεο απνθάζεηο θαη ηα θαηάθεξε ζαπκάζηα, 

Δηζήγεζε ηεο ΠΓ πξνο ηελ ΚΠΔ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ 

εθινγψλ 2006, Ηθαλνπνηεηηθφ απφ θάζε άπνςε ην απνηέιεζκα γηα ην ΤΝ, ηεο 

5.11.2006 πλδξηάδεη ε ΚΠΔ, Ο ΤΝ πξνζεγγίδεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα, 

Θεηηθφο ν απνινγηζκφο, δηαθνξεηηθέο νη εθηηκήζεηο, ηεο 24.11.06 Με απφθαζε 

ηεο Πνι.Δπ. Θεζζαινλίθεο ηνπ ΤΝ, Αλεζηάιε επ αφξηζηνλ ε θνκκαηηθή ηδηφηε-

ηα ηνπ Αλδξέα Κνπξάθε (=«επεηδή ζπκκεηείρε ζε αληίπαιε δεκνηηθή παξάηα-

με»), Ο Μηρ. Παπαγηαλλάθεο δεηεί λα ζπγθιεζεί ε ΠΓ, ηεο 26.11.2006 Μ. 

Παπαγηαλλάθεο, Σν ζηπι ηνπ Μπνπηάξε θαη ηνπ Γεκαξά δηεκβφιηζε ην δηθνκ-

καηηζκφ, ηεο 29.11.2006 ρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο Π.Δ. Α΄Θεζζαινλίθεο ηνπ 

ΤΝ γηα ηελ αληηθαηαζηαηηθή δξάζε ζηειερψλ ηεο, Ζ Π.Γ. ηνπ ΤΝ ζπκθσλεί κε 

ηελ απφθαζε γηα ηε Θεζζαινλίθε,  ΑΓΝΧΣΖ ηνπηθή, Φεβξνπάξηνο 2005 Σν 

Κνιπκβεηήξην κε ηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ, Πνιηηηθά κηθξά, Κη άιιεο δηαθνξνπνηή-

ζεηο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ, 16.4.2005 Ο ΤΝ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο Απνθιείεη ζπλεξ-

γαζία κε ην ΠΑΟΚ, 20.5.2006 Ο Λ.Α. θαηαινγίδεη ζην ΠΑΟΚ θνπηκφηεηεο 

ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ ππνςεθίνπ δεκάξρνπ, ηεο 24.5.06 Ο Λ.Α. ππνςήθηνο 

δήκαξρνο Αιίκνπ, ηεο 12.6.2006 Λ.Α. Να βγεί απφ ην ηέικα ν Αιηκνο, ηεο 20.7. 

2006 Δπζείεο βνιέο απφ ην Λ.Α. Γελ έρεη πξνηάζεηο ν Οξθαλφο, ηεο 28.8.2006 

ΗΥΤΡΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΑΗΣΔΗ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ 

(ΚΔΓΚΔ, ζπλέληεπμε Πάξη Κνπθνπιφπνπινπ θαη ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γεσξγίνπ σηε-

ξέιιε), ηεο 19.10.2006 Σα απνηειέζκαηα ηνπ Α‘ γχξνπ ησλ εθινγψλ, ΠΑΡΟΝ 

17.4.05, αξλεηηθφ ζρφιην γηα κέλα= Αξ.Θσκ., ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΠΟΡΔΗΑ ΑΤΣΟΓΗ-

ΟΗΚΖΖ, πεξηνδηθφ, θείκελα Υξ. Παιαηνιφγνπ, Φψηε Κνπβέιε, Δπ. Απνζηφινπ, 

ΔΠΟΥΖ 12.6.2005 Με αθνξκή ηε δεκηνπξγία ζπζπείξσζεο θνξέσλ θαη 

παξαηάμεσλ γηα ην Μεηξνπ. Πάξθν Διιεληθνχ, ή … φηαλ ε βάζε ηεο αξηζηεξάο 

παξαθάκπηεη ηα εκπφδηα ησλ εγεζηψλ ηεο, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.6.2004 



Αιαβάλνο= Γίλνκαη πξφεδξνο ππφ ηξεηο φξνπο,  ηεο 20.5.2006 Οηθνγελεηαθά 

δξάκαηα, ηεο 20.10.06 Αι. Αιαβάλνο, Γξακκή ΤΝ γηα ζηήξημε ΚΚΔ, θαη, Μηα 

άιιε Αξηζηεξά είλαη εθηθηή, ηεο 29.10.06 Ννκαξρηαθή ςήθνο ή εκκέζσο βνπ-

ιεπηηθή ;;, ηεο 16.10.2006, απνηειέζκαηα ζε 28 ζει., ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 

30.7.2005 «Πξννπηηθή» θαη ην ΚΚΔ ηελ αλαδεηά…,  ηεο 8.7.2006 Ο Λ.Α. 

απεπζχλζεθε ζηνπο δεκφηεο Αιίκνπ. . .ΟΥΗ …, ηεο 20.10. 2006 απνηειέζκαηα 

εθινγψλ, ηεο 28.10.2006 Αιηκνο, αιιαγή θξνπξάο, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηνχιηνο-

Αχγνπζηνο 2005 Νέα θίλεζε γηα ηελ αιιαγή ζην Γήκν Αιίκνπ, Αχγνπζηνο 2006 

Κνηλσλία ηεο γλψζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ, Οθηψβξηνο 2006 Αέξαο 

Νίθεο ζηνλ Άιηκν κε ην Λ.Αλσκεξ., Ννέκ-Γεθέκβξηνο 2006 πγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνπο δήκνπο ησλ Ννη. Πξναζηίσλ, ΔΛΛΖΝΗΚΟ επηέκβξηνο 

2005 Ζ ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα πνπ ιπκαίλνληαη ηελ Παξαιία, ππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ΠΡΧΣΖ επηέκβξηνο 2005, Λ.Αλ. Ο Άιηκνο είλαη ε 

πξψηε κνπ αγάπε, ηνπ Ννεκβξίνπ 2005 Ζ πξψηε θνηλή δεκφζηα εκθάληζε 

(δεκνζηεχεη θσηνγξαθία πνπ, απιή παξαηήξεζε δείρλεη φηη, πξνέξρεηαη απφ 

θνιιάδ δχν θσηνγξαθηψλ), Απξίιηνο 2006, Απνρψξεζε απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ΠΑΟΚ ν Λ. Αλσκεξ., Ηνχιηνο 2006 Πάιη εθηφο παξάηαμεο ν Γ. Ληαθφπνπινο 

…, Ννέκβξηνο 2006 κε απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ, ΑΓΝΧΣΖ ηνπηθή,  

20.10.05 Ο Άιηκνο κε αγάπε Αλσκεξίηε, Ησ. Πέηζαο, ππ. δήκαξρνο, Δληειψο 

αλαμηφπηζηε ε δηνίθεζε ηνπ Κ. Μαληδνπξάλε, ΑΓΝΧΣΖ ρ. εκεξ. ΑΛΗΜΟ ..,  

ΑΗΥΜΖ Γεθέκβξηνο 2005 Τπνζηεξίδεη Οξθαλφ … ζπλέληεπμε ηεο Καο Κσζηα-

κπάξε, Πέηζαο Ησάλλεο, ππ.δήκαξρνο Αιίκνπ/επρέο, θη άιισλ δ.ζ., ΖΜΔΡΖΗΑ 

ηεο 21,22.1.2006 ηέξγηνο Πηηζηφξιαο, Απφθαζε ηψξα γηα ΤΝεξγαζία κε 

ΠΑΟΚ, θαη, Σν κεηέσξν βήκα ηνπ Αι. Αιαβάλνπ θαη ηνπ ΤΝ,  ΔΘΝΟ 21.5. 

06 Πιαθφλ ζηηο δαπάλεο (=ησλ ππνςεθίσλ), ΔΝ (δηαθέξνλ γηα απηνδηνίθεζε) 

ρ.ρ., Α. Αιαβάλνο Πξφθιεζε γηα ηε κεγάιε Αξηζηεξά νη δεκνηηθέο εθινγέο, 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο Ζ ςήθνο ζηε πλεξγαζία γηα ηε Μεζζελία είλαη γηα ην 

ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ,  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΤΠΟ 31.8.2006 Γήκνο Αιίκνπ, Λ.Α. 

Δξρφκαζηε γηα λα ππεξεηήζνπκε ηνπο δεκφηεο Αιίκνπ, ΒΖΜΑ 10.9.2006 

Φνπληψλεη ην «αληάξηηθν» πφιεσλ, ηα δχν κεγάια θφκκαηα πξνζπαζνχλ κε 

αθφξεηεο πηέζεηο θαη δηαγξαθέο λα θαηαζηείινπλ ηελ «επαλάζηαζε», ΔΗΓΖΔΗ 



ρ.ρ. Ο Άιηκνο έρεη αλάγθε απφ δήκαξρν θαη φρη απφ δηαρεηξηζηή, θαη, Με 

απφθαζε ηεο Γ. πλέιεπζεο ηνπ ΤΝ (= ηεο 15.1.2006),. Γελ θαηεβαίλεη ν πλ-

αζπηζκφο ζηηο εθινγέο, ρ.ρ. Ο Αληηλνκάξρεο Αζελψλ Λ.Αλσκ., ππνς.δήκαξρνο 

Αιίκνπ, Ξεθάζαξνο θαη εηιηθξηλήο,  ρ.ρ., Οη αληίπαινη ηνπ δεκάξρνπ (Κ. Μαληδ.), 

κε ηε θσηνγξαθία ηνπ Λ.Α. θαη ην ζήκα ηνπ ΤΝαζπηζκνχ (πξνβνθαηφξηθα), 

έθηαθηε έθδνζε, εθινγέο 2006,  ρ.ρ. Πξνβάδηζκα ζηνλ αλεμάξηεην ζπλδπαζκφ 

ηνπ Λ.Α. απφ ην ιαφ ηνπ Αιίκνπ (θαη κε θσηνγξαθίεο ππνςεθίσλ), ΓΔΛΣΗΟ 

ΣΤΠΟΤ- ΝΟΣΗΑ ΠΡΟΑΣΗΑ, κε πνιιέο θσηνγξαθίεο ππνςεθίσλ. Δθηχπσζε 

ζπλέληεπμεο ηνπ Λ.Α. ζηε ηνπηθή εθεκεξίδα «Αιίκνλν». εκείσζε: Άιιεο εθε-

κεξίδεο, πην θάησ, METROPOLIS 17.10.2006 Ζ επφκελε εκέξα ησλ δεκνηηθψλ 

εθινγψλ, CITY PRESS Σα θφκκαηα ηελ επφκελε εκέξα, ΑΓΝΧΣΖ ρ.ρ. 

Ακθηζβήηεζε ηνπ 42% ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, 

****  ΤΝΑΠΗΜΟ – Απνθάζεηο θαη ζηάζε γηα δεκνη.εθινγέο 2006 

 ρφιηα: Ο ΤΝ ηε πεξίνδν εθείλε, κε πξφεδξν ηνλ Αι.Αιαβάλν, πξαγκα- 

ηνπνηνχζε ηελ ιεγφκελε «αξηζηεξή ζηξνθή». Δίρε αξρίζεη λα κνξθνπνηείηαη θαη 

ην πξψην ζρήκα ηνπ ΤΡΗΕΑ, νη ζπκκεηέρνπζεο δπλάκεηο είραλ ηζρπξφ ιφγν. Ο 

Αι. Αιαβάλνο είρε ππνδείμεη σο ππoςήθην δήκαξρν γηα ηελ Αζήλα ην Μηράιε 

Παπαγηαλλάθε, θαη κεηαγελέζηεξα (δελ ζπκάκαη λα επηθαιέζηεθε αηηία, κάιινλ 

«αξρεγηθά») ηνλ Αι. Σζίπξα. Πξνσζνχλην νη ππνςεθηφηεηεο Αι. Σζίπξα ζηελ 

Αζήλα, θαη Θ. Γξίηζα ζην Πεηξαηά. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο εθεκεξίδεο (βι. 

πην πάλσ, ηδίσο= ΑΤΓΖ) ππήξραλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο, εθδίδνληαλ αληηθα-

ηηθέο απνθάζεηο ηεο Κ.Δ., γηα ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο (απηφλνκε 

θάζνδνο, ζπλεξγαζία κε ΠΑΟΚ ή ζπλεξγαζία κε ΚΚΔ θ.α.). πγθαινχληαλ ζπ-

ζθέςεηο ή ζπλδηαζθέςεηο, γηα ιήςε απνθάζεσλ θιπ. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπλερί-

ζσ ηελ ηζηφξεζε ζην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα απηφ. Σα θείκελα κηινχλ κφλα ηνπο. 

 α) πξφζθιεζε ηνπ Σκήκαηνο Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΝ, ηεο 19.1.2005, γηα  

ζπλάληεζε απηνδηνηθεηηθψλ ηελ 5.2.2005, β) εηζήγεζε ηνπ Δπ. Απνζηφινπ ηελ 

5.2.2005, κε πξφηαζε λα ελνπνηεζεί ν αξηζηεξφο πνιηηηθφο ιφγνο κε ηνλ απηφ-

δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηνπηθψλ εθινγψλ θιπ, γ) ΤΝ, ζέζεηο ηεο Ννκαξρηα-



θήο Δπηηξνπήο Β‘ Αζήλαο γηα ηελ 5ε πλδηάζθεςε, ηελ 8-9.4.2005, δ) Απφθαζε 

ηεο πλδηάζθεςεο ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Β‘ Αζήλαο, κε θαηάιεμε ηε ζπγ-

θξφηεζε απηφλνκσλ δεκνηηθψλ θηλήζεσλ θαη ζηφρν (κάιινλ) ηελ απηφλνκε 

θάζνδν, θαη (ζηελ πίζσ πιεπξά) «Αλαθνίλσζε ηεο Π.Γ. ηνπ πλαζπηζκνχ ηεο 

19.4.2005, ε) πλδηάζθεςε Ννκ.Δπ. Β‘ Αζήλαο 8-9.4.2005 ρέδην απφθαζεο, 

ζη) Πξφζθιεζε γηα ηελ Απηνδηνηθεηηθή πλδηάζθεςε 25-26.6.2005, εηζεγεηέο 

θαη ζέκαηα, δ) εηζήγεζε Θαλάζε Μπαξηδψθα, Πξφηαζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

κάρεο ησλ δεκνηηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ εθινγψλ, ε) Γηα λα εληζρπζεί ε παξνπ-

ζία ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο ζηελ Σ.Α., κε πξφηαζε ησλ ππνγξαθφλησλ 

«λα απεπζπλζνχκε ζην θφκκα, θαη κε δεκνςήθηζκα», ζ)«Ζ αξηζηεξή απάληεζε 

ζηε ζπληαγκαηηθή δέζκεπζε γηα 2 βαζκνχο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αλάγθε γηα 

αηξεηφ Πεξηθεξεηάξρε θαη αηξεηφ Π..», ησλ ππνγξαθφλησλ, η) πξνηάζεηο ηνπ 

Σκήκαηνο Αζιεηηζκνχ κε ζέκα «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Αζιεηηζκφο», Μάηνο 

2005, ηα) πλδηάζθεςε Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΤΝ ηελ 25-26.6.2005 «Αξηζηεξά θαη 

Απηνδηνίθεζε Πξνβιήκαηα – Πξννπηηθέο» ηνπ Υξήζηνπ Παιαηνιφγνπ, ηβ) «5 

ζεκεία γηα πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε (ζρεηηθά κε ηελ εθινγηθή κάρε ζην 

Γήκν ηεο Αζήλαο) ζηε πλδηάζθεςε ηεο Α‘ Αζήλαο, κε ζεκείσζή κνπ «3.11. 

2005», ηγ) απφθαζε Ννκαξρηαθήο Οξγάλσζεο Α‘ Αζήλαο, ζπλεδξίαζε 3.11.05 

ρσξίο ππνγξαθέο, κε «ακθηζβήηεζε»/επηθπιάμεηο γηα ηελ ππνςεθηφηεηα Α. 

Σζίπξα, θαη ζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηαο Μηρ.Παπαγηαλλάθε, ηδ)θείκελν ηέξγηνπ 

Πηηζηφξια «Πξνο ηελ Κ.Π.Δ. ηνπ ΤΝ, 5-6.11.2005» γηα επξχηαηε ζπζπείξσζε, 

ηδίσο ζηνπο 3 κεγάινπο δήκνπο, ηε) εηζήγεζε ηεο Π.Γ. πξνο ηελ ΚΠΔ γηα ηηο 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2006, ηεο 5.11.2005, ηζη) πλαζπηζκφο Ρηδνζπα-

ζηηθήο Αξηζηεξάο, Πξσηνβνπιία γηα ηε ζπζπείξσζε ηεο Αξηζηεξάο, «Γηα έλα 

ζρέδην παξέκβαζεο ζηα πξνβιήκαηα ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ θαη ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο, απφ ζήκεξα κέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 2006, ηδ) θείκελν 

«Απφθαζε ηεο Κ.Δ. ηεο 19.4.2005 γηα ηηο Γεκνηηθέο εθινγέο» ηεο ΟΚΓΔ 

(Οξγάλσζε Κνκκνπληζηψλ Γηεζληζηψλ Διιάδαο) ηε) Γεκνηηθέο-Ννκαξρηαθέο 

εθινγέο 2006, πκπεξάζκαηα, ηνηρεία-Ζ λέα θάζε» κε ππνγξαθή Αξηζηεξή 

Αλαλέσζε Ννέκβξεο 2006, κε ζηνηρεία, κε «Γήισζε – δηεπθξίληζε ςήθνπ» 

κειψλ ηεο ΚΠΔ, θαη δήισζε ηνπ Η. Μπαιάθα, θαη θείκελν κε ππνγξαθή 



Αξηζηεξή Αλαλέσζε, θ) Αιιαγή πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη ΤΝ, άξζξν ζηελ 

Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία 26.11.2005 ηνπ Η. Μπαιάθα. 

 ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΗΠΡΑ-ΓΡΗΣΑ ζηελ παξαιία Αιίκνπ: α) ΒΖΜΑ 16.7.2006 

Σν λνκνζρέδην γηα ηνλ αηγηαιφ – Ση πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο, β) ΑΤΓΖ 19.7.06 

Δθρσξνχλ ηα ηνπξηζηηθά θηιέηα ζε ηδηψηεο, ηεο 25.7.2006 Γσξεάλ πξφζβαζε 

ζηηο παξαιίεο, Ζ Αλνηρηή πφιε θαη ην Ληκάλη ηεο αγσλίαο εμφξκεζαλ ηε Κπξηαθή 

ζηελ πιαδ Αιίκνπ, ηεο 26.7.2006 Φξάδνπλ κε λφκν ηηο παξαιίεο, ηεο 27.7.2006 

Μηθξαίλνπλ ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, γ) Δπηζηνιή ηεο 31.7.2006 ησλ Δπγε-

λίαο Εαθπλζηλνχ, ηέσο γξακκαηέα ΠΚ Αιίκνπ ΤΝ, θαη, Αξ.Θσκ.δηθεγφξνπ, 

δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, κε δηακαξηπξία δηφηη αγλνήζεθαλ άιιεο δεκνηηθέο θηλή-

ζεηο ησλ παξάιησλ δήκσλ, γηα κε αλάδεημε άιισλ ζεκάησλ π.ρ. απζαίξεησλ 

θαηαζθεπψλ, εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θιπ, θαη ππφκλεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

«πλεξγ. Πνιηηψλ», δ) ΑΤΓΖ ηεο 17.8.2006 κε δεκνζίεπζε ηεο επηζηνιήο, ε) 

ΑΤΓΖ 27.9.2006 θαλδαιψδεο παξαρψξεζε ηνπ Πάξθνπ Φινίζβνπ ζε ηδηψηεο. 

 ΤΝ, Π.Κ. Διιεληθνχ: α) έγγξαθν ηεο 12.4.2005 πξνο ηε Ννκ.Δπηηξ.Β‘ 

Αζήλαο ηεο «ΠΚ Διιεληθνχ-Ν. Γαζθαιάθνο» γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Πξνθφπε 

(Αθε) Μπαδνγηάλλε, ηε ραξαθηεξίδεη αξλεηηθή, β) έγγξαθν ηεο ΠΚ Διιεληθνχ, 

πξνο ηελ εγεζία ηνπ ΤΝ, ηεο 2.6.2005 κε ζέκα «Πξαμηθφπεκα ζην Διιεληθφ», 

γ) ΑΤΓΖ 5.8.2005 Γηα ηελ Π.Κ. Διιεληθνχ, «Πξαμηθφπεκα θαη φρη αλαζπγθξφ-

ηεζε», δ) θείκελν ηεο 26.9.2005 κειψλ ηεο Π.Κ. Διιεληθνχ, πξνο ηελ Κ.Π.Δ. 

ηνπ ΤΝ, κε ρεηξφγξαθν ηίηιν «Ζ αιήζεηα γηα ηελ «αλαζπγθξφηεζε» ηεο Π.Κ. 

ΤΝ ζην Διιεληθφ», ε) θείκελν ηεο ΤΝ - Π.Κ. Διιεληθνχ (πξνθαλψο κεηά ηελ 

«αλαζπγθξφηεζε»), Οθηψβξεο 2005, θαηά ηνπ Ηνξδάλε Δθξαηκίδε πνπ είρε 

θεξδίζεη ηηο εθινγέο γηα δεχηεξε θνξά, ζη) ΡΗΕΟΠΑΣΖ Αλαθνίλσζε ηεο 

Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Βάζεο ηνπ ΚΚΔ ζην Διιεληθφ, γηα δηαγξαθή ησλ Υξ. 

Κνξηδίδε θαη Ρνδήο Γεσξγαθάθε, δ) ΑΤΓΖ 11.11.2005, Σν ΚΚΔ δηέγξαςε 

ζηειέρε ηνπ γηα … ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΝ ζην Διιεληθφ θαη ηε Γιπθάδα. 

 ****  ΤΝ, Π.Κ. ΑΛΗΜΟΤ, θξίζε γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο 



 ρφιηα: Με βάζε ην πνιηηηθφ πιαίζην, πνπ δηακνξθσλφηαλ ή είρε δηακνξ-

θσζεί ζην ΤΝ γεληθά, ε Π.Κ. Αιίκνπ, ζε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηεο, απφ 

ην Μάξηην-Απξίιην 2005, κε ΟΜΟΦΧΝΔ απνθάζεηο, έθαλε ζπλαληήζεηο κε 

Λ.Α., Υξ.Γνπξίδα, Αλ.Κεθαιά θ.α., γηα ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζπλεξγαζίαο, 

θαη ηε 15.1.06 έιαβε απφθαζε κε πνζνζηφ 75% γηα ηελ επίηεπμε ζπλεξγαζίαο. 

Οξηζκέλα κέιε θη ν Γξακκαηέαο, καδί κε ζπληξφθνπο ηνπ ΤΡΗΕΑ, παξέβιεςαλ 

ηηο ελέξγεηεο/απνθάζεηο απηέο, θη (ελψ κέρξη ηφηε ΓΔΝ δηαηχπσλαλ αληηξξήζεηο) 

επεδίσθαλ ηελ επηβνιή ηεο απηφλνκεο θαζφδνπ, επηδηψθνληαο ηε ιήςε δηαθν-

ξεηηθήο απφθαζεο, κε «αλνηρηή ζπλέιεπζε» παληφο ελδηαθεξνκέλνπ, γηα ηε 

πλ.Πνι.,δει. θαη πξνζψπσλ πνπ ζα εκθαλίδνληαλ πξψηε θνξά, απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα λα ςεθίζνπλ (είραλ ηε δπλαηφηεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο πξνζψπσλ). 

Σειηθά επεηδή δελ επεηεχρζε απηφ, ηε 15.6.2006 έθαλαλ ζπγθέληξσζε ζην 

θηίξην ΣΔΔ/ΓΔΜΔ, θη ίδξπζαλ άιιε παξάηαμε. ΔΝΧ ν ΤΝ θεληξηθά θαη ηνπηθά 

ζηήξηδε ηελ επηινγή γηα ζπκκεηνρή ζην ζπλδπαζκφ κε Λ.Α. (κε ζπκκεηνρή ζηε 

ζπγθέληξσζε γηα ηα εγθαίληα ηνπ εθινγηθνχ θέληξνπ θαη ζηε θεληξηθή, ζην Άλσ 

Καιακάθη, θαη ηνπ θαζεγ. Γηάλλε Παλνχζε, ππνςήθηνπ γηα ηε Ννκ. Αηηηθήο, θαη 

ηεο φθεο Παπαδφγηαλλε, Γξακκαηέα Β΄Αζήλαο θη άιισλ ζηειερψλ). Σα έγγξα-

θα ην απνδεηθλχνπλ. Ζ θξίζε ζηελ Π.Κ.  δεδνκέλε. Σα απνηειέζκαηα γλσζηά. 

 α) θείκελφ κνπ ρ.ρ. (ζεκ. Μάξηηνο (;) 2005, ιέγσ «ηψξα πνπ ηειείσζε ην 

θαηαζηαηηθφ ζπλέδξηφ καο, δει. 9-12.12.04)», κε δήισζή κνπ γηα ηε ζηάζε κνπ 

(θαη άιισλ) θαηά ηελ εθινγή Γξακκαηέα ηεο ΠΚ, θαη κε γεληθφηεξα ζέκαηα,  

 α1) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ κε ηίηιν «23.5.2005 ζπλάληεζε (ζηελ 

νδφ) Κπζεξίσλ 37, ψξα 8.30 κ.κ.» (είρε λνηθηάζεη θαηνηθία ν Απ.Σδ.), γηα ηηο 

ηνπνζεηήζεηο Υξ.Γ(νπξίδα), Μαλ. Φάξνπ, Βιάζζε Παχινπ, Καξαληθφια Γεκ., 

Λεσλ. Αλσκεξίηε, η.Γηακαληή, Μηρ. θνχξηε, Σάζνπ Κεθαιά, νθ.Κσζηακπά-

ξε θ.α., θαη ζην ηέινο ππφκλεζε πξνο εαπηφλ «Μέρξη 3.6.2005 φινη λα θαηά-

ζέζνπλ πξφηαζε. Μέρξη 10.6.2005 ε Δπηηξνπή λα ζπλζέζεη». Δπηηξνπή= Υξή-

ζηνο, Αξηζηείδεο, Λεσλίδαο, Σάζνο, Μαλψιεο. 



β) θείκελν «Δηζήγεζε γηα ηε πλέιεπζε ηεο Π.Κ. 22.6.2005», Ηνχληνο 

2005, ρσξίο ππνγξαθή=είκαη βέβαηνο ή εθηηκψ ηνπ Γξακκαηέα  ηεο ΠΚ ηαχξνπ 

Παπαγηαλλφπνπινπ, κε ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε πλεξγ. Πνι. γηα ηνλ Άιηκν, θαη 

γηα ηηο ζπλαληήζεηο- δηεξγαζίεο- επαθέο πνπ γίλνληαη, θιπ,  

γ) θείκελν κε ηίηιν «Σνπνζέηεζε Αξ. Θ. ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΤΝ Αιίκνπ 

ηελ 12.9.2005 γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο» (κε ζεκείσζε: Δλζσκαησκέλεο 

ζπκπιεξψζεηο, πνπ είρα θάλεη ζε πξνεγνχκελε εθηχπσζε, ρεηξφγξαθα), κε 

θξηηηθή ζηελ απφθαζε ηεο ΚΠΔ γηα ηελ αληίιεςή καο γηα ηελ Σ.Α., γηα ηελ θνκ-

καηηθνπνίεζε ησλ εθινγψλ, απφ ηα άιια θφκκαηα («γηαηί εκείο ηη θάλνπκε;;»), 

κέζα ζηνπο ζεζκνχο ή έμσ απφ απηνχο;; κε θαηάιεμε «λα θάλνπκε απηφ πνπ 

κπνξνχκε» (= ζπλεξγαζία κε Λ.Α.), ην ίδην θείκελν κε ρεηξφγξαθεο ζπκπιεξψ-

ζεηο, δ) ζεκείσζε ηνπ Θέκε Γαιέδηνπ (πίζσ απφ πξφζθιεζε Κ.Μαληδνπξάλε) 

γηα ηε ζηάζε ηνπ Ν. Βακβαθάξε, ε) επηζηνιή ηνπ Παλαγηψηε Λαπξεληηάδε, ππέξ 

ζπλεξγαζίαο κε Λ.Α. (δελ κπνξνχζαλ λα παξεπξεζνχλ ζηε Γ),  

ζη)θείκελν κε ηίηιν «Σνπνζέηεζε Αξ. Θσκ. ζηε Γεληθή πλέιεπζε ΤΝ 

Αιίκνπ ηελ 7.11.2005 γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο» κε επαλάιεςε επηρεηξεκάησλ 

ηεο 12.9.2005 θαη πξνζζήθε λέσλ, θαη κε εξσηήζεηο γηα ζπλαληήζεηο απφ ζπγ-

θεθξηκέλνπο ζπληξφθνπο θαη απνθιεηζκφ άιισλ. Να κνπ επηηξαπεί λα επηζεκά-

λσ δχν ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο, πνπ πξνέθπςαλ (απ φζα ειέρζεζαλ απφ 

άιινπο) θαηά ηε ζπδήηεζε, σο κλεκφλην γηα ηνπνζέηεζή κνπ, φηαλ εξρφηαλ θαη 

πάιη ε ζεηξά κνπ,ήηνη ζη1) «Απγή= αλαληηθαηάζηαηε»--θάπνηνο ζα ακθηζβήηεζε 

ηελ αμία χπαξμήο ηεο, θαη εγψ ππεξακχλζεθα απηήο, θαη ζη2) θάπνηνο ζα είπε 

«Να νξγαλψζεη ε Π.Κ. ηε ζπκκεηνρή καο ζηε Γ ηεο πλεξγ.» θαη εγψ ζεκεηψ-

λσ: «Θπκίδσ φηη = Γελ ζπλέζηεζε (=ηε πλεξγαζία) ε ΠΚ., Πξνζήιζακε σο 

πνιίηεο (θαη φρη σο κέιε ηνπ θφκκαηνο, άξα ζηε πλεξγ. δελ δεζκεπφκαζηε απφ 

ηηο εηδηθφηεξεο απνθάζεηο ηνπ, κφλν απφ ην «γεληθφ πιαίζην ή θαηεχζπλζε» 

απηψλ)» γηα λα ππεξαζπηζηψ ηελ ΑΤΣΟΝΟΜΗΑ ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο. Καη ζε 

δχν ζεκεία (θνξπθή 1εο ζει., θάησ κέξνο ηειεπηαίαο ζειίδαο) έρσ ζεκεηψζεη 

«Αληηθαηάζηαζε ηνπ επηθεθαιήο» (δηφηη είρα ΚΑΣΑΦΔΡΔΗ λα ΜΖΝ είκαη ππνςή-

θηνο ζηηο εθινγέο ηνπ 2006, ΑΛΛΑ επηδεηνχζα λα γλσζηνπνηήζσ φηη ζα δεηήζσ 



απφ ηε πλεξγαζία ηελ αληηθαηάζηαζή κνπ, σο επηθεθαιήο εθείλεο),  δ) ΑΤΓΖ 

18.11. 2005, επηζηνιή κνπ κε ηίηιν «Γηα ηηο εθινγέο ηεο απηνδηνίθεζεο» φπνπ 

επηζεκαίλσ (θαηά ηε γλψκε κνπ) αληηθάζεηο πνιηηηθήο ζε θείκελα),  

ε)ρεηξφγξαθν θείκελν, 4 ζειίδσλ, ηεο 22.12.2005 (φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηειενκνηνηππία) ηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ,κε απεχζπλζε «αγαπεηνί 

ζχληξνθνη» (ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΚ πνπ ζα ζπλεδξίαδε), φπνπ θξηηηθάξεη απφ-

θάζεηο ηεο πλεξγ., επηζεκαίλεη (κεηά απφ εθηά ρξφληα!!) φηη ε πληνληζηηθή δελ 

είλαη εθιεγκέλν φξγαλν, φηη δελ παίξλεη απνθάζεηο (ηφηε γηαηί θάλακε 15-18 

ηνπιάρηζηνλ πνιχσξεο ζπλεδξηάζεηο ην ρξφλν;;, γηα λα ΜΖ απνθαζίδνπκε γηα 

ηα ζέκαηα;)  ζηε πληνλ. «νη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη είλαη εηεξνβαξείο» (ζε 

ζρέζε κε ηη ;;), απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ζηε Γ ηεο πλεξ. παληφο ελδηαθεξνκέλνπ 

«πνπ έρεη εθθξάζεη ηε δηάζεζε λα ελεξγνπνηεζεί ζηελ εθινγηθή πξνζπάζεηα» 

(θαη φρη κφλν ησλ ζπλερψο ή κεξηθψο απαζρνινπκέλσλ έσο ηφηε, γη απηή), 

δηαπηζηψλεη «θαζνιηθή άξλεζε ησλ κειψλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, θαη ηεο πιεηνςεθίαο, 

θαηά ηελ άπνςή κνπ (= ηνπ), ησλ κειψλ ηνπ ΤΝ» γηα ζπλεξγαζία κε Λ.Α. (= 

ελψ ε ΠΚ ζηηο 15.1.2006 έιαβε απφθαζε ππέξ ηεο ζπλέρηζεο θαη έληαζεο ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα ζπλεξγαζία κε 75%), «θαηεγνξεί» φζνπο είλαη ππέξ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε Λ.Α. φηη «κάιινλ θάπνηνη, δελ βιέπνπλ παξά κέρξη ηελ απιή 

ηνπ θ. Αλσκεξίηε ην κέιινλ ηεο πλεξ., αθνχ κε απηέο ηηο πξαθηηθέο δελ έρεη 

κέιινλ σο απηφλνκε θίλεζε», αθνχ γξάςεη φηη «γηα ηνλ επηθεθαιήο ηεο πλεξγ. 

δελ ζα ήηαλ κάιινλ θξφληκν λα εθθξαζηεί έλαο θαηαγγειηηθφο ή απαμησηηθφο 

ιφγνο, αθνχ ε πξνζθνξά ηνπ ζηνπο δεκφηεο θαη ηελ θίλεζε δελ κπνξεί λα 

κεδεληζηεί κε θαλέλα ηξφπν . . . κσο δηαηεξψ (= απηφο) θαη πξέπεη φινη λα 

δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα ζηε πνιηηηθή δηαθσλία . . . Θεσξψ φηη γηα ηηο φπνηεο 

εμειίμεηο ππάξμνπλ ζηε δεκνηηθή θίλεζε έρεη δπζηπρψο κεγάιεο επζχλεο…. 

θιπ», θαη ηέινο «…Εεηψ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΤΝ λα απνδνθηκάζεη ηηο απφ-

θάζεηο ηεο πληνληζηηθήο θαη λα ζπκβάιιεη ζε ζπλελλφεζε κε ηα κέιε ηνπ 

ΤΡΗΕΑ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο πλεξγαζίαο ζηε δηεμαγσγή κεγάιεο γεληθήο 

δεκνθξαηηθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο(παιαηψλ θαη λέσλ)..» (σο εάλ ε Γξακ-



καηεία ηνπ ΤΝΑΠ. ήηαλ Δθεηείν, πνπ ζα επηθχξσλε ή αθχξσλε/απνδνθίκα-

δε, απφθαζε Πξσηνδηθείνπ, δειαδή ηεο πλεξγ.Πνι.γηα ηνλ Αιηκν !!),  

ζ) επηζηνιή κνπ «Άιηκνο 23 Γεθεκβξίνπ 2005 βξάδπ» πξνο ην ηαχξν 

(Παπαγηαλλφπνπιν) ζηελ νπνία αθνχ ηνπ ππελζπκίζσ δηάθνξεο πξνηάζεηο, 

ηνπ επηζεκαίλσ φηη «Παξαηεξψ φιν απηφλ ηνλ θαηξφ κηα αβνπιία θαη άξλεζε 

ζπδήηεζεο ηεο πξφηαζεο ρσξίο ιφγν. Δθηφο εάλ εγψ δελ ηνλ αληηιακβάλνκαη. 

θέςεηο, παξαηεξήζεηο θη εθηηκήζεηο απφ ηελ αιιεινπρία ησλ γεγνλφησλ έρσ 

πνιιέο, αιιά κφλν ζθέςεηο», φηη «… κεηά ηα  ζπκβάληα ην πξστ ηεο 22.12.2005 

αιιά θαη ην βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο . . . πνπ πνιχ κε έρνπλ πηθξάλεη, ζηελνρσ-

ξήζεη, δπζαξεζηήζεη θη νξηζκέλα εμνξγίζεη, θαηέιεμα ζηελ απφθαζε φηη νθείισ 

εγψ πξνζσπηθά λα θάλσ απηφ πνπ ζαο πξνηείλσ ηφζν θαηξφ θαη ζεηο αξλείζηε 

λα αλαιάβεηε ηηο επζχλεο ζαο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί, ψζηε λα απαιιάμσ 

ηελ νξγάλσζε απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο/ ζπλελ-

λφεζεο. . . απφ ηελ παξάδνζε ζε ζέλα ηεο επηζηνιήο απηήο παχσ νξηζηηθά θαη 

ακεηάθιεηα λα έρσ ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηθεθαιήο ηεο ΤΝΔΡΓ.Π. θαη ηνπ κέινπο 

ηεο πλη. Δπηηξνπήο ηεο, θαη φηη ζηηο 9.1.2006 ή κε άιιν ηξφπν ζα γλσζηνπνηή-

ζσ ηελ απφθαζή κνπ απηή θαη ζηα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ε δηαβεβαηψλσ 

φηη ζηαζκίδνληαο ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο, δελ έρεη ζπληειεζηεί αθφκα ζηε ζπλεί-

δεζή κνπ, ε σξίκαλζε ηεο απφθαζεο γηα ηε κε πξσηνβνπιία κνπ παξαίηεζή 

κνπ απφ ην Γεκ.. Πεξηηηφ λα ηνλίζσ επίζεο γηα πνιινζηή θνξά, φηη ηελ έρσ 

ζηε δηάζεζε ηεο Πνιηηηθήο Κίλεζεο θάζε ζηηγκή. . …», η) επηζηνιή ρσξίο 

εκεξνκελία (ηα ζηνηρεία ηεο ηειενκνηνηππίαο αλαθέξνπλ 1999, φπεξ άηνπν/ 

ιάζνο) ηνπ Άξε Φξνπδάθε «κέινπο κηαο δεκνηηθήο θίλεζεο ηεο Αμηνπξέπεηαο 

θαη ησλ Πξνζδνθηψλ καο», «πξνο ηα κέιε ηεο πλεξγαζίαο»,  

ηα) «Δηζήγεζε ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηε ζπλεδξίαζε (κεηά απφ αίηεζή κνπ) 

ηεο δηεπξπκέλεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΚ Αιίκνπ ηνπ ΤΝ ηε 3ελ Ηαλνπαξίνπ 2006», 

22 ζει., κε ηελ νπνία ππελζπκίδσ φηη «απφ ην 1994 ε κφλε ΑΞΗΧΖ θαη ΑΠΑΗ-

ΣΖΖ πνπ έρσ απφ ην θφκκα θαη ηελ Οξγάλσζή καο είλαη ΝΑ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ Ζ 

ΘΖΣΔΗΑ ΜΟΤ ζην Γ.….», φηη ήκνπλ «πάληνηε εθηφο ηάζεσλ . . . δηαηεξνχζα 

φκσο πάληνηε γηα ηνλ εαπηφ κνπ ην δηθαίσκα λα έρσ θαη λα ιέσ ηε γλψκε κνπ... 



Μία ζηάζε πνπ δελ έρεη πέξαζε ζηηο εκέξεο καο. Καη βξίζθεηαη ελ αλεπαξθεία», 

φηη «ην θφκκα ΟΜΟΦΧΝΑ έθαλε ζπλαληήζεηο κε ην Λ.Αλ. (Μάξηηνο ή Απξίιηνο 

2005) κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία – δηφηη εθηηκήζεθε φηη είλαη εζηθφ ζηνηρείν --- θη 

εκέλα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηθεθαιήο κε ζηέιλαηε ζε ζπλαληήζεηο κε ην Λ.Α., 

Γνπξίδα, Κεθαιά θαη άιινπο κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε θαη επίηεπμε ζπλεξγαζίαο 

ζηηο εθινγέο, εθεί κνπ αλαζέηαλε ηε ζχληαμε ζπλζεηηθψλ θεηκέλσλ θιπ. Μεξηθνί 

απφ ηελ νξγάλσζε κε ειέγραλε γηαηί δελ παίξλσ πξσηνβνπιίεο ΑΣΟΜΗΚΑ θαη 

δελ ζπληάζζσ ηα θείκελα γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, ελψ εγψ 

ΖΓΖ απφ ηνλ Ηνχλην-Ηνχιην 2005 είρα δειψζεη ζηελ νξγάλσζή καο φηη έρσ 

πξνζπαζήζεη, αιιά ΤΝΔΗΓΖΗΑΚΑ ΖΘΗΚΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΑ, ΓΔΝ ΜΠΟΡΧ ΝΑ 

ΤΝΣΑΞΧ θαλέλα θείκελν, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ «ζπλελλνεζνχκε» (δηφηη ηελ 

απφθαζε ζα ηελ έπαηξλε ε ΤΝΔΡΓΑΗΑ) γηα ην πνηα είλαη ε θαηεχζπλζε πνπ 

ζα πάξνπκε, δειαδή απηφλνκε θάζνδνο ή αλίρλεπζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπλ-

εξγαζίαο...», ππελζχκηδα φηη γίλνληαλ ζπλαληήζεηο ΟΡΗΜΔΝΧΝ ζπληξφθσλ, 

κε άιινπο ηνπ ΤΡΗΕΑ,κε ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ εκάο πνπ είρακε ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

(εγψ δελ θιήζεθα πνηέ), γηα άιινπξφζαιιεο απνθάζεηο γηα ζπλαληήζεηο κε 

ΠΑΟΚ απφ απηνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ απηφλνκε θάζνδν (=πξνο ηη;;), γηα 

ππεξάζπηζε ηεο απηνλνκίαο ηεο πλεξγ., αιιηψο παξαίηεζή κνπ, γηα πίεζε πνπ 

κνπ αζθήζεθε, γηα νηνλεί δηνηθεηηθά κέηξα πνπ νξηζκέλνη ήζειαλ λα ιάβνπλ θαη 

εκέλα, γηα ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο (επψλπκα) πνπ ηξαπκάηηδαλ ηελ θίλεζε θαη ηε 

δηαδηθαζία, κε εξσηεκαηηθά γηα πξάμεηο θαη παξαιείςεηο, γηα ηνλ ηζρπξηζκφ 

ζπληξφθσλ φηη «θάπνηνη ζα πνπλ φηη θάηη ζνπ έηαμε ν Αλ.», ηζρπξηζκφ πνπ δελ 

έρνπλ ηνικήζεη λα πξνβάινπλ νχηε νη Αινχθνο, Φνπζηέξεο, Σζηηζάλεο, γηα ηε 

ζηελνρψξηα πνπ πεξλψ θιπ,  

ηβ) «Δηζήγεζε Α.Θ. θαηά ηε Γ.. ησλ κειψλ ηεο Π.Κ. ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ 

Αιίκνπ ηελ 15.1.2006», κε ηελ νπνία εθθξάδσ ηε ραξά «δηφηη ΔΠΗΣΔΛΟΤ 

βξηζθφκαζηε ζε Γ.. γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη απνθαζίζνπκε ηελ πνιηηηθή 

επηινγή καο γηα ηηο εξρφκελεο δεκνηηθέο εθινγέο, έλα αίηεκα πνπ ην έρνπκε 

ππνβάιεη απφ ηνλ Ηνχλην 2005 …», φηη ε Γ γίλεηαη «κεηά απφ ηελ επηζηνιή 

παξαίηεζήο κνπ πνπ έζηεηια ζην Γξακκαηέα καο ζ. ηαχξν ηελ 28.12. 2005», 



ζηε ζπλέρεηα θαηαζέησ ηελ άπνςή κνπ γηα ηελ απηνλνκία, απηνδηνηθεηηθφηεηα 

ηεο πλεξγ., ππελζπκίδσ φηη απφ Μάξηην ή Απξ. 2005 κε ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 

θάλακε ζπλάληεζε κε Λ.Α., φηη «ηελ 15.11.2005 κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

ΠΑΟΚ, ε Γξακκαηεία καο απνθάζηδε ΟΜΟΦΧΝΑ θαη ηελ 18.11.2005 = Παξα-

ζθεπή πξαγκαηνπνηνχζε εζπεπζκέλε ζπλάληεζε κε απηφ, γηα λα «πξν-

ιάβνπλ» ηε Γεπηέξα 21.11.2005 θαηά ηελ νπνία ην ΠΑΟΚ πξαγκαηνπνηνχζε 

ηε ζπλέιεπζή ηνπ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνςεθίσλ ηνπ» φηη θαλέλαο απφ 

απηνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ απηφλνκε θάζνδν, ΓΔΝ πήξε ην ιφγν γηα λα πεί 

ΚΑΜΗΑ ΤΝΑΝΣΖΖ κε ην ΠΑΟΚ (=γηαηί λα γίλεη;;, αθνχ ζα πάκε απηφλνκα;;) 

παξά ην γεγνλφο φηη ην επηζήκαλα, φηη ε ζπλάληεζε ΓΔΝ ήηαλ ζεσξεηηθή, αιιά 

ήηαλ ΑΠΟΛΤΣΧ ΔΠΗ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΔΟΤ ζηνλ ΄Αιηκν, γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

πλεξ. κε Λ.Α., φηη παξαδφζεθε θείκελν πνπ, κεηά απφ ζπδεηήζεηο, έγηλε απν-

δεθηφ, δει. φηη ΜΔΥΡΗ ΣΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ (ηνπ ή ηνπο), ππήξρε ΟΜΟΦΧΝΖ 

ΤΜΠΟΡΔΤΖ ελεξγεηψλ ηνπ θφκκαηνο θαη ηεο πλεξγ. πξνο ΠΑΟΚ θαη Λ.Α. 

δηφηη ζην πξφζσπφ ηνπ ππάξρνπλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ζπλεξγαζία 

ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο, γηα ηα «δεδνκέλα» ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, θαη, ηέινο 

(γηα ηε «δηαθχιαμε ηνπ αξηζηεξνχ πξνζψπνπ καο», πνπ ηζρπξίδνληαλ θάπνηνη) 

φηη ζεκαζία δελ έρεη ηη θάλεη θάπνηνο ηνπο 3 ηειεπηαίνπο κήλεο (=ελλνείηαη, πξηλ 

ηηο εθινγέο), αιιά ηνπο 45 κήλεο πνπ πξνεγήζεθαλ, θαη άιια πνιιά, ηγ) θείκελν 

(ζπλέηαμε ν πχξνο Δπζηξαηίνπ) κε ηίηιν «Οη ηξείο πξνηάζεηο», σο πξνεξγαζία 

γηα ηε Γ.. ησλ κειψλ ηεο Π.Κ. Αιίκνπ (Γ.. πνπ έγηλε παξνπζία ηνπ Σάζνπ 

Κνξσλάθε, παλίζρπξνπ ηφηε σο Γξακκαηέα ηεο Νενιαίαο θαη κέινπο ηνπ Δθηε-

ιεζηηθνχ Γξαθείνπ ηεο Κ.Δ., θαη αξκφδηνπ θαη κε επηξξνή γηα ηνλ Άιηκν) απφ ηηο 

νπνίεο ππεξςεθίζηεθαλ κε 75% νη δεχηεξε θαη ηξίηε (ΔΝΧ ν Σ.Κνξσλάθεο, 

εηζεγήζεθε ηελ ςήθηζε ηεο πξψηεο), ηδ) θείκελν κε ηίηιν «ζρέδην απφθαζεο  

ηεο Γ.. ησλ κειψλ ηεο Π.Κ. Αιίκνπ ηνπ ΤΝΑ. ηεο Αξηζηεξάο ησλ θηλεκάησλ 

θαη ηεο νηθνινγίαο ηεο 15.1.2006» κε δηνξζψζεηο ρεηξφγξαθεο. Σν ηειηθφ 

θείκελν ζπληάρηεθε απφ άιινπο ζπληξφθνπο, θαη δεκνζηεχηεθε ζηε Παξέκβαζε 

«Ννέκβξηνο 2005- Ηαλνπάξηνο 2006» θχι.79, ηδ) ΑΤΓΖ 28.1.2006 Ση απνθάζηζε 

ε ΠΚ, Γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ζηνλ ΄Αιηκν, ηε) επηζηνιή ηνπ ηαχξνπ Παπαγ., 

ρσξίο εκεξνκελία (κεηά φκσο ηελ θπθινθνξία ηεο Παξέκβαζεο, αθνχ θσηνηπ-



πεί ην δεκνζίεπκα), κε παξάπνλα ή δηακαξηπξία δηφηη ην Γειηίν Σχπνπ ηεο ΠΚ 

Αιίκνπ ηεο 15.1.06, ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ζπλδεκνζηεχηεθε ή «ζπλάληεζε» θη απφ-

ζπαζκα εηζήγεζεο ηεο πλη. Δπηη. (ζεκείσζε= σο εάλ ήηαλ (ηα) κέιε ηεο Γξακ-

καηείαο, ζπληάθηεο άιισλ εθεκεξίδσλ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, ηη επζχλεο είραλ ;;)  

«πνπ ζπδεηήζεθε, πξνζσπηθή εθηίκεζε είλαη φηη έηπρε πεξηζζφηεξν ζεηηθήο 

απνδνρήο παξά αξλεηηθήο, αιιά δελ κπήθε ζε ςεθνθνξία, δελ εγθξίζεθε, νχηε 

απνξξίθηεθε, κε ηε πξφζεζε λα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

θίλεζεο», γξάθεη φηη «Γηα ηελ ηζηνξία, ζηέιλσ ζε θσηνηππία δχν ζρεηηθά δεκν-

ζηεχκαηα» (θαη ζηε ηνπηθή εθεκεξίδα «Αιίκνλν»), θαη φηη «ν ΤΝ έρεη πνιηηηθή 

λα αθνινπζήζεη. . .  θιπ», ηζη) ΔΠΟΥΖ 12.2.2006 επηζηνιή ηνπ η. Παπαγ. 

«Άιηκνο: ε ηειηθή απφθαζε απφ ηελ θίλεζε», κε πεξηερφκελν παξφκνην ηνπ πην 

πάλσ θεηκέλνπ, ηδ) έγγξαθν ηνπ ΠΑΟΚ Αιίκνπ κε αξ.πξ. 1/5.2.2006 πξνο ην 

πλαζπηζκφ ηεο Αξ. ησλ Κηλεκ. θαη ηεο Οηθνινγίαο, ΠΚ Αιίκνπ, κε ππνγξαθή 

ηνπ Γξακκαηέα Μαλψιε Βαξδαμφγινπ, κε ην νπνίν δηακαξηχξεηαη γηα ην δειηίν 

ηχπνπ ηεο 15.1.2006, δηφηη (απφ απηφ) πξνθχπηεη πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηηο 

εζσθνκκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο (δει. φηη ππνζηεξίδεηαη ν Λ.Α. θη φρη ν Θάλνο 

Οξθαλφο), παξφια απηά μαλαζέηνπλ ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη δηαηππψλνπλ 

πξνηάζεηο γηα επίηεπμε ζπλεξγαζίαο, ηε) ΑΤΓΖ 16.2.2006 πλάληεζε ζηνλ 

Άιηκν, Γηα κηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ηεο αξηζηεξάο, κε είδεζε «καδηθή 

ήηαλ ε αληαπφθξηζε αξηζηεξψλ πνιηηψλ Αιίκνπ ζην θάιεζκα ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη 

ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε πζπείξσζε ηεο Αξηζηεξάο, ζηε ζπλάληεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πξνεγνχκελε Γεπηέξα ζηα γξαθεία ηεο ΠΚ Αιίκνπ», θαη 

«αθνχζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο, θνηλή ήηαλ φκσο ε δηαπίζησζε φηη ε εθινγηθή 

ηαθηηθή πξέπεη λα απνθαζηζηεί απφ ηε Γεκνηηθή Κίλεζε «πλ. Πνι. γηα ηνλ Άι.» 

πνπ έρεη επηδείμεη πινχζην θαη αλαγλσξίζηκν έξγν, θαη ε νπνία πξέπεη άκεζα λα 

δηεπξπλζεί θαη λα εληζρπζεί κε ηελ παξνπζία φζσλ πνιηηψλ εθθξάδνληαη απφ ηηο 

αξρέο θαη ηηο ζέζεηο ηεο» (ελψ ε ΠΚ Αιίκνπ, είρε πάξεη δηαθνξεηηθή απφθαζε, 

βι. πην πάλσ) ηζ) ΔΠΟΥΖ 26.2.2006 ηίηινο «Γπζθνιίεο θαη θαζπζηέξεζε ζηνλ 

΄Αιηκν», θείκελν ή επηζηνιή κε ππνγξαθέο Νίθνο Αλαγλψζηνπ, Αγνξίηζα Κνιν-

βνχ, Γηψξγνο Μήιιαο, ηαχξνο Παπαγηαλλφπνπινο, Ραρήι εγγνχξα, Άξεο 

Φξνπδάθεο, Υαξάι. Υαληδήο, θ) επηζηνιή ηεο Γξακκαηείαο ηεο ΠΚ Αιίκνπ ηνπ 



ΤΝ, πξνο ηελ ΔΠΟΥΖ γηα ην πην πάλσ δεκνζίεπκα, κε ηε ζεκείσζε «δελ 

ζηάιζεθε», ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε έθπιεμε γηα ην δεκνζίεπκα, ν πξνβιεκα-

ηηζκφο καο «εάλ πξέπεη λα ζηείινπκε ηελ επηζηνιή απηή. Αθνχ ζηειέρε ηεο 

Δπνρήο, γλσξίδνπλ κε αθξίβεηα πνηα είλαη ε αιήζεηα. Γηαηί δελ ηελ απνηχπσ-

ζαλ; (ζεκ= άξξεηε ππαηληθηηθή αλαθνξά ζηνλ Παχιν Κιαπδηαλφ), πσο ε  

αλαθνξά φηη «ζηειέρε ηεο θίλεζεο έρνπλ ηελ άπνςε λα ππνζηεξηρζεί απηή ηε 

θνξά απφ ην ΠΑΟΚ», ΓΔΝ είλαη αιεζηλή, αθνχ ε «ΑΠΟΦΖ» απηή δελ είλαη 

ΟΡΗΜΔΝΧΝ ζηειερψλ, αιιά «…είλαη ΑΠΟΦΑΖ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κειψλ ηεο ΠΚ Αιίκνπ ηνπ ΤΝ κε πιεηνςεθία 75%», φηη «δελ ππήξμε θακία 

άξλεζε ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηεο εθεκεξίδαο «Παξέκβαζε» γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηεο επηζηνιήο, ε νπνία ζηάιζεθε φηαλ ε χιε είρε θιείζεη, αιιά θαη 

ρσξίο ππνγξαθέο, νη νπνίεο ζπγθεληξψζεθαλ ηηο επφκελεο εκέξεο, φηαλ ε 

εθεκεξίδα είρε ήδε ηππσζεί» θαη άιια πνιιά, θα) επηζηνιή Κψζηα Πνληηθνχ, 

ρσξίο εκεξνκελία, κε απεχζπλζε «αγαπεηέ θίιε Νίθν» (κάιινλ Αλαγλψζηνπ) 

κε ηελ νπνία απαληά φηη δηάβαζε ηελ επηζηνιή, φηη «δελ ζπκθσλεί κε ηε 

δηαηχπσζε αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο» θαη άιια, θβ) επηζηνιή ηεο 16.2.2006 

αγλψζησλ ζε κέλα (ίζσο ησλ πην πάλσ ππνγξαθφλησλ),πξνο «Αγαπεηέο θίιεο 

θαη αγαπεηνί θίινη», κε ηελ νπνία «δειψλνπλ πξνο ηνπο πνιίηεο … φηη ε πλεξ-

γαζία, δελ έρεη πάξεη θακία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηε κνξθή ηεο εθινγηθήο 

θαζφδνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν δε, δελ έρεη πάξεη απφθαζε ζηήξημεο άιινπ, εθηφο 

ηνπ ρψξνπ ηεο, ππνςεθίνπ», θη φηη δεηνχλ ΑΝΟΗΚΣΖ Γεληθή πλέιεπζε»,  

θγ) Αλαθνίλσζε ηεο 5 Μάε 2006 ηεο «Πνιηηηθήο Κίλεζεο Αιίκνπ ηνπ 

ΤΝ» κε ηελ νπνία «Ζ ΠΚ Αιίκνπ, εθηηκά ζαλ ζεηηθή εμέιημε ηε Γηαθήξπμε 

δεθάδσλ ζπκπνιηηψλ καο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ απηνδηνηθεηηθνχ 

ςεθνδειηίνπ κε επηθεθαιήο ην Λ.Α.»,  

θδ) επηζηνιή κνπ ηεο 25.5.2006 πξνο ην ηαχξν Παπαγηαλλφπνπιν, σο 

Γξακκαηέα, κε ηελ νπνία ηνπ κεηαθέξσ θαη πάιη «ηε κεγάιε ζηελνρψξηα πνπ 

πεξλψ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ κε δηαθαηέρεη γηα ην κέιινλ ηεο νξγάλσζεο 

(θαη ηεο παξάηαμεο) κεηά ηελ απφθαζε πνπ ειήθζε ηελ 22.5.2006. Ζ νπνία 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ, επηινγψλ θαη ζηάζεσλ 



πνπ πξνεγήζεθαλ κε απνθνξχθσκα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο νπζίαο 

θπξίσο, αιιά θαη ηεο εηθφλαο ηνπ Κνκ. θαηά ηε ζπγθέληξσζε ηεο 2.5.2006», φηη 

«… δελ επαλέξρνκαη ζην ζέκα ηεο απηνλνκίαο …(αιιά) ππάξρεη ππνρψξεζε 

ηδεψλ θαη ράλνληαη θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία νπζίαο γηα έλα 

θφκκα ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο», θαη ηνπ ππελζπκίδσ, «ηηο ζπλαληήζεηο πνπ 

έθαλαλ θάπνηνη πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ απηφλνκε θάζνδν (ρσξίο εμνπζηνδφηεζε 

θαη πίζσ απφ ηε πιάηε ηεο .Δ.) κε ην Λ.Α. κε ζπδήηεζε γηα πξφζσπα, επίδεημε 

θεηκέλσλ θιπ», φηη δελ θαηαλνψ, πσο είλαη δπλαηφλ κεηά ηελ απφθαζε ηεο 

15.1.2006 (απηή πνπ δεκνζηεχηεθε) θαη ηελ αλαθνίλσζε ηεο 14.4.2006 (= βι. 

πην θάησ, ππνθαθ. πλεξγ.Πνι.Αι.), ηψξα ζηηο 22.5.06 λα ππάξρεη αθφκα 

ακθηζβήηεζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή καο, θαη λα ζέηνληαη ζπέξκαηα 

λέσλ δηραζκψλ . . ..», κε «Τ.Γ. Πξηλ απφ αξθεηνπο κήλεο ζνπ είρα πεί φηη 

έθεξλα γξαπηέο νκηιίεο θαη ηηο δηάβαδα ζηε ζπλεδξίαζε, γηαηί ήκνπλα βέβαηνο 

φηη ζην κέιινλ ζα ακθηζβεηεζεί ην ηη είπα θάζε θνξά. Δπαιεζεχηεθα ήδε κία 

θνξά ζηηο 2.5.2006. Γηα ηνλ ίδην ιφγν γξάθσ θαη ην γξάκκα απηφ»,  

θε) επηζηνιή ησλ κειψλ ηεο Γξακκαηείαο ηάζε Γεσξγφπνπινπ, πχξνπ 

Δπζηξαηίνπ, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Αξ.Θσκ., Γηάλλε Μπάθα, Διέλεο Υαηδεδηά-

θνπ, ηεο 17.7.2006 πξνο ην ηαχξν (Παπ/ιν) κε ηελ νπνία ηνπ επηζεκαίλνπκε 

φηη «ελψ ηα γεγνλφηα ηξέρνπλ, ε ΠΚ Αιίκνπ εμαθνινπζεί λα αδξαλεί πιήξσο . . 

καο νδεγεί ζε βέβαηε θαη παηαγψδε απνηπρία. Γελ ην βιέπεηο;;», φηη δελ ελδηα-

θέξεηαη θαζφινπ γηα ηνπο ππνςεθίνπο καο, φηη «ηε 19.6.2006 ζηε Γξακκαηεία ε 

Δπγελία Εαθπλζηλνχ πξφηεηλε (φπσο είρε γίλεη ζην παξειζφλ ζε πεξίνδν εθιν-

γψλ επί Γξακκαηείαο ηεο, ιφγσ ησλ ππνρξεσηηθψλ απνπζηψλ ηεο) λα αλαζέ-

ζεηο ηα νξγαλσηηθά γηα ηνπο ηξείο κήλεο κέρξη ηηο εθινγέο ζην ζ.πχξν (= 

Δπζηξαηίνπ), απέξξηςεο ηε πξφηαζε απηή. Κη απφ ηφηε βξηζθφκαζηε ζε ηέικα», 

φηη «. . . εάλ αθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία απηή (=πνπ πξφηεηλε απηφο) «ΥΑ-

ΝΟ-ΜΑ-ΣΔ» γη απηφ θαη δελ επέκεηλεο ζηε ιήςε ηέηνησλ απνθάζεσλ…», φηη 

(ελψ είρε ζπζηαζεί ε άιιε δεκνηηθή θίλεζε «Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη») « … 

νπ ζπκίδνπκε φηη ζηηο 15.6.2006 ψξα 08.30 κ.κ. είρεο απνξξίςεη θαηεγνξε-

καηηθά, απαληψληαο ζε εξψηεζε, θαη είρεο δειψζεη φηη δελ πξφθεηηαη λα παξεπ-



ξεζείο ζην ΣΔΔ θαη ζηε ζπγθέληξσζε πνπ άξρηδε ηελ ψξα εθείλε, ζε ιίγα ιεπηά 

φκσο βξέζεθεο κέζα ζε απηή ηε ζπγθέληξσζε…», φηη είρε αξλεζεί επίκνλα λα 

ζπγθαιέζεη ηε Γξακκαηεία, θαη ε άξλεζε εθείλε αληηθεηκεληθά «δηεπθφιπλε» ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, φηη ην 

απνηέιεζκα ήηαλ δηαζπαζηηθφ, φηη «Αλαζηνραδφκελνη ηα φζα πξνεγήζεθαλ, 

είλαη βέβαην φηη (εθηφο απφ άιινπο ιφγνπο, πνπ δελ αλαθεξφκαζηε) ηα σνηφθηα 

ηεο «λέαο ζπιινγηθφηεηαο» γελλήζεθαλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο πνπ σο Γξακκα-

ηέαο έθαλεο ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο κε ηνπο ζ. ηνπ ΤΡΗΕΑ, απνθιείνληαο 

νξηζκέλνπο απφ εκάο απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο …», φηη «εκείο θηλεζήθακε 

πάληνηε κε εληνιή ησλ νξγάλσλ θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Κφκκαηνο γηα ζπκκεηνρή κε «Αλσκεξίηε», θη απηέο πξνζπαζνχκε λα πινπνηή-

ζνπκε, ππεξαζπηδφκελνη ηηο ζέζεηο ηνπ Κφκκαηφο καο. Γελ επηιέμακε 

πξνζσπηθέο ζηάζεηο, αλ θαη πξνζβιεζήθακε θαη επαλάιεςε…», φηη «ηελ ίδηα 

εληνιή είραηε θαη ζεηο. Αληί φκσο λα ηελ πινπνηήζεηε, πέξαλ ησλ άιισλ, 

αξλείζηε ηελ παξνπζία ζαο ζηα εθινγηθά θέληξα, αξλείζηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζε 

Δπηηξνπέο ηνπ ζπλδπαζκνχ γηα ην Πξφγξακκα θιπ. ..», φηη ην Κφκκα θεληξηθά, 

κε ηε φθε Παπαδφγηαλλε (Γξακκαηέα ηεο Β‘ Αζήλαο), αιιά θαη ε Γξακκαηεία 

ζηεξίδεη ηε ιχζε «Αλσκεξίηε», κε αλαθνίλσζε θαη ηεο Ννκαξρηαθήο ηεο Β‘ 

Αζήλαο … φηη «Μεηά απφ ηα πην πάλσ, θαη σο απνθιεηζηηθή ζπλέπεηα ησλ 

επηινγψλ απηψλ, είλαη αλαπφθεπθηε ε επεξρφκελε (κε ηελ έλλνηα ηεο ιαίιαπαο) 

ήηηα ησλ ππνςεθίσλ καο. Δθηφο εάλ ….», θαη ηέινο φηη «Δπεηδή γλσξίδνπκε φηη 

ν ρξφλνο είλαη παλδακάησξ θαη ζβήλεη ηηο απνδείμεηο, ζνπ απεπζχλνπκε ηελ 

επηζηνιή απηή. Γηαηί είκαζηε βέβαηνη φηη κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2006, 

φπσο έρεη γίλεη θαη ζην παξειζφλ, ζα εκθαληζηνχλ πνιινί ηηκεηέο ηνπ Κφκκαηνο 

θαη κάιηζηα κε πχξηλνπο ιφγνπο, θαη απηψλ πνπ κε εληνιή ησλ νξγάλσλ 

εθάξκνζαλ ηηο απνθάζεηο ηνπ. Ηζρπξηδφκελνη φηη ηάρα, ην απνηέιεζκα ηνπο 

δηθαίσζε. Δλψ ζα είλαη νη ίδηνη απηνί πνπ φρη κφλν δελ ζα έρνπλ δηαζέζεη νχηε 

έλα ιεπηφ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Κφκκαηνο, αιιά έρνπλ κέρξη 

ζήκεξα θαη ζα έρνπλ κέρξη ηφηε εξγαζηεί γηα ηελ ππνλφκεπζή ηνπο. Καη κε ηελ 

ελ γέλεη ζηάζε ηνπο ζα είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηνί ππεχζπλνη γηα ην 

δεκηνγφλν απνηέιεζκα. Δ π ί  ηέινπο. Κ ά λ ε   θ ά η η»,  



θζη) επηζηνιή ηεο 26.7.2006, ησλ ίδησλ κειψλ ηεο Γξακκαηείαο, πξνο 1.- 

Σνλ πξφεδξν ηνπ Κφκκαηνο ζ. Αιέθν Αιαβάλν, 2.- Σελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία 

ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, 3.- Σε Ννκαξρηαθή Β‘ Αζήλαο, ζηελ φπνία γξάθνπκε 

ηα ίδηα πην πάλσ, θδ) θέηγ βνιάλ ηεο 30.9.2006 ηεο Π.Κ. Αιίκνπ ηνπ ΤΝΑ-

ΠΗΜΟΤ, κε ηίηιν «Κάιεζκα ζπζπείξσζεο θαη πάιεο» πξνο ππνζηήξημε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ Λ.Α. θαη ησλ ππνςεθίσλ καο Νίθνπ Αξκάνπ θαη πχξνπ Δπζηξα-

ηίνπ, αιιά θαη γηα ηε Ννκαξρία ηνπ ζπλδπαζκνχ Γηάλλε Παλνχζε, θαη ηνπ 

ππνςήθηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ. 

 εκείσζε: Σηο νκηιίεο θαη επηζηνιέο απηέο παξαζέησ απηνχζηεο φπσο 

γξάθηεθαλ θαη εθθσλήζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ζηνλ παξαιήπηε, ηφηε, ρσξίο λα 

δηνξζψζσ ηα νξζνγξαθηθά, ή «ηππνγξαθηθά» (ηεο πιεθηξνιφγεζεο) ιάζε, ζηε 

βηαζχλε ηεο γξαθήο, κε ηελ θνχξαζε θαη ηελ επξσηίαζε ζην θφξηε ηεο, ηηο 

λπρηεξηλέο ή θαη κεηακεζνλχρηηεο ψξεο. Γηφηη ηηο ζεσξψ θαη ηηο παξαζέησ σο 

θείκελα γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. κσο επηζπλάπησ (=ην 2018) ζε θάζε κία απ 

απηέο, ζειίδα ή ζειίδεο, κε δηεπθξηλίζεηο ηαπηφηεηαο γηα ηα αλαθεξφκελα 

πξφζσπα, ηελ ηδηφηεηα πνπ είραλ θιπ, ψζηε ν κειινληηθφο αλαγλψζηεο λα 

κάζεη θαη λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηα πξφζσπα απηά. 

 εκείσζε 2: Δθθσλήζεθαλ ζε ζπιινγηθέο ζπλάμεηο, κε παξνπζία ζε 

απηέο ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ. Δλψπηφλ ηνπο. Υσξίο ακθηζβήηεζε, ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηθαινχκαη, δηφηη απηά ήηαλ ε αιήζεηα. 

 ηνραζηηθφ ζρφιην; πκπέξαζκα;;: Θνπθπδίδεο Γ 82: «…γηγλφκελα κελ 

θαη αηεί εζφκελα, έσο αλ ε απηή θχζηο αλζξψπσλ ή ….», δειαδή «… πνπ 

γίλνληαη θαη ζα γίλνληαη πάληα φζν ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ παξακέλεη ίδηα …» 

(κεηάθξαζε Ν. Μ. θνπηεξφπνπινο, εθδφζεηο Πφιηο 2011). 

 ΗΓΡΤΣΗΚΟ ΝΔΑ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΑ «Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη»: α) 

ηεηξαζέιηδν ηδξπηηθφ θείκελν, ηεο 21.6.2006, κε ηίηιν «πλερίδνπκε ηνλ ίδην 

δξφκν»,  κε ηα νλφκαηα ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ ηεο, β) ην «ηεχρνο 1 – Οθηψβξηνο 

2006» ηεο εθεκεξίδαο «Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη» (πξηλ απφ ηηο εθινγέο, αθνχ 



εχρεηαη «θαιή ςήθν») ζην νπνίν «ηζνπβαιηάδνληαη» θαη «εμηζψλνληαη» φινη νη 

ζπλδπαζκνί, ρσξίο νλνκαζηηθή αλαθνξά ζε θαλέλα. 

 **** ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΛΗΜΟ, γηα ηηο εθινγέο 2006 

 α) θείκελν νκηιίαο κνπ 12 ζει. κε ηίηιν «πγθέληξσζε ηεο 25εο Οθησβξί-

νπ 2004 ζην Πνιηη.Κέληξν 19.30», 12 ζει., κε έληνλε θξηηηθή ζηε δηνίθεζε Κ. 

Μαληδ. θαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγάια δεηήκαηα, β) θείκελν 18 ζει. κε 

ηίηιν «πγθέληξσζε «ςεθνδειηίνπ» (ελλ= εθινγψλ 2002) ηεο 24.5.2005 ζην 

Πνιηη. Κέληξν», κε αλαθνξά (εθηφο απφ ηελ θξηηηθή) πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

κεγάια δεηήκαηα, ζηα πξνβιήκαηα ζπλνρήο π.ρ. ελψ ΟΛΟΗ (ελλνψ θαη ε πλ-

ηνληζηηθή) είρακε απνθαζίζεη ζηηο δεκαηξεζίεο λα ςεθίζνπκε ιεπθφ, ν Αλδξέαο 

Κνλδχιεο ςήθηζε ππνςήθην πνπ ππέδεημε ν Θ.Οξθαλφο θιπ, γ) θείκελν ηεο 

15.12.2005 σο ζρέδην «Απφθαζε ηεο πλη. Δπ. ηεο πλεξγ.Πνι. Αι., ηεο 

15.12.2005 γηα επηινγή εθινγηθήο θαζφδνπ» κε γξαθή «απνθάζηζε θαηά 

πιεηνςεθία», δ) επηζηνιή Ραρήι εγγνχξα, γηα ηε πην πάλσ ζπγθέληξσζε κε 

πξφηαζε «… λα θαηεβεί ε πλεξγ. κε φζνπο αξηζηεξνχο παξάγνληεο ην επηζπ-

κνχλ, απνθιείνληαο φκσο θάζε ζπλεξγαζία κε ζπλδπαζκφ πνπ ζα πάξεη ην 

ρξίζκα άιινπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο», ε) θείκελν, ρσξίο εκ., κε ηίηιν «Πξνο ηε . 

Πνι.Αι., κε αλαθνξά «ζν εζείο, ηφζν θαη εκείο αηζζαλφκαζηε δηθαησκέλνη απφ 

ηελ χπαξμε θαη ηε δξάζε ηεο πλ.Π.Αι., παξφηη πηζηεχνπκε φηη απηή ε δξάζε 

ηεο πξέπεη θαη κπνξεί λα γίλεη ζπιινγηθφηεξε, ζπζηεκαηηθφηεξε θαη λα απφ-

θηήζεη ηελ απαξαίηεηε έληαζε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε απηή ε παξάηαμε αλά 

πάζα ζηηγκή λα παξαθνινπζεί ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο κε εηνηκφηεηα θαη 

ζπλέπεηα. . ..», «. . απηή ηε ζηηγκή λνηψζνπκε λα είκαζηε απνθιεηζκέλνη απφ 

δηαδηθαζίεο ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε θίλεζή καο θη εκάο 

αηνκηθά σο ππνζηεξηθηέο ηεο…», «…ε ζπκκεηνρή φισλ καο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ . . . .(εάλ) … δελ είλαη απνθάζεηο ζπιινγηθέο παξά είλαη 

απνθάζεηο ελφο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θίισλ, ε παξάηαμε ζα νδεγεζεί 

αλαπφθεπθηα ζε δπζάξεζηεο εμειίμεηο…» θιπ, ππνγξάθνπλ 39 πξφζσπα, 

γλσζηά θαη άγλσζηα, ζη) θείκελν νκηιίαο κε ηίηιν «πλεξγ.Πνι.Αι.. Δηζήγεζε 

Αξ. Θσκ. ζηε ζχγθιεζε ηνπ ςεθνδειηίνπ ηεο 22.12.2005, ζηελ αίζνπζα 



Δθηεισληζηψλ γηα απφθαζε επηινγήο εθινγηθήο θαζφδνπ» κε ελεκέξσζε γηα ηηο 

εμειίμεηο θιπ, δ) ζρέδην γηα «Απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ ςεθνδειηίνπ (δηεπξπκέλνπ) 

ηεο πλεξ.Πνι.Αι., ηεο 22.12.2005 ζηελ αίζνπζα Δθηεισλζηηψλ γηα απφθαζε 

εθινγηθήο θαζφδνπ», ε) θείκελν ηεο 27.12.2005 ηνπ Θέκε Γαιέδηνπ, κε πξφηαζε 

λα θιεζνχλ θαη άιινη ζηε «ζπλάληεζε-ζπλέιεπζε» ηεο πλεξγ. π.ρ. Σάθεο 

Σξίκεο, Νίθνο Αξκάνο, Κψζηαο Παπαδφπνπινο, Αλδξέαο θαη Αιέθνο Κεζζέο, 

ηάζεο Εαθπλζηλφο, νθία Υαιθηά, Διέλε θαη Θέκεο Υαηδεδηάθνο, Θαλάζεο 

Γηαιθέηζεο, Γεκήηξεο Φξνπδάθεο, Μαλψιεο Κνχλνππαο, Γηψξγνο Μαλίθαο, θαη 

κε παξάθιεζε γηα ππφδεημε (επηαμίαο) ζην ηέθαλν Γηακαληή, ζ) Αλαθνίλσζε-

Γηαθήξπμε ηεο 14.4.2006 ηεο πλη.Δπ. ηεο πλεξγ.Π.Αι., κε ηίηινο «Πνιίηεο ηνπ 

Άιίκνπ» γηα «ηε δεκηνπξγία κηαο ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ πνιπζπιιεθηηθήο πιεην-

ςεθίαο κε πξφζσπα πνπ ΔΝΣΗΜΑ ζα παιαίςνπλ γηα ην θαιφ ηεο πφιεο καο, 

ρσξίο θαηξνζθνπηζκνχο θαη κηθξνζπκθέξνληα», η) θείκελν ρσξίο εκεξ., ηίηιν θη 

ππνγξαθέο, «Δκείο ηα ζηειέρε θαη ηα κέιε ηεο αλεμάξηεηεο απηνδηνηθεηηθήο 

παξάηαμεο πλ.Πνι.Αι. . ….». 

 εκείσζε: Γηα ηηο δηεξγαζίεο ζηε .Δ. ηεο πλεξγ.Πνι., γηα ηελ πξνεγε-

ζείζα θξίζε ηεο κε ηελ απνρψξεζε νξηζκέλσλ, θιπ, βι. ην νηθείν θεθάιαην. 

 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ  Π.Γ. γηα ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΑΤΣΟΓ/Ζ 

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: Τπ. Δζσηεξηθψλ, Δγθχθιηνο 8 κε αξ.πξ. 5236/26.1.2007 

κε ζέκα «πγθξφηεζε Γηνηθ.πκβ. Ηδξπκάησλ, ΝΠΓΓ θαη πλδέζκσλ ΟΣΑ» 

ιφγσ ηξνπνπνίεζεο λφκνπ απφ Πξ.Παπιφπνπιν. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ  14.12.2006 Ππξά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηηο αιρε-

κείεο Παπιφπνπινπ, 17.12.2006 Κπβεξλεηηθέο αιρεκείεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ΚΔΓΚΔ, 19.12.2006 Έθηαθην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ, 20.12.2006 θαηαρψξεζε 

ηεο ΚΔΓΚΔ εβαζηείηε ηνπο πνιίηεο, ηεο 22.12.2006 ΚΔΓΚΔ: Απιή αλαινγηθή 

θαη φρη ιαζξνρεηξίεο, ηεο 6.1.2007 Δθινγνκαγεηξέκαηα γηα ηνλ έιεγρν Γ‘ ΚΠ, 

ηεο 10.1.2007 ην ηΔ ζπδεηείηαη ην Π.Γ. Παπιφπνπινπ γηα ηελ ΚΔΓΚΔ, ηεο 12. 

1.2007 Σν ηΔ ζηξηκψρλεη ηνλ Παπιφπνπιν γηα ην καγείξεκα ζηελ Απηνδηνίθε-

ζε, ηεο 16.1.07 Σν ηΔ θφβεη ην Π.Γ. Παπιφπνπινπ γηα ηελ ΚΔΓΚΔ, ηεο 17.1.07 



ΚΔΓΚΔ Να απνζπξζεί ε παξάλνκε δηάηαμε γηα ηελ αλάδεημε λέσλ νξγάλσλ, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 23.1.07 Πξφεδξνο ΚΔΓΚΔ Πξνζηάηεςε ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηε-

ηα ην ηΔ ζην επηρεηξνχκελν θπβεξλεηηθφ πξαμηθφπεκα, ηεο 18.1. 2007 θιεξή 

αληηπαξάζεζε ΠΑΟΚ-Κπβέξλεζε κε θφλην ηελ απφθαζε ηΔ γηα ηελ ΚΔΓΚΔ. 

 ΠΡΟΦΤΓΔ ηνπ 2007 απφ Κ. Μαληδνπξάλε θ.ά. ηεο παξάηαμήο ηνπ. 

 α) Απφθαζε Γ κε αξ.10/17.1.2007 κε ζέκα «Οξηζκφο κειψλ Γ ηνπ 

ΝΠΓΓ Β‘ Γεκνηηθφο Παηδηθφο ζηαζκφο», β) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ. 

πξ. 7331/12.2.2007 πξνο ην Γήκν ρσξίο αξ.πξ. κε ζέκα «Πξνζθπγή θαηά ηεο 

10/2007 απφθαζεο Γ», (θαη φιεο νη επφκελεο ησλ Κ. Μαληδνπξάλε, Ν. Σζα-

κπαξιή, Αξγ. Αξγπξίνπ, Ησ. Κσλζηαληηλίδε, Μ. Παλνχζε, Βαζηιείνπ Κνχε, Αλη. 

Φνπζηέξε), γ) απφθαζε Γ κε αξ. 11/17.1.07 «Οξηζκφο κειψλ Γ ηνπ ΝΠΓΓ 

Δ‘ Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Αιίκνπ, δ) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο, κε αξ.πξ. 7332/ 

12.2.2007 πξνο ην Γήκν 4051/13.2.07 κε ζέκα «Πξνζθπγή θαηά ηεο 11/ 2007 

απφθαζεο Γ», ε) απφθαζε Γ κε αξ.12/17.1.2007 «Οξηζκφο κειψλ Γ ηνπ 

ΝΠΓΓ Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί, ζη) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ. πξ. 

7333/12.2.2007 «Πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ. 12/07 απφθαζεο Γ», δ) απφθαζε 

Γ κε αξ.18/07 Γ «Οξηζκφο κειψλ Γ ηνπ ΝΠΓΓ ρνιηθή Δπηηξνπή 7νπ 

λεπηαγσγείνπ Αιίκνπ», ε) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. 7330/12.2.2007 

«πξνζθπγή θαηά ηεο 18/2007 απφθαζεο Γ». 

«Παξέκβαζε»:  θ.80 ΦεβΑπξ.06, 81 ΜαΗνπι.06, 82 ΑπγΟθη.06, 83 ΝνΓεθ.06. 

 

 ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ  ΔΚΛΟΓΔ  15.10.2006 θαη 22.10.2006 

α) Φεθνδέιηηα ζπλδπαζκνχ «Δλεξγνί πνιίηεο» κε ην Γηάλλε Παλνχζε, β) 

Φεθνδέιηηα άιισλ ζπλδπαζκψλ. 

 

 



      ΓΖΜΟΣΗΚΔ θαη ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  

ησλ 7.11.2010 θαη 14.11.2010 

 A.-    Τ Ν Γ Τ Α  Μ Ο Η 

***ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη: α) Γίθπιιν γηα ηνλ επηθεθαιήο Γεκήηξε Κιαπ-

δηαλφ θαη κε ζέζεηο  αξρψλ, β) δίθπιιν γηα ηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο, γ) δίθπιιν 

«ν Αιηκνο φκεξνο ηνπ … Καιιηθξάηε», δ) ςεθνδέιηην. 

*** «ΑΛΗΜΟ ΔΓΧ ΕΟΤΜΔ» (Αζαλάζηνο Οξθαλφο): α) δηαθεκηζηηθά Γηψξγνπ 

Αδακφπνπινπ, ηέιιαο Βέξγνπ, Γεκεηξίνπ Γηαλλαθφπνπινπ, Αλδξέα Κνλδχιε, 

Οδπζζέα Κνξαθίδε, νθίαο Κσζηακπάξε, Νίθνπ Παπαληθνιάνπ, Γηάλλε Πέηζα, 

Άξε Σάγθαινπ, Παλαγηψηε Σζηθξηπή, Γηψξγνπ Υξνλφπνπινπ, β) εθ.Δηδήζεηο 

Οθηψβξηνο 2010, Ννέκβξηνο 2010, γ) ΣΟΛΜΖ Οθηψβξηνο 2010, δ) ςεθνδέιηηα. 

*** «ΑΛΗΜΟ ινη καδί» (Νίθνο Σζακπαξιήο): α) ηεχρνο, νη Αξρέο καο, β) 

Πξνγξακκαηηθέο καο δεζκεχζεηο, γ) δηαθεκηζηηθά Μαξίαο Παλνχζε, Νίθνπ Αιε-

μφπνπινπ, Αιέμαλδξνπ Γεζπνηφπνπινπ (θαη θχιιν κε πξνηάζεηο ηνπ), δ)ςεθν-

δέιηηα, ε) εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ ηεο Πφιεο (κνλνζεκαηηθή, ππνζηεξηθηηθή). 

***ΛΑΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ Αιίκνπ –Υξήζηνο Γνπξίδαο: α) ηεχρνο κε ππνςήθηνπο, 

β) ςεθνδέιηηα. 

***ΓΗΚΑΣΗΚΑ: Απφθαζε 910/2010 Πνι.Πξση. Αζ., αλαθήξπμεο ππνςεθίσλ. 

*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Ηνχληνο 2010, Πξνεθινγηθή θίλεζε ζηνλ 

Άιηκν, επηέκβξηνο 2010 Ο Νίθνο Σζακπαξιήο αιιάδεη ηελ πφιε καο,  

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο: 17.7.2010 ζ.5 Αιηκνο, Παηδηθφο ζηαζκφο… δήηεζε 

απαληήζεηο ε αληηπνιίηεπζε, ηεο 9.10.2010 Ο Αιηκνο αιιάδεη ζειίδα, ηεο 

30.10.2010 Ν. Σζακπαξιήο Απφ ανπηζάηληεξ ζε θαβνξί, ηεο 13.11.10 Αιηκνο, 

ζηε βξχζε .... λεξφ ζα πηεί ;; (Θ.Οξθαλφο), 20.11.10 θαη  27.11.2010 γηα ηνλ 

Άιηκν. Καη 25.12.10 κε απνηειέζκαηα Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ, ΑΗΥΜΖ: 20 

επη.2010, γηα ππνςεθηφηεηα Θ. Οξθαλνχ, ηνπ Γεθεκβξίνπ 2010, Νφηηνη Γήκνη, 

Οη 5 δήκαξρνη ηνπ Καιιηθξάηε, θαη, δήισζε Θ.Οξθαλνχ, ΑΤΓΖ 13.10.2010, 



ζει.1+5 θσην θαη ξεπνξηάδ γηα Γ. Κιαπδηαλφ, ηεο 31.10.2010 Ση θξίλεηαη ζηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο, ηεο 10.11.2010 επαηλεηηθφ ηνπ απνηειέζκαηνο (θαη 31.10.10 

θαη 11.11.2010, δελ δηαπηζηψλσ γηα πνην ιφγν ηηο θχιαμα), ηεο 9.11.2010 κε 

απνηειέζκαηα εθινγψλ, ηεο 10.11.10 δεκνηηθέο θηλήζεηο πνπ δηαθξίζεθαλ (θαη 

Αλσ Κάησ), ηεο 11.11.2010 Ο ΤΝ γηα ην Β‘ γχξν, ςήθνο θαηά ζπλείδεζε,  ηεο 

28.11.2010 ζ.13 δήισζε Θέκε Γαιέδηνπ θαη αλαθνίλσζε ζπλέιεπζεο Αλσ 

Κάησ ζην Καιακάθη, ηεο 8.1.2011 απνθάζεηο δεκάξρνπ γηα δηνξηζκφ αληηδε-

κάξρσλ,  Ζ ΔΠΟΥΖ 10.10.2010, κε θσηνγξαθία + ζει.8 θείκελν ππνζηήξημεο 

Γ. Κιαπδηαλνχ, ΣΟΛΜΖ, θ. Οθηψβξηνο 2010, δηαθεκηζηηθφ Οξθαλνχ θαη Ν. 

Γεκφπνπινπ, ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ Οθηψβξηνο 2010, Θ. Οξθαλφο, Δδψ δνχκε θαη 

εδψ ζα ζπλερίζνπκε…, ΔΗΓΖΔΗ θ. Οθηψβξηνο 2010 θαη Ννέκβξηνο 2010, 

δηαθεκηζηηθή γηα Α. Οξθαλφ, ΔΤΘΤΝΖ,Οθησβξίνπ 2010, δηαθεκηζηηθφ γηα Υάξε 

Παζβαληίδε, Go . . ΝΟΣΗΑ, Ννέκβξηνο 2010, δηαθεκηζηηθή ππνςεθίσλ θαη Θ. 

Οξθαλνχ,   Δλεξγφο Γεκφηεο Ννηίσλ Πξναζηίσλ: θ.28.1.2011, πλάληεζε κε 

αληηπεξηθεξεηάξρε, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ: θ.9.11.2010 κε απνηειέζκαηα, γηα εθ. 

ΑΛΗΜΗΧΣΖ Βαγγ.Βιαζζφπνπινπ, απάληεζε Αξ.Θσκφπνπινπ. 

*** Απνηειέζκαηα εθινγψλ εθηππσκέλα, κάιινλ απφ Γήκν Αιίκνπ. 

*** ΑΛΛΟΗ ΓΖΜΟΗ: α) θχιιν ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ, Διέλε Πνξηάιηνπ, β)  ηεχρνο 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ ζηελ ΠΟΛΖ, Γηψξγνο Κακίλεο, γ) Δλεκεξ. Γειηίν ΤΠΑΡΥΔΗ ΛΟΓΟ 

γηα ηε Μαξία Αλδξνχηζνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, δ) Γηαθεκηζηηθφ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΝ-

ΔΡΓΑΗΑ Υξήζηνπ Κνξηδίδε, ε) Γηαθεκηζηηθφ Γφκλαο Γαζθαιάθνπ ππνςήθηαο 

κε Υάξε Παζβαληίδε, ζην Γήκν Διιεληθφ-Αξγπξνχπνιε, θαη εθεκεξ. ΔΤΘΤΝΖ 

Οθηψβξηνο 2010, ζη)Γηαθεκηζηηθφ Γηψξγνπ Κνπηειάθε κε ζπλδπαζκφ ηαχξνπ 

Σδνπιάθε, δ) ηεχρνο Κνηλφηεηα Παιαηάο Φψθαηαο, απνινγηζκφο 2007-2010 

(Μαλψιε Σζαιηθίδε), ε) ηεχρνο κε ηίηιν «Ζ ΗΧΠΖΛΖ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ησλ 

δεκνηψλ Αιίκνπ». 

*** ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ: α) ΑΣΣΗΚΖ ΓΖ, Γξεγφξεο Φαξηαλφο, θαη 

δηαθεκηζηηθφ ηάζε Γεσξγφπνπινπ, θαη ςεθνδέιηην, β) πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο, 

δηαθεκηζηηθφ Οξέζηε Σζάγθια, γ) ςεθνδέιηηα: ΑΣΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ –ΟΥΗ ζην 



ΜΝΖΜΟΝΗΟ Αιέμεο Μεηξφπνπινο, ΑΣΣΗΚΖ Γηάλλεο γνπξφο, ΝΔΑ ΠΡΟΟ-

ΠΣΗΚΖ Βαζίιεηνο Κηθίιηαο, ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ ππξίδσλ-Άδσληο Γεσξγηάδεο, 

ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ Αζαλάζηνο Παθίιεο, ΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΑΡΑ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΗ-

ΣΧΝ, ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΑΣΣΗΚΖ Αιέμαλδξνο Αιαβάλνο,ΑΣΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΑ-

ΝΣΖΖ Κσλ/λνο Γηάθνο, ΑΝΣΗΚΑΠΗΣΑΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΣΡΟΠΖ-Άγγεινο Υάγηνο.  

*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 16.11.2010, Απνηειέζκαηα Β‘ γχξνπ ζε 13 Πεξηθέ-

ξεηεο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 25.12.2010 Απνηειέζκαηα Πεξηθεξ. Δθινγψλ. 

*** Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηηο Γεκνη.+Πεξηθ. εθινγέο 7.11.10. 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ησλ  18 θαη 25 Ματνπ 2014 

*** ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη: α)ηεχρνο «Καηάινγνο Τπνςεθίσλ θη Τπνςεθίσλ 

Απηνδηνηθεηηθψλ Δθι. 2014», β) ηεχρνο «Γεκνηηθέο εθινγέο Μάηνο 2014» (πξφ-

γξακκα), γ) ηξίθπιιν «Γηαηί ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη» «Γηαηί Διέλε Μπειηά», 

δ) θχιιν: «Έλα ηείρνο πςψλεηαη κπξνζηά ζνπ» γηα ηε Μαξίλα-ΣΑΗΠΔΓ, ε) 

δίθπιιν: «Πξσηνθαλέο νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν: ΔΛΛΖΝΗΚΟ Ξεπνχιεκα κε 75 

επξψ ην η.κ.», ζη) Πξφζθιεζε γηα «Παξνπζίαζε πξνγξάκκαηνο» ηε 2.4.2014 

ζην Καξ. Κνχλ, δ) Πξνζθιήζεηο γηα «εθδήισζε-ζπδήηεζε» 28.4.2014 κε ζέκα 

«Γεκφζηνη – Διεχζεξνη ρψξνη ζηνλ Αιηκν», νκηιεηέο Δι. Μπειηά, Αξ.Θσκφπνπ-

ινο, Υξ. Αλαγλψζηνπ. (Σειηθά έγηλε ζε αίζνπζα ηνπ Γπκλαζίνπ, είζνδνο απφ ηε 

Μ. Αιεμάλδξνπ), ε) Κείκελν νκηιίαο Αξ.Θσκφπ. κε ζέκα «Γεκφζηνη – Διεχζεξνη 

ρψξνη ζηνλ Αιηκν. Ο ελεξγφο ξφινο ηνπ Γήκνπ ζηελ (γηα ηελ) ππεξάζπηζή 

ηνπο». Γηα ην Κηήκα Σξάρσλεο ν ιφγνο», θαη, Γειηίν Σχπνπ ηεο θίλεζεο γη απηή, 

ζ) Πξφζθιεζε γηα ζπδήηεζε, γηα 3 Ματνπ (2014) κε Διέλε Μπειηά, η) Δθεκεξίδα 

ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη: θχιια Απξίιηνο 2009, Γεθέκβξηνο 2013, 

Φεβξνπάξηνο 2014, Μάηνο 2014, ηα) Γίθπιιν «εθηφο χιεο» εθδίδεηαη απφ νκάδα 

λέσλ ηνπ ΑΝΧ ΚΑΣΧ, ηβ) Θνδσξήο Θαιαζζηλφο «ηεξίδσ ηε δεκνηηθή θίλεζε 

ΑΝΧ ΚΑΣΧ ...», ηγ)Πξφζθιεζε γηα «εγθαίληα» γξαθείσλ ζηελ Παιακεδίνπ 12, 



*** ΑΛΗΜΟ ΔΓΧ ΕΟΤΜΔ – ΘΑΝΟ ΟΡΦΑΝΟ : α) ηεχρνο «πλερίδνπκε ην 

κέιινλ» (σο απνινγηζκφο-πξφγξακκα),β)Δπηζηνιή 20.5.2014 Θάλνπ Οξθαλνχ 

πξνο «θίιεο, θίινπο», γ) Φεθνδέιηηα «Αιηκνο εδψ δνχκε», δ) Πξφζθιεζε γηα 

εγθαίληα εθινγηθνχ θέληξνπ 28.4.2014 Γσδεθαλήζνπ 61, ε) Γηαθεκηζηηθά ππν-

ςεθίσλ Γηάλλε Πέηζα, Κψζηα Καξαγηάλλε, Γηάλλε Βέξγε, Παχινπ Υξήζηνπ, 

Γηψξγνπ Ληαθφπνπινπ, ζη) θχιιν «ν … αλεμάξηεηνο» γηα ηνλ Α.Κνλδχιε (ζχλ-

δεζή ηνπ κε ΠΑΟΚ), δ) θείκελν Μάηνο 2014, γηα ηηο ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ εθινγέο 

ηεο 25.5.2014, ππέξ ηνπ Θάλνπ Οξθαλνχ θαη θαηά ηνπ Α. Κνλδχιε, ππνγξαθή 

«Πνιίηεο Αιίκνπ». 

*** ΑΓΑΠΧ ηνλ ΑΛΗΜΟ – ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΝΓΤΛΖ: α) ηεχρε «Σν Πξφγξακκά καο 

2014-2019», «10 βαζηθέο ζέζεηο καο», «Ο ΤΝΓΤΑΜΟ ΜΑ», «Ο Αιηκνο 

ζηελ αξραηφηεηα», θχιιν «πκκεηνρή ηνπ Πνιίηε..», πξφζθιεζε γηα παξάδνζε 

πιεθηψλ ζην εθινγηθφ θέληξν Γσδεθαλήζνπ 47,  ςεθνδέιηην,  β) Γηαθεκηζηηθά 

ππνςεθίσλ: ηέθαλνπ Γηακαληή (θείκελν γηα Κηήκα Σξάρσλεο, θαη, κπηιηέην), 

Γηαπαλά ηαχξνπ, Γηψηαο Πξνπληδνπνχινπ, Ησάλλε Μαξηφιε, Υξηζηίλαο Βξάλε, 

Αξηέκε Καξακνιέγθνπ, Κσλζηαληίλνπ Φαιηέξνπ. 

*** ΑΛΗΜΟ ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ – ΝΗΚΟ ΣΑΜΠΑΡΛΖ : α) ηεχρνο «Πξνγξακκαηηθέο 

Γεζκεχζεηο», β) εθεκεξίδα ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΑΛΗΜΟΤ, δχν έθηαθηεο εθδφζεηο γηα ην 

ζπλδπαζκφ, γ) Γηαθεκηζηηθφ Αλαζηαζίνπ Σζάγθαξε. 

***  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΤΓΖ γηα ηνλ Αιηκν – ΥΑΡΗΛΑΟ ΜΔΞΑ: α) Μήλπκα ηνπ 

Αξρεγνχ ηεο ΥΡΤΖ ΑΤΓΖ Νίθνπ Μηραινιηάθνπ, Βηνγξαθηθφ Υ. Μέμα, 

κπηιηέην Βίθπο Αλαγλσζηάθε, πξφζθιεζε γηα ζπγθέληξσζε 12.5.2014. 

*** α) ΑΛΗΜΟ Φεθνδέιηηα εθινγηθψλ ζπλδπαζκψλ, β) Γηνηθεηηθφ έγγξαθν κε 

απνηειέζκαηα Α‘ Κπξηαθήο θαη γηα επαλαιεπηηθέο θαη θσηνηππία άξζξ.102 , 

κεηά εξκελείαο, ***ΓΗΑΦΟΡΑ: α) θχιιν «Πξσηνβνπιία Άιιειεγγχεο Αιίκνπ», 

β) ΣΑΟ ΣΑΣΑΝΖ –Αλαηξνπή ζηε Γιπθάδα = ΠΑΛΜΟ 3.5.2014, γ) 

Μπηιηέην Μαλψιε Παπαδαθάθε, πλεξγαζία Αλαηξνπήο, Άγ.Γεκήηξηνο. 

*** Απνηειέζκαηα εθινγψλ γηα Γεκνηηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο ζηνλ Άιηκν.  



*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 12.10.2013 Γχν λέεο αλεμαξηε-

ηνπνηήζεηο, ηεο 14.12.13 Με ηελ Δι.Μπειηά ππνςήθηα δήκαξρν …, θαη, Καλέλα 

λνηθνθπξηφ ρσξίο ξεχκα (Θ.Οξθαλφο), ηεο 4.1.14 Αλαθνίλσζε ηεο Ο.Μ. ΤΡΗΕΑ 

Γιπθάδαο,ηεο 1.2.14 Αλεμάξηεηνο δειψλεη ν Γεκ. Γηαλλαθφπνπινο, Θ.Οξθαλφο  

Γελ μάθληαζε ε παξαίηεζε ηνπ Γ. Γηαλλαθφπνπινπ, ηεο 8.2.14 πλέληεπμε Θ. 

Οξθαλνχ, ηεο 1.3.14 Μαξίλα Αιίκνπ Ζ απνθαζηζηηθή ζηάζε ηνπ Θ.Οξθ. ζην 

Πεξηθεξ.πκβνχιην νδήγεζε ζηελ απνδνρή ζέζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ηεο 5.4. 

2014 Γελ αιιάδνπλ δήκαξρν νη Αιηκηψηεο, ηεο 10.5.14 Μαξία Μνπηζάηζνπ, 

Δίκαη παξνχζα …, ηεο 24.5.14 ηε Β‘ Κπξηαθή (θσην=Οξθαλνχ-Κνλδχιε), 

ΑΗΥΜΖ Μάξηηνο, Απξίιηνο, Μάηνο 2014 Πξνβνιή Οξθαλνχ-Κνλδχιε, ΒΖΜΑ 

ΣΟΤ ΑΡΧΝΗΚΟΤ 14.4.2014 Με ηνλ αέξα ηνπ ληθεηή ν Α.Κνλδχιεο, ΝΟΣΗΑ 

ΠΡΟΑΣΗΑ 2 θχιια, ηήξημε Οξθαλνχ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Μάηνο 2014 (κε φινπο 

ηνπο ππνςήθηνπο), ΑΛΗΜΗΧΣΖ Μάξηηνο 2014 Αλαηξνπή ζθεληθνχ, ΑΤΓΖ 

19.6.2014 Αλαθνηλψζεθαλ επίζεκα νη δ.ζ. ηεο Αζήλαο. 

  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 18 θαη 25 Ματνπ 2014 

α) Γηνηθεηηθφ έγγξαθν γηα απνηειέζκαηα Α‘ Κπξηαθήο θαη γηα επαλαιεπηη-

θέο, β) Φεθνδέιηηα ζπλδπαζκψλ, θαη, γ) απνηειέζκαηα ζηαπξνδνζίαο. 

--- Δθεκεξίδεο: ΑΤΓΖ 4.2.14 Οκηιίεο κειψλ …, θαη, Δι.Πνξηάιηνπ Οη δηαδηθα-

ζίεο παξαβηάζηεθαλ ζπζηεκαηηθά (ζεκ.= απφ ην θφκκα, γηα ηελ Αλνηρηή Πφιε),  

ηεο 20.5.14 Πεξηθεξεηαθέο ζπγθεληξσηηθά, ηειηθά απνηειέζκαηα, ηεο 26.5.14 

Ηζηνξηθή λίθε ηεο Αξηζηεξάο, ηεο 27.5.2014 Καηαιχηεο εμειίμεσλ ε θαζαξή λίθε 

ηνπ ΤΡΗΕΑ,  ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Ννέκβξηνο 2013 Ζ λέα παξάηαμε ηνπ Α. 

Κνλδχιε, Φεβξνπάξηνο 2014 ζει.6+7 γηα 3 ππνςήθηνπο ζηνλ Αιηκν, θαη, απφ 

ηε Lamda Development ε κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην Διιεληθφ, Απξίιηνο 14 

Γχν ελαληίνλ ελφο ζηνλ Αιηκν, ΒΖΜΑ 18.5.14 Νέεο επνρέο, Οη κνλνκάρνη ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 

 



   Τ Ν Ο Η Κ Η Α Κ Α     Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Α 

 ΔΚΛΟΓΔ ΤΝΟΗΚΗΑΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ηεο 21.10.1984 

 Θεζκνζεηήζεθαλ κε ην λ. 1270/82 θαη έγηλαλ εθινγέο ζε φιε ηελ Διιάδα, 

ηαπηφρξνλα. Απφ ην γεγνλφο φηη πξνβιέθηεθαλ «απφ ηα πάλσ»= απφ ηε θεληξη-

θή εμνπζία, θαη δελ ήηαλ απνηέιεζκα δηεξγαζηψλ «απφ ηα θάησ»= θνηλσλία/ 

ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο πθηζηακέλεο ιατθήο ζπκκεηνρήο, θαη επηπιένλ ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ζθνπνχ, θαη ηνπ ζθνδξνχ θνκκαηη-

θνχ αληαγσληζκνχ, γξήγνξα αηφληζαλ θαη δηαιχζεθαλ. Γελ επαλαιήθζεθαλ νη 

εθινγέο  ζηνλ Άιηκν (ίζσο ζε άιιν Γήκν, βι. θαη πην θάησ). Γπζηπρψο, απηφ 

πνπ ιέκε φηη πξέπεη λα επηδηψθεη ε Σ.Α., δειαδή ηελ ελφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηε 

βάζε θνηλψλ ζέζεσλ, απφςεσλ θαη δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θνκκαηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θαζέλα, δελ επηηεχρηεθε. 

Με ην δήκαξρν ΒΞΓ, ζθεθηήθακε λα ηα κεηαηξέςνπκε ζε αζηηθέο κε θεξδνζθν-

πηθέο εηαηξίεο ψζηε λα κπνξεί ν Γήκνο λα δίλεη ρξήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θιπ, --- θάηη πνπ αληέβαηλε ζην φηη απφ ζέζε αξρήο, ε πξση-

αξρηθή νπζία ησλ ζπλνηθηαθψλ ζπκβνπιίσλ ήηαλ πσο είραλ ην ζηνηρείν ηεο 

«ιατθήο ζπκκεηνρήο»). Δάλ βξψ ρξφλν, ίζσο, γξάςσ θάηη πεξηζζφηεξν γη απηά. 

   Θ Δ  Μ Η Κ Α  -  Κ Α Ν Ο Ν Η  ΣΗ Κ Α 

α) Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, ζπδήηεζε γηα ην λνκνζρέδην, πνπ κεηά ηε 

ςήθηζε, δεκνζηεχηεθε σο λφκνο 1270/82. Ζκεξνκελίεο 13, 14, 15, 16 θαη 

20.7.1982. Σα αλαδήηεζα πξνζσπηθά γηα ηε θαιχηεξε/ ηεθκεξησκέλε εξκελεία 

ησλ δηαηάμεσλ, β) Φσηνηππία θχιινπ απφ ην Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο (Ρα-

πηάξρεο), ηνπ λ.1270/1982, άξζξα 60-63, γ) πνιπγξαθεκέλν θείκελν: πλέδξην 

ΚΔΓΚΔ Κέξθπξα 2-4 Οθησβξίνπ 1984, εηζήγεζε ηνπ Μαλφιε Καξέιε, δεκάξ-

ρνπ Ζξαθιείνπ, κε ηίηιν: «Δπηθνηλσλία κε ην δεκφηε ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκε-

ηνρηθήο δηαδηθαζίαο», δ)πνιπγξαθεκέλν: «Ο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ  ηνπ Γήκνπ ηεο Ρψκεο (απφ ην πεξηνδηθφ ηνπ Γήκνπ 

ROMA)» (πξνθαλψο απφ ην πεξηνδηθφ «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», καο δφζεθε ζε 

θάπνηα ζπλάληεζε), ε) θσηνηππία θχιινπ (απφ θάπνηνλ θαλνληζκφ .. άιινπ 



Γήκνπ), ζη) πνιπγξαθεκέλν: Γήκνο Γιπθάδαο: «Πξφηαζε γηα ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ» ρ.ρ., δ) πνιπγξαθ: 

Γήκνο Βνχιαο: ΄Απφθαζε 116/7.11.1983 κε ηίηιν  Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θαη 

εθινγήο πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ», θαη, Οξγαληζκφο Δζση. Τπεξεζίαο θαη 

Καλνληζκφο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε) Πξφζθιεζε ζε πλάληεζε, κε ζέκα: «Ζ 

πνιηηηθή ηεο Αξηζηεξάο γηα ηελ Απνθέληξσζε κε Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Αλάπηπ-

με ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ» ηηο Παξαζθεπή 13.3. . .;; θαη άββαην 14.3. . . ;; ζην 

ΔΜΠ. Οξγαλψζεθε απφ ΜΖ θνκκαηηθφ θνξέα = πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε ηεο 

Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο (πξνέξρνληαη απφ ΚΚΔ Δζση. + ΠΑΟΚ ή αλέληα-

ρηνπο), ζ) Αθίζα γηα ηελ πην πάλσ εθδήισζε (ρσξίο ρξνλνινγία), η) Έγγξαθν 

Ννκαξρίαο Αηηηθήο, πξνο ηνπο ΟΣΑ ηνπ Ννκνχ, κε αξ.πξ.14/ 15.1.1986, κε 

επηζεκάλζεηο φηη ηα .. έρνπλ ΜΟΝΟ γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη φηη ηα 

Γ.. δελ κπνξεί λα ηνπο εθρσξεζνχλ άιιεο, σο θαη, ππνδείμεηο (ή εληνιέο) γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ αληίζεησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ, ηα) Έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ.42312/13.7.1987 πξνο ηε Ννκαξρία Πεηξαηά, 

γηα ΜΖ ΝΟΜΗΜΖ επηρνξήγεζε Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο δηφηη ΓΔΝ είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ (= άξα, ην ίδην ίζρπε, θαη γηα ηα ..). 

   Γηα ην  Γ Ζ Μ Ο    Α Λ Η Μ Ο Τ 

 ΔΚΛΟΓΔ ΤΝΟΗΚΗΑΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΗΧΝ ηεο 21.10.1984 

εκείσζε: ηνλ Άιηκν έγηλαλ εθινγέο γηα ηα πλ. πκβνχιηα ηελ 21.10. 

1984. Σν ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ ζπκκεηείρε κε ππνςήθηνπο ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο. 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1982, είρε πξνεγεζεί θαη εμαθνινπζνχζε λα είλαη 

ελεξγή/ λα ηζρχεη (ηφηε) ζπλεξγαζία ΠΑΟΚ-ΚΚΔ Δζση. ζην Γήκν καο. 

α) Κείκελν (δαθηπιφγξαθν, απφ εκέλα) κε ηίηιν: «Ση πξέπεη λα πξνζέ-

ρνπκε θαηά ηελ θαηάξηηζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ Λεηηνπξγίαο/ εθιν-

γήο ησλ .. (λ. 1270/1982)», 2 ζειίδεο, ρ.ρ. Πξνθαλψο απνηεινχζε ζπλφςηζε 

ζέζεσλ γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο καο θαηά ηηο ζπλαληήζεηο γηα πξαθηηθά 

ζέκαηα, αιιά θαη βνήζεκα γηα ηνπο ππνςήθηνπο, θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

δεκφηεο, β) Γαθηπινγξαθεκέλν θείκελν (κνπ) κε ζρέδηα άξζξσλ γηα «Αξκνδηφ-



ηεηεο ησλ ..», «ρέζεηο ησλ .. κε ην Γήκν», «ρέζεηο θεληξηθψλ νξγάλσλ 

ηνπ Γήκνπ κε ηα ..» θ.α. (έρνπλ ζσζεί θαη πξψτκεο/ «αξρηθέο» δηαηππψζεηο). 

Πξνθαλψο σο πξνεηνηκαζία γηα ζπδήηεζε ζην Γ.. ή αιινχ, θαη γηα δεκνζην-

πνίεζε ηεο αληίιεςήο καο γηα ηα ., γ) Πξαθηηθά ηνπ Γ. πκβ. ηεο 25.1.1984 

θαη απφθαζε 27/25.1.1984, γηα ηα .., κε ζεκεησκέλεο ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Λ. 

Αλσκεξίηε θη Αξ. Θ. θαηαγξάθνκαη σο «αληηδήκαξρνο»), δ) ρέδην Καλνληζκνχ 

(ηξνπνπνίεζεο;;) κε ηίηιν: «πλνηθηαθά πκβνχιηα» θαη ηδηφγξαθε ζεκείσζή 

κνπ «15 ππέξ, ιεπθφ= Μαγείξνπ, θνξηζήο, Γακηαλίδεο, Καηνπθφπνπινο»(= 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο κεηνςεθίαο), θαη ζεκεηψζεηο γηα αξηζκφ ςήθσλ, ζηηο 

θαη άξζξν ςεθνθνξίεο, ε) Απφθαζε κε αξ. πξ. 9730/ 24.9.1984 ηεο Κεληξηθήο 

Δθινγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε αλαθήξπμε ησλ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ γηα ηηο 

εθινγέο ηεο 21.10.1984, ζη) Γήκνο Αιίκνπ, Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, εηδηθή έθδνζε 

γηα ηηο εθινγέο 21.10.1984, κε εθινγηθά θέληξα θαη ρσξηζκφ ζπλνηθηψλ. ε απηά 

ππάξρνπλ ζεκεηψζεηο κνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ζε ςήθνπο, δ) ηεηξαζέιηδν: 

«Γήκνο Αιίκνπ – πλνηθηαθά πκβνχιηα», Φιεβάξεο 1984, κε επηζηνιή δεκάξ-

ρνπ Β. Ξέλνπ, θαη εζσηεξηθά ράξηε κε ηα φξηα θάζε .., ε) δηζέιηδν θείκελν ηνπ 

ΠΑΟΚ  ΣΟ Αιίκνπ, κε ηίηιν «πλ. πκβνχιηα», ζ) Γηαθήξπμε ηνπ ΚΚΔ 

Δζσηεξηθνχ –Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Αιίκνπ, γηα ηα ..,  κε ζέζεηο θξηηηθήο γηα 

ηελ πνιηηηθή φισλ ησλ άιισλ θνκκάησλ, η) θεηγ βνιάλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο 

κε ηίηιν «Καιακαθηψηε-Καιακαθηψηηζζα Φήθηζε ηνπο Φηιειεχζεξνπο Γεκνθξα-

ηηθνχο Τπνςεθίνπο, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηε παξάηαμε ηεο Ν.Γ.» θαη 

νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ ηεο, ηα) Γηαθήξπμε ηνπ ζπλδπαζκνχ «Γεκνθξαηηθή 

Δλφηεηα» (ΚΚΔ), κε ζέκαηα θαη ππνςήθηνπο θαηά ζπλνηθία, ηβ) Φεθνδέιηηα γηα 

ηα πλνηθηαθά πκβνχιηα  ηεο 1εο, 2εο, 3εο (κηζνθνκέλν), 4εο, 6εο, θαη ηεο 7εο 

πλνηθίαο, ηγ)  Δπηζηνιέο πξνο ηνπο «γεηηφληζζα, γείηνλα» ησλ ππνςεθίσλ  

(ππνζηεξηδνκέλσλ απφ ην ΚΚΔ Δζση.) Βπηηληψηε Θαλάζε, Γαιέδηνπ Θεκηζην-

θιή, Καξαλαζφπνπινπ Γεκήηξε, Μπισλάθνπ Ζιία, Σζίηζε Αζελάο (άιιεο, εάλ 

ππήξμαλ, δελ ζψζεθαλ), ηδ) Απφθαζε κε αξ.πξ.10754/23.10.1984 ηεο Κεληξη-

θήο Δθινγηθήο Δπηηξνπήο, αλαθήξπμεο ησλ εθιεγέλησλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιε-

ξσκαηηθψλ κειψλ ησλ .., ηε) Γχν «πξνζσξηλά εθινγηθά βηβιηάξηα» πνπ είρε 

εθδψζεη ν Γήκνο Αιίκνπ, γηα ηηο εθινγέο ησλ .. ζηα νλφκαηα Δπζαιία Θσκν-



πνχινπ θαη Α. Θσκφπνπινο, κε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εκεξνκελία 21.10.1984 φηη ςήθηζαλ, ηζη) Κείκελν δηζέιηδν, δαθηπινγξαθεκέλν 

απφ εκέλα, κε θαηάζεζε δηαθνξεηηθήο πξφηαζεο γηα αλάζεζε θαη νηθνλνκηθψλ 

αξκνδηνηήησλ ζηα .. ζε κηα πξνζπάζεηα ηφλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

(πξέπεη λα είλαη ηνπ 1985, αθνχ αλαθέξεηαη ζε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

1986), ηδ) Κείκελν δαθηπινγξαθεκέλν απφ εκέλα κε ηίηιν «Ζ Απηνδηνίθεζε 

ζήκεξα – Σν ζεκεξηλφ ζεζκηθφ πιαίζην – Πνιηηηθή πξαθηηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θαη ππέξβαζή ηνπ – Κίλεκα Απηνδηνίθεζεο». Πξέπεη λα είλαη ηνπ 1986. Θπκάκαη 

θαιά φηη αλαγλψζηεθε δεκφζηα ζε ζπλάληεζε απηνδηνηθεηηθψλ ηνπ ΚΚΔ Δζση., 

δελ ζπκάκαη ηφπν θαη αθξηβή εκεξνκελία, ηε)  Κείκελν κε ηίηιν «θέςεηο θαη 

πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πλ. πκβ. ησλ ηεζζάξσλ «Γεκάξρσλ ηεο 

Πξσηνβνπιίαο», Αιίκνπ Β.Ξέλνπ, Αξγπξνχπνιεο Γ. Δπζηαζηάδε, Γιπθάδαο Α. 

ηνχθε θαη Διιεληθνχ Κψζηα Κνξηδίδε, ρ.ρ. (πξέπεη πάλησο λα είλαη κεηά ην 

Μάξηην 1987 πνπ ηδξχζεθε ε ΔΑΡ, βι. θάησ), θ) Κείκελν δαθηπινγξαθεκέλν 

(δηθφ κνπ), κε ηίηιν: «Θέζεηο ηεο Διιεληθήο Αξηζηεξάο» γηα ην θείκελν κε ηίηιν 

«θέςεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ ησλ 

ηεζζάξσλ «Γεκάξρσλ ηεο Πξσηνβνπιίαο», ρ.ρ., θα) Κείκελν πνιπγξαθεκέλν, 

κε ηίηιν «πλνηθηαθά πκβνχιηα», ηνπ ή κεηά ην 1987. Γίλεηαη ζπγθξηηηθή απνηί-

κεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνπο Γήκνπο Νέαο κχξλεο, Αιίκνπ, Αξγπξνχπνιεο, 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Τκεηηνχ (αλαθέξεηαη θαη ζε εθινγέο ηνπ 1987), κε παξα-

ηεξήζεηο θαη εθηηκήζεηο, θαη αλαθνξέο ζε ζπγγξαθείο Γ.Μπέτθν, Π. Παπαγα-

ξχθαιιν, Θεαλψ Γηαιχξε, πεξ. Σνπ.Απη. θιπ. Υσξίο ππνγξαθή. Δλδηαθέξεηαη 

«απφ ζέζε/ αληίιεςε» γηα ηελ απνθέληξσζε, ελίζρπζε αξκνδηνηήησλ θιπ. 

΄Αξα απφ ζέζε «Αξηζηεξάο». 

 

 

 

 

 



Β Ο Τ Λ Δ Τ ΣΗ Κ Δ   -  Δ Τ Ρ Χ Δ Κ Λ Ο Γ Δ  

 

  ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  3.11.1977 

α) Απνηειέζκαηα εθινγψλ ΤΜΜΑΥΗΑ θαη φισλ ησλ θνκκάησλ ζηνλ 

Αιηκν, β) Καηάζηαζε κε απνηειέζκαηα Γεκνηηθψλ Δθινγψλ ζε Γιπθάδα. 

 

 ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ θαη ΔΤΡΧ- ΔΚΛΟΓΔ 18 Οθησβξίνπ 1981 

α) «Μηζζσηήξηνλ ζπκθσλεηηθφλ» γηα ηε κίζζσζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ΚΚΔ 

Δζσηεξηθνχ απφ Οθηψβξην 1980 έσο Οθηψβξην 1983 (κείλακε ηνπιάρηζηνλ έσο 

ην 1987), ζηελ νδφ Μχξσλνο 3 ζην Άλσ Καιακάθη Αιίκνπ. Πξνεγνπκέλσο 

είρακε γξαθεία ζηελ νδφ Αξθαδίνπ θαη Γεξβελαθίσλ, θαη κεηά ζηελ νδφ Καια-

βξχησλ, φια ζην Άλσ Καιακάθη. Τπνγξάθεη: «Αξηζηείδεο π. Θσκφπνπινο, 

θάηνηθνο Αζελψλ νδφο Εσνδφρνπ Πεγήο 7 (=εθεί ήηαλ ηφηε ην γξαθείν κνπ) 

ελεξγψλ δηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ». πκθσλνχκελε ρξήζε: 

«. .  σο γξαθεία ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ, θαη σο ρψξνο ζπδεηήζεσλ, 

νκηιηψλ, πνιηηηθψλ εθδειψζεσλ θαη σο εθινγηθφλ θέληξνλ», β) ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ 

ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ γηα ηηο εθινγέο ηεο 17.10.1981, απφ ηε Γηεχζπλζε 

Αζηπλνκίαο Πξναζηίσλ, Γξαθείν Γεκφζηαο Αζθαιείαο, κε αξ. πξση. 710/9/ 141 

ηεο 28.9.1981. Έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ «Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, εθπξνζψ-

πνπ ηνπ Κ.Κ.Δ./Δ», κε βεβαίσζε γηα ηε ζηαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θηηξίνπ ζηελ νδφ 

Μχξσλνο 3, Αλσ Καιακάθη Αιίκνπ, απφ ηνλ «πνιηηηθφ κεραληθφ Αιέθν 

Φιακπνπξάξε», γ)Φεθνδέιηηα γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηνπ ΚΚΔ Δζση. 

(ζεκ= ηα ζρεηηθά απηά βξίζθνληαη θαη ζην θεθάιαην/θάθειν «ΚΚΔ Δζση.), δ) 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ Βνπιεπηηθψλ ζηνλ Άιηκν (επεμεξγαζία Ν. Αξκάνο), ε) 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ Δπξσβνπιήο ζηνλ Αιηκν, ζη)  ΑΤΓΖ 20.10.81 κε 

ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα, ζη) ΚΚΔ ΔΧΣ. Οδεγίεο γηα εθινγηθνχο 

αληηπξνζψπνπο (Βνπιεπηηθψλ θαη Δπξσεθινγψλ). 



   ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ  ηεο 17.6.1984  

α) Φεθνδέιηηα γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, β) 

Πεξηνδηθφ ΑΝΣΗ ηεο 22.6.1984, γ) Δθινγηθά απνηειέζκαηα ζηνλ Άιηκν (γξαθή 

Νίθνο Αξκάνο), δ) Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ (γξαθή Α.Θ.) κε νλφκαηα 

αληηπξνζψπσλ, θαη, απνηειέζκαηα ζπλνιηθά ζηνλ Άιηκν. 

  

  ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  ηεο 2 Ηνπλίνπ 1985 

α) Πξαθηηθά Γεκ. πκβνπιίνπ 16.5.1985 γηα δηάζεζε θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ, β) ηεχρνο ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ = Δθινγηθφ πξφγξακκα, ππάξρεη δηέμνδνο, 

γ) δίθπιιν ΚΚΔ Δζση. «Σε δεμηά ηε δήζακε, ην ΠΑΟΚ ην γλσξίζακε», δ) 

Πξφγξακκα εθινγηθψλ ηκεκάησλ θαη ςεθνθνξίαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ε) Απνηε-

ιέζκαηα εθινγψλ θαη (ΚΤΡΗΧ) ρεηξφγξαθα απνηειέζκαηα ησλ εθινγηθψλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπ  ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαηά εθινγηθφ ηκήκα, ζη) Καηάζηαζε κε 

ζπγθξηηηθά εθινγψλ 1981, 1984, 1985 (πξνθαλψο ΚΚΔ Δ), δ) ΠΑΟΚ, ηεχρνο 

κηθξνχ ζρήκαηνο, 52 ζει. κε ηίηιν «Σα έξγα ηεο Αιιαγήο ζηελ Αζήλα – ζηελ 

Αηηηθή 1981-1985 θαη ζην νπηζζφθπιιν «Μαδί γηα ηε λέα λίθε, θαη ηψξα πάιη 

ΠΑΟΚ, Ζ Αζήλα αλζξψπηλε πφιε, ε) ηεχρνο 16 ζει. κεγάινπ ζρήκαηνο, κε 

ηίηιν «Σν Ρπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αιιαγήο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο»(1985). 

 

   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  18 Ηνπλίνπ 1989 

Α.-  Φεθνδέιηηα ηνπ «πλαζπηζκνχ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ» α) 

γηα ηε Β‘ εθινγηθή πεξηθέξεηα Αζελψλ κε επηθεθαιήο ην Υ. Φισξάθε θαη 

ηειεπηαίν ην Βαζίιε Φίιηα, β) γηα ηελ Α΄ Αζελψλ κε πξψηε ηε Γηαηαγάλα Μαξία 

θαη ηειεπηαίν ηνλ ΄Αγγειν Υάγην, γ) Γηνηθεηηθά έγγξαθα, γηα ηελ θαηαλνκή θνηλφ-

ρξεζησλ ρψξσλ, δ) πκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηεο Δπαγγειίαο (Δχαο) 

Κνηακαλίδνπ, πξνο Αξ. Θσκφπνπιν γηα έιεγρν δηεμαγσγήο ςεθνθνξίαο ηελ 

18.6.89, ε) Απνηειέζκαηα εθινγψλ (;;) (πξψηνο ν Υ.Φισξάθεο, άξα 18.6.89). 



   ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ  ηεο 18 Ηνπλίνπ 1989 

α) Φεθνδέιηηα ηνπ ΤΝ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, κε επηθεθαιήο 

ην Βαζίιε Δθξαηκίδε θαη ηειεπηαίν ην Βαζίιε Γσξνβίλε, β) Φεθνδέιηηα ησλ 

ζπλδπαζκψλ: Υξηζηηαληθή Γεκνθξαηία, Οηθνινγηθφ Κίλεκα, Άκεζε Γεκνθξαηία, 

Διιεληθφ νζηαιηζηηθφ Κφκκα (Γ. Αξζέλεο), Διιεληθφ Ρηδνζπαζηηθφ Κίλεκα 

(Αλη. Σξίηζεο), Γεκνθξαηηθή Αλαλέσζε (Κ. ηεθαλφπνπινο), ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ 

Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά (Η.Μπαληάο), Γεκήηξεο Κνιιάηνο, Έλσζε Παξαγσγψλ 

Δκπνξνεπαγγεικαηηψλ Καηαλαισηψλ Διιάδνο,Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κίλεζε, 

Έλσζε Γεκνθξαηηθνχ Κέληξνπ ΔΓΖΚ (Η. Είγδεο),  Κφκκα Φηιειεπζέξσλ, ΔΠΔΝ, 

Δληαίν Δζληθηζηηθφ Κίλεκα, ΑΚΔΠ, ΝΠ=Νένη Πνιηηηθνί, Οηθνιφγνη Δλαιιαθηηθνί, 

πλαζπηζκφο ηεο Αξ. + Πξ., ΠΑΟΚ, Νέα Γεκνθξαηία. 

 

   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  5εο Ννεκβξίνπ 1989 

*** πκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηεο ππνςήθηαο Αζελάο Γξέηηα πξνο 

Αξηζηείδε Θσκφπνπιν γηα έιεγρν δηεμαγσγήο ςεθνθνξίαο ηελ 5.11.1989. 

 

   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ   8εο Απξηιίνπ 1990 

α)πκβνι/θφ πιεξεμνχζην ηεο Αζελάο Γξέηηα πξνο Α. Θσκφπνπιν γηα έιεγρν 

δηεμαγσγήο ςεθνθνξίαο ηελ 8.4.1990, β) Απνηειέζκαηα εθινγψλ ζηνλ Άιηκν, 

γ)ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 10.4.1990 Δθινγέο ‘90, Απνηειέζκαηα, έδξεο, ζπγθξίζεηο. 

 

   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  5εο Απξηιίνπ 1992 

α) Γήισζε ηνπ Βαζίιε Ξέλνπ-Γαβξηέιε, γηα ηελ ππνρξεσηηθφηεηα 

άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο (πξνθαλψο, δηφηη έληνη ππνζηήξηδαλ ην ΜΖ 

ππνρξεσηηθφ), β) Απνηειέζκαηα εθινγψλ ζην Γήκν Αιίκνπ.  

 



   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ   10εο Οθησβξίνπ 1993 

α) Πξαθηηθφ δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αιίκνπ, β) ΤΝ Οδεγίεο 

γηα ηνπο εθινγηθνχο αληηπξνζψπνπο, γ) ζρέδην εληχπνπ γηα εθινγηθά απνηειέ-

ζκαηα ζηνλ Αιηκν (ζχληαμε ΑΘ), θαη, ζπκπιεξσκέλν έληππν 233 εθινγ. 

ηκήκαηνο, κε ππνγξαθέο αληηπξνζψπνπ ΤΝ π. Δπζηξαηίνπ θαη δηθαζηηθνχ 

αληηπξνζψπνπ Παηελίδνπ Παλαγηψηαο (βιέπεηε πίζσ κέξνο αλαγξαθή ησλ 

κειψλ ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο), δ) Απνηειέζκαηα εθινγψλ ζηνλ Άιηκν.  

 

   ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ . . . . . . .  1994 

--- ΤΝΑΠΗΜΟ – πλνπηηθέο βαζηθέο νδεγίεο γηα εθινγ. αληηπξνζψπνπο. 

 

  ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 22 επηεκβξίνπ 1996 

α) Πξαθηηθφ Γηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο 28.8.1996 ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, β) 

ΦΔΚ 736 Β/24.8.1996 Τ.Α. γηα Ρχζκηζε ζεκάησλ ηάμεο θαη αζθάιεηαο, γ) «Σν 

πξφγξακκα ηνπ ΠΑΟΚ γηα ηελ πνξεία πξνο ηνλ 21ν αηψλα- Ηζρπξή θαη 

ζχγρξνλε Διιάδα», ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 24.9.1996, θαη, ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο 

28.9.96 θαη 5.10.1996, ΤΝΑΠΗΜΟ: δ)  ππφδεηγκαηα ελζηάζεσλ (Α.Θ.), ε) 

θαηαζηάζεηο εθινγηθψλ αληηπξνζψπσλ ΤΝ, ζη) Γηνξηζκφο επφπηε απφ Νίθν 

Κσλζηαληφπνπιν, δ) ςεθνδέιηην, ε) Απνηειέζκαηα εθινγψλ (ζπγθεληξσηηθφ) 

γηα ηνλ Άιηκν ( κε ππνγξαθή Αξγ. Αξγπξίνπ). 

 

   ΔΤΡΧ ΔΚΛΟΓΔ  13 Ηνπλίνπ 1999 

α) Γηνηθεηηθά έγγξαθα Ννκαξρίαο Αζελψλ, β) Έγγξαθν Γήκνπ Αιίκνπ 

7675/10.5.1999 πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, θαη, κε αξ. 155/24.5.99 απφθαζε 

Γεκ. πκβνπιίνπ γηα «Δγθξηζε πξαθηηθνχ δηαθνκκαηηθήο Δπηηξνπήο γηα 

θαζνξηζκφ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ», θαη, έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 



9739/11.6.1999 πξνο φια ηα θφκκαηα φηη ζα παξέρεηαη θαθέο θιπ, γ) 

ΤΝΑΠΗΜΟ– Γήισζε δηνξηζκνχ εθινγηθνχ αληηπξνζψπνπ (Ν. Κσλζη.) θαη, 

«πλνπηηθέο βαζηθέο νδεγίεο γηα εθινγηθνχο αληηπξνζψπνπο», δ) ζρέδην γηα 

ζπκπιήξσζε απφ αληηπξφζσπν ζην εθινγηθφ ηκήκα, θαη, «εκαζία ηνπ έξγνπ 

ηνπ εθινγηθνχ αληηπξνζψπνπ», ε) Έγγξαθν 17.6.1999 Υξήζηνπ Νηθνιάνπ-ΤΝ 

κε ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα 1999, 1996 θαη 1994, ζη) Κείκελν «Δπξσεθινγέο 

11.6.1999» «Κξίζεηο, φρη επηθξίζεηο» ηνπ Π. Σδηβαλίδε, επηθεθαιήο ηνπ ςεθν-

δειηίνπ «Κίλεκα Αλέξγσλ Διιήλσλ», δ) Φεθνδέιηην ηνπ «Κηλεκ.Αλεξγ. 

Διιήλσλ» κε πξψην ηνλ Π.Σδηβαλίδε.   

 

 ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 9 Απξηιίνπ 2000 (ζπκκεηνρή θαη Α.Θ.) 

α) Απφθαζε 800/2000 Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε απνηειέ-

ζκαηα εθινγψλ (ππνςήθηνο κε ην ΤΝ θαη ν Α. Θσκφπνπινο), β) Βηνγξαθηθφ 

ζεκείσκα Α.Θ., Γήισζε Α.Θ. γηα ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ + Βηνγξαθηθφ (πξέπεη 

λα δεκνζηεχηεθαλ ζε ηνπηθή/έο εθεκεξίδεο), άιιε Γήισζε γεληθή, θείκελν γηα 

ην «Αεξνδξφκην Διιεληθνχ», γ) Φεθνδέιηην ΤΝΑΠΗΜΟΤ γηα ηηο εθινγέο, σο 

θαη ησλ ΠΑΟΚ, Ν.Γ. ΓΖΚΚΗ, δ) εθ. ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, ζει. 2 θσηνγξαθ., άλσ 

δήισζε+ βηνγξαθ. Α.Θ., ε) Γήισζε ζην PLANET ηελ 7.4.2000, ζη) εκεηψζεηο/ 

απαληήζεηο γηα γεληθά πνιηηηθά ζέκαηα (εμσηεξηθή πνιηηηθή, βνκβαξδηζκνί 

Γηνπγθνζιαβίαο, ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, θππξηαθφ, Οηζαιάλ, ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε εμνπζίαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ΤΠΔΥΧΓΔ), δ) ΤΝ -  Δθινγηθή 

Γηαθήξπμε Γηαξθέο πλέδξην 5-6.2.2000, ε) ηεχρνο κε Δθινγηθή Γηαθήξπμε 

ΤΝ, θαη θέηγ βνιάλ γηα ζηήξημε, ζ) ηεχρνο κε ηίηιν «ςεθνδέιηην Β‘ Αζήλαο» κε 

θσηνγξαθίεο θαη βηνγξαθηθά, η) δίπηπρν κε ηίηιν «αληηζηαζείηε – ςήθηζε πλα-

ζπηζκφ», ηα) Κνηλή εθινγηθή δηαθήξπμε ΤΝ-ΑΚΟΑ -Οηθνιφγσλ Δλαιιαθηηθψλ, 

ηβ) δίπηπρν ΑΚΟΑ– Φεθίδνπκε ςεθνδέιηηα ζπλεξγαζίαο, ηγ) κνλφθπιιν κε 

θσηνγξαθία θαη βηνγξαθηθφ Α.Θ. (σο θαη εθηππσκέλν ζρέδην απηνχ, δήισζεο + 

βηνγξαθηθνχ Αξ.Θσκ., κε δηνξζψζεηο Θέκε Γαιέδηνπ), ηδ) ΤΝΑΠΗΜΟ–

Καηάινγνο ππνςεθίσλ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα, ηε) εθ.ΟΦΗΟΤΑ θ.59 Μάξηηνο 



2000, ζει.7 θσηνγξαθία+ ιέμεηο, ηζη) Γηαθήξπμε δηαλννπκέλσλ-θαιιηηερλψλ 

ππέξ ΤΝ, ηδ) ηεχρνο κε «Θέζεηο ηεο ΑΚΟΑ» γηα εθινγέο 2000, ηε) εθ. ΔΘΝΟ 

2.4.2000 ζει.29 κηθξή ελεκέξσζε γηα Α.Θ., ηεο 6.4.2000, ζει.14 θσηνγξαθία 

Α.Θ. + απφζπαζκα νκηιίαο, ηζ) εθ. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ  5.4.2000 ζει.13, ηίηινο 

«ν επφκελνο πφιεκνο» κε δήισζε Α.Θ. Τπνγξαθή Θ.Γ. = Θέκεο Γαιέδηνο), 

11.4.2000 κε απνηειέζκαηα, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 14.4.2000, 15.4.2000, θ)  εθ.ΑΤΓΖ 

28.3.2000, ζ.3 πεξηνδεία + νκηιία 28.3.2000 Ν. Κσλζηαληφπνπινπ (θαη 

ραηξεηηζκφ Α.Θ.), ζει.6 γηα πεξηνδεία ζε ιατθή ΑΘ + Γφκλα Γαζθαιάθνπ θαη 

ΑΤΓΖ 16.3.00 κε θσηνγξαθία Κχξθνπ-Γιέδνπ-Μπαληά-Κσλζηαληφπνπινπ, θαη 

ΑΤΓΖ 11.4.2000 κε απνηειέζκαηα θαη πξψηεο εθηηκήζεηο, θα) Κείκελν ραηξεηη-

ζκνχ Α.Θ. ζηελ πην πάλσ ζπγθέληξσζε, θβ) εθ.Ζ ΔΠΟΥΖ ηεο 2.4.2000, ζει.24 

δήισζε Α.Θ. γηα ην Διιεληθφ,  

θγ) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: θάθεινο απφ επίζθεςε Ν. Κσλζηαληφπνπινπ ζηνλ 

Αιηκν ηελ Καζαξή Γεπηέξα, 1 ππνδνρήο κε ηέθαλν Γηακαληή θαη Δπγελία 

Εαθπλζηλνχ, κε Α.Θ. + Δπγ.Εαθ., 1 βαδίδνληαο ζηελ Πιαηεία Καξατζθάθε Αξ. 

Θσκ., Ν. Κσλζη., Παλ. Λαπξεληηάδεο, Δπγ.Εαθ.,ηεθ. Γηακ., 1 βαδίδνληαο ζηελ 

Πι.Καξατζθάθε, η.Γηακ., Ν. Κσλζη., Μάθεο Μπαιανχξαο (πίζσ ην θεθάιη ηνπ) 

Δπγ. Εαθ., Αξ.Θσκ., 3 ζην ηξαπέδη κε Α.Θ. θαη Δπγ.Εαθ., 1 κε παξαθαζήκελνπο 

Βνχια + Γηψξγν Καηζαθάλα, Λίηζα Θσκ., Αλδξέα Κεζζέ, θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά Κψζηαο Πνληηθφο, Π.Λαπξεληηάδεο, 1 ρεηξαςία κε Αι.Αι., 1 ρεηξαςία κε 

Αι.Αι. (κε ηεθ.Γ., ζην βάζνο ην θεθάιη Γ. Καηζαθάλα) 1 κε Αι.Αι, Δπγ. 

Εαθπλζ., Απισλίηνπ, Μάθε Μπαιανχξα, 1 κε Αι.Αι.+ η.Γ., 3 πεξηδηάβαζεο 

ζην ρψξν, 1 κε εγγνλφ ηέθαλνπ+Ακαιίαο ζην θαξφηζη, εγγνλφο, 1 Θέκεο 

Γαιέδηνο, η. Γηακ, Α.Θ. θαη Δπγ. Εαθ., 4 κε Αι. Αι., Δπγ. Εαθπλζ., η.Γηακ. 2 

ζθελέο πιήζνπο θ.ά, (ν Ν.Κσλζη. κεηά πήγε ζην Διιεληθφ),   

θδ) Αθίζα  γηα ΚΔΝΣΡΗΚΖ ζπγθέληξσζε Ν. Κσλζηαληφπνπινπ ζηνλ Αιηκν ηελ 

28.3.2000 (κε ραηξεηηζκφ Α.Θ.). θε) εθ.ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2000, 

ζει.19 Γήισζε + βηνγξαθηθφ Α.Θ., θζη) ζεκείσκα + νδεγίεο γηα εκθάληζε Α.Θ. 

ζηε LOCAL TV ηε 31.3.2000, θδ) Δπηζηνιή 9.3.2000 Α.Θ. πξνο ΑΤΓΖ (γηα π. 

Βνχγηα). Γελ δεκνζηεχηεθε, θε) Γίθπιιν ηεο «ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ πνιηηψλ ηεο 



αλαλεσηηθήο θαη δεκνθξαηηθήο αξηζηεξάο θαη ηεο νηθνινγίαο» γηα ππνζηήξημε Κ. 

εκίηε-ΠΑΟΚ, θζ) θχιιν κε ηίηιν ΞΑΦΡΤΣΖΡΗΟΝ θαη «ηζεπψζακε πνιιά, 

κπνξνχκε πεξηζζφηεξα, ην παξφλ μεθίλεζε»+ θάθεινο, πνπ ξίρηεθαλ ζην εθιν-

γηθφ θέληξν, ι) Πξφζθιεζε ΠΑΟΚ Αιίκνπ, γηα ζπγθέληξσζε Σάζνπ Μαληέιε + 

Καζηξηλάθε Γηψξγνπ, θαη «θάξηα» γηα ππνςήθην ηέξγην Καηαρσξίηε, ια) 

θπιιάδην ΠΑΟΚ – Οη δεζκεχζεηο γηα ηε λέα ηεηξαεηία 2000-2004, ιβ) ΠΑΟΚ 

-θπιιάδην δηαθεκηζηηθφ ηνπ Αλδξέα Λνβέξδνπ, ιγ) ΓΖΚΚΗ δηαθεκηζηηθφ Υξηζηί-

λαο Αλησλνπνχινπ θαη Αλησλίνπ Ναμάθε, σο θαη θέηγ βνιάλ ηνπ  Αλησλίνπ 

Ναμάθε, ιδ) Φάθεινο κε δχν θσηνγξαθίεο ηνπ Γ.Παπαδεκνχιε γηα πξνψζεζε 

ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο, ιε) εθεκ. ΔΝΣΟ, ζει. 5 δηαθεκηζηηθή παξνπζίαζε 

Α.Θ., ιζη) Σηκνθαηάινγνο  δηαθεκηζηηθήο θαηαρψξεζεο εθ. ΔΠΗΚΑΗΡΑ Νέαο 

κχξλεο, γηα ρξεψζεηο. Φπζηθά δελ ζηείιακε θαηαρψξεζε. Γελ είρακε ρξήκαηα, 

ιδ) Απφδεημε 50.000 δξαρ. γηα «παξάβνιν ππνςεθηφηεηαο» ηεο …3.00, πνπ 

θαηέζεζα ζηα θεληξηθά ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ, ιε) Πξφρεηξν κλεκφλην Α.Θ. γηα 

ηνπνζέηεζε ζε ΤΝ Αιίκνπ 20.4.2000, ιζ) Απνηειέζκαηα, ΑΤΓΖ 11.4.2000 

Δθινγέο 2000. 

 

ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ θαη ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ ηεο  13 Ηνπλίνπ 2004 

α) Γηνηθεηηθέο απνθάζεηο γηα ηηο εθινγέο, β) ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζη. 

ησλ Κηλεκ. θαη ηεο Οηθνινγίαο, ηεχρνο: ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ: β1) Γηαθήξπμε, β2) 

«Τπάξρεη θη άιινο δξφκνο . . Πάξ ην Αξηζηεξά. Θα βξείο», θαηάινγνο ππνςε-

θίσλ, β3) ηεχρνο «αθξίβεηα αλεξγία αζθαιηζηηθφ …», β4) ηξίθπιιν «4 ρξφληα ε 

νηθνινγία….», γ) ΤΠΔΗΡΧΖ ηεο ΑΡΗΣΔΡΑ, ηεχρνο «Γηαθήξπμε . . …», δ) 

ΤΡΗΕΑ ΔΝΧΣΗΚΟ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟ, ηξίθπιια «Βξεζήθακε ζηνπο δξφκνπο …», 

«Μεηαιιαγκέλα πξντφληα», «Γελ δεηάκε πνιιά ηα ζέινπκε φια», ε) ΤΡΗΕΑ 

Δλση. Φεθ.: ηεχρνο «Ζ Αξηζηεξά επίθαηξε μαλά!», ζη) ΤΡΗΕΑ Δλση. Φεθ.: 

Δθδήισζε= «Ζ επίζεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο 

. . .», Δηζήγεζε Διέλε Πνξηάιηνπ, δ) ΤΡΗΕΑ: Γηαθεκηζηηθφ γηα πνιηηηθή 

εθδήισζε ζην Α‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ 2.2.2004 κε νκηιεηέο Αιέθν Αιαβάλν θαη ίζζπ 



Βσβνχ, ε)Γηαθεκηζηηθφ γηα Μηράιε Παπαγηαλλάθε, ζ) ΤΝ: «Γήισζε δηνξηζκνχ 

εθινγηθνχ αληηπξνζψπσλ» θαη «Γηνξηζκφο Δπφπηε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο», 

ππνγξαθή =Ν.Κσλζηαληφπνπινο, η) ΤΝ: «πλνπηηθέο βαζηθέο νδεγίεο γηα ηνπο 

εθινγηθνχο αληηπξνζψπνπο» θαη  καδί «Οδεγίεο γηα ηνπο εθινγηθνχο αληηπξν-

ζψπνπο» 1993, ηα) ρέδην «Έλζηαζεο» γηα ππνβνιή απφ αληηπξφζσπν, θαη, 

«εκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ εθινγηθνχ αληηπξνζψπνπ» (ζπληάρηεθαλ ζηνλ Αιηκν, 

απφ Αξ.Θσκ.), ηβ) ΑΤΓΖ 7.3.2004 Σα ςεθνδέιηηα ζπζπείξσζεο θαη αγψλα, 

9.3.2004 κε απνηειέζκαηα, 14.3.2004 Οη εθινγέο θαη ε Αξηζηεξά, θαη, Ζ δχλακε 

ησλ θνκκάησλ ζηηο 13 κείδνλεο πεξηθέξεηεο, 15.6.2004 κε απνηειέζκαηα, 

16.6.2004 κε απνηειέζκαηα, θαη, 19.3.2004 κε ζρέδην ΚΠΔ γηα «Απνηίκεζε ηνπ 

εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο» θαη θείκελν πνπ κεηνςήθηζε ζηελ Π.Γ. ΤΝ «εθηη-

κήζεηο γηα ην εθινγηθφ απνηέιεζκα 7.3.2004» (κε ππνγξακκίζεηο ζεκείσλ απφ 

Α.Θ.), ηγ) ΑΤΓΖ 5.3.2004 θαη ΖΜΔΡΑ Κνξίλζνπ 27.2.04 κε επηζηνιέο Γηψξγνπ 

Γ. Φπξξφπνπινπ (αδειθνχ ηεο Μάλαο κνπ) ζπληαμηνχρνπ δηθεγφξνπ (1930 

Κνξψλε), ηδ) ΠΑΛΜΟ 13.3.04 Φήθνο εκπηζηνζχλεο ή δηακαξηπξίαο;;, θαη ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ 20.4.2004 κε απνηειέζκαηα, ηε) Απνηειέζκαηα Βνπιεπηηθψλ εθινγψλ, 

ζπλνιηθά, ζπγθξηηηθά, αλά εθι.ηκήκα, ηζη) Απνηει. Δπξσεθινγψλ, ζπγθξηηηθά κε 

βνπιεπηηθέο θαη δεκνηηθέο. 

  

  ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ ηεο 16.9.2007 

α) ΤΡΗΕΑ:Γηαθήξπμε «Διπίδα ηνπ Λανχ ε ζπζπείξσζε ηεο Αξηζηεξάο», 

β) ΤΡΗΕΑ ηεχρνο «Οη ππνςήθηνη βνπιεπηέο ζηε Β‘ Αζελψλ», θχιιν «Να 

ληθήζεη ε δσή ….» (πνιιαπιή ρξήζε), ηξίθπιιν «Σν πεξηβάιινλ πάλσ απφ ηα 

θέξδε», «Γεκφζηα θαη δσξεάλ παηδεία», «Ζ «εμίζσζε» γηα εληζρπκέλα δηθαηψ-

καηα», «λα ληθήζεη ε δσή. …»,  θχιιν «αιιάδνπκε ην ηνπίν»,  «ν δηθνκκαηη-

ζκφο θαηαξξέεη», γ) Φεθνδέιηην ΤΡΗΕΑ θαη ςεθνδέιηηα ινηπψλ θνκκάησλ, δ) 

θχιιν γηα αλνηρηή ζπγθέληξσζε ζηε Πιαηεία νπξκέλσλ, 7.9.2007 κε νκηιεηέο 

Γηάλλε Γξαγαζάθε, Άθε Μπαδνγηάλλε, Γεκήηξε ηξαηνχιε, ε) «Γήισζε δηνξη-

ζκνχ αληηπξνζψπνπ…», ππνγξαθή Αιέμαλδξνο Αιαβάλνο, ζη) Απηνθφιιεηα 



πνπ θνξνχζαλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηα ηκήκαηα, δ) ΑΤΓΖ 12.9.2007 

Αιιάμηε ην ηνπίν κε ην ΤΡΗΕΑ,, Αλαγλψζεηο 9.9.2007 άξζξν Κ.Βνχιγαξε, Μηα 

ιατθή, δηαλννχκελε αξηζηεξά γελληέηαη;; ε)  ΓΗΔΘΝΗΣΗΚΖ ΔΡΓΑΣΗΚΖ Αξηζηεξά, 

δηζέιηδν «κε ην χξηδα….», ζ) ΠΑΟΚ ηεχρνο «Σν πξφγξακκά καο – Οη λέεο 

δεζκεχζεηο καο», η) ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ηέιηνο Παπαζεκειήο (κε 

ππνςήθην θαη ην Νίθν Νηάζην – Άγηνο Γεκήηξηνο), ηα) ΓΖΛΧΖ ηνπ δεκάξρνπ 

Διιεληθνχ Υξ. Κνξηδίδε ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο 12.9.07 (απνζηαζηνπνίεζε απφ 

ΤΡΗΕΑ, κε αθνξκή ππνςεθηφηεηα κέινπο ηεο δεκνηηθήο Κίλεζεο ζηελ νπνία ν 

Υξ.Κ. ήηαλ επηθεθαιήο, γηα κε ηαχηηζε, «κε απηή ηελ έλλνηα δελ ζηεξίδνπκε 

θαλέλα ςεθνδέιηην»), ηβ) ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ δηαθφξσλ θαη Κψζηα Κνξηδίδε, Υξ. 

Κνξηδίδε, Φξφζσο Κνξηδίδνπ θαη άιισλ, φηη ν «ΤΡΗΕΑ πξνζπαζεί λα νηθεην-

πνηεζεί ηε δξάζε καο θηάλνληαο κέρξη ην ζεκείν λα αλαγγείινπλ δήζελ παξνπ-

ζίεο καο σο δηαγξακκέλσλ ηνπ ΚΚΔ ζε θεληξηθή πξνεθινγηθή ηνπο ζπγθέληξσ-

ζε», ηγ) ΑΤΓΖ ησλ 30.8.2007 Σα ςεθνδέιηηα …, 7.9.07 Μαδί ζηελ θάιπε κε ην 

ΤΡΗΕΑ, ηεο 9.9.07 ίδην ηίηιν, ηεο 15.9.07 Σα ςεθνδέιηηα …, 16.9.07 Δπηινγή 

γλψζεο, ζπλείδεζεο, θαξδηάο, 17.9.07 Δληνιή γηα ηζρπξή αξηζηεξή αληηπνιί-

ηεπζε, ηεο 18.9.07 Νενιαία θαη ρψξνο ΠΑΟΚ δπλάκσζαλ ην ΤΡΗΕΑ, ηεο 

20.9.07 Να αλαβαζκηζηεί ην ξηδνζπαζηηθφ…, ηεο 21.9.07 Γψζακε λέα δπλακηθή 

ζην ελσηηθφ εγρείξεκα ηεο αξηζηεξάο, ηεο 23.9.07 Σεζη αληηπνιίηεπζεο, ηεο 

17.10.07 Με ζηφρν ηε ζηαζεξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηνπ ΤΡΗΕΑ,  ηδ) ΠΑΛΜΟ 

Γιπθάδαο 22.9.07 κε απνηειέζκαηα, θαη ΠΔΡΗΞ 28.9.07 νκνίσο, ηε) Απνηειέ-

ζκαηα εθινγψλ, ηε) Γήκνο Αιίκνπ, Δζληθέο εθινγέο 2007, απνηειέζκαηα, θέξδε-

δεκηέο, ζηαπξνί θιπ. 

  ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ ηεο 7.6.2009 

Απφθαζε Γ κε αξ. 181/25.5.2009 κε ζέκα «Δγθξηζε Πξαθηηθνχ Γηαθνκκαηηθήο 

Δπηηξνπήο ελφςεηο ησλ Δπξσεθινγψλ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2009». 

   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 4.10.2009 

 α) ΤΡΗΕΑ «Οδεγίεο πξνο ηνπο εθινγηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηε 

δηελέξγεηα ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο 4εο Οθησβξίνπ 2009», β) «Γήισζε 



δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ ζε εθινγηθή πεξηθέξεηα» ηνπ «Ησάλλε Θεσλά, ζπλ-

ηνληζηή ηεο Γξακκαηείαο»  «… σο αξρεγνχ θαηά ηελ έλλνηα ηεο εθινγηθήο λνκν-

ζεζίαο ηνπ ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ….», γ) θαηάζηαζε εθινγηθψλ ηκεκάησλ 

Αιίκνπ, δ) θαηάζηαζε εθινγηθψλ ηκεκάησλ θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

 

ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ  6εο Ματνπ 2012 

Α.-α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7420/12.4.2012 πξνο φια ηα θφκκαηα 

γηα «πγθξφηεζε δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο», β) δχν απνθάζεηο ηνπ Τπ. Δζσηε-

ξηθψλ γηα θαζνξηζκφ ηξφπνπ ρξήζεο ρψξσλ … γηα πξνεθινγηθή πξνβνιή…., 

θαη, γηα θαζνξηζκφ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη βαζκνχ έληαζεο κεγαθψλσλ …..-  

Β. ΚΟΜΜΑΣΑ 

*** ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ: α) Οη ππνςήθηνη Β‘ Αζήλαο, β) θέηγ βνιάλ Νένη 

θαη λέεο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο, γ) έγγξαθν γηα «Βαζηθή ελεκέξσζε γηα 

ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ηεο 4.5.2012, δ) δήισζε δηνξηζκνχ εθινγηθνχ 

επφπηε, ε) δχν απηνθφιιεηα, ζη) πξφζθιεζε ηεο Γ.Α. Οξγάλσζε Αιίκνπ, γηα 

ζπγθέληξσζε ζην Πνι.Κέληξν, νκηιεηέο νθία Πινχκπε, Νίθνο Σζνχθαιεο, δ) 

δηαθεκηζηηθά: νθίαο Πινχκπε, θαη θάξηα, ηέθαλνπ Μπαγηψξγνπ, Γεκήηξε 

Υαηδεζσθξάηε, Θξάζνπ Φσηεηλνχ, Αλδξέα Νεθεινχδε, Οδπζζέα Βνπδνχξε, 

ε) ςεθνδέιηηα Γεκ.Αξ. θαη άιισλ θνκκάησλ, ζ) ΓΖΜΑΡ Αιίκνπ, ην θίλεκα ηεο 

παηάηαο πξέπεη λα εληζρπζεί απφ ηνπο Γήκνπο,  

η) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) Μεηά ηε ζπγθέληξσζε: Γηάλλεο Μπάθαο, Δπγ. Εαθπλ-

ζηλνχ, ηάζεο Γεσξγφπνπινο, Αξ.Θσκ., Δπζαιία-Λίηζα Θσκ., νθία Πινχκπε, 

β) ηδακαξίαο γξαθείσλ ΓΖΜΑΡ πξηλ ηελ νινθιήξσζε, ηα) έγγξαθν Ρνπκπέια 

Αλδξέα ηεο 25.3.2012, πξνο ηελ Δθηει.Δπ. θαη ηε Κεληξ.Δπηηξνπή ηεο ΓΖΜΑΡ, 

ζρεηηθά κε ηελ επηζηνιή παξαίηεζεο ηνπ Θαλάζε Αζαλαζίνπ, ηβ) ππνςήθηνη 

Μεζζελίαο. 

*** ΤΡΗΕΑ: Δθινγηθή δηαθήξπμε. 



   ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 17εο Ηνπλίνπ 2012 

 α) ΓΖΜΑΡ, ηξίπηπρν «εληνιή γηα ιχζε», β) δήισζε δηνξηζκνχ εθινγηθνχ 

επφπηε, γ) πξφζθιεζε ηεο ΓΖΜΑΡ Αιίκνπ γηα πξνεθινγηθή νκηιία Φ. Κνπβέιε 

ηελ 8.6.2012 ζηε Γσδεθαλήζνπ θαη Κχπξνπ, δ) ςεθνδέιηηα ΓΖΜΑΡ θαη άιισλ 

θνκκάησλ, ε) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ Μάηνο 2012 Γχν νη κνλνκάρνη 

ηεο 17εο Ηνπλίνπ, Ηνχληνο 2012 Πξσηηά Ν.Γ., ηέηαξηε ζέζε ην ΠΑΟΚ, ΣΑ ΝΔΑ 

9-10.6.2012 Κη φκσο ππάξρνπλ εθζπγρξνληζηέο κε θσηνγξαθία ηνπ Φ.Κνπβέ-

ιε ζηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ κε ηελ παξνπζία νθίαο Πινχκπε, Θσκά Εαθπλζη-

λνχ, ηέθαλνπ Γηακαληή, ηάζε Γεσξγφπνπινπ (κε θαπέιν), ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπ-

θάδαο 23.6.2012 Σν ηξίγσλν ηεο…. Κπβέξλεζεο, ζη) απνηειέζκαηα, δ) 

επηζηνιέο Οδ. Βνπδνχξε «Αρ θ. Καζηκάηε, ηειηθά ππάξρεη δενληνινγία ηνπ 

ζρνιηαζηή;;», ηεο 15.6.2012 Ζ ηξίηε εληνιή. 

 

   ΔΤΡΧΔΚΛΟΓΔ ηεο 25 Ματνπ 2014 

α)ΤΡΗΕΑ:Απνινγηζκφο δξάζεο 2009-2013 Νίθνπ Υνπληή, β)Φεθνδέιηηα 

πνιιψλ θνκκάησλ, β) Απνηειέζκαηα επξσεθινγψλ ζηνλ Άιηκν. 

 

  ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΚΛΟΓΔ 25.1.2015 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 31.1.2015 «Νέα θπβέξλεζε «θνη-

λσληθήο ζσηεξίαο» Ζ ζχλζεζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ. 

 

 

 

 



   Μέξνο δεχηεξν 

 Τ Γ Κ Ρ Ο ΣΖ  Ζ    Γ Ζ Μ Ο Τ   Α Λ Η Μ Ο Τ 

   Κεθάιαην πξψην 

Θ Δ  Μ Η Κ Ζ   ΤΓΚΡΟΣΖΖ ηνπ Γήκνπ 

  ΗΓΡΤΖ – ΗΣΟΡΗΚΖ ζπγθξφηεζε ηνπ Γήκνπ 

*** ΦΔΚ 163 Α/24.7.1968 φπνπ δεκνζηεχεηαη ν ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΟ ΝΟΜΟ 473/ 

22.7.1968 κε ηίηιν «Πεξί κεηαβνιψλ εηο ηελ δηνηθεηηθήλ δηαίξεζηλ θιπ, νξγαλη-

ζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο εηο ηελ πεξηθέξεηαλ ηεο ηέσο δηνηθήζεσο πξσ-

ηεπνχζεο». ην άξζξν 2 νξίδεηαη: «Αη Κνηλφηεηεο Διιεληθνχ θαη Καιακαθίνπ ελ 

ηε Δπαξρία θαη ησ Ννκψ Αηηηθήο ελνχληαη θαη αλαγλσξίδνληαη εηο δήκνλ ππφ ην 

φλνκα «Γήκνο Αιίκνπ» κε πεξηθέξεηαλ ηελ ησλ Κνηλνηήησλ ηνχησλ θαη έδξαλ 

ηνλ ζπλνηθηζκφ «Καιακάθηνλ». Σα (ζεκ=πξνθαλψο ΔΚΛΔΓΜΔΝΑ απφ ην 1964) 

Κνηλνηηθά πκβνχιηα ησλ ελνπκέλσλ Κνηλνηήησλ Π Α Τ Ο Ν Σ Α Η  απηνδηθαίσο. 

Ο Γήκαξρνο θαη ην  Γεκνηηθφλ  πκβνχιηνλ  ηνπ  ζπληζησκέλνπ Γήκνπ Αιίκνπ 

Γ Η Ο Ρ Η Ε Ο Ν Σ Α Η  θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 6/1967». 

 εκείσζε: Ζ Υνχληα, είρε θαηαξγήζεη  κε Α.Ν. ηα εθιεγκέλα δεκνηηθά θαη 

θνηλνηηθά ζπκβνχιηα, θαη είρε δηνξίζεη ηνπο εθιεθηνχο ηεο. Φαίλεηαη φηη νη 

«παξάγνληεο» ηνπ Καιακαθίνπ, είραλ ηζρπξή δχλακε θαη πξνζβάζεηο, θαη έηζη 

θαηάθεξαλ ηελ έλσζε ησλ δχν Κνηλνηήησλ, ηελ νλνκαζία Γήκνο Αιίκνπ (πνπ 

δελ άξεζε ζηνπο Διιεληθηψηεο), θαη έδξα ην Καιακάθη. Απφ ηε Γηθηαηνξία δηνξί-

ζηεθε σο πξψηνο δήκαξρνο Αιίκνπ, ν Αλδξέαο Μαγείξνπ (ιεγφηαλ φηη είρε 

ζπγγέλεηα --- ήηαλ αλεςηφο ;;---  πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο ηεο). 

*** ΦΔΚ 219 Α/8.10.1975 φπνπ δεκνζηεχεηαη ν Νφκνο 185/26.9.1975 «Πεξί 

επαλαζπζηάζεσο ηεο ηέσο Κνηλφηεηνο Διιεληθνχ». 

 εκείσζε: Με ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Γεκνθξαηίαο ην 1974 (νλνκάζηεθε 

πνιηηηθά σο «Mεηαπνιίηεπζε»), επηβεβιεκέλν θαη ινγηθφ ήηαλ λα θαηαξγεζεί ε 



πην πάλσ έλσζε, θαη, δεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο Αιίκνπ ήηαλ ζπλεζηεκέλνο επί 

Υνχληαο, επαλαζπζηάζεθε ε Κνηλφηεηα Διιεληθνχ. 

*** α) ΦΔΚ 233 Α/20.7.1932, φπνπ δεκνζηεχεηαη Π.Γ. ηεο 15.7.1932 (πξφεδξνο 

Αιέμαλδξνο Εατκεο), κε ηίηιν «Πεξί νξηζκνχ ηφπνπ πιεηζηεξηαζκνχ θηλεηψλ θαη 

αθηλήησλ ηεο Κνηλφηεηνο Καιακαθίνπ Αζελψλ», «ηελ επί ηεο Λεσθφξνπ Λνγν-

ζεηνπνχινπ (πξνθαλψο πξνεγνχεκελε νλνκαζία ηεο Λ. Πνζεηδψλνο, δελ ην 

έρσ επηβεβαηψζεη) θείκελνλ (ελλνείηαη= ηφπνλ) «Αγνξά Μαιηέδνπ», β) ΦΔΚ 70 

Α/9.5. 1962 φπνπ δεκνζηεχεηαη ην Β.Γ. 272/25.4.1962, κε ηίηιν «Πεξί νξηζκνχ 

ηφπνπ ησλ ελ Π.Φαιήξσ, Καιακαθίσ θαη Νέα Δξπζξαία δηεμαγνκέλσλ πιεηζηε-

ξηαζκψλ». Οξίδεηαη θαη πάιη ε «αγνξά Μαιηέδνπ», θαη αλαθαιείηαη ην Π.Γ. ηνπ 

1932, γ) ΦΔΚ 722 Γ/ 31.7.1987 «έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο πεξηνρήο 

«εθαηέξσζελ ηεο ιεσθφξνπ Αιίκνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ»,  θαη ΦΔΚ 694 Γ/22.6. 

1993 «ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» 

γηα ηελ ίδηα πεξηνρή, 

--- «Έθζεζε ειέγρνπ ηίηισλ-γλσκνδφηεζε, γηα ην λνκηθφ θαζεζηψο α) ησλ αθη-

λήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηνλ Μαξίλν Γεξνπιάλν ζηελ πξψελ Κνηλφηεηα 

Καιακαθίνπ, θαη β) ηνπ νηθνπέδνπ επί ηεο νδνχ Ρψκα» ηεο 9.12.2015, ρσξίο 

αλαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηεο γλσκνδνηνχζαο δηθεγφξνπ. 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ (ΓΠ) Γήκνπ Αιίκνπ.  

α) απφθαζε Γ 62/12.4.1983 «Καζνξηζκφο Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γή-

κνπ Αιίκνπ θιπ», β) απφθαζε Γ 159/24.7.1985 «Λήςε απφθαζεο πάλσ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ δφκεζεο ζηηο ΕΟΔ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», γ) 

Μειέηε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ, Αζήλα 1985, ζει. 79 θαη πίλαθεο, δ) 

Πξαθηηθά Γ ηεο 7.9.1984  κε ζέκα «Πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ Αιίκνπ, ε) 

απφθαζε 117/4.6.86 κε ηίηιν «Λήςε απφθαζεο πάλσ ζην Γελ.Πνι.ρέδην-

ΓΠ» κε πίλαθεο, ηνπ Γ, ζη) ΦΔΚ 36 Γ/28.1.1987 κε Τπ.Απνθ. 287/56/12.1. 

1987 ΤπΠΔΥΧΓΔ, «Δγθξηζε ΓΠ δήκνπ Αιίκνπ», δ) Απφθ.Ννκάξρε Πεηξαηά κε 



αξ.πξ. 429630/202/29.5.1989 κε ζέκα «Έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο αλα-

ζεψξεζεο ξπκ. ζρεδίνπ Γήκνπ Αιίκνπ, θαη ζεζκνζέηεζε. . ..» δηαθφξσλ νδψλ, 

σο πεδφδξνκσλ, ΦΔΚ 405 Γ/16.6.89 κε δεκνζίεπζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο 

πεδνδξνκήζεσλ, ε) Πφξηζκα ζηε δηεκεξίδα γηα ηε «πζηεκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

ΓΠ πνπ ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηε ΚΔΓΚΔ, ηελ ΣΔΓΚ Ν.Φζηψηηδαο θαη ην Γήκν 

Λακηέσλ, ζηε Λακία 6-7.9.1991 (εκηηειέο), ζ) Βεβαίσζε ηεο Γ.Σ.Τ. κε αξ.πξ. 

4377/30.3.1995 φηη ε Λεπθσζίαο έρεη δηακνξθσζεί ζε πεδφδξνκν, η) ΔΦΖΜΔ-

ΡΗΓΔ = ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 30.7. 2004, άξζξν Γ. Υξηζηνθηιφπνπινπ, ρη ζηηο 

«ππλνππφιεηο» αιιά θαη ηηο «καγαδνππφιεηο», ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο, 12.8. 

04, άξζξν ηνπ ίδηνπ «Δθπφλεζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ», ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

1.11.06 «Απφ κεδεληθή βάζε ε αλαθαηαλνκή πνιενδνκηθψλ αξκνδηνηήησλ»,ηεο 

29.11.06 «Γηα έλα ζχγρξνλν, απνηειεζκαηηθφ, αλνηθηφ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

λέν πνιενδ. ζρεδηαζκφ» άξζξν ηνπ Ν.-Κ. Υιέπα, αλαπι. θαζεγεηή ζην ΔΚΠΑ, 

***ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 2011: «Αλαζεψξεζε ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ» 

απφ ΠΟΛΗ ΟΔ- Ησαθείκ ΠΑΝΟΤΓΖ-Γ.ΧΣΖΡΗΟΤ-Α. ΑΡΧΝΗΓΖ ΟΔ, ηεχ-

ρνο Α΄ζηαδίνπ κειέηεο, ζ. 93 + 4 (1ε ζει.=1.Υσξνηαμηθφ πιαίζην (βι.ράξηε Α1), 

δεκαξρία Θάλνπ Οξθαλνχ. 

 εκείσζε: Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠ, βι. θαη ζε άιια θεθάιαηα. 

 

 Δ.Π.Α.-  Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Αιίκνπ 

 α) Δηζεγεηηθφ ζεκείσκα Δπηηξνπήο ηνπ Γεκ.πκβ., πνπ ζπλεδξίαζε 6, 

25.9.1984 θαη 28.11.1984 , κεηά απφ κειέηε ηεο πξφηαζεο ΚΡΟΤΜΠΔΛΟΤ- 

ΒΗΚΔΛΑ γηα ηελ Α‘ θάζε, β) Πξαθηηθά Γ 27.2.1985 γηα Α‘ θάζε, γ) Πξαθηηθά 

Γ 6.3.1985 γηα «Λήςε απφθαζεο πάλσ ζηελ Α΄θάζε ηνπ Πνιενδνκηθνχ ρε-

δηαζκνχ Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθή Αλαζπγθξφηεζε, ζει.68, δ) Δηζήγεζε γηα ηε 

Β‘ θάζε ΔΠΑ, 3ν πλνηθηαθφ πκβνχιην, 19.3.1985, ε) Πξαθηηθά Γ 27.3.1985 

γηα Β‘ θάζε ζει.32, ζη) ΦΔΚ 416 Γ/30.8.1985 κε Γηάηαγκα «Πνιενδφκεζε πε-

ξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο κέζα ζηηο ΕΟΔ θαη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο»,  



*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: ην Πνι.Κέληξν, ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ 56:  έηνπο 1984 ή 

1985 ζε θάπνηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ΔΠΑ (βιέπ. αλαξηεκέλνπο ράξηεο), 

δηαθξίλνληαη ζην θέληξν: Αληψλεο Φνπζηέξεο (κε ζθνχξα ξνχρα), Λ. Αλσκ. 

(κπινχδα κε νξηδφληην ξηγέ), Αξ.Θσκ. (πνπθάκηζν κε θάζεην ξηγέ), δίπια ε 

ζχδπγνο ηνπ Γεξάζηκνπ Μήιια θαη πίζσ απφ ηα ληέμηνλ ν Γεξάζηκνο, δεμηά ζην 

βάζνο ν Δπάγγεινο Μαηζαίνο, πνι.κερ., Γηεπζπληήο Σ.Τ. (απνρψξεζε απφ ην 

Γήκν ην 1984 ή 1985) θαη άιινη. 

δ) ΤΠΔΥΧΓΔ ΔΠΑ (Δπηρείξεζε Πνιενδνκηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), Ηνχιεο 

1986. «Πνιενδνκηθή Μειέηε–Αλαζεψξεζε Δπέθηαζε», «Αιηκνο, Β‘ Φάζε, 

Πξνηάζεηο», ζ. 93. Οκάδα Μειέηεο «Ζιίαο θξνχκπεινο, Η. Βηθέιαο, Μ. Μέθηνο 

θαη πλεξγάηεο Ο.Δ.», «Β. Βαβαξνχηαο θαη ζπλ/ηεο Δ.Δ.», Γ. Μπηζδάξεο θαη Θ. 

Μάδεο Ο.Δ.», «Δηδηθαί Μειέηαη ΔΠΔ», ε) απφθαζε Γ κε αξ. 199/10.11.1986 

κε ζέκα «Έγθξηζε θαη αξρήλ Β‘ θάζεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο επέθηαζεο θαη 

αλαζεψξεζεο», ζ) Πξαθηηθά Γ 22.12.1986 «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

ηε ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ θάζε ηεο ΔΠΑ», ζι. 40-145,  

ζ) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ  η. Μάλνπ, ηεο 12.9.1990, ρσξίο αξ.πξ., πξνο ην 

Γήκαξρν + Γ Αιίκνπ, κε αξ.πξ.9902/9.10.1990 γηα επαλεμέηαζε ησλ εηζθν-

ξψλ ζε γή θαη ρξήκα ηνπ 1337/83 θιπ δεηψληαο ηελ άπνςε ηνπ Γ (κε «δηαπη-

ζηψζεηο» φηη ν λφκνο «..ήηαλ κεηαβαηηθφο …νη θιηκαθσηέο, ΠΔΡΑΝ ΚΑΘΔ 

ΛΟΓΗΚΖ ΔΗΦΟΡΔ γεο, έδσζαλ ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ θαηάηκεζε γεο … ε 

εμαγγειία ηεο πξφζεζήο κνπ, σο Τπ. ΠΔΥΧΓΔ, λα επαλεμεηάζσ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ησλ ΔΗΦΟΡΧΝ Δ ΓΖ θαη ΥΡΖΜΑ ηνπ λ.1337/83, χζηεξα απφ δηάινγν 

κε ηνπο ΟΣΑ. . . Θα ζεκεηψζσ πεξηιεπηηθά κεξηθέο κφλν βαζηθέο αξρέο πνπ 

εθηηκψ φηη πξέπεη λα δηέπνπλ έλα ζχγρξνλν πιαίζην ξπζκίζεσλ πνιενδφκεζεο 

α) πκκεηνρή φισλ ησλ ηδηνθηεζηψλ ζε γε θαη ρξήκα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ρψξσλ δσήο ηεο πφιεο. . .  β) Δμαζθάιηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 40%, ππνινγηδνκέλεο ζε απηφ ηεο γεο πνπ έρεη ήδε δνζεί γηα ηα 

πθηζηάκελα θνηλφρξεζηα (ζεκ. = δειαδή ηνπο δξφκνπο θιπ!!), γ) πκκεηνρή 

ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ πνιενδφκεζε, ζην βαζκφ πνπ απηή κπνξεί 



λα αμηνπνηεζεί επ σθειεία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ…», η) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 16.8.1991 κε ζέξκα «Ση πξνηείλνπλ νη ηδηνθηήηεο»,  

ηα) Πνιενδνκηθή κειέηε ρξήζεσλ γεο Γήκνπ Αιίκνπ, Φάζε Α: Γηάγλσζε 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, Ηαλνπάξηνο 2000, κε ράξηεο θαη ζρέδηα, ζει.129 θαη 

πνιινχο ρξσκαηηζηνχο ράξηεο. Μειεηεηηθή νκάδα: Βαζηιηθή Βάζζνπ, Αξρ-Πνι., 

Αηκηιία Αζαλαζίνπ, Πνι.Μερ., νθία Διεπζεξηάδνπ, Αξρ., Γεκήηξεο Καξαληθν-

ιάνπ, νηθνλνκνιφγνο, Φαλή Κνπηξνπκπά, πγθνηλσληνιφγνο, κε εηδηθφ ζχκβνπ- 

ιν Νίθν Γξνδφπνπιν, Αξρ.-Πνιενδ. θαη ππνζηήξημε απφ: Δθε Παβέιε, ζρεδηά-

ζηξηα, Μηράιε Υαλνχηζν, Σνπνγξ.ΣΔΗ, Κπξηαθνχια Υξπζνισξά, Γξακκαηέα. 

εκείσζε: Έρσ ελζσκαηψζεη (ζηε  1ε ζειίδα απηήο) θαη «Πξφζθιεζε» 

ησλ «1νπ, 2νπ, 3νπ πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ Αιίκνπ, πξνο ηνπο 1.- Γήκαξρν 

Αιίκνπ, 2.- Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, 3.- Σνπηθνχο Φνξείο, κε εκεξνκελία 

5.2.1987 κε ηελ νπνία θαινχλ γηα ζπδήηεζε θαη απφθαζε κε ζέκα: «Απνηξνπή 

θαηαζθεπήο αεξνγέθπξαο γηα ηε ζχλδεζε ησλ Γήκσλ Αιίκνπ θαη Ζιηνχπνιεο 

(νδνί Γσδεθαλήζνπ (Γήκνπ Αιίκνπ) θαη νθνθιή Βεληδέινπ (Γ. Ζιηνχπνιεο).  

 ρφιηα: Μεηά ην έγγξαθν ηνπ η. Μάλνπ, γηα κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ηνπ 1337/83, κφληκνο ήηαλ ν «πνιηηηθφο» θφβνο κνπ κε ηπρφλ, θάπνηα ζηηγκή, 

ηξνπνπνηεζεί ε δηάηαμε θαη κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο. Γη απηφ ππνζηήξηδα ηελ 

έληαμε ζην ζρέδην ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, ψζηε λα ιάβεη ν Γήκνο εηζθν-

ξέο ζε γή θαη ρξήκα κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ λ.1337/83, θαη φρη κε (κει-

ινληηθνχο, πηζαλνχο) κεησκέλνπο. Βέβαηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξφηαζε 

ζα ήηαλ επσθειήο γηα ηνπο δεκφηεο θαη φρη θαηαζηξνθηθή, φπσο απηή ηεο 

απφθ. Γ 36/1996 γηα ηνπο Σξάρσλεο, κε ρξήζε πνιενδνκηθνχ θέληξνπ θιπ, 

πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηε ΜΑΚΡΟ λα αλνηθνδνκήζεη 36-40.000 η.κ. Απηή, 

σο Πξσηνβνπιία αιιά θαη σο πλεξγαζία Πνιηηψλ, ηελ αληηπαιέςακε, κε θάζε 

ηθκάδα δχλακεο πνπ δηαζέηακε, καδί κε ζπιινγηθνχο θνξείο θαη πνιίηεο. 

 

 



ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ – ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ- ΓΔΝΗΚΑ 

α) ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, χζθεςε Απηνδηνί-

θεζεο 28.3.1991, εηζήγεζε ηεο Διιεο Παπαθσλζηαληίλνπ κε ζέκα «Σα πνιεν-

δνκηθά Πξνβιήκαηα ηεο Αηηηθήο θαη ε Πνιηηηθή ηεο Απηνδηνίθεζεο», β) ΦΔΚ 46 

Α/27.2.1995 κε ΠΓ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηξνπνπνηήζεσλ εγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ ζην Γήκν Γιπθάδαο», γ) έγγξα-

θν ηνπ Γήκνπ Κσ 27.9.1995, «πξνο θ. Αινχθν Αιέμαλδξν, δεκνηηθφ ζχκβνπιν 

Νέαο Φηιαδειθείαο» !! κε ζέκα «Δλεκέξσζε ζπλέδξσλ εκεξίδαο Γήκνπ Κσ ηεο 

8.10.1995 κε ζέκα Αμηνπνίεζε ππάξρνληνο πιηθνχ ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην» 

πνπ απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.279/16.10.1995 απφθαζε Γ, δ) Ννκηθφ 

Βήκα, η.55, πκβνχιην Δπηθξαηείαο (Οινκέιεηα) απφθαζε 3661/2005 πνπ απφ-

θαίλεηαη φηη «ε έγθξηζε θη ηξνπνπνίεζε πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ, νπνηαζδήπνηε 

θιίκαθαο, θαη ε ζέζπηζε φξσλ δφκεζεο, κπνξεί λα γίλεη ΜΟΝΟ κε έθδνζε Π.Γ. 

θαη ΟΥΗ κε Τπνπξγηθή Απφθαζε ή απφθαζε Γήκσλ θιπ. Αληηζπληαγκαηηθή ε 

ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 10 παξ.1 ηνπ λ.3044/02 πνπ αλαζέηεη ηηο ξπζκίζεηο ζε 

άιια φξγαλα», ε) Αξκελφπνπινο 2006, ίδηα απφθαζε κε άπνςε κεηνςεθίαο θαη 

παξαηεξήζεηο, ζη) πεξηνδηθφ Σν χληαγκα, 1/2006, κε ηίηιν «Πνιενδνκηθφο 

ζρεδηαζκφο ηΔ 3661/2005 Οινκέιεηα, κε δεκνζίεπζε ηεο εηζήγεζεο ζηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Γεκνζζέλε Πεηξνχιηα, ζπκβνχινπ ηεο επηθξαηείαο, δ) ΤΝΑΠΗ-

ΜΟ: Δηζήγεζε ηνπ ηέιηνπ Μπακπά ηεο 8.8.1995 κε ηίηιν «Θεζκηθά ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» κε ζέκαηα «Ζ ηνπηθή θνηλσλία», «Αλάπηπμε θαη ηνπηθή 

αλάπηπμε» θιπ, ε) ΑΓΡΟΣΗΚΖ Σξάπεδα, Γξαθείν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

Ηθαξηαθφ πλέδξην 11/12.8.95, θείκελν ηεο 3.8.1995 ηνπ Λεσλίδα Παπαθσλ-

ζηαληηλίδε, επίθνπξνπ θαζεγεηή ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο ΣΔΗ Πάηξαο, κε ηίηιν 

«Οινθιεξσκέλε ελδνγελήο αλάπηπμε: Σν κνληέιν αλάπηπμεο απνκνλσκέλσλ 

λεζησηηθψλ παξακεζνξίσλ ρψξσλ θαη ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο», ζ) χλδε-

ζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ, θαη, πεξηνδηθφ ΣΟΠΟ Δπηζεψξεζε Αζηηθψλ 

θαη Πεξηθεξεηαθψλ Μειεηψλ, Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, Πάληεην Παλεπηζηήκην 

15/16.12.95 κε ηίηιν «Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Υσξνηαμία θαη Πεξηβάιινλ ζην 

Πιαίζην ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο», η) απφ ην ίδην ζπλέδξην, θείκελν ελεκεξσηηθφ 



γηα ην ζπλέδξην, ηα) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 7.4.1996, 1ν ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο 

Δλσζεο Ννκαξρ. Απηνδ.Διιάδαο/ΔΝΑΔ, «Πεξηθεξεηνπνίεζε θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε (κε ή ρσξίο απηνδηνίθεζε;;)», ηεο 28.7.96 Καηαηίζεηαη ην ζρέδην 

λφκνπ, Πεξηθεξεηαθή απνζπγθέληξσζε ηνπ θξάηνπο γηα έιεγρν ηεο απηνδηνίθε-

ζεο, ηεο 2.3.1997 Πεξηθεξεηαθή Απνζπγθέληξσζε, Νέν (δηνηθεηηθφο) ζπγθελ-

ηξσηηζκφο επί ζχξαηο, ηεο 16.7.2006, «Δλζέκαηα» κειέηεο γηα «Σνπηθή Απη/ζε 

θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε», «Σνπηθή θνηλσλία, θνηλφηεηα βίνπ», «Ζ πξφθιεζε 

ηεο λέαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ΣΑ», «Σνπηθή 

απηνδηνίθεζε ρσξίο ηνπηθηζκφ», «Σνπηθή Απη/ζε: έλαο πνιηηηθφο εθζπγρξνλη-

ζκφο πνπ απσζείηαη…» Μηρ.Παπαγηαλλάθεο, «Γηα έλα θνηλφ πξφγξακκα 

δηάζσζεο ηεο Αζήλαο» Άγγεινο Διεθάληεο, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ηεο 15.6.1991 

άξζξν ηνπ Γηάλλε Πνιχδνπ, «Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ αζηηθνχ ρψξνπ, 

Πσο ε πφιε κπνξεί λα μαλαγίλεη ρψξνο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο», ΑΤΓΖ-

Μαρεηφ ηεθκήξην ηεο 19.7.2008, Σν ζρέδην γηα ην εηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμίαο θαη 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, ΘΑΡΡΟ Καιακάηαο 10.8.2008, Σν 

ρσξνηαμηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο. 

*** «ΓΔΠΟ- ΟΣΑ 1984-1989, Δπηινγή ζηεγαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο» κε ρεηξφ-

γξαθε ζεκείσζή κνπ «ΔΛΚΔΠΑ Ννεκβξηνο 1983», κε ζηνηρεία, θαη κε ζπλεκ-

κέλν «Παξάξηεκα, Πξφηαζε εθπαίδεπζεο αλέξγσλ λέσλ ηνπ Γήκνπ», 

«Πξνζάξηεκα Η – Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα» κε εμεηδηθεχζεηο. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΑΤΓΖ ηεο 28.2.1986, ηεο 20.4.1999 Ννκνζρέδην γηα 

ηε Υσξνηαμία, β) ΒΖΜΑ 4.7.1999 «πσο ζα θηίδνπλ θαη ζηα κηθξά νηθφπεδα», 

ηεο 11.7.1999 «Απηνδηνίθεζε ρσξίο αξκνδηφηεηεο», γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 12.7.1999 

«Απφ ηΔ: ρη αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο γηα πνιενδνκία ξπκνηνκία», δ) Ο 

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 17.7.1999 «Απνςηιψλνληαη νη ΟΣΑ», ε) ΑΤΓΖ 19.9.99 

Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνηαμηθφ λνκνζρέδην, ηεο 22.9.1999 «Δζληθφ 

Υσξνηαμηθφ: Κάιιην αξγά παξά πνηέ», ζη) ΔΠΟΥΖ 1.7.2001, Γηάλλε Πνιχδνπ, 

θαζεγεηή ΔΜΠ, εηζήγεζε «Τπάξρεη άιιν φξακα γηα ηελ Αζήλα». 

 



ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ γηα ην ΓΖΜΟ 

 Α.- α) Δηζήγεζε ΓΣΤ 26.3.1992 πξνο ην Γ γηα ηε ιήςε ηεο κε αξ.146/ 

29.6.1992 απφθαζεο, γηα ραξαθηεξηζκφ σο εκπνξηθψλ Κέληξσλ ησλ ΟΣ ησλ 

νδψλ Θνπθπδίδνπ θαη Γσδεθαλήζνπ, β) πξαθηηθά Γ ηεο 29.6.1992 κε ζέκα 

«Δγθξηζε ηνπνγξαθηθψλ πηλαθίδσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ Θνπθπδίδνπ θαη Γσδε-

θαλήζνπ ζχκθσλα κε ην ΓΠ», γ) ΠΓ γηα «εθαηέξσζελ Αιίκνπ» θαη ηνπνγξαθη-

θφ ηεο πεξηνρήο, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην ΦΔΚ 722 Γ/31.7.1987, δ) απφθαζε 

36/14.3. 1989 Γ κε ζέκα «Αλάξηεζε δηαγξακκάησλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πν-

ιενδνκηθήο κειέηεο γηα ηελ έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπ ππνινίπνπ 

ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο Δθαηέξσζελ Λ. Αιίκνπ», ζηελ νδφ Εαιφγγνπ, ε) έγγξα-

θν ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 79840/11088/21.11.1990 πξνο ηνλ ΟΡΑ θαη 

ζην Γήκν κε αξ.πξ.50/2.1.1991 κε ζέκα: πκπιεξσκαηηθή πνιενδνκηθή κειέηε 

ζην Γήκν, σο εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε 208/7.7.1993 απφθαζε, ζη) ΦΔΚ 164 

Γ/11.4.1991 «θαζνξηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. . . 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ», δ) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 6.7.1993 πξνο ην 

Γ «γηα ηελ θαη αξρήλ απνδνρή κειέηεο δίπια ζην αεξνδξφκην», ε) Πξαθηηθφ 

πλεδξίαζεο θαη Γλσκνδφηεζε κε αξ. 119/08 ηνπ ηΔ, γηα ηελ επεμεξγαζία ζρε-

δίνπ ΠΓ κε ζέκα «Έγθξηζε πνιενδ. κειέηεο επέθηαζεο ηκήκαηνο ηεο πνιενδ. 

ελφηεηαο εθαηέξσζελ Λ. Αιίκνπ» κε θξίζε φηη «ην ζρέδην ΠΓ δελ πξνηείλεηαη, 

πξνο ην παξφλ, λνκίκσο» ιφγσ κε νξηνζέηεζεο ξέκαηνο Σξαρψλσλ.  

 Β.- ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΥΡΖΔΧΝ ΓΖ ζηνλ Αιηκν 

 α) ΦΔΚ 722 Γ/31.7.1987 «έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο πεξηνρήο 

εθαηέξσζελ ηεο Λ. Αιίκνπ», β) απφθαζε Γ αξ. 27/19.3.1996 «ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ (πεξηνρή Σξάρσλεο)», γ)έγγξαθν ηεο Ννκ.Απη.Αζελψλ-

Πεηξαηψο κε αξ.πξ. 184/21.3.1996 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3924/22.3.1996 

«Δληαμε έξγνπ ζην ΑΝΑ 9529/1», ήηνη ηνπ έξγνπ «Μειέηε Κηήκαηνο Σξαρψ-

λσλ Γήκνπ Αιίκνπ» κε πνζφ 10 εθ. δξαρκψλ, δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, (κε έλδεη-

με αξ. κει. 65/96) γηα ζχληαμε πνιενδνκηθήο κειέηεο ρξήζεσλ γεο ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ», Σηκνιφγην κειέηεο, Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο, θαη, Πεξίιεςε Γηαθήξπ-



μεο, φια ηεο 27.11.1996, ε) Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο 10.9.1997 ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο, κε πξφηαζε αλάζεζεο ζηε Βαζηιηθή Βάζζνπ, ζη) εηζήγεζε 16.10. 

97 πξνο ην Γ γηα επηθχξσζε ηεο 135/97 απφθαζεο ηεο Γ.Δ., δ) «Πξαθηηθφ 

ζπλεδξίαζεο» ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, κε ζέκα «Δθδίθαζε ελζηάζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο «Πνιενδ. Μει. ρξήζεσλ γεο ηνπ Γήκνπ Α-

ιίκνπ», σο εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.120/26.3.1998 απφθαζε, ε) χκβαζε 

Αλάζεζεο εθπφλεζεο «Πνιενδ. Μει. Υξ. γεο ηνπ Γ. Αιίκνπ» ηεο 31.7.1998 κε 

αξ. πξ. 12145, ζ) αίηεζε ηεο Β. Βάζζνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12177/16.7.99 

γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο, η) ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ρ.ρ., ηεο ΓΣΤ πξνο ηνλ 

Αληηδήκαξρν ΣΤ, «αλαθνξηθά κε ηελ απφ 12.8.1999 αίηεζε ησλ δ.ζ. ηεο πλεξ-

γαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Αιηκν» (κε αξ.πξ. 13758/99), ηα) ζρεδίαζκα ηνπνζέηε-

ζήο κνπ γηα ηελ απφθαζε 381/22.12.1999 κε ζέκα «Πνιενδ.κει. ρξήζεσλ γεο» 

(κε αλαθνξά θαη ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην/ Μπάληκηγθηνλ ζηνπο Σξάρσλεο), ηβ) 

απφθαζε 381/22.12.1999 «Παξάηαζε ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηεο 

κειέηεο «Πνι. κει. ρξ. γεο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», ηγ) έγγξαθν Γεκνηηθήο πζπεί-

ξσζεο Αιίκνπ –ΓΖΑ (Αξγ.Αξγπξίνπ) πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4412/22.2.2001 

σο εηζήγεζε γηα ηελ απφθ. Γ 21/14.1.2002 κε ζέκα «πδήηεζε επί ηεο ζχκ-

βαζεο Πνιεδ. Μει. Υξ. γεο Γήκνπ Αιίκνπ» κε αηηηάζεηο γηα ηελ θαζπζηέξεζε 

δηφηη θαηά ην δήκαξρν Αι. Αινχθν «… ελψ ζα ήηαλ δπλαηφ θαη επηβεβιεκέλν λα 

νινθιεξσζεί, έρεη νπζηαζηηθά αλαζηαιεί …», ηδ) εηζήγεζε ΓΣΤ πξνο ην Γ «επί 

ηνπ 4412/22.2.2001 εγγξάθνπ ηεο ΓΖΑ», ηε) ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 1) 

έγγξαθν ΟΡΑ ηεο 27.7.2005 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Γήκνπ Αγ. Γεκ.», 2) 

απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ΔΔ ΟΡΑ γηα ην ίδην ζέκα, 3) απφζπαζκα πξαθηη-

θψλ ηεο ΔΔ ΟΡΑ ηεο 15.3.2006, κε απφθαζε γηα ην ίδην ζέκα, 4) Σνπνγξαθηθφ 

Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ κε ηίηιν «Δηδηθή κειέηε ρξήζεσλ γεο ζηα φξηα ηνπ Γή-

κνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ», 5) ηεχρνο 14 ζειίδσλ, «ελεκεξσηηθή έθδνζε ηνπ Γήκνπ 

Αγ. Γεκ. Ηνχληνο 2005, ε εηθφλα ηεο πφιεο, Οη ρξήζεηο γεο ζηνλ Αγ. Γεκήηξην». 

Γ.- ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ - ΑΝΔΓΔΡΖ  Γεκαξρείνπ (ΟΣ 340) 

α) Πξαθηηθά Γ.. (ρ.ρ., πεξηφδνπ 1986-1990) κε ζέκα «πδ.+Λήςε απφθ. 

γηα ηε ζχλαςε δαλείνπ πνζνχ 100 εθ. δξαρκ., κε ην ΣΠΓΑ γηα απνδεκίσζε ηνπ 



ππφ απαιινηξίσζε ΟΣ 340 (αλέγεξζε δεκαξρείνπ θαη Δκπνξηθνχ Κέληξνπ), 

ΦΔΚ 405 Γ/16.6.1989 κε απφθαζε Ννκάξρε 429630/202/8.6.1989, «Έγθξηζε 

κειέηεο αλαζεψξεζεο Ρπκ.ρεδ. Γ.Αιίκνπ θαη ζεζκνζέηεζε ηνπ ράξηε. . …», 

κε νξηζκφ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ θαη πεδνδξνκήζεηο νδψλ, γ) εηζήγεζε 3.6.91 

ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. πξνο ην Γ, κε ζέκα «Αχμεζε Γ ζην Πνιενδνκηθφ Κέληξν 

πεξηνρήο Ακπειάθηα», δ) πξαθηηθά Γ 6.5.1991 γηα ην άλσ ζέκα (απνζχξζεθε), 

ε) πξαθηηθά Γ 12.9.1991 «έγθξηζε ηνπ 1νπ Π θαη 1νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ 

«Αλάπιαζε θαη ππνδνκή ζην Δκπνξηθφ Κέληξν»,  

ζη) εηζήγεζε Γ.Σ.Τ. ζην Γ γηα απφθ. 328/21.11.1994 κε ζέκα 

«Δηζήγεζε επί ηνπ 21920/821/94 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο Πεηξαηά» 

γηα άξζε απαιινηξίσζεο (απνθ.328/94 Γ) κε ζπλεκκέλν ζρεδ/κα θαη πίλαθα 

ηδηνθηεζηψλ, δ) απφθαζε 24718/977/9.3.95 Γ/λζεο Πνιενδ.Πεηξαηά, κε αξ.πξ. 

5077/11.4.1995 Γήκνπ καο, κε ζέκα «Σξνπ. ηνπ Ρπκ.ρ. ηνπ Γ.Αιίκνπ κε άξζε 

απαιινηξίσζεο ζε ηκήκαηα ηνπ Ο.Σ. 340 (ρψξνο γηα πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηε-

ηεο,βηβιηνζήθε θαη Γεκαξρείν) θαη ραξαθηεξηζκφ ηνπο ζε νηθνδνκήζηκα», ε) 

εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Γ.Σ.Τ., ζρεηηθήο κε ηελ άξζε απαιινηξίσζεο 

ηδηνθηεζηψλ ζην ΟΣ 340, θαη, ζ) Αίηεζε «δεκνηψλ ηεο πεξηνρήο («παιαηά») 

Ακπειάθηα» κε ζέκα «Αχμεζε Γ ηεο πεξηνρήο Ακπειάθηα Καιακαθίνπ» 

(ηέθαλνο Μπαθηξηδήο, Γηψξγνο Μαληίθνο θιπ), η) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 976/Φ.Σξνπνπ/14.6.2001 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13595/ 

….6.2001 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε κε άξζε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ιφγσ 

ξπκνηνκίαο ζηα ΟΣ 341 θαη 351 ζην Γήκν Αιίκνπ βάζεη ηεο ππ αξ. 2137/1999 

απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο». 

 

  ΜΔΛΔΣΔ γηα ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ θαη ΣΑΘΜΔΤΖ 

***ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: «Οξγάλσζε Κπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο Γήκνπ Αιίκνπ - 

Έθζεζε», Γεθέκβξηνο 1989, ζει. 280. Αλάδνρνο κειεηεηήο: Γ. Παπαβαζηιείνπ, 

θαη «Δθζεζε: Δπηθαηξνπνίεζε Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο», Ηνχιηνο 1994. 



 ε απηή ελζσκαηψλσ: α) Σνπ Γήκνπ Αιίκνπ, Γξ. Γεκνζίσλ ζρέζεσλ 

«Κάιεζκα» γηα παξνπζίαζε ζπδήηεζε ηεο κειέηεο, ηηο 30.1.(1990), 31.1.(1990), 

7.2.(1990) θαη 2.10.(1990), ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, β) απφθαζε Γ 218/9.11.92 

Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηνπ Γήκνπ, γ) απφθαζε Γ 205/1993, δ) Δηζή-

γεζε Σ.Τ. πξνο ην Γ.. κε ζέκα «Κπθινθνξηαθή Μειέηε» θαη ηδηφγξαθε ζεκείσ-

ζή κνπ «6/204/7.7.1993» (δει. 6ν ζέκα, απφθαζε αξ. 204, εκεξνκελία ζπδήηε-

ζεο 7.7.1993), ε) Δηζήγεζε Σ.Τ. ηεο 27.11.1995 γηα παξάηαζε πξνζεζκίαο, ζη) 

Έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ Αιίκνπ ηεο 9.11.1992 κε ηίηιν «Κνηλή 

δήισζε θνξέσλ»  θαη ηηο ππνγξαθέο πχξνπ Βαξππάηε (Κπζεξίσλ) θη Αλδξέα 

Καλειιφπνπινπ (ζπι. Εσνδφρνπ Πεγήο), θαη γηα ηελ Κίλεζε Πνιηηψλ Σξαρψ-

λσλ Αιίκνπ (Υξηζη. Βαδαίνο) κε «Γηακαξηπξφκεζα εληφλσο …» (δηφηη δελ 

ηέζεθε ππφςε ηνπο ε κειέηε), δ)  Έγγξαθν κε αξ.πξ. 14/30.10.1993 ηνπ πιιφ-

γνπ Κπζεξίσλ Ζ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ πξνο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ε) 

Έγγξαθν κε αξ.πξ.4975/10.4.1995 γηα έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Ννκαξρηαθφ 

Πξφγξακκα, ζ) Έγγξαθν ηνπ ίδηνπ ζπιιφγνπ κε αξ. πξ. 7/6.4.1995 πξνο ην 

δήκαξρν Αξγ. Αξγπξίνπ θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα θπθινθνξηαθά ζέκαηα ηεο 

πεξηνρήο, η) δηζέιηδν θείκελφ κνπ, πξνθαλψο γηα «κλεκφλην» ζεκάησλ ζε 

θάπνηα παξέκβαζή κνπ, ηα) Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ησλ 9.11.1992 θαη 

7.7.1993 ηνπ Γ.. γηα ην ζέκα (βι. θαη θεθάιαην, ζχιινγνο «Μπξηηδηψηηζζα»). 

Β. α) Φάθεινο, κε ηνπνγξαθηθά θαη ράξηεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ 

1989, β) «Πξνζθνξά γηα επηθαηξνπνίεζε ηεο….» ηεο ΑΝΤΜΑ πξνο Γήκν κε 

αξ.πξ. 11858/11.11.1993, θαη, «Δπηθαηξνπνίεζε Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο–Έθ-

ζεζε», Ηνχιηνο 1994, κειεηεηήο «Γ. Παπαβαζηιείνπ- Κ. Μπίζηεο θαη πλεξγάηεο 

– ΑΝΤΜΑ ΔΔ», β) Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε, ηνπ Πξν-

έδξνπ ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο Αζ. ρίδα, ηεο 15.7.2011 πξνο ην Γ, γ) 

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 13.8.2011 Μηα κειέηε γηα ηνλ Αιηκν ζα ιχζεη ην 

θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, ηεο 13.12.2008 ηε ιεσθφξν Ησλίαο … ε Ηζηνξία θαη 

ηα πξνβιήκαηα πάλε παθέην, δ) Γήκνο Ζιηνχπνιεο κε αξ.πξ. 18865/29.10.92 

Μειέηε Οξγάλσζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζην Γήκν Ζιηνχπνιεο. 



Γ.- ΝΟΜΗΚΟ ΒΖΜΑ ηνπ ΓΑ, 1995/647, άξζξν κε ηίηιν «Ζ πνηληθή αληη-

κεηψπηζε ηεο παξάλνκεο θαηαζθεπήο «ζακαξηψλ» ζηα νδνζηξψκαηα» ηνπ Θ. 

Ν. Γαδνχιε, Γ.Ν. Γηθεγφξνπ. 

Γ.- ΟΑ –ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΣΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ: ηεχρνο κε ηίηιν 

«Αλαδηνξγάλσζε ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ζην Π.Φάιεξν–Πξνηάζεηο», 

Αζήλα, Μάξηηνο 1980. Μειεηεηέο: Μ. Βφζθνγινπ, Μ. Βιαρφπνπινο, Α. 

Παηζαιίδνπ, πνιηηηθνί κεραληθνί ζπγθνηλσληνιφγνη. ει. 17 θαη ράξηεο. 

 

ΣΟΠΗΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  ΔΔΣΑΑ – ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ  

α) Δηζήγεζε κε έλδεημε «1. Ννέκβξεο 1988», ηεο 10.10.1988 ηεο «Οκάδαο κε-

ιέηεο ηνπ ΣΑΠ Γήκνπ Αιίκνπ»= Σάθεο Φξαγθνχιεο, αξρηηέθησλ πνιενδφκνο, 

Βαιεξία Λακπξίδε θαη Υξήζηνο Λακπξίδεο, νηθνλνκνιφγνη, Νίθνο Μπφκπνινο, 

αξρηηέθησλ πνιενδφκνο, β) --- Πξαθηηθά Γ 27 Ηνπιίνπ 1988, γ) πξαθηηθά Γ 

18.11.1988 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηα-

ζεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ην έξγν ζην εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο 

ΣΑ (1989-1991), ζ.42, δ) πξαθηηθά Γ ηεο 7.12.1988 κε ζέκα «πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο γηα ην ΣΑΠ θαη ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ» ζ.33-60, ε) «Σνπηθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα, Β‘ Φάζε νινθιεξσκέλε». Ηνχληνο 1989: Οκάδα κειέ-

ηεο ΣΑΠ Αιίκνπ: Σάθεο Φξαγθνχιεο, αξρηηέθησλ πνιενδφκνο, Βαιεξία Λακ-

πξίδε θαη Υξήζηνο Λακπξίδεο, νηθνλνκνιφγνη, Νίθνο Μπφκπνινο, αξρηηέθησλ 

πνιενδφκνο, ζει.75, θαη επί πιένλ, σο «Παξάξηεκα» «Δηζεγήζεηο νκάδαο ΣΑΠ 

ζηηο εκεξίδεο» 16.1.1989, 23.1.1989, 2.2.1989, 9.2.1989, 16.2.1989, θαη κε 

«Πξφηαζε εθπαίδεπζεο αλέξγσλ λέσλ ηνπ Γήκνπ»  ζει.32, ζη) πξαθηηθά Γ 

24.10.89 κε ζέκα «πδήηεζε πάλσ ζηε Β‘ θάζε (νινθιεξσκέλε) ηνπ ΣΑΠ», κε 

απφθαζε ΑΝΑΒΟΛΖ ιφγσ ΜΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ- ΑΠΟΤΗΧΝ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ !!, ζε ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα!! δ) Πξαθηηθά Γ  23.11.89, ε) ηεχρνο 

νθηψ ζειίδσλ, κε επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Β.Ξ.Γ. κε ηίηιν: «Αιηκνο, Σνπηθφ 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα», ζ) θείκελν νθηψ ζειίδσλ, ηδηφγξαθσλ απφ ην 

δήκαξρν Β.Ξ.Γ., εηζήγεζή ηνπ ζε κηα απφ ηηο εκεξίδεο, η) ηεηξαζέιηδν ηεο 



«Ννκαξρίαο Πεηξαηά, Αλαπηπμηαθφ πξνζπλέδξην», πξφγξακκα εκεξίδσλ 5.9.88 

– 21.11.1988, ηα) δίθπιιν ηνπ Γήκνπ, κε ίδην ηίηιν, αλαγγειίαο ησλ πην πάλσ 

εκεξίδσλ. Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή (αιθαβεηηθά): Αλσκεξίηεο Λεσλίδαο, Πνηνπ-

ξίδεο Θαλάζεο, θνξηζήο Μάξηνο, θνχξηε νθία, Φάξνο Μαλψιεο, Φνπ-

ζηέξεο Αληψλεο, ηβ) Γήκνο Αξγπξνχπνιεο, ηεχρνο 60 ζειίδσλ, Ηνχληνο 1985, 

κε ηίηιν «Πεληαεηέο Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο Κνηλσληθήο Πνιηηηζηηθήο Αλά-

πηπμεο 1984 -1988», ηγ) εθ. ΑΤΓΖ κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ΣΑΠ Γήκνπ Μειηζζίσλ, ηδ) Πξνγξακκαηηθή χκβαζε, κε θελή εκεξνκελία, 

κεηαμχ ησλ: α) Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ Πεηξαηά, β) Γήκνπ Αιίκνπ, γ) ΔΔΣΑΑ, γηα 

ηε ζχληαμε ηνπ ΣΑΠ, ηε) ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: «Πξφηαζε Γήκνπ Αιίκνπ ζηα 

πιαίζηα θαηεπζχλζεσλ ηνπ εθπνλνχκελνπ Σνπηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκ-

καηνο, γηα ππαγσγή ζην Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηεο Σνπηθήο Απηφ-

δηνίθεζεο 1989-1991, ηζη) δηζέιηδν θείκελν ηνπ Παλαγηψηε Βιάρνπ, πξνο ηελ 

ΔΔΣΑΑ – Αιηκνο (;;), ηεο 30.1.1989, ηδ) ρεηξφγξαθν κλεκφληφ κνπ γηα ην ΣΑΠ 

(κε αλαθνξά ζε φζα είρα πεί ηελ 7.12.1988, άξα γηα κεηαγελέζηεξε εκεξν-

κελία), ηε) ΚΚΔ Σκήκα Σ.Α. ηεο Κ.Δ., 8ζέιηδν κε ηίηιν «Γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ-Κνηλσληθνχ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απη/ζεο», επηέκβξηνο 1988, ηζ) 

θάθεινο/πεξηέθηεο πνπ είρε ηππσζεί απφ ην Γήκν πξνο ρξήζε. 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ: Σξεηο ηνπνζεηήζεηο κνπ ζηηο πην πάλσ εκεξίδεο/ 

ζπγθεληξψζεηο γηα ην ΣΑΠ, δπζηπρψο ρσξίο εκεξνκελίεο, κε ινγηθή ζεηξά, κε 

βάζε ηηο ελαξθηήξηεο ιέμεηο. . . α) Απφ κέξνπο ηεο ΔΑΡ Αιίκνπ. . . Δπηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ηνπ ΣΑΠ. . ., β) Απφ κέξνπο ηεο ΔΑΡ Αιίκνπ . . . . Θεσξνχκε 

ζεηηθή ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ . . . γ) ινη κηινχλ γηα ηελ Αλάπηπμε. . . ., 

*** ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: «εκηλάξην Καηάξηηζεο πκβνχισλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο», 

Γεθέκβξηνο 1988, κε Οκάδα Μειέηεο: Αλαγλψζηνπ Νίθνο, Βαλδψξνο Παλαγηψ-

ηεο, Καιινγηαλλάθε Μαίξε, Κνπηζνπκάιεο Υαξάιακπνο, Κππξαίνο Αξηζηείδεο, 

Πξέθα Μαξνπζψ, Σζίιε Αλαζηαζία, ζε ΓΤΟ ηφκνπο, ήηνη: α) Αιηκνο, ε Πφιε θαη 

ν Γήκνο, Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη, β) Κνηλσληθννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ. 



*** Μειέηε κε ηίηιν «Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηα-

μχ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Γ.Σ. FEDER) – 

Πνιενδνκηθή Μειέηε, κε ζέκα: «Αλάιπζε ζηνηρείσλ – Δληνπηζκφο – Αληηκεηψ-

πηζε πξνβιεκάησλ πεξηνρψλ πνπ δέρνληαη επηδξάζεηο απφ κηα κεγάιε πφιε», 

Φεβξνπάξηνο 1992. Οκάδα κειέηεο: πχξνο Σζαγθαξάηνο, αξρηηέθησλ Γξ Πν-

ιενδνκίαο, Μπηηζαθάθε Άλλα, αξρηηέθησλ κεραληθφο, κε ππνζηήξημε απφ ηνπο 

Μφζηαινπ Μαξία ζρεδηάζηξηα, Γαξνχζνπ Μαξηάλλα γξακκαηέα. Δλζσκαηψλσ 

θαη ην κε αξ. πξ. 2557/10.5.1992 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ηνπο 

Γεψξγην Κίηζν θαη Αξ.Θσκφπνπιν, επηθεθαιήο ζπλδπαζκψλ,  δηαβηβαζηηθφ ηεο 

κειέηεο. 

 

  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

 εκείσζε: Μεηά ην 1974, θαη ηηο δχν πξψηεο ειεχζεξεο δεκνηηθέο εθιν-

γέο Μάξηην 1975 θαη Οθηψβξην 1978, είρε αξρίζεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε (ζε ζπλ-

δπαζκφ κε ηελ πχθλσζε ησλ θαηνηθηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ), φηη, 

πξνθεηκέλνπ ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ ησλ ΟΣΑ κεζαίνπ 

κεγέζνπο λα είλαη πεξηζζφηεξν επσθειέο γηα ηνπο πνιίηεο, ππήξρε αλάγθε 

«απην-απνζπγθέληξσζεο» ησλ Γήκσλ. Γη απηφ δεηιά-δεηιά άξρηζαλ λα ηδξχν-

ληαη (θαη άιια, αθνχ πάληα ππήξραλ θάπνηα) μερσξηζηά λνκηθά πξφζσπα γηα 

λα αζθνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΟΣΑ. Πξσηεχνπζα ζέζε ζ απηέο 

θαηείρε θαη ν Πνιηηηζκφο. ην «πλεχκα» απηφ ηδξχζεθε ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν. 

 α) απφθαζε Γ.. κε αξ. 75/21.4.1980 (δεκαξρία Π. Σδηβαλίδε, Πξνεδξία 

Β. Ξέλνπ-Γαβξηέιε), κε ζέκα «χζηαζε δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ 

επσλπκία «Πνι.Κ.Γήκνπ Αι.» θαη ςήθηζε Καλνληζκνχ Γηνηθήζεσο θαη Δζσηε-

ξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ», β) θείκελν 2 ζειίδσλ κε ηηο «Παξαηεξήζεηο ηνπ δ.ζ. 

Αιέμαλδξνπ Κεζζέ ζρεηηθά κε ην ζρέδην Καλνληζκνχ ηνπ Πνι.Κ.Αιίκνπ» (ην 

ζπληάμακε καδί κε ηνλ Αιέθν), γ) απφθαζε 75/12.5.1980 Γ (δελ ζπκάκαη ή 

αγλνψ ην ιφγν ηεο ίδηαο αξίζκεζεο) κε ην ίδην ζέκα, δ) απφθαζε 111/29.9.1980 

Γ, κε ζέκα «χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ επσλπκία «Πνι.Κ.Γήκνπ 



Αι.» (ζπκπιεξσκαηηθή δηνξζσηηθή κεηά απφ παξαηεξήζεηο ηεο Ννκαξρίαο). 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη νη ΣΡΔΗ απνθάζεηο ειήθζεζαλ θαηά πιεηνςεθία, 

δηφηη «θαηά ηελ ςεθνθνξία, νη δ.ζ. θ.Αλδξ. Μαγείξνπ θαη Θενθάλεο Καηνπθφ-

πνπινο δειψλνπλ φηη ΓΗΑΦΧΝΟΤΝ κε ηελ ίδξπζε Πνι.Κ. απφ ην Γήκν, φπσο 

έπξαμαλ θαη θαηά ηε ιήςε ηεο 75/1980 απνθάζεσο», ε) ΦΔΚ 69 Α/11.6.1982 

κε δηάηαγκα «χζηαζε ζην Γήκν Αιίκνπ Ννκνχ Αηηηθήο ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψ-

πνπ κε ην φλνκα «Πνιηηηζηηθφ Κ.Γ.Αι.». Σν Γηάηαγκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

απνθάζεηο Γ.. 111/1980, 22/1981, 101/1981 θαη 25/1982 σο θαη ηε 252/7.4. 

1982 Γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, δ) «Καλνληζκφο Γηνίθε-

ζεο θαη Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πνι.Κ.Γ.Αι.» κε ηελ έλδεημε «ζέκα 18», ε) 

«Μαξίλεην Μνξθσηηθφ Κέληξν Διιεληθνχ» Καλνληζκφο Δζση.Λεηηνπξγίαο, ηνπ 

1983, ζ) θείκελν ρ.ρ.: «Γξαζηεξηφηεηεο θαη ξφινο ηεο Σ.Α. ζην πνιηηηζηηθφ 

γίγλεζζαη» εηζήγεζε Παλαγηψηαο Γαδή, δεκάξρνπ Άκθηζζαο, η) ρ.ρ. «Δηζήγεζε 

ηνπ ζπληνληζηή ηνπ ηξνγγπινχ ηξαπεδηνχ «Πνιηηηζκφο-Παηδεία-Αζιεηηζκφο» 

Πξνδξφκνπ Υαηδεεθξαηκίδε, δεκάξρνπ Κφληηζαο, ζε 2 εθδνρέο, ηα) Γήκνο 

Κνξπδαιινχ, ρ.ρ., ζέκα: Πνιηηηζκφο, ηέθαλνο Υξήζηνπ, δήκαξρνο, ηβ) Γήισζε 

παξαίηεζεο κε αξ.πξ. 1622/14.9.2001 Βειηζζάξηνπ (Άξε) Υξπζάγε πξνο Αι. 

Αινχθν, κε θαηαγγειίεο γηα θαθνδηαρείξηζε, δηαζπάζηζε, εηζηζειηζκφ δεκάξρνπ 

θιπ. ηγ) Έθζεζε αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο κε αξ.625/21.11.2002 (δεκαξρία 

Αι.Αι.) ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ Πνι.Κέληξνπ, Ησλίαο 96, ιφγσ έθδνζεο 

δηαηαγψλ πιεξσκήο γηα κεγάια πνζά, νθεηιφκελα ζε ηδηψηε, ηδ) πξνυπνιν-

γηζκνί Πνι.Κέληξνπ γηα ηα έηε 2003, 2004, 2005, 2006, ηε) αίηεζε ησλ Γήκεηξαο 

αξδέιε, Υξήζηνπ Νηθνιάνπ, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Δκκαλνπήι Καξαγηαλλά-

θε, Πεξζεθφλεο-Δξζεο Μαιηθέληδνπ-Μπισλάθνπ, Δπάγγεινπ Μπφξζε, Απφ-

ζηνινπ Σδψηδνπ, ηεο 3.6.1994, πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηνηθ.πκβ. ΠΚΓΑιί-

κνπ κε αξ.πξ.Γήκνπ 7208/14.6.1994, γηα ηελ πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην 

Δζληθφ Θέαηξν (βι. θαη νηθείν θάθειν), ηζη)αίηεζε ηεο 8.2.1994 ησλ Γ.αξδέιε, 

Υξ. Νηθνιάνπ, Αξ.Θσκ. πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γηνηθ.πκβ. ηνπ ΠΚΓΑιίκνπ, 

γηα ηε ρνξεγία (βι. θάθειν γηα Υνξεγία), ηδ) γλσκνδφηεζή κνπ ζε Μαλ. Φάξν. 



 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ κε ζέκαηα/ξεπνξηάδ γηα ην Πνιηηηζκφ: α) ΑΤΓΖ 18.1.92,  

7.4.1996 θαη 13.4.1996, β) θχιια απφ ην «Πεξίηερλν» ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ γηα 

ηνλ Πνιηηηζκφ» η.3/1999 κε άξζξν ηεο Βαξβάξαο Γνχθα «Σν ζέαηξν πέζαλε, 

ΕΖΣΧ ην ζέαηξν», γ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 27.11.1999 «Ζκεξίδα Πoι.Κ.Γ. 

Αιίκνπ – Ση ζεκαίλεη Πνιηηηζκφο . . . γηα θάζε κέξα» (ην επφκελν θχιιν κε ηελ 

ηνπνζέηεζή κνπ, φπσο πξναλαγγέιιεηαη, δελ ην έρσ), δ) ΓΖΜΟΣΗΚΖ έξεπλα, 

Απξίιηνο 2000, «Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο – Λατθφ Παλεπηζηήκην, θαη, ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ 29.3.2001 κε ην ίδην ζέκα, ε) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ α) Λατθφ Παλεπηζηήκην 

Πλεχκνλαο γλψζεο, β) Θεζκφο ην Λατθφ Παλεπηζηήκην, γ) Ζ πλεξγαζία Πνιη-

ηψλ εγθαηληάδεη ην «Πνιηηηζηηθφ Καθελείν», δ) ΘΑΡΡΟ Καιακάηαο 10.8.2000, 

Οθηψ επψλπκνη γιχπηεο δεκηνπξγνχλ ζην Πάξθν Αικπξνχ, ε) ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Καιακάηαο 7.8.2002, Ο ξφινο ησλ Γήκσλ-πφιεσλ, θαη Λεκβνδξνκίεο: Ζ Γηνξηή 

ηεο ζάιαζζαο, 8.8.2002 εκαληηθή έθζεζε γηα ηελ Α‘ Οιπκπηάδα, ζη) GO ζηα 

NOTIA, Ηνχληνο 2006, ζπλέληεπμε ηνπ Γηάλλε Μπειηά, δ) ΒΖΜΑ-Νέεο Δπνρέο, 

10.7.2005, θαζεγεηή Παλαγηψηε Ννχηζνπ «Ζ «πνιηηηθή πνιηηηζκνχ» ηεο Σ.Α.», 

ε) ΑΤΓΖ 18.1.1992 άξζξν «Πνιηηηζκφο θαη Σνπ.Απηνδ/ζε» ηεο Μαξίαο Μάλνπ, 

ζ) ΒΖΜΑ ηεο Σνπ.Απη/ζεο Οθηψβξηνο 2008, Πνιηηηζκφο ζην Λφθν, η) ΑΤΓΖ 

12.8.2007 Ζ αιήζεηα κηαο ζπλνηθίαο (=Νέαο Ησλίαο). 

 Θ Δ Α Σ Ρ Η Κ Α -ΔΗΚΑΣΗΚΑ  Αιίκνπ θιπ, θαη άιισλ Γήκσλ  

--- Θεαηξηθφ Δξγαζηήξη, Πνι.Κ. Γήκνπ Αιίκνπ, α) πξφγξακκα γηα ην έξγν Δπγ. 

βάξηο «ν Γξάθνο», ρ.ρ. (δεκαξρία Β.Ξ.Γ.) κε ζθελνζέηηδα ηε Βαξβάξα Γνχθα, 

θαη, β) ηεχρνο ηνπ ζηάζνπ ΔΛΑΝΝΑ γηα ην έξγν ηεο Μαξγαξίηαο Λπκπεξάθε, 

AMARGA ρ.ρ. (δεκαξρία Β.Ξ.Γ.) ζθελνζεζία Β. Γνχθα, γ) Ννέκβξηνο 1999, 

πξφγξακκα γηα έξγα ησλ Αληνλ Σζέρσθ θαη Νηθνιάη Γθφγθνι (κε επηρνξήγεζε 

ΟΣΡΗΑ), δ) Γήκνο Αιίκνπ, η. «Κσζηήο Παιακάο» 17.3.2004 αίζνπζα Κ. Κνπλ, 

ε) Θεαηξηθφ ηκήκα, ΠνιΚΓΑι., ηε ηξέιια ησλ θαηξψλ…., ζη) Γξαθείν Παηδείαο 

Πξφγξακκα Πξνκεζέαο, Φιφγα Πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη θπζηνιαηξηθήο 

δξάζεο ζηα ζρνιεία, δ) «Δληππψζεηο ζηδεξνδξφκσλ» απφ ηε θσηνγξαθηθή 

νκάδα ηνπ Γ. Αιίκνπ, ε) Μνπζηθφ εξγαζηήξη, πξφζθιεζε ζε ζπλαπιία 12.6.99, 

θαη ηελ 13.5.2000, θαη 3.6.2000, ζ) χιινγνη Γνλ.θαη Κεδ. 2νπ-7νπ δεκνηηθνχ, 



Παξαδνζηαθνί ρνξνί θνχθιεο 26.5.1999, η) 2ν Γξαθείν Β‘βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Γηακαζεηηθφ-Γηαδεκνηηθφ θέζηηβαι εηθαζηηθψλ ηερλψλ 12/13.5.2000, ηα) Αζιεη. 

Οξγ.Γ.Αιίκνπ, πξφζθιεζε ζε «2ε Γηνξηή Γπκλαζηηθήο ζηνλ Αιηκν αθηεξσκέλε 

ζηελ Δηξήλε» ηελ 23.5.1999, ηβ) απφθαζε 52/30.10.2006 ηνπ ΘΠΟΑ κε ζέκα: 

«Έγθξηζε απνινγηζκνχ έηνπο 2005 ηνπ Οπθ.Πνι.Οξγαλ Γ.Αιίκνπ». 

--- ΔΗΚΑΣΗΚΑ: ΄Δθζεζε θαιιηηερλψλ (νξζφηεξν: Δηθαζηηθψλ) Αιίκνπ. Σεχρνο 

γηα ηνπο εηθαζηηθνχο Κψζηα Αιεμίνπ, Φψηε Γεσξγνπιάθε, Ρέλν Ησαλλίδε, Πάλν 

Καιιηγέξε, σηήξε Μηραειίδε, Μηράιε Υαηδεγηάλλε, ρσξίο ρξνλνινγία. 

ΑΛΛΟΗ ΓΖΜΟΗ: α)Γήκνο ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ: «Μαξίλεην Μνξθσηηθφ Κέληξν, ζεαηξηθφ 

εξγαζηήξη, επηέκβξηνο 1992, πξφγξακκα γηα ηελ επηζεψξεζε «θαη κελ 

μεράζεηο ηνλ θαπλφ . . .»,β) Θέαηξν Ρεκαηηάο (Υαιαλδξίνπ), Καινθαίξη 1988, 

πξφγξακκα παξαζηάζεσλ, γ)Γήκνο Ζιηνχπνιεο-Πλεπκαηηθφ Κέληξν, δεκνηηθφ 

ζέαηξν Άιζνπο Ζιηνχπνιεο γ1) «Σέρλε θαη Πνιηηηζκφο 1991», θαη, γ2) Σέρλε 

θαη Πνι. ‗93» 25.8 –25.9.1993, γ3) Πνιηηηζηηθή-Αζιεηηθή ζπλάληεζε καζεηψλ 

Ζιηνχπνιεο, 11.5. –18.6.2003, δ) ΓΗΑΦΟΡΑ: α) Αλνηρηφ Θέαηξν, Αξηζηνθάλνπο 

Δηξήλε, 1995 κε ην Θαλάζε Βέγγν, θαη, 1994-95 Μπέξηνιη Μπξέρη, Ο Κχθινο 

κε ηελ θηκσιία,  β) Θεζζαιηθφ Θέαηξν, 1989, Δπξηπίδε β1) Ζιέθηξα, θαη β2) 

Ηθηγέλεηα ελ Σαχξνηο, γ) Δζληθφ Θέαηξν 1990-91, δ) Αημσλή, Γιππηφ Θέαηξν, 

2000, ε) Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Μειεψλ. 

***ΘΔΑΣΡΟ 1963 (εμήληα ηξία): «Υξνληθφ Οθηψβξηνο 1962-επηέκβξηνο 1963». 

Σφκνο 316 ζειίδσλ , κε εθδφηε ην Θεφδσξν Κξίηα θαη δηεπζπληή ζχληαμεο ην 

Μάξην Πισξίηε, εηήζηα έθδνζε. Μνπ ην ράξηζε, κε αθηέξσζε «31.12.1963» 

(δηφηη γλψξηδε ην ελδηαθέξνλ κνπ) ν ζείνο κνπ, αδειθφο ηεο Μάλαο κνπ. 

«Παξέκβαζε»: θ.45 ΜαΗνπλ.98, 49 ΗαλΦεβ.99, 69 ΦεΑπξ.2003, 77 ΜαΗνπι.03. 

 

 

 



 ΘΟΤΚΤΓΗΓΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΑΛΗΜΟΤ 

 εκείσζε: Χο γλσζηφλ (βι. θαη πην θάησ απφθαζε γηα ην γηνξηαζκφ ηεο 

επεηείνπ ησλ 30 εηψλ ιεηηνπξγίαο) ηδξχζεθε ην 1964, κε ηελ επσλπκία «Θνπθπ-

δίδεηνο Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Καιακαθίνπ». Γελ έρσ ηα ΦΔΚ.- Έρνπλ ζσζεί: 

 α) ΦΔΚ 256 Α/6.12.1969, Γηάηαγκα 78812.11.1969 «Πεξί θαηαξγήζεσο 

ησλ παξά ηαηο ηέσο Κνηλφηεηη Διιεληθνχ θαη Καιακαθίνπ ηδίσλ λνκηθψλ πξνζψ-

πσλ ππφ ην φλνκα «Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Διιεληθνχ ΣΟ ΦΧ» θαη «Θνπθπδί-

δεηνο Κνηλνηηθή Βηβιηνζήθε Καιακαθίνπ», θαη πεξί ζπζηάζεσο παξά ησ Γήκσ 

Αιίκνπ Αηηηθήο ηδίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππφ ην φλνκα «Θνπθπδίδεηνο Γεκνηη-

θή Βηβιηνζήθε Αιίκνπ», β) ΦΔΚ 361 Α/31.12.1976, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 979/ 

15.12.1976 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ππ αξ. 788/1969 Β.Γ., πεξί ζπζηάζεσο 

παξά ησ Γήκσ Αιίκνπ ηδίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ππφ ην φλνκα «Θνπθπδίδεηνο 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Αιίκνπ», γ) «Καλνληζκφο δηνηθήζεσο θαη εζσηεξηθήο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο Θνπθπδίδεηνπ Γεκ. Βηβι.» «εγθξηζείο θαηά ηελ ζπλεδξίαζηλ ηνπ 

Γεκ. πκβ. ηεο 11.3.1970»,  δ) ΔΛΚΔΠΑ, ηνκέαο επηκφξθσζεο, «Ζ πξνζθνξά 

ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ πιεξνθφξεζε, βαζηθέο ιεηηνπξγίεο βηβιηνζήθεο», εηζεγή-

ηξηα Μαξία Αιεμαλδξάθε, βηβιηνζεθάξηνο, ε) θχιιν απφ ηα πξαθηηθά Γ.. ηεο 

24.3.1992, ζη) Απφθαζε 1/9.6.1994 (σο εηζήγεζε γηα ην ζέκα Γ 4/244) ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΘΓΒΑ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ησλ 30 ρξφ-

λσλ. Ο εηζεγεηήο-αληηπξφεδξνο Γ. Καξαληθφιαο αλαγγέιεη φηη έρεη εηνηκάζεη ηελ 

Ηζηνξία ηεο Βηβιηνζήθεο, γηα λα εθδνζεί απφ ην Γήκν (ζηελ απφθαζε δελ πεξη-

ιακβάλεηαη ε έθδνζε). Γελ έρσ ππφςε κνπ λα εθδφζεθε ηέηνην βηβιίν, δ) Ζ 

ΑΤΓΖ 23.9.1999 Σν Ηλζηηηνχην Βηβιίνπ θαη Αλάγλσζεο ηεο Κνδάλεο, Έλαο 

ζεζκφο πνπ ζηέξησζε θαη πξνρσξά, ε) Πξνυπνινγηζκνί ησλ εηψλ 2003, 2004, 

2005 θαη απνινγηζκνχ 2005, ζ) δχν απνθάζεηο ηνπ 2004,  ζ1) έγθξηζεο φξσλ 

δηαθήξπμεο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ηεο ΘΓΒΑ, ζ2) Γηεμαγσ-

γή θαλεξνχ-πξνθνξηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ θιπ, κε ρεηξφ-

γξαθεο αληηξξήζεηο/παξαηεξήζεηο ηνπ κέινπο ηνπ Γ. ηακάηε Παπαζαλαζίνπ. 



 ΕΖΣΖΜΑ: Ζ Κα ηαπξνχια Λ. ζέιεζε λα κεηαηαρζεί απφ ΝΠΓΓ ηνπ 

Κνξπδαιινχ ζηε ΘΓΒΑ. Ζ κεηάηαμε έγηλε, ακέζσο κεηά φκσο δεκηνπξγήζεθαλ 

πξνβιήκαηα, κε αλαθνξέο, θαηαγγειίεο, εμψδηθν απηήο, απφθαζε ηνπ 

πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ, απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θιπ.  Καηαζέησ δέθα 

ζρεηηθά έγγξαθα, πνπ δε ζεσξψ ζθφπηκν λα αλαθεξζψ ζην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Μηινχλ αθ εαπηψλ. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΝΤΚΑ»-ρνιηθέο Βηβιηνζήθεο, ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ, δηεκεξίδα 

6-7.7.1999, γηα ελεκέξσζε δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, ζρνι. ζπκβνχισλ, ππεπζχ-

λσλ βηβιηνζεθψλ, γνλέσλ+θεδεκφλσλ θαη εθπξνζψπσλ Γήκσλ, ζει.48. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ γηα Βηβιηνζήθεο (Γεκνηηθέο θαη ρνιηθέο) γεληθά:  

ΑΤΓΖ 13.1.1996 «Σν ίληεξλεη ζπλδέεη ηε Μπηηιήλε κε ηνλ θφζκν», 5.10.1997 

«Αλαγλψζηεο θαη βηβιηνζεθάξηνη» θαη «ε βηβιηνζήθε ζήκεξα», ηεο 12.11.97 γηα 

Γεκ. Βηβι.Αζελψλ, 13.1. . (ρσξίο ρξνλνινγία) «Πνιηηεία θαη βηβιηνζήθεο, ηεο 

17.9.1998 «Απνθαξδησηηθή ε έξεπλα γηα ηηο βηβιηνζήθεο», ηεο 1.11.1998 «Λατθή 

βηβιηνζήθε», ηεο 10.3.1999 «ρνιηθέο βηβιηνζήθεο, απνξξφθεζε κεδέλ …, ηεο 

15.12.2000 Απφ ην ΔΚΔΒΗ εθδνηηθή ζηξνθή ζηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ, ηεο 

19.12.01 Ζ λέα Οδχζζεηα γξάθεηαη ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ηεο 19.9.2002 

Γηεκεξίδα γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ηεο 27.4.2003 Αλαδεηψληαο ηηο ζρνιηθέο 

βηβιηνζήθεο, Βηβιηνζήθεο θαη ζρνιεία, ρνιηθέο βηβιηνζήθεο (18νο-20νο αηψλαο, 

ηεο 29.5.2003 Οη βηβιηνζήθεο ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε, ηεο 9.8.2003 ηε 

Λεπθάδα Δγθαηληάζηεθε ε βηβιηνζήθε Ν. βνξψλνο, ηεο 25.6.2004 Σξεηο άμνλεο 

ζην λέν πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ βηβιίνπ, ηεο 20.4.2005 Σα κηζά ιεθηά γηα 

βηβιηνζήθεο πήγαλ αιινχ, 22.4.05 ηηο 268… έπεζαλ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, 

ηεο 12.11.2006 Γελλάδεηνο-Μηα μερσξηζηή βηβιηνζήθε, ηεο 14.11.2006 Να κε 

καξαδψζνπλ νη παηδηθέο βηβιηνζήθεο, ηεο 8.11.2006 Γηακαξηπξία γηα ηελ 

απαμησηηθή θαη βηβιηνθηφλν πνιηηηθή, ηεο 14.3.2004 ΓΖΠΔΘΔ: Σα παηδηά ηεο 

Μειίλαο πνπ γίλαλε απφπαηδα.  β) ΒΖΜΑ 29.11.1998 «Ζ ηάμε ησλ βηβιίσλ», 

ηεο 4.7.1999 «Ο καξαζκφο ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο», ηεο 23.5.04 πλέδξην γηα 

ηηο βηβιηνζήθεο, ηεο 21.5.2006 Κ.Π. ηάτθνο Κάηνπηξν ηεο βηβιηνζήθεο, θαη, Σα 



βηβιία θαη νη βηβιηνζήθεο, ηεο 20.1.1991 Ο Θνπθπδίδεο θαη ν Πεξζηθφο, ηεο 

5.9.1993 Ο Πεξηθιήο ζην Αξγνζηφιη,  γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 10.2.1999 «Ζ πξψηε 

ςεθηαθή βηβιηνζήθε», ηεο 1.4.1999 «Λέκε ΟΥΗ ζε 500 βηβιηνζήθεο απφ 

θνηλνηηθά ρξήκαηα», ηεο 4.5.2001 Γηεκεξίδα γηα Γεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, ηεο 

18.5.2001 Ζιεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο ζε ζρνιεία ηνπ Αιίκνπ (!!;;), ηεο 19.5.2005 

Καηάξηηζε ζηειερψλ Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ, ηεο 22.4.2005 Νέα Γεκνηηθή-

Παηδηθή Βηβιηνζήθε ζην Υαιάλδξη, ηεο 24.11.2006 Εεηνχλ ελίζρπζε Παηδηθψλ 

θαη Δθεβηθψλ βηβιηνζεθψλ, ηεο 12.12.2006 Σε δεκηνπξγία Λεζρψλ Αλάγλσζεο 

πξνσζεί ην ΔΚΔΒΗ, δ) ΝΔΑ ζηε Νφηηα Αζήλα, 27.2.1999 «Βηβιηνζήθε γηα 

φινπο», ε) ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 8.12.00 «Ζ Δζληθή Βηβιηνζήθε απαηηεί 

εθζπγρξνληζκφ», ζη) Γειηίν Ννκνζεζίαο λ. 3149/2003 Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδαο, Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο. 

 Μ Ο Τ  Δ Η Α: Α.- Γήκνο Αιίκνπ, έγγξαθν 15.11.2005 (σο εηζήγεζε 

ζηελ απφθαζε 27/18.1.2006)πξνο ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γ ησλ Γήκσλ Αιίκνπ- 

Αξγπξνχπνιεο-Γιπθάδαο-Διιεληθνχ-Παι.Φαιήξνπ, κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ζην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Διιελη-

θνχ» Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ α) ΑΤΓΖ 23.8.1998 Σα γλσζηά καο άγλσζηα αξραην-

ινγηθά κνπζεία, ηεο 9.1.2002 Μνπζεία πνιηηηζκνχ θαη … βαξβαξφηεηαο, ηεο 

11.5.2002 Μνπζεία θαη Παγθνζκηνπνίεζε, β) ΒΖΜΑ 13.4.2001 πλέληεπμε ηνπ 

απεξρφκελνπ δηεπζπληή ηνπ Λνχβξνπ γηα ηα κνπζεία,  3.8.2003 βηβιηνπαξνπ-

ζίαζε Γάθλε Βνπδνχξε: Κξάηνο θαη Μνπζεία- Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αξραην-

ινγηθψλ κνπζείσλ, γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 28.7.2003 ρη ηνπ Τπνπξγείνπ ζε Σδαλίθν 

γηα αξραηνινγηθφ κνπζείν, δ) ΓΔΧΣΡΟΠΗΟ (ηεο Διεπζεξνηππίαο) ρ.ρ. «πιινγή 

Μνπζείσλ» κε αλαθνξέο ζε δηάθνξα κνπζεία ζε παγθφζκην εχξνο, ε) ΓΗΑΓΖ-

ΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ, ρ.ρ., Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πεηξαηά. 

«Παξέκβαζε»: θ. 23-24 ΗνπλΗνπι.1995. 

 

 



 Μ Ο Τ  Η Κ Ο   Δ Ρ Γ Α  Σ Ζ Ρ Η   ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

 ΜΟΤΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ: α) απφθ. Γ 198/21.11.1984 κε ζέκα «χζηα-

ζε ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Μνπζηθφ Δξγαζηήξη Γήκνπ Αιίκνπ», β) απφθαζε 

Γ 15/28.1.1987 κε ζέκα «Οξηζκφο κειψλ ηνπ Γ ηνπ Μνπζηθνχ Δξγαζηεξηνχ 

Γ. Αιίκνπ», απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ε εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Ννκάξρε 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 33 Β/ 21.1.1985, γ) πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε Γ.. κε 

αξ.πξ. 3706/3.4.1987, δ) απφθαζε 7/19.2.2003 «χληαμε θαη ςήθηζε πξνυπν-

ινγηζκνχ έηνπο 2003 ηνπ Μνπζηθνχ εξγαζηεξηνχ Γήκνπ Αιίκνπ»(απφθαζε 82/ 

24.2.2003 Γεκ..), ε) απφθαζε 2/8.2.2005 «Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ Μ.Δξγ. 

έηνπο 2005» (απφθαζε 122/ 14.2.2005 Γεκ..), ζη) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 2.2.2005 

«Εεηνχλ ρψξν γηα ζηέγαζε ηνπ Μνπζηθνχ Δξγαζηεξίνπ Αιίκνπ». 

 

 ΚΑΠΖ- Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ, Α‘ θαη Β‘. 

 ρφιηα: Έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, ζηε ζπλέρηζε ηεο δσήο σο ελεξ-

γψλ πνιηηψλ, ηε θνηλσληθνπνίεζε ηεο «κνλαμηάο», ηελ εθαξκνγή πξνγξακκά-

ησλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη βνήζεηαο ζην ζπίηη, ησλ ζπληαμηνχ-

ρσλ, ειηθησκέλσλ θαη άιισλ. Αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο. Οη λφκνη/απνθάζεηο ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ,δελ 

έρνπλ δηαηεξεζεί. Δλψ ηφηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχ θαη κειεηήζεθαλ ζε βάζνο. 

 Α.- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ:α) Β‘ ΚΑΠΖ Γήκνπ Αιίκνπ, αξ.πξ. 24/1986, αξ. απνθ. 

10/8.12.1986 κε ζέκα «Έγθξηζε Καλνληζκνχ Γηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Β‘ 

ΚΑΠΖ Αιίκνπ», β) Β‘ ΚΑΠΖ αξ.πξ. 17/12.2.1988 θαη αξ.απνθ. 1/9.2.1988 κε 

ζέκα «Έγθξηζε Οξγαληζκνχ ηνπ Β‘ ΚΑΠΖ Γήκνπ Αιίκνπ», γ) Α‘ ΚΑΠΖ, αξ. απ. 

6/12.2.2003 κε ζέκα «Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ Α‘ ΚΑΠΖ έηνπο 2003» σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 84/24.2.2003 απφθαζε ηνπ Γ, δ) Β‘ ΚΑΠΖ αξ.απνθ. 

1/4.2.2003 κε ζέκα «Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2003 Β‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ», 

σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 85/24.2.2003 απφθαζε Γ, ε) Β‘ ΚΑΠΖ αξ.απνθ. 

10/15.7.2004 κε ζέκα «Αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2004» σο 



εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.397/ 27.9.2004 απφθαζε Γ, ζη) Β‘ ΚΑΠΖ αξ.απνθ. 

14/12.10.2004 κε ζέκα «Απνινγηζκφο έηνπο 2003», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

475/29.11.2004 απφθαζε ηνπ Γ, δ) Α‘ ΚΑΠΖ έγγξαθν κε αξ.πξ. 4/2.2.2005 

πξνο ην Γ κε ζέκα «Δηζήγεζε- Τπφκλεκα» κε ην νπνίν «.. αο γλσζηνπνη-

νχκε …φηη ηα έμνδα αλέξρνληαη ζε 321.401,15 επξψ . . . ηα έζνδα, πέξαλ ηεο 

ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ 150.000,νν επξψ, 

ηα ππφινηπα έζνδα πνπ θαίλνληαη είλαη εηθνληθά, κφλν γηα ηελ αλάγθε ηζνζθειη-

ζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. . . ην Α‘ ΚΑΠΖ αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηπρφλ 

ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ην 2005 . . λα γίλεη αχμεζε ηεο ηαθηηθήο καο επηρνξήγεζεο 

…»(ππνγξαθή: πξφεδξνο Α‘ ΚΑΠΖ Γ.Βαξβαγηάλλεο), σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ.120/14.2.2005 απφθαζε Γ. 

 Β.-ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 5.12.1993 Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ νη 

δήκνη γηα ηελ ηξίηε ειηθία πέξα απφ ηα ΚΑΠΖ, Ζ ΑΤΓΖ 27.8.1994 Σξίηε ειηθία 

ρσξίο γθέην θαη «Καηάδα» (θσηφ Μ. Γακαλάθε), ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 

3.8.1996 Λνγνδνζία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Αιίκνπ γηα ην 1995, Α‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ. 

 

 Α Θ Λ Ζ ΣΗ Κ Ο    Ο Ρ Γ Α Ν Η  Μ Ο    ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

 Α.-α) ΦΔΚ 988 Β/30.11.1995, απφθαζε 34514/17.11.1995 ηνπ Πεξηθε-

ξεηαθνχ Γηεπζπληή, γηα «χζηαζε ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην Γήκν Αιίκνπ Ν. 

Αηηηθήο κε ηελ επσλπκία «ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ» 

(ΑΟΓΑ), β) ΓΑΟΑ, Δπηζηεκνληθή εξγαζία, Οξγαλ. εζσηεξ. Τπεξεζίαο Γεκ.Αζι. 

Οξγ.Αιίκνπ, ππνβαιιφκελε απφ ηελ EUROSCAPE χκβνπινη Δθπαίδεπζεο θαη 

Αλάπηπμεο ΔΠΔ, Ηαλνπάξηνο 1996, γ) Καλνληζκφο δηνίθεζεο-ιεηηνπξγίαο-δηαρεί-

ξηζεο ΝΠΓΓ Γεκ. ΑΟΑ, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 33/20.3.2000 κε ζέκα: 

«Δλεκέξσζε κειψλ Γεκ.πκβ. γηα ηνλ Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ», ππνγξαθή Γεκ. 

Καξαληθφιαο, κε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ε) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηελ απφθα-

ζε 128/26.3.2001 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ ηνπ ΑΟΓΑ, ζη) εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 657/22.12.2003 απφθαζε Γ, κε ζέκα: «Φήθηζε θαλνληζκνχ ΑΟΓΑ», δ) 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.465/29.11.2004 απφθαζε Γ κε ζέκα «Δπξσπατθφ έηνο 



αζιεηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο – ELSE Τπεξνρή ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηε κφξθσζε 

– παξνπζίαζε», ε) εηζήγεαε γηα ηελ 36/15.2.2006 απφθαζε Γ «Φήθηζε Πξν-

ππνινγηζκνχ ΑΟΓΑ έηνπο 2006», ζ) εηζήγεζε γηα ηελ 193/17.5.2006 απφθαζε 

ηνπ Γ, κε ζέκα Σξνπνπνίεζε ζπζηαηηθήο πξάμεο ΑΟΓΑ, η) εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 469/7.12.2006 απφθαζε Γ, κε ζέκα «Απνινγηζκφο ηνπ ΑΟΓΑ». 

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 8.4.1995 Αζιεηηθφο Οξγαλη-

ζκφο Γήκνπ Γιπθάδαο, 13.5.1995 πδεηήζεθε ζηε Βνχια Γεκνηηθφο Αζιεηηθφο 

Οξγαληζκφο, 23.3.1996 Ηδξχζεθε Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο ζηνλ Άιηκν, 18.9.2004 

κε αθνξκή ην έηνο Δθπαηδ.+Αζιεηηζκνχ: Νένη ζεζκνί ζε αξραία κνλνπάηηα, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 29.7.2004 Πξνθήξπμε ΑΟΓΑ κε αξ.92/27.7.2004 γηα πξνζιήςεηο. 

 

 Ο Ν Ο Μ Α Σ Ο Γ Ο  Η Α  Ο Γ Χ Ν  θαη  Π Λ Α Σ Δ Η Χ Ν  

 α) Απφθαζε 48/27.2.1985 Γ, πξφεδξνο Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο, κε ζέκα 

«Ολνκαζία αλσλχκσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ θαη  κεηνλνκαζία νδψλ», κε ηελ 

νπνία νλνκαηνδφζεθαλ, ελδεηθηηθά : 

***ζε «Αιζνο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο», ην θνηλφρξεζην πξάζηλν κεηαμχ ησλ 

νδψλ Θξάθεο (ηφηε, ηψξα Δζλ. Αληίζηαζεο), Σξαρψλσλ θαη Μεγ. Αιεμάλδξνπ, 

«γηαηί ην άιζνο απηφ βξίζθεηαη κέζα ζην πξνβιεπφκελν απφ ην Ρπζκηζηηθφ ηεο 

Αζήλαο, αιιά θαη απφ ηε κειέηε αλάπιαζεο ηνπ Γήκνπ καο ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπηρ. Πνι.Αλαζπγ/ΔΠΑ, βηνηερληθφ πάξθν, φπνπ θαη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιά 

εξγνζηάζηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαη γηα λα ηηκήζεη ηνπο αγψλεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φπνπ γεο, γηα κηα δηθαηφηεξε θνηλσλία θαη γηα κηα θαιχηεξε δσή», 

***ζε «Λφθν Λατθήο Κπξηαξρίαο», ν ιφθνο Κπζεξίσλ, θαη «Λφθν Κνηλσληθήο Γη-

θαηνζχλεο» ην θνηλφρξεζην πξάζηλν πνπ πεξηθιείεηαη πεξηκεηξηθά απφ ηελ νδφ 

Θεζκνθφξσλ θαη θαηαιακβάλεη νιφθιεξν ην ΟΣ 271, «… (θαη ηηο δχν) γηα λα 

εμαξζνχλ, λα ηνληζηνχλ θαη λα εκπεδσζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε ζπλείδεζε 

ησλ δεκνηψλ καο θαη ησλ πνιηηψλ γεληθά, νη ζεκειηψδεηο θαη βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ην δεκνθξαηηθφ καο πνιίηεπκα ηεο Λατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο Κνηλσλη-



θήο Γηθαηνζχλεο. Οη ιφθνη απηνί . . . ζα απνηεινχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ, ηφπνπο ζπλάληεζεο θαη θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο ησλ δεκνηψλ …», 

*** ζε «νδφο Δζληθήο Αληίζηαζεο» ε νδφο Θενκήηνξνο (αξγφηεξα επαλνλν-

καηνδνηήζεθε ζε Θενκήηνξνο, βι.πην θάησ), «γηα ηνπο παξαθάησ εμαηξεηηθνχο 

θαη ζπνπδαίνπο ιφγνπο. Ζ νλνκαζία απηή δφζεθε ζηνλ παξαπάλσ δξφκν πξν 

20 εηψλ πεξίπνπ, φηαλ ην Αλσ Καιακάθη ήηαλ έλαο κηθξφο αξαηνθαηνηθεκέλνο 

ζπλνηθηζκφο, ρσξίο ιεσθνξεηαθή ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ηελ Αζήλα, ρσξίο 

θαλέλα αζθαιηνζηξσκέλν δξφκν θαη κε πνιινχο αδηάλνηθηνπο. Δπί ηε δξφκνπ 

απηνχ ππήξρε θαη ππάξρεη θαη ζήκεξα ν Ηεξφο Ναφο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ. 

Με απηέο ηηο ζπλζήθεο, εχινγα ίζσο ηφηε ν δξφκνο νλνκάζηεθε Θενκήηνξνο 

γηαηη ήηαλ ν δξφκνο πνπ νδεγνχζε ζηελ παξαπάλσ εθθιεζία. ..ν δξφκνο απηφο 

. . . ζα θαηαζηεί έλαο δξφκνο κε ππεξηνπηθή ζεκαζία, θαη επνκέλσο ην πξν 

20εηίαο  ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν . . . ζα έρεη ράζεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν . . . ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ νλνκαζία ηνπ δξφκνπ. . . Σν Γ 

Αιίκνπ, ζαλ ειάρηζην δείγκα θφξνπ ηηκήο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη κε ζθεπηη-

θφ φηη: «Ζ Δζληθή καο Αληίζηαζε θαηά ηεο Φαζηζηηθήο-Ναδηζηηθήο θαηνρήο, 

θαζνιηθή, απζφξκεηε θαη νξγαλσκέλε, απνηειεί εζηθή επνπνητα ζηε λεφηεξε 

ειιεληθή ηζηνξία θαη ζπλέρεηα ηνπ ζξπιηθνχ Αιβαληθνχ έπνπο. Ο Δζληθναπειεπ-

ζεξσηηθφο αγψλαο ηνπ 1941-1944 ήηαλ ε θπζηθή ζπλέρεηα ηνπ Δζληθνακπληηθνχ 

αγψλα ηνπ 1940-41. Οη γελλαίνη πνιεκηζηέο ηνπ Αιβαληθνχ έπνπο θαη νη ήξσεο 

θαη νη εξστδεο πνπ ζεξίζηεθαλ απφ ην εθηειεζηηθφ απφζπαζκα, νη 200 ηεο Καη-

ζαξηαλήο θαη ηνπ Μπιφθνπ ηεο Κνθθηληάο, νη 118 κάξηπξεο ηεο πάξηεο, ησλ 

Καιαβξχησλ θαη ηνπ Γηζηφκνπ, πνπ έγηλαλ βνξά ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο, νη 

ππεξαζπηζηέο ησλ νρπξψλ ηνπ Ρνχπει φπσο θαη νη αληάξηεο ηεο Ρνχκειεο, ηεο 

Ζπείξνπ θαη ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Κξήηεο, ησλ Νεζηψλ θαη ηνπ Μσξεά, φπσο 

θαη ν Λαφο ηεο Αζήλαο πνπ ελαληηψζεθε καδηθά ζηελ επηζηξάηεπζε, εθπιήξσ-

ζαλ ην ίδην ρξένο θαη ηελ ίδηα απνζηνιή: Σν ρξένο πξνο ηελ Παηξίδα, ηελ Δζλη-

θή Αλεμαξηεζία θαη ηελ Διεπζεξία. ηελ Διιάδα επί 40 νιφθιεξα ρξφληα, απφ 

ηφηε, ηα κεηαγελέζηεξα βίαηα εκθπιηνπνιεκηθά πάζε, εκπφδηζαλ κέρξη ηηο κέξεο 

καο, ηελ πιήξε δηθαίσζε ησλ αγψλσλ θαη ησλ ζπζηψλ ηεο Δζληθήο καο Αληί-



ζηαζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζηηο πεξηζζφηεξεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο ζεσξήζεθε 

πξάμε γηα ηελ νπνία νη αγσληζηέο ηηκσξήζεθαλ, ελψ νη αληηζηαζηαθνί ζχξζεθαλ 

ζηηο θπιαθέο θαη ζηα ζηξαηφπεδα εμνξίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ζην αλάινγν ηζηνξηθφ 

βάζξν ηνπ πην κεγαιεηψδνπο γεγνλφηνο ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, ηεο 

Δζληθήο καο Αληίζηαζεο, καθξηά απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ρσξίο ηηο θαηαβνιέο 

ησλ γεγνλφησλ θαη ηνπ εκθπιίνπ, πνπ αθνινχζεζαλ, απνηειεί πάλσ απφ φια 

πξάμε, πνπ νδεγεί ζηελ Δζληθή πκθηιίσζε (απνζπάζκαηα απφ ηελ Δηζεγεηη-

θή Έθζεζε ζην λφκν 1285/1982 «Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

ηνπ Διιεληθνχ Λανχ ελαληίνλ ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο 1940-1944)», 

*** ζε «νδφο Δπνληηψλ», ε νδφο Κνληνζηαχινπ, «…γηα ηνπο παξαθάησ εμαηξεηη-

θνχο θαη ζπνπδαίνπο ιφγνπο απνδεθηνχο θαη απνηεινχληαο θνηλή ζπλείδεζε 

ηεο κέγηζηεο πιεηνςεθίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ καο. Ζ Αγγειηθή Κνληνζηαχ-

ινπ, Κπξία ησλ ηηκψλ ηεο Βαζίιηζζαο νθίαο, δψξεζε πξηλ απφ 50 πεξίπνπ 

ρξφληα ζηελ ηφηε Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ, κηθξφ νηθφπεδν επί ηεο ιεσθφξνπ 

Καιακαθίνπ (ηφηε νδφο Βαζηιίζζεο νθίαο) αξ.25. Ζ δσξεά είρε ρξνληθφ πεξην-

ξηζκφ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία αλέγεξζε δελ επηηεχρηεθε γηα 

ιφγνπο πιήξνπο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηεο Κνηλφηεηαο (1930-1935) θαη ηνπ 

αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ, θαη έηζη ε δσξήηξηα ΑΝΑΚΑΛΔΔ ηε δσξεά, θαη ην νηθφ-

πεδν επαλήιζε ζηελ θπξηφηεηά ηεο. ήκεξα νξζψλεηαη ζε απηφ πεληαφξνθε 

πνιπθαηνηθία ηδησηψλ. Ζ Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ (ζήκεξα Γήκνο Αιίκνπ) ηφηε κε 

ηε ζπληέιεζε ηεο δσξεάο, νλνκάηηζε ην δξφκν κε ην φλνκα ηεο δσξήηξηαο. 

Καλείο απνρξψλ ιφγνο δελ ππάξρεη θαη δε ζπληξέρεη ζήκεξα λα εμαθνινπζήζεη  

λα νλνκάδεηαη ε παξαπάλσ νδφο κε ην ησξηλφ φλνκά ηεο, θαη πξέπεη λα κεην-

λνκαζηεί . . .Σν Γ, ζαλ ειάρηζην δείγκα θφξνπ ηηκήο θαη κε ηελ επθαηξία ησλ 42 

ρξφλσλ απφ ηελ ίδξπζε ηεο Δληαίαο Παλειιαδηθήο Οξγάλσζεο Νέσλ (ΔΠΟΝ) 

ηεο κεγάιεο νξγάλσζεο ηεο Νενιαίαο πνπ ζηα ρξφληα ηεο θαζηζηηθήο ζθιαβηάο 

έλσζε γηα πξψηε θνξά νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Διιεληθή Νενιαία θαη δηαπαηδα-

γψγεζε εθείλε ηε γεληά, πνπ έγξαςε ηηο πην ιακπξέο ζειίδεο δφμαο, αγψλσλ 

θαη δεκηνπξγίαο ζην πιεπξφ ηνπ αλππφηαθηνπ ιανχ καο, ν νπνίνο αγσληδφηαλ 

ζθιεξά γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Παηξίδαο καο απφ ηνπο μέλνπο θαηαθηεηέο, 



ηεο νπνίαο βαζηθνί ζθνπνί, δηαηππσκέλνη θαη θαηαζηαηηθψο απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ήηαλ: «Ζ εζληθή απειεπζέξσζε, ε αθεξαηφηεηα θαη ε 

αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, ν αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δσήο ηεο λενιαίαο 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηε ραξά, ηε κφξθσζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ζπληξηβή 

ηνπ θαζηζκνχ κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ παξνπζηάδεηαη θαη ε δεκνθξαηηθή 

ιχζε ησλ εζσηεξηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Λανχ, ζχκθσλα κε ηε 

ζέιεζή ηνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε πνιηηηθή δσή ηεο λενιαίαο απφ 18 ρξφλσλ θαη 

πάλσ. Ζ εμαζθάιηζε θαη θαηνρχξσζε ηεο Δηξήλεο θαη ηεο αδειθηθήο ζπλεξ-

γαζίαο κε φινπο ηνπο Λανχο θαη ηηο Νενιαίεο. Ζ αλνηθνδφκεζε ηεο Υψξαο απφ 

ηα εξείπηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ζθιαβηάο πξνο φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ πιεζπ-

ζκνχ». Ζ νπνία αλάπηπμε έλα πνιχ ζνβαξφ αλακνξθσηηθφ, εθπνιηηηζηηθφ έξγν 

θαη γίλεθε, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, έλαο απνθαζηζηηθφο παξάγνληαο κηαο ηεξά-

ζηηαο εμχςσζεο θαη αλφξζσζεο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ ιανχ. αλ ειάρηζην θφξν 

ηηκήο ζηε κλήκε φισλ ησλ λενιαίσλ κειψλ ηεο ΔΠΟΝ πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο 

γηα ηα παξαπάλσ ηδαληθά, θαη ζε φινπο ηνπο επηδψληεο αγσληζηέο ηεο ΔΠΟΝ 

(αλεμάξηεηα απφ ηηο ζεκεξηλέο θνκκαηηθέο εληάμεηο θαη πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο 

δηαθνξέο ηνπο) ην Γ, ζεσξεί ρξένο θαη ππνρξέσζή ηνπ απέλαληη ζηελ Ηζηνξία 

θαη ζηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε ηνπ ιανχ καο, κε ελσηηθφ πλεχκα, λα κεηνλνκάζεη, 

θαη κεηνλνκάδεη… ζε νδφ Δπνληηψλ…»,  

***ζε «νδφο Διεχζεξνπ Αλζξψπνπ», ε Γξάκκνπ. «… Ζ κεηνλνκαζία ηνπ παξα-

πάλσ δξφκνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηαηί απνηειεί κεηεκθπιηνπνιεκηθφ θαηάινηπν, 

θη απαξαίηεηε κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιιεη νιφθιεξν 

ην έζλνο γηα ηελ επνχισζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ πιεγψλ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ 

θαη ηελ εζληθή ζπκθηιίσζε . . . εγθξίλεηαη ε λέα νλνκαζία «νδφο Διεχζεξνπ 

Αλζξψπνπ» γηα λα δηαηξαλψζεη ηελ αμία γηα ηνλ άλζξσπν, λα ζπιινγάηαη, λα 

ζθέπηεηαη, λα εθδειψλεηαη θαη λα δεκνζηνπνηεί ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα πξάηηεη 

ειεχζεξα, ζαλ ππεχζπλν φλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. ε απηφ ην δξφκν 

έρεη πξφζνςε ην 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αιίκνπ, θαη ε κεηνλνκαζία ηνπ  ζα θξν-

λεκαηίδεη ηνπο δηεξρφκελνπο καζεηέο θαη ζα απνηειεί αθνξκή θαη εξέζηζκα γηα 

εξσηήζεηο θαη ζθέςεηο, πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ Διεχζεξνπ Αλζξψπνπ…», 



 κε ελζσκαησκέλν θχιιν ηνπ ΚΝνΒ. απφ ην λφκν γηα ηελ «Αλαγλψξηζε ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο», β) πξαθηηθά Γ «Μάηνο 1990» κε δηακαξηπξία κνπ γηα ην 

ζέκα ησλ νλνκαηνδνηήζεσλ, δειαδή ηελ αγλφεζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο, θαη 

ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ κε Κνληνζηαχινπ θαη Θενκήηνξνο, γ) πξαθηηθά Γ ηεο 

8.11.90 κε ζέκα «Καζηέξσζε ηεο 25εο Ννεκβξίνπ σο εκέξαο πξνο ηηκήλ ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο» κε αλαθνξά θαη ζηηο πηλαθίδεο ησλ νδψλ, δ) απφθαζε 

221/8.11.1990 κε ηνλ ίδην ηίηιν «Καζηέξσζε . ..», ε) εηζήγεζε κηζήο ζειίδαο, 

ρ.ρ. θαη δπζαλάγλσζηε ππνγξαθή, γηα ην ζέκα 12/50 (12=αξηζκφο Ζκεξ.Γηάη., 

50= αξηζκφο απφθαζεο), γηα «Μεηνλνκαζία ηεο νδνχ Δζλ. Αληίζηαζεο ζε νδφ 

Θενκήηνξνο θαη ηεο νδνχ Θξάθεο ζε Δζλ. Αληίζηαζεο», ζη) Δπηζηνιή κνπ ηεο 

27.2.1991 πξνο ηελ Παλειιήληα Δλσζε Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηαζεο – 

ΠΔΑΔΑ» ζηνλ Άιηκν, πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο πην πάλσ απφθαζεο, δ)Πξαθηηθά 

3.3.1991 Γ, γηα ην πην πάλσ ζέκα, κε ηνπνζεηήζεηο, ε) Αίηεζε Ησζήθ Κσλζηα-

ληηλίδε (κε ηε ραξαθηεξηζηηθή «βπδαληηλή» γξαθή ηνπ) κε αξ.πξ. 7460/26.5.97 

κε πξνηάζεηο γηα νλνκαηνδνηήζεηο νδψλ, ζ) ηνπνγξαθηθά κε «επηρξσκαηηζκέ-

λεο» ηηο νδνχο πξνο νλνκαηνδνζία, η)  ΦΔΚ 405 Γ/16.6.1989  «Δγθξηζε πνιεν-

δνκηθήο Μειέηεο αλαζεψξεζεο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ζεζκν-

ζέηεζε . . . (πεδφδξνκσλ).  . . .».  ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΔΚΑ (10) ζειίδσλ κε νλφκαηα 

νδψλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπο. 

 ρφιηα: Δπέιεμα λα ηνπνζεηήζσ ην ζέκα απηφ ζηε «ζεζκηθή ζπγθξφηεζε 

ηνπ Γήκνπ», παξά ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζε, εχινγα, θάπνηνο λα έρεη επη-

θπιάμεηο ή αληηξξήζεηο, ή λα πξνηηκνχζε ηελ «θαλνληζηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Γή-

κνπ»,  δηφηη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηνπ απνδίδεηαη ε πξέπνπζα ηζηνξηθή ζεκαζία. 

 εκείσζε: Απφθαζε 48/27.2.1985: Γηα ηνπο λεφηεξνπο, λα επηζεκαλζεί 

φηη, αμίδεη λα αλαγλψζνπλ θαη κειεηήζνπλ, ην ηξφπν κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη 

ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ νδφ Θενκήηνξνο (αζθαιηνζηξσκέλε θαηά ην 

κηζφ πιάηνο κφλν) θαη γηα ηα Ακπειάθηα (αξαηνθαηνηθεκέλε πεξηνρή θιπ). 

 

 



    Κεθάιαην δεχηεξν 

Κ Α Ν Ο Ν Η  ΣΗ Κ Ζ   Τ Γ Κ Ρ Ο ΣΖ  Ζ   Γ Ζ Μ Ο Τ   Α Λ Η Μ Ο Τ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ θαη Γ.Δ. 

 εκείσζε:Σα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ ηε 1.1.1983 πνπ εγθα-

ηαζηάζεθε ε λέα δεκνηηθή αξρή, εμαθνινπζνχζαλ λα γξάθνληαη ρεηξφγξαθα. 

Με ην δηνξηζκφ κνπ σο αληηδεκάξρνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, κνπ αλαηέζεθε ε 

επζχλε γηα ηελ επνπηεία ηεο ζχληαμήο ηνπο. Σελ αξκνδηφηεηα είρε ν ππάιιεινο 

Βαζίιεο Γεκεηξίνπ, κε ηνλ νπνίν ζπλελλννχκαζηε. ηηο δχζθνιεο απνθάζεηο, 

γηα ηελ απνηχπσζε θαη αθξίβεηα ησλ ιερζέλησλ, απφ θάζε ζχκβνπιν, ζηε ζπλ-

εδξίαζε, δεηνχζε θαη ηνλ βνεζνχζα. Έρσ ηελ πιεξνθνξία φηη ην ρεηξφγξαθν 

Βηβιίν πξαθηηθψλ, είρε κεηαθεξζεί, σο αξρείν, ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ, Ησλίαο 96, αιιά θαηαζηξάθεθε καδί κε άιια αξρεία, απφ 

πιεκκχξα θαη εηζξνή πδάησλ, κεηά απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα. Μαθάξη λα 

κελ αιεζεχεη, ηνχην. Σν 1987 επηηξάπεθε απφ ην Τπνπξγείν ε καγλεηνθψλεζε 

ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ, κε κεραληθά κέζα. 

 α) Απφθαζε 58/3.4.1978 «Φήθηζε λένπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γ.. 

Αιίκνπ», β) θσηνηππεκέλεο ζειίδεο (κάιινλ απφ πεξηνδηθφ Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε ηνπ Π. Παπαγηάλλε): «Ο λένο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. Αζελαίσλ 

(ΠΓ 86/29.1.1979), γ) Απφθαζε 32/21.2.1983 «Νένο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιίκνπ», δ) Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γ Αιίκνπ, ρ.ρ. 

κε ππνγξαθή σο Πξνέδξνπ ηνπ Αι.Αι. (άξα επί δεκαξρίαο ΒΞΓ), ε) «Καλνλη-

ζκφο Λεηηνπξγίαο Γ..» ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο 3.4.91 κε ππν-

γξαθή Πάλνπ Επγνχξε, ζη) ληνζηέ, επηεκβξίνπ 1995, κε απνθάζεηο Γ, 248/ 

1995 «Καλνληζκφο εξγαζηψλ Γ..», θαη, 249/1995 «Καλνληζκφο εξγαζηψλ Γεκ. 

Δπηηξνπήο», δ) ηεχρνο κε απφθαζε 248/1995 «Καλνληζκφο Δξγαζηψλ Γ, ε) 

«Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ λένπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γ..» ηνπ ΑΘ., 

ρσξίο εκεξνκελία, κε ζέζεηο αξρήο, αιιά θαη πξνηάζεηο γηα θαη ηδίαλ άξζξα,  ζ) 

ηεχρνο κε απφθαζε 249/1995 κε «Καλνληζκφο εξγαζηψλ Γεκ. Δπ.», θαη ηα δχν 

επηέκβξηνο 1995, η) ΚΚΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ, Παλειιαδηθή χζθεςε Απηνδηνίθεζεο 



ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ 4, 5, 6-2-1983 «Τπφδεηγκα ζρεδίνπ Καλνληζκνχ», ηα) 

έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά, κε αξ.πξ. 29258/5.11.87 δηαβηβαζηηθφ εγγξάθνπ 

ηνπ Τπ. Δζση. πξνο ην Γήκν (αξ.πξ. 12705/29.12.1987)  γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο…θιπ, ηβ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 20058/18.9.03, 

δηαβηβαζηηθφ εγγξάθνπ κε αξ.πξ. 26355/29.7.2003 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 

ζρεηηθά κε ηελ απαξηία θαη ιήςε απφθαζεο ζηα Γ.., ηδ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέ-

ξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. 23842/11.5. 2004, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11930/18.5. 

2004, δηαβηβαζηηθφ εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζση., θαη ηεο κε αξ.59/2004 

γλσκνδφηεζεο ηνπ Ννκ.πκβ.Κξάηνπο, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ιεπθήο 

ςήθνπ ζηα Γ, ηε) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ.65242/17.11. 

2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 27374/22.11.05 ζρεηηθά κε ηε δεκνζηφηεηα 

ζπλεδξηάζεσλ Γεκ. Δπ., ηζη) απφθαζε 745/1975 ηΔ,  ηδ) λφκνο 2690/1999 

Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ηε) θείκελν άπνςήο κνπ ηεο 2.9. 

2015, κφλν πξνο γλσζηνπνίεζε ζηελ Αιέθα Γηαλλνχηζνπ, δεκ.ζ. κε ην ΑΝΧ 

ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη, γηα ηε πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ Καλνληζκνχ. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α)ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ, επηέκβξηνο 1996,κε ζέκα «Καλνλη-

ζκφο Λεηηνπξγίαο Κεληξηθήο Πιαηείαο Βνχιαο, β) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 27.4. 

1996 κε ηνλ ίδην Καλνληζκφ, γ) ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Οθηψβξηνο 2000, «Μηα 

αμηνπξφζεθηε απφθαζε γηα ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, δ) Ο ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο 30.8.2003,  γηα ηε ιεηηνπξγία Γ, ε) ΠΡΧΣΖ, Απξίιηνο 2006, «Καη ε 

Νενιαία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ελ δξάζεη». 

 

 Σ Ο Π Η Κ Α  (ή: Γ ε κ ν ηη θ ά)   π κ β ν χ ι η α   Ν έ σ λ 

 α) Σξάπεδα Ννκ. Πιεξνθ. ΓΑ, Νφκνο 3443/2006 ΦΔΚ 41 Α/27.2.2006 

«Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», β) Σν Βήκα ηεο Αλαηνι. Αηηηθήο 

Φεβξνπάξηνο 2006, άξζξν Νίθνπ Εαραξάηνπ, «Σνπ.πκβ.Νέσλ: Αο κελ αθή-

ζνπκε ηελ επθαηξία λα ραζεί», γ) Πξφζθιεζε ηεο «Πξσηνβνπιίαο λέσλ γηα ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Νενιαίαο ζηνλ Αιηκν» γηα ζπλάληεζε ηελ 9 Απξηιίνπ 

(2006;), θαη ζρεηηθφο θάθεινο, δ) Δηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο Γ,190/17.5.2006 



(αλαβιήζεθε) θαη 227/29.5.2006 κε ηίηιν «Γεκνηηθά πκβνχιηα Νέσλ, Έθθξαζε 

γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή ηνπο θνηλσλία απνθηνχλ νη λένη κέζα 

απφ ηα ΣΟΠΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΝΔΧΝ» κε ππνγξαθή «Ζ αληηδήκαξρνο Μαξία 

Νεξνχηζνπ» (δεκαξρία Κ. Μαληδνπξάλε), βι.θαη πην πάλσ, ε)έγγξαθν ρ.ρ. ηνπ 

Νεθηάξηνπ Μνίξα, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί φηη «δελ επηζπκεί λα ζπλερίζεη λα 

αζρνιείηαη κε ην ΓΖ.π.Ν. Αιίκνπ, ιφγσ ζθνπηκνηήησλ ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ, 

ζη) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 1.9.2012 «Σ..Νέσλ Αι.» Αλνηθηέο θαη θαζαξέο 

παξαιίεο γηα φινπο, ηεο 29.5.2008 Θα κπνπλ ηειηθά νη λένη ζην θινπβί;, δ) Ζ 

ΑΤΓΖ 29.3.2008 Γηα ζπκβνχιηα λέσλ δεκνθξαηηθά, δξαζηήξηα θαη νπζηαζηηθά. 

 

Ο Ρ Γ Α Ν Η  Μ Ο   ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γήκνπ Αιίκνπ 

 εκείσζε: Ο Οξγ.Δζση.Τπ. ηνπ θάζε Γήκνπ, απνηππψλεη ην φξακα ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο (π.ρ. πνιηηηζκνχ, 

εθηέιεζεο έξγσλ, πξφλνηαο θιπ) ηηο νπνίεο ζέιεη λα δηεπξχλεη θαη «αλαπηχμεη», 

φπσο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο (αιιά 

θαη ηνπ κειινληηθνχ) ζηειερηθνχ πξνζσπηθνχ. Γηφηη ε «αλάπηπμε» θάζε ηνκέα, 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δνκήο/ππεξεζίαο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ. Με απηή 

ηελ έλλνηα θάζε ζρεηηθή απφθαζε Γ γηα ηνλ Καλνληζκφ απηφ, ήηαλ ζεκαληηθή, 

αθνχ πξνδηαγξάθνληαλ νη αληηιήςεηο αιιά θαη ε επηδησθφκελε πνξεία ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

 Α.- α) ΦΔΚ 273 Β/9.5.1988 απφθαζε 6296/21/4/1988 Ννκάξρε Πεηξαηά 

«Έγθξηζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αιίκνπ λνκνχ Πεηξαηά», 

β) ηνπνζέηεζή κνπ ζε ζπλεδξίαζε Γ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαλ. Δζση. 

Τπεξεζίαο θαη απφθαζεο Ννκάξρε Πεηξαηά. 

 Β.- α) ηεχρνο κε ηίηιν: Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, Μάηνο 1997, 

ζει.55, β) Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ Γ.. ζπιιφγνπ εξγαδνκέλσλ Γήκνπ Αιίκνπ 

ηεο 20.5.1997 κε παξαηεξήζεηο. 



 Γ.- α) ΦΔΚ 1242 Β/31.12.1997 κε απφθαζε 14737/24.12.1997 ΓΓ. Πεξη-

θέξεηαο, κε ηίηιν: «Σξνπνπνίεζε Οξγαλ. Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γ.Αιίκνπ», β) 

«Σξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Φπρηθνχ θαη ΦΔΚ κε απφθαζε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο 

θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία, επηεκβξίνπ 1999, ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: γ) ΑΝΣΑΠΟ-

ΚΡΗΣΖ Ηνχληνο 1997 κε ξεπνξηάδ γηα ηνλ Ο.ΔΤ. Αιίκνπ (θη άιια ζέκαηα γηα ηνλ 

Άιηκν=Παλί θι), δ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 5.1.2000 «Δθζπγρξνλίζηεθαλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ, ε) ΗΚΤΧΝΗΑ, πξηλ ηηο 30.4. 1999, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ 

νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

 Γ.- α)Πεξηθέξεηα Αηηηθήο,έγγξαθν κε αξ.πξ. 44911/9.10.2002 (θαη Γήκνπ 

22954/17.10.2002 κε ζεκα «ρεηηθά κε πξνβιήκαηα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζαο, β) έγγξαθν Γξαθείνπ Γεκάξρνπ κε αξ.πξ. 

ΓΤ/20.5.2005, κε απνζηνιή ζρεδίνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ζα ζπδεηεζεί ζην Γ.. 

ηελ 30.5.2005, γ) Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξ.Γ.Αιίκνπ, Ηνχληνο 2005, ζει. 

53, δ) έγγξαθν κε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ» 

(ηεο Τπεξεζίαο, κάιινλ, ή ηνπ πιιφγνπ;;), δ) εηζήγεζή κνπ γηα ην Γ.. ηεο 

30.5.2005 «Φήθηζε Οξγ. Δζση. Τπεξ. Γ.Αιίκνπ», ε) ΦΔΚ 1323 Β/21.9.05 κε 

απφθαζε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο 43573/2.9.2005 Σξνπνπνίεζε Οξγαληζκνχ Δζσ-

ηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αιίκνπ», ζη) Γξάθεκα ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ, θαη 

άιιν, αγλψζηνπ ζπληάθηε, θαη άιιν κε ηίηιν «Οξγαλφγξακκα Τπ.Γ.Αι.», ρ.ρ. 

θαη ππνγξαθή.  

«Παξέκβαζε:: θ.35-36 ΗνπιΑπγ. 1997. 

 

 Κ Α Ν Ο Ν Η  Μ Ο     Κ Α Θ Α Ρ Η Ο ΣΖ ΣΑ  

 A.- α) Απφθαζε Γ 103/30.5.1983 κε αξ.πξ. 5993/22.6.1983, «Φήθηζε 

Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο Γήκνπ Αιίκνπ»,θαη,«Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο, Αιη-

κνο 1984», κε εηζαγσγή ΒΞΓ, β)έγγξαθν ηεο ΣΔΓΚΝΑ κε εκεξ/λία 28.1.1992 

θαη ππνγξαθή ηνπ Πξνέδξνπ Γεκεηξίνπ Δπζηαζηάδε, κε ζρέδην Καλνληζκνχ 

Καζαξηφηεηαο, γ) ΣΔΓΚΝΑ ζρέδην Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο (κε ρεηξφγξαθε 



ζεκείσζή κνπ γη απηφ), δ) Απφθαζε Γ, αξ.260/7.12.1992 «Καλνληζκφο Καζα-

ξηφηεηαο Γήκνπ Αιίκνπ» (=ην ζρέδην ηεο ΣΔΓΚΝΑ κε πξνζαξκνγέο), ε) ηεχρνο 

ηνπ Γήκνπ, κε ηίηιν «Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο» θαη εηζαγσγή ηνπ Β.Ξ.Γ., ε) 

Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηνπ Γ ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ ηεο 7.12.1992, κε 

παξαηεξήζεηο γηα ην πξνο ζπδήηεζε ζρέδην Καλνληζκνχ, ζη) η. Γήκνπ κε ηίηιν 

«Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο», Αιηκνο 2009 κε 

εηζαγσγή Θάλνπ Οξθαλνχ, δ) ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ: απνθ. 354/30.9.1997 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 13.12.2008 Αιηκνο, Νένο θαλνληζκφο 

θαζαξηφηεηαο, δ) ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ απφθαζε 354/30.9.1997 κε 

ζέκα «Καλ. Καζαξ. θαη πξνζη. πεξηβάιινληνο», ε) ΑΣΣΗΚΟ ΦΧ Μάξηηνο 2008, 

Καλνληζκφο Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ Γήκνπ Βνχιαο θιπ. 

 B.- Δηζήγεζε Αξ. Θσκφπνπινπ, πξνο ηε 2ε Δπηηξνπή (γηα ηε θαζαξηφ-

ηεηα θαη ην πξάζηλν) ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιίκνπ, 13 επηεκβξίνπ 1983. 

 

 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Αιηκ. (Γεκνηηθή Αζηπλνκία). 

 α) Δηζήγεζε 10 ζειίδσλ ηεο Μαξγ. Κνπηζηιένπ, γηα ηε κε αξ. 161/20.7. 

1989 απφθαζε ηνπ Γ, κε ηίηιν «Καλνληζκφο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Αιίκνπ 

(Γεκνηηθή Αζηπλνκία), β) ΒΖΜΑ Σνπ.Απη. επηέκβξηνο 2008, Ο Γήκνο Αιίκνπ 

απέθηεζε Γεκνηηθή αζηπλνκία.  

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΧΝ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ 

ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ, ηπρεξψλ παηγλίσλ θ.α. 

 ρφιηα: Σν 1989 κεηαβηβάζηεθε ζηνπο ΟΣΑ ε αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξή-

γεζε ησλ αδεηψλ ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ (ν έιεγρνο ηεο «ιεηηνπξγίαο» παξέκεη-

λε ζηελ Αζηπλνκία). Σειηθά ην 1992 κε απφθαζε ηεο ΟιηΔ θξίζεθε φηη ε εμνπ-

ζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ, δελ ήηαλ εμεηδηθεπκέλε, θαη 

επνκέλσο ην ΠΓ ηεο κεηαβίβαζεο ήηαλ άθπξν. Αξγφηεξα δφζεθε θαη πάιη κε 



λφκν ε αξκνδηφηεηα (θαη γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο) έθδνζεο αδεηψλ γηα ηα 

ΚΤΔ, αιιά θαη ειεθηξνληθψλ παηγλίσλ θιπ. Απηφ πνπ έπξεπε λα γίλεη ακέζσο 

(θαη ην δεηνχζα θαη επαλάιεςε, εηο κάηελ) ήηαλ λα ηεζνχλ ΚΑΝΟΝΔ θαη ΟΡΟΗ 

γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΤΔ ρσξίο θακία ελφριεζε ησλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη αληηθεηκεληθνί φξνη δηαθάλεηαο, λνκηκφηεηαο θιπ. ηελ αξρή 

νη δηνηθήζεηο ΓΔΝ ήζειαλ έλαλ ηέηνην «πξνεγνχκελν απηνπεξηνξηζκφ»,αιιά, 

θάπνηνπο γεληθνχο φξνπο (απηνλφεηνπο) ή γεληθέο αξρέο,πνπ ζε θακία πεξίπησ-

ζε δελ ππνζηαζίσλαλ ηελ έλλνηα ηνπ «Καλνληζκνχ» κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκί-

ζεηο, δηφηη ήζειαλ λα θξίλνπλ θαηά πεξίπησζε. Καη ρνξεγνχζαλ άδεηεο, κε 

ελαιιαζζφκελα θξηηήξηα θάζε θνξά. Σφηε, 1990-1991 άξρηζαλ θαη νη απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ζηε  Π Ρ Α  Η Α (κε βάζε ην ηζρχνλ – ηφηε θαη ζήκεξα—νηθνδνκηθφ 

ζχζηεκα, ηα νηθφπεδα έρνπλ «ξπκνηνκηθή» θαη «νηθνδνκηθή» γξακκή, θαη φιεο 

νη νηθνδνκέο έρνπλ πξαζηά ζηελ πξφζνςε), κε πξψην παξάδεηγκα απζαίξεηεο 

θαηάιεςεο ηεο πξαζηάο,απφ ην θαηάζηεκα «Φξνπηαγνξά»,ζηελ νηθνδνκή ησλ 

νδψλ Ησλίαο θαη Βειηψηε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηηο πξνηάζεηο κνπ (ιφγσ 

απειπηζίαο, ηφηε δελ ίζρπαλ λφκνη γηα «ηαθηνπνηήζεηο» απζαηξέησλ) λα ππνιν-

γίδνληαη θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο θιεηζκέλεο πξαζηάο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

θάζε θαηαζηήκαηνο, ψζηε λα πιεξψλνληαη ζην Γήκν ηέιε θσηηζκνχ, δεκνηηθνχ 

θφξνπ θιπ, δει. λα ΔΗΠΡΑΣΣΔΗ ν Γήκνο πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, νη δηνηθήζεηο 

ΑΠΑΝΣΟΤΑΝ ΑΡΝΖΣΗΚΑ. Λφγσ ζπλέρηζεο ησλ δηακαξηπξηψλ, νη δηνηθήζεηο, 

κεηά απφ πεληαεηία, έζηεξμαλ λα ςεθηζηνχλ «θαλνληζκνί», νη νπνίνη ήηαλ 

αηειείο θη είραλ ακθίζεκεο θαη αφξηζηεο δηαηππψζεηο, ρσξίο ηνπο αλαγθαίνπο 

πεξηνξηζκνχο ερνξξχπαλζεο θιπ., γηα λα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ θαηά βνχιεζε. 

Οη πξνηάζεηο γηα ΟΤΗΑΣΗΚΖ θαη ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ξχζκηζε έπεθηαλ ζην 

θελφ. Σν απνθνξχθσκα ηεο κε θαλνληζηηθήο ιεηηνπξγίαο ήηαλ νη ρνξεγήζεηο 

αδεηψλ ζηε Παξαιηαθή Εψλε, θαη ζηε ζπλέρεηα νη θαηεδαθίζεηο κε πξνζθιήζεηο 

θαλαιηψλ θαη δειψζεηο δεκάξρσλ (κφλν γηα ην επηθνηλσληαθφ «θαίλεζζαη») θαη 

δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ (βι. ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γηα ηελ Παξαιία). Ζ 

έθδειε κεξνιεςία,ππήξρε θπξίσο ζηελ ΑΦΑΗΡΔΖ ησλ αδεηψλ, ιφγσ παξαβά-

ζεσλ, ζνξχβνπ θιπ. Απηή γηλφηαλ πάληνηε, γηα κελ ηελ Παξαιία ζην ηέινο θάζε 

θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ ή ηελ πάξνδν ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο απηήο, γηα δε ηηο 



ινηπέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ, κε πνιχ κεγάιε θαζπζηέξεζε. Γεγνλφηα ηα νπνία 

είραλ ζθαλδαιίζεη ηνπ πνιίηεο. Οη δηνηθήζεηο, πξνο επίηεπμε (ηάρα) ηνπ ειέγρνπ, 

ζπληζηνχζαλ ηξηκειείο επηηξνπέο, ΟΥΗ πεληακειείο. Γηφηη ζηηο ηξηκειείο δηφξηδαλ 

δχν δ.ζ. ηεο πιεηνςεθίαο, θαη έλαλ ηεο πξψηεο κεηνςεθίαο (απνθιείνληαο δ.ζ. 

άιισλ κεηνςεθηψλ), ΔΝΧ ζηηο πεληακειείο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα 

δηνξίζνπλ ηξεηο ηεο πιεηνςεθίαο θαη δχν ησλ κεηνςεθηψλ. Γεγνλφο πνπ (ζα) 

ηνπο δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα. Γη απηφ θαη αξλνχληαλ δηαξξήδελ.  

 Α.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: α) ΦΔΚ 21 Α/28.1.1971 «Πεξί θσδηθν-

πνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ηπρεξψλ θαη κε 

παηγλίσλ», β) ΦΔΚ 46 Α/10.3.1979 «Πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

πσιήζεσο νηλνπλεπκαησλδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», γ)ΦΔΚ 20 

Β/19.1.1981 κε Ππξνζβεζηηθή δηάηαμηο ππ αξ.3 «Πεξί ιήςεσο βαζηθψλ κέηξσλ 

Ππξνπξνζηαζίαο εηο αηζνχζαο ζπγθεληξψζεσο θνηλνχ», δ) ΦΔΚ 526 Β/8.9.83 

Τ.Α. Αηβ/8577/…. 8.1983 «Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ησλ αδεηψλ ηδξχζεσο θαη ιεη-

ηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ ή/θαη πνηψλ» (βαζηθή Τ.Α., ίζρπζε 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη θχιια κε εξκελείεο ηεο, ε) ΦΔΚ 109 Α/2.5.89 

«Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 180/79 «πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

πσιήζεσο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», ζη) ζει. 470 

απφ ΦΔΚ ……Α/…… 1989, κε «Π.Γ. 552/10.10.1989 «ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ηεο 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ έθδνζεο άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηα-

θέξνληνο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 180/1979 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν κφλν ηνπ ΠΓ 231/1989, ζηνπο ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟ-

ΓΗΟΗΚΖΖ», δ) ΚΝνΒ η.38/1218 κε «ΠΓ 457 ηεο 8/14.12.1990 Σξνπνπνίεζε 

ηνπ ΠΓ 180/1979 πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαη/ησλ πσιήζεσλ νηλνπλεπκ. 

πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», ε) ΦΔΚ 62;;Α/23.4.1993 κε «Ν.2130/1993 

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ . . . ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ 

θψδηθα ….», ζην άξζξν 28 ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα ηελ «Άδεηα 

ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», θαη θχιια ΦΔΚ (δελ 



πξνθχπηεη αξηζκφο θιπ) κε Τ.Α. 31710 κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη 

ιεηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ. 2130/1993», ζ) έγγξαθν Τπ. Δζσηεξηθψλ κε αξ. πξ. 1125278/1435/Σα&ΔΦ/ 

3.12.97 κε Κ.Τ.Α. «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο δηαδηθαζίαο, 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαζψο επίζεο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα 

ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ησλ αδεηψλ δηελέξγεηαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

ηερληθψλ παηγλίσλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

2515/1997 γηα ηα έηε 1998 θαη επφκελα», πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ.178/10.6.98 απφθαζε ηνπ Γ, θαη, ΚΝνΒ 1989/377 κε ΠΓ 231/25.4./2.5.89, 

η) ΚΝνΒ η. 49/2190 κε «Π.Γ. 257 ηεο 3/10. 8.2001 πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ 

ΠΓ 180/ 1979 Πεξί ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ πσιήζεσο νηλνπλ. 

πνηψλ θαη θέληξσλ δηαζθεδάζεσο», ηα) έγγξαθν Τπ.Τγείαο Πξφλνηαο κε αξ.πξ. 

Τ2/81301/ 02/14.2.2003, κε «Δγθχθιηνο, Οδεγίεο δηεπθξηλίζεηο εθαξκνγήο ηεο 

Τγεηνλνκη-θήο Γηάηαμεο «γηα ηε ιεηηνπξγία θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ», 

 ηβ) απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ κε αξ. 2309/1992 κε ηελ νπνία (κε 

αθνξκή αίηεζε αθχξσζεο θαηά ησλ Τπ.Δζσηεξηθψλ θαη Γήκνπ Γάθλεο, θαη κε 

παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ΣΔΓΚΝΑ, ΚΔΓΚΔ) ΑΚΤΡΧΝΔΣΑΗ ην ΠΓ 552/ 

1989 κε ην νπνίν κεηαβηβάζηεθε ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο αδεηψλ ίδξπζεο ζηνπο 

ΟΣΑ, ιφγσ κε εμεηδίθεπζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. 

 Β.- ΓΖΜΟ – απνθάζεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ: α) απφθαζε Γ κε αξ.22/24.1. 

1991 κε ζέκα «χζηαζε επηηξνπήο θαζνξηζκνχ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα 

ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» (νξί-

δνληαη Φάξνο Δκκ., Γθνχξεο Παλ., Μαληδνπξάλεο Κσλ. θαη απφ ηηο Τπεξεζίεο 

Γ. Σζαξνχραο, θαη, Π. Βαλδψξνο), β) απφθαζε Γ κε αξ. 39/4.3.1991 κε ζέκα 

«πδεη. θαη ιήςε απφθαζεο επάλσ ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία 

νξίζηεθε κε ηε κε αξ.22 απφθαζε Γ θαη ε νπνία αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ 

θη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο» κε γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο. εκ=Ήηαλ πνιύ έθδειν, όηη νη δηνηθήζεηο ΓΔΝ ηνικνύζαλ λα ηηο 

νλνκαηίζνπλ «Καλνληζκό», γ) πξαθηηθά Γ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 19.2.1992 κε 



ζέκα «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο κε αξ. 39/91 απφθαζεο ηνπ Γ 

ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ», δ) πξαθηηθά Γ ηεο 21.9.1992 αλαθνξά/ζπδήηεζε 

γηα «έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά …. κε ζέκα «αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο αδεηψλ 

ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», θαη αλαθνξά κνπ ζε απηφ 

θαη ηελ «αθαίξεζε» ηεο αξκνδηφηεηαο, αιιά θαη ζε λέν θέληξν δηαζθέδαζεο 

ζηνλ Αγην Κνζκά, ε) έγγξαθν ΣΔΓΚΝΑ κε αξ.πξ. 716/31.7.1992 πξνο φινπο 

ηνπο Γήκνπο (Αιηκνο, κε αξ.πξ.7838/14. 8.1992) ζρεηηθφ κε ηελ απφθαζε 

2309/1992 ΟιηΔ, λα εμαθνινπζνχλ λα εθδίδνληαη άδεηεο, ζη) έγγξαθν ηεο 

Γηνηθ.Τπεξ. Υξπζνχια αξάληε, πξνο ην Γ, γηα απφθαζε (δελ έρσ αξηζκφ) 

γηα επαλαβεβαίσζε απφ απηφ (κεηά απφ πιήξεο ηζηνξηθφ ηεο κεηαβίβαζεο ηεο 

αξκνδηφηεηαο θαη ηεο απφθαζεο ΟιηΔ) ηεο αξκνδηφηεηαο έθδνζεο αδεηψλ,  

δ) απφθαζε Γ κε αξ. 85/30.3.1994 κε ζέκα «Καλνληζκφο ρνξήγεζεο 

αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» (επηηέινπο, κεηά απφ ηφζα 

ρξφληα !!, φζν πξσηφιεηνο θαη αλ ήηαλ),  ε) απφθαζε Γ κε αξ.233/13.7.1995 

κε ζέκα «Φήθηζε Καλνληζκνχ ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεκάησλ», ζ) «Καλνληζκφο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξ-

γίαο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» (απφθαζε Γ 233/1995),  

η) αίηεζή κνπ ηεο 22.8.1995 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11425/29.8.1995 κε 

πξνηάζεηο κνπ (δηφηη ζηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο κειέηεζα πην επηζηακέλα ηε 

λνκνζεζία θιπ) γηα ην φηη αξκφδηα γηα ηε ρνξήγεζε είλαη ε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία 

θαη ΟΥΗ ε Γ.Σ.Τ., φηη καο ρνξεγήζεθε αξκνδηφηεηα γηα πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη 

φρη κφλν γηα Κ.Τ.Δ., φηη ζε πεξίπησζε ζπδήηεζεο ζέκαηνο αθαίξεζεο άδεηαο 

πξέπεη ΟΠΧΓΖΠΟΣΔ λα θαιείηαη ν ελδηαθεξφκελνο (άξζξν 20.2 πληάγκα-

ηνο: «Σν δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρχεη θαη 

γηα θάζε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη Δ ΒΑΡΟ ησλ δηθαησ-

κάησλ ή ζπκθεξφλησλ ηνπ») θαη λα ηνπ παξέρεηαη πξνζεζκία γηα αληηξξήζεηο, 

αιιηψο πξνζβάιιεηαη σο άθπξε ε φπνηα απφθαζε, θαη ιήςε λέαο απφθαζεο 

γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θιπ, ηα) εηζήγεζε ηεο 12.1.1998 ηνπ δεκάξρνπ, πξνο 

ην Γ, κε ζέκα «Υνξήγεζε αδεηψλ, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ 



πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο», ηβ) απφθαζε Γ κε αξ.6/15.1.1998 κε ζέκα 

«Δπαλαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ζην Γεκ.. απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή, ηεο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Καη.Τγ.Δλδ.», ηγ) αίηεζε ησλ Υξ.η. 

θαη Α.Θ., ηεο 10.8.1999 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13757/12.8.1999, κε αίηεκα, 

ιφγσ ηεο ζπζζσξεπζείζαο πείξαο, λα μαλαζπδεηήζνπκε ην θαλνληζκφ, ηδ) 

αίηεζή καο 10.12.1998 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.18213/17.12.1998 γηα ηε παξα-

βίαζε/αθαίξεζε άδεηαο απφ πνιπθαηάζηεκα ΜΠΑΛΑΚΑ-Αξηζηνηέινπο/ Π. 

Σζαιδάξε, θαη παξάπνλά ηνπ (δίθαηα) δηφηη δελ είλαη ην κφλν πνπ έθιεηζε ηελ 

πξαζηά, κε ζπλεκκέλα απφθαζε ΓΔ 199/27.11.98, πξνζθπγή θαηά απφθαζεο 

Γεκάξρνπ, απφθαζε Δπηηξνπήο επ απηήο (=εμέιηπαλ νη ιφγνη),  εηζήγεζε 

(ρσξίο ππνγξαθή, αιιά ηνπ δεκάξρνπ) κε ηίηιν «Σνπηθή θαλνληζηηθή δηάηαμε 

γηα ηα θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» γηα ηε κε αξ. 

252/8.9. 1999 απφθαζε ηνπ Γ, κε ζεκείσζή κνπ «Α‘ ζρέδην»,  

ηε) ηνπνζέηεζή κνπ ζει. 12, γηα ην «Θέκα 10/252/13.9.1999 Καλνληζκφο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ θαηαζηεκάησλ», κε αίηεκα γηα ζπδήηεζε δχν πξνεγνχκε-

λσλ αηηήζεψλ καο, φηη δελ έρνπλ δηαηππσζεί νη απφςεηο ησλ Τπεξεζηψλ, κε 

παξαηεξήζεηο ηππηθέο θαη νπζίαο, π.ρ. (γηα ηελ άδεηα απαηηείηαη) ε εμαζθάιηζε 

ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, φηαλ έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 300 θαζίζκαηα, ε ερνκφλσ-

ζε, ε «βεβαίσζε λνκηκφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θη έιιεηςεο απζαηξέησλ θηηζκά-

ησλ ή πξνζζεθψλ, θαη ΟΥΗ ε «ζχληαμε έθζεζεο θαηαιιειφηεηαο» (ηη ζεκαίλεη 

απηφ;;) ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζρεδίνπ, θαη άιιεο πξνηάζεηο γηα ηηο άδεηεο ρξήζεο 

κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηα πξφζηηκα, ηε πξνζσξηλή αθαίξεζε-αλάθιεζε-αθαίξεζε 

– ζθξάγηζε», γηα ηνλ πίλαθα κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θιπ, θιπ, ηζη) 

εηζήγεζε, ρσξίο εκεξνκελία, γηα ηε κε αξ. 283/11.10.1999 απφθαζε ηνπ Γ, κε 

ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «Β‘ ζρέδην κεηά ζπλαληήζεηο επηηξνπήο»,  

ηδ) ηνπνζέηεζή κνπ, 14 ζειίδσλ, γηα «Θέκα 16/283/11.10.1999 Καλ.Υνξ. 

Αδεηψλ Καη/ησλ», κε εξσηήζεηο πξνο Γήκαξρν θαη «ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

Πιεηνςεθίαο εάλ έρνπλ δηαβάζεη θαη εάλ ηνπο εθθξάδεη ην θείκελν απηφ. Δάλ 

έρνπλ θάλεη ζπγθξίζεηο κε ην αξρηθφ ζρέδην. (Πεξηέρεη ξπζκίζεηο πνπ ΓΔΝ 

πεξηέρνληαλ ζην αξρηθφ, πνπ ήηαλ ΑΝΣΗΘΔΣΖ ε Δπηηξνπή)», φηη πξέπεη λα 



ζπδεηήζνπκε θαη ηηο αηηήζεηο καο, φηη «ρξεηαδφηαλ λα θηάζεη 02.00 γηα λα ην 

πέκςεηε ζε Δπηηξνπή;», θαη πνιιέο παξαηεξήζεηο (κεξηθέο είρα θάλεη θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε), γηα ηα θαη/ηα ειεθηξνληθψλ παηγλίσλ, θαη άιιεο,  

ηε) απφθαζε Γ κε αξ. 283/10.11.1999 κε ζέκα «Φήθηζε Καλνληζκνχ 

ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη/ησλ Τγ. Δλδηαθ.» (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «πξνο δηφξ-

ζσζε», πξνθαλψο είραλ παξεηζθξέζεη ιάζε, πνπ ππέδεημα), ηζ) ίδηα απφθαζε 

κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «πιήξεο», θ) απφθαζε Γ κε αξ.319/10.11.1999 κε 

ζέκα «Οξηζκφο εηδηθήο ηξηκεινχο επηηξνπήο δ.ζ. ρνξήγεζεο θη ειέγρνπ αδεηψλ 

Κ.Τ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ.283/99 απφθαζε ηνπ Γ», θα) απφθαζε Σξηκ. 

Γηνηθ.Πξση.Πεηξαηά κε αξ. 200/2000 (Γήκνο αξ.πξ. 10760/2.6.2000), κε ηελ 

νπνία απνξξίθηεθε αίηεζε αλαζηνιήο γηα ζθξάγηζε θαηαζηήκαηνο, θβ) έγγξα-

θν ηεο 7.2.2001 ηνπ πιιφγνπ Δπαγγεικαηηψλ θαη Δκπφξσλ Αιίκνπ» (ππνγξ. 

Πξφεδξνο Απ. Σδψηδνο, Γ.Γξακ. Κ. Σξέθιαο), κε ηελ νπνία αθνχ επηζεκάλνπλ 

ηηο πξφζζεηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνιιψλ θαηαζηεκάησλ (θιείζηκν πξα-

ζηψλ) πξνηείλνπλ λα κε ρνξεγνχληαη άδεηεο ζε αθίλεηα πνπ ππάξρνπλ απζαί-

ξεηεο θαηαζθεπέο (εκ= εγώ ην δεηνύζα από ΓΔΚΑ ΥΡΟΝΗΑ  Π Ρ Η Ν!!), θαη 

δεηνχλ ζπδήηεζε ζην Γ, θγ) έγγξαθν ηεο 4.2.2002 ηεο ΓΖΑ-Αξγπξίνπ, πξνο 

ην Γήκν, κε αξ.πξ. 2259/4.2.2002 κε αίηεκα λα «ζπδεηεζνχλ θαη επαλεμεηα-

ζηνχλ φιεο νη άδεηεο ησλ θαη/ησλ . . .κε ειεθηξνληθά παίγληα», σο εηζήγεζε γηα 

ηελ απφθαζε 138/24.4.2002 Γ, θδ) επηζηνιή ηεο 5.4.2004 ηνπ Απφζηνινπ 

Σδψηδνπ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 8728/7.4.2004 κε ηελ νπνία παξαπνλείηαη 

γηα δήισζε ηνπ δεκάξρνπ= «.. φηη πξψελ δεκ.ζ. ηεο παξάηαμεο ηνπ θ Αινχθνπ 

θαζψο θαη ν ζπλεξγάηεο ζαο (=ηνπ) θ.Οδ. Γξεγνξίνπ εμππεξεηνχλ ζπκθέξνληα 

επηρεηξεκαηία ηεο λχρηαο θαη ηδηνθηήηε ηνπ bar-restaurant ―Kitchen bar‖ . . . 

(αθνχ πεξηγξάςεη ηη έθαλε σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο) θαη ηνπ δεηά λα αλαθαιέζεη 

ηε δήισζε, θε) δηάθνξεο αηηήζεηο γηα άδεηεο. 

ΦΑΚΔΛΟ: Πνιιά έγγξαθα ηεο Αζηπλνκίαο, απνθάζεηο Γήκνπ, αηηήζεηο 

ελδηαθεξφκελνπ, δηθφγξαθα θιπ, γηα ηε πεξίπησζε ηνπ θαηαζηήκαηνο/ «θαθε-

λείνπ» κε «άδεηα --- αξ.πξ.2350/21.6.2001 Αι Αι.—δηελέξγεηαο ςπραγσγηθψλ 



ηερληθψλ παηγλίσλ», ζηε Λεσθ. Καιακαθίνπ 93, ην νπνίν φκσο κεηαηξάπεθε  

ζε θαηάζηεκα κε «θξνπηάθηα», κε θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ζθξαγίζεηο θιπ. 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ γηα ηηο άδεηεο: ΣΑ ΝΔΑ 26.6.1992 Γελ ζα βγάδνπλ 

άδεηεο νη Γήκνη, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ρσξίο εκεξνκελία, Οη δήκνη δελ ζα ρνξε-

γνχλ άδεηεο ζε θέληξα δηαζθέδαζεο, Ζ ΑΤΓΖ  ηεο 22.12.1991 Οη δήκνη ράλνπλ 

αξκνδηφηεηεο, αφξηζηνο ν ΚσδΓεκ+Κνηλ. ιέεη ην ηΔ, ηεο 26.6.1992 Αληηζπληα-

γκαηηθή ε έθδνζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ απφ δήκνπο, ηεο 23.7.2003 Καθέ 

κπαξ-κπνπδνπμίδηθν ε Παιιάδα Αζελά, ηεο 12.4.1996 δεκνζίεπζε απφθαζεο 

Γήκνπ Καιιηζέαο γηα Αλαζηνιή γηα έλα ρξφλν έθδνζεο αδεηψλ Κ.Τ.Δ.,  ΝΔΟΗ 

ΚΑΗΡΟΗ Αγξηλίνπ, 13.9.1992 Μέηξα γηα ηα πάζεο θχζεσο θέληξα δηαζθε-

δάζεσο ζηελ πφιε καο, ΣΤΠΟ Ννηίσλ πξναζηίσλ, ρσξίο εκ/λία, Τπφ δησγκφ 

ηα θαηαζηήκαηα ηεο Ν. κχξλεο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 13.12.1999 Απφ ην Γ Ν. 

κχξλεο, Πφιεκνο ζηα ειεθηξνληθά παίγληα, ηεο 13.1.2004 Βχξσλαο,Σάμε ζηελ 

αζπδνζία ησλ νχπεξ Μάξθεη, βάδεη ν Υαξδαιηάο, ηεο 5.12.2003 δεκνζίεπζε 

ηεο 477/2003 απφθαζεο Γ Βχξσλα κε ζεκα «Καζνξηζκφο χςνπο ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ» θιπ,  ηεο 28.11.2000 Απφθαζε ΚΔΓΚΔ γηα ηέιε 

θαηαζηεκάησλ, ηεο 27.9.1999 Μέρξη ηελ ηειηθή λίθε (θσηφ Αι.Αι.), ηεο 5.11.99 

Γεκ. πκβ. Αιίκνπ. Απζηεξνί φξνη ζηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ., ΓΝΧΜΖ Απγ.-

επη. 1999 Ζ δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, θαη, ηνπο ΟΣΑ νη άδεηεο ησλ 

νίθσλ αλνρήο,  ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρσξίο εκ/λία, Θεζκνζεηήζεθε ε πξν-

έγθξηζε γηα άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ δηαζθέδαζεο θη αλα-

ςπρήο – Ζ ζπκπιεξσκαηηθή θαλνληζηηθή απφθαζε γηα ηα θαη/ηα ή επηρεηξήζεηο 

Τγηεηνλ. Δλδηαθέξ. ηεο Γιπθάδαο, ρσξίο εκ/λία, Νέα Καλνληζηηθή απφθαζε γηα 

ηα θαη/ηα ή επηρεηξήζεηο Τγ. Δλδηαθ. (Άιηκνο), Φεβξνπάξηνο 2007 Με απφθαζε 

ηνπ Γ αλαζηέιιεηαη κέρξη 31.3.2007 ε πξνέγθξηζε λέσλ αδεηψλ γηα θαθεηέ-

ξηεο, Ηνχληνο 2007 Σέινο ηα «ηξαπεδάθηα έμσ» ζηελ Αξγπξνχπνιε, ΜΔΖΜ-

ΒΡΗΝΖ 9.2.1991 Οη άδεηεο γηα θ/ηα Τγ.Δλδ., ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 10.10.1999 Ο λένο 

λφκνο κεηαβηβάδεη ηελ επζχλε ηεο έθδνζεο αδεηψλ ζηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, Οη 

νίθνη αλνρήο έγηλαλ . . . δεκνηηθνί, θνδξέο αληηδξάζεηο απφ ην Γήκν Αζελαίσλ, 



Άγλσζηε εθεκεξίδα, ρσξίο εκ/λία Φσηεηλή Πηπηιή «Οη πάληεο κπνξεί λα ηα 

πάξνπλ γηα άδεηεο θαηαζηεκάησλ». 

 

 Κ  Α Ν Ο Ν Η  Μ Ο    Σ Η Μ Ζ ΣΗ Κ Χ Ν    Γ Η Α Κ Ρ Η  Δ Χ Ν 

 ΘΔΠΗΖ: α) Απφθαζε Γ 137/6.9.1978 κε ηίηιν «Νένο Καλνληζκφο 

Σηκεηηθψλ Γηαθξίζεσλ Γήκνπ Αιίκνπ» επί πξνεδξίαο ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, 

(αλαθέξεηαη ζην θείκελν φηη ν αξρηθφο θαλνληζκφο ζεζπίζηεθε κε απνθάζεηο 

ηνπ δηνξηζκέλνπ Γ ηεο Γηθηαηνξίαο 155/1969, 42/70, 133/1970, 2/1971, 

142/1971 θιπ), β) «ηεχρνο «Καλνληζκφο Απνλνκήο Σηκεηηθψλ Γηαθξίζεσλ κε 

δηάζεκα ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» (απφθαζε Γ 302/1995), Οθηψβξηνο 1995. 

 

Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ   Γ Η Α Φ Α Ν Δ Η Α  

α) αλαθνίλσζε ηεο ΑΝΚΑ/Αι.Αινχθνο, κεηαμχ Α΄θαη Β΄Κπξηαθήο εθινγψλ 

2006 (κε θαθέ ρξψκα=ηεο ΑΤΝΔΡΓ., βι. νηθείν θεθάιαην), κε ηίηιν «Δηζη ζα 

ζπλεξγαζηνχκε ζην Γήκν Αιίκνπ», φπνπ δεζκεχεηαη «γηα Γηαπαξαηαμηαθή επη-

ηξνπή απφ φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο εθινγέο (δει. 

θαη πξνο ην ζπλδπαζκφ Υξ.Γνπξίδα-ΚΚΔ, πνπ δελ είρε εθιέμεη ζχκβνπιν) κε 

ζηφρν ηε δηαθάλεηα: ηε δηαρείξηζε, ζηα δεκνηηθά έξγα, ζηηο πξνκήζεηεο θιπ», 

β) επηζηνιή ηεο ΑΝΚΑ ηεο 12.10.1998 πξνο «αγαπεηνχο θίινπο» κε ηηο ίδηεο 

δεζκεχζεηο, γ) εηζήγεζε Γεκάξρνπ ηεο 20.4.2000 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 103/ 

23.4.2000 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Γηα ηε ζχζηαζε επηηξνπήο δηαθάλεηαο», κε 

επηζήκαλζε φηη «ελψ ππάξρεη πινχζην λνκηθφ πιαίζην, ηέηνην ψζηε λα δηαζθα-

ιίδεη πιήξσο ηε ζσζηή θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ιεηηνπξγία 

ηνπο», «φινη αλεμαηξέησο νη εξγαδφκελνη έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε θαη ησλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπο, ΑΛΛΑ θαη ησλ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ γηα ηελ ππαιιειηθή ηνπο 

ΔΞΔΛΗΞΖ ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο», «Χζηφζν ε 

δηνίθεζε πξνρσξά ζηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε απηήο ηεο επηηξνπήο … (γηα) 

Να ζηεξίμεη ην ζεζκφ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ Γ απφ θάζε πεξηξξένπζα θαθφ-



βνπιε αληίιεςε γηα ηελ εληηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο…. λα είκαζηε ακείιηθηνη 

ζε νπνηνλδήπνηε πξνζπαζεί θαθφβνπια λα ακαπξψζεη ην θχξνο φρη κφλν ελφο 

Γήκνπ, αιιά φιεο ηεο απηνδηνίθεζεο … λα έρνπλ πιήξε γλψζε ζηε δηαρείξηζε, 

ζηα έξγα, ζηηο πξνκήζεηεο, ζηηο ζπκβάζεηο…Ζ Δπηηξνπή έρεη ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ 

ΡΟΛΟ γηα ηα κέιε ηεο . . . ζα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Γεκάξρνπ, είηε 

σο νινκέιεηα είηε ζε πεξηνξηζκέλε ζχλζεζε …»,  

δ) κλεκφλην γηα ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, κε παξαηεξήζεηο φηη «Γελ θαηαλννχκε 

γηαηί, ελψ ε χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πνιηηηθή επηινγή, εκπιέθεηαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ …λνκίδνπκε φηη δελ είλαη ηηκεηηθφ λα γξάθεηαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο φηη εθαξκφδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δηφηη έρνπλ πιήξε 

ζπλείδεζε ησλ επηπηψζεσλ γηα ηελ ππαιιειηθή ηνπο ΔΞΔΛΗΞΖ . ..Πξψηα θαη 

θχξηα εθαξκφδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο δηφηη ΘΔΛΟΤΝ λα ππεξεηήζνπλ ηε 

λνκηκφηεηα», «Ζ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο δηαθάλεηαο … είλαη δεδνκέλε … 

αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηνπο ΟΣΑ, φπνπ ε ΔΞΑΗΡΔΖ ηνπ λφκνπ … γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ησλ πξνκεζεηψλ θιπ, έρεη αλαγνξεπζεί ζε ΚΑΝΟΝΑ, 

ρσξίο λα ππάξρεη θακία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο», «(ν ιαφο) εθιέγεη ηνπο αληη-

πξνζψπνπο ηνπ κε ζπγθεθξηκέλε εληνιή ζηνλ θαζέλα, δει. εθιέγεη ηελ πιεην-

ςεθία γηα ηε δηνίθεζε, εθιέγεη φκσο θαη ηε κεηνςεθία γηα ηνλ επηβαιιφκελν 

έιεγρν … πνιινί ινηπφλ ζεσξνχλ ηελ θξηηηθή θαη ηνλ έιεγρν πνπ ηνπο γίλεηαη 

ΔΚ ΠΡΟΟΗΜΗΟΤ θαη ΤΛΛΖΒΓΖΝ σο θαθφβνπιν. Κάηη ηέηνην εθθξάδεηαη θαη 

ζηελ εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ. .Ζ δέζκεπζε ηεο παξάηαμήο ήηαλ φηη ε Δπηηξνπή 

ζα «ιεηηνπξγνχζε σο αζθαιηζηηθή δηθιίδα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζπλεξγαζίαο … Έηζη κφλε ηεο θαη μεθνκκέλε ε Δπηηξνπή επηηειεί εληειψο 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ απφ εθείλν πνπ εμαγγέιζεθε», «Ζ ζεζκηθή έληαμε ηεο 

Δπηηξνπήο ζηηο ινηπέο Δπηηξνπέο ηνπ Γ, ηελ απνκαθξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

απφ απηφ πνπ εμαγγέιζεθε. Με δεδνκέλν δε φηη επί ελάκηζε ρξφλν νη Δπηηξ. ηνπ 

Γ, ΓΔΝ έρνπλ ζπλεδξηάζεη ΟΤΣΔ ΜΗΑ ΦΟΡΑ (πιελ ηεο πνιενδνκηθήο πνπ 

έρεη ζπλεδξηάζεη 1 ή 2 θνξέο) ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηελ θαηάιεμε θαη ηεο 

παξνχζαο επηηξνπήο», «ην αληηθείκελν – ε αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο είλαη 

ΤΓΚΔΥΤΜΔΝΟ θαη ΑΟΡΗΣΟ… Απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ ιείπεη ε 



θξίζηκε ιέμε φηη ε Δπ. «Δηζεγείηαη». Αλ κείλνπκε ζηελ «ελεκέξσζε» ηφηε . . . 

απηφ δελ εμαγγέιζεθε», «Κάζε ΠΟΣΔ ζα ζπγθαιείηαη ε Δπηηξνπή;; Γελ ππάξρεη 

θακία δέζκεπζε φηη ζα ζπγθαιείηαη ΠΡΗΝ απφ θάζε έξγν, πξνκήζεηα θιπ. 

Αληίζεηα ζπλάγεηαη φηη ζα ζπγθαιείηαη ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ… Απηφ ζπληζηά 

ζεζκηθή πξσηνπνξία;;…». Σειηθά ςεθίζακε ΤΠΔΡ κε ηε δήισζε: «Φεθίδνπκε 

ην ζέκα παξά ηελ απφξξηςε ησλ επνηθνδνκεηηθψλ πξνηάζεψλ καο, θαη παξά 

ην γεγνλφο φηη ζεσξνχκε ηελ επηηξνπή απηή σο ΔΛΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ φζνλ αθνξά 

ην αληηθείκελφ ηεο, ηελ πιεξφηεηα ηεο ελεκέξσζεο πνπ ζα γίλεηαη ζηα κέιε ηεο, 

θαη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο»,  ε) έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ κε αξ.πξ. 

10506/31.5.2000, πξνο ηε ΤΝΔΡΓ. «κε ηελ επηζηνιή κνπ απηή ζαο δεηψ λα 

νξίζεηε ηνλ εθπξφζσπφ ζαο», ζη) αίηεζε ηεο ΤΝΔΡΓ. ηεο 5.6.2000 κε αξ. πξ. 

11177/8.6.2000, πξνο ην δήκαξρν, κε γλσζηνπνίεζε φηη «νξίδνπκε εθπξφ-

ζσπφ καο ην δ.ζ. Αξ.Θσκφπνπιν», ε.1) αίηεζή καο 23.10.2000 πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ.19868/23.10.2000 φηη θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξ.Γηαθ. 10.10.2000 

ππέβαια παξάπνλα γηα θαζπζηεξήζεηο αηηήζεψλ καο (ηηο νπνίεο θαηαγξάθσ),  

δ) επηζηνιή ηεο ΓΖΑ/Αξγπξίνπ, πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 12700/29.6.2000  

κε ηελ νπνία: «πκθσλνχκε κε ηελ αλάγθε ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο δηαθά-

λεηαο, ηδηαίηεξα κεηά ηε πιεκκπξίδα ησλ απ επζείαο αλαζέζεσλ πάζεο θχζεσο 

έξγσλ θαηά ην ηειεπηαίν 18κελν… Γηαθσλνχκε φκσο σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο . . .πνπ ζα απνηειείηαη . . . θαη απφ ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο …(έηζη φκσο) θξηηέο θαη θξηλφκελνη 

ηαπηίδνληαη, κε άκεζν ηνλ θίλδπλν ε Δπηηξνπή Γηαθάλεηαο λα κεηαηξαπεί ζε 

Δπηηξνπή Κνπθνπιψκαηνο … (θαη άιια πνιιά γηα παξαηηήζεηο δ.ζ. πνπ 

απνθξχβεζαλ)… Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ΓΔΝ επηζπκνχκε ΟΤΣΔ λα ζπκπξά-

μνπκε ζηα εζσπαξαηαμηαθά ζαο παηρλίδηα ΟΤΣΔ λα ζπκκεηέρνπκε ζε επηηξνπή 

ε νπνία ζηεξίδεηαη επί ηεο αξρήο «Γηάλλεο θεξλάεη, Γηάλλεο πίλεη», 

 ρφι: πλεδξίαζε ΜΟΝΟ ΜΗΑ θνξά (Οθηψβξην 2000) κε γεληθνινγίεο, 

ρσξίο θαλέλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα. Δγθαηαιείθζεθε. 



 ε) αίηεζε ηεο 4.7.2003 ησλ Αξ.Θσκ. θαη Αλ.Κνλδχιε, πξνο ην δήκαξρν Κ. 

Μαληδ., κε αξ. πξ.15681/9.7.03, κε επηζήκαλζε γηα «ηελ απνθηεζείζα αξλεηηθή 

εκπεηξία» κε αίηεκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

απφ δ.ζ. ή/θαη εθπξνζψπνπο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζηηο εθινγέο, θαη, θνηλσληθνχο παξάγνληεο, γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ χζηαζεο 

θαη Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαθάλεηαο», σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 392/8.9.2003 απφθαζε ηνπ Γ, ζ) Δλεκέξσζε Ησαλ. Ννκηθνχ πξνο Αξ. 

Θσκ. ηεο 6.12.2002 κε ζπλεκκέλα ζ1) επηηξνπή δηαθάλεηαο Γήκνπ Αιίκνπ, ζ2) 

Κψδηθαο δενληνινγίαο πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά,κθαη, Κσδ.Γενλη. 

Αηξεηψλ Γ.Πεηξαηά, η) άιιε ελεκέξσζε ηεο 2.9.2003 ηνπ Ησ. Ννκηθνχ πξνο 

Αξ.Θσκ., κε ην ηειηθφ θείκελν ηεο Δπηηξνπήο Γηαθάλεηαο Γ.Αιίκνπ, 1.9.03, ηα) 

θείκελν Η.Ννκηθνχ ηεο 20.1.2004 κε «Δπηηξνπή δηαθάλεηαο Γ.Αιίκνπ»,  «εηζεγε-

ηηθή έθζεζε», ηβ) ελεκέξσζε ηεο 22.1.2004 ηνπ Ησ. Ννκηθνχ, πξνο ην Γήκαξρν 

κε αξ.πξ. 1859/ 22.1.2004 κε ζπλεκκέλε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ηγ) έγγξαθν 

ηνπ Γεκάξρνπ κε αξ.πξ. 2761/29.1.2004, κε πξφζθιεζε γηα ηελ 5.2.2004 πξνο 

ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ ζχζηαζεο θαη Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαθάλεηαο», 

ηδ) εηζήγεζε ησλ Αξ.Θσκ. θαη Αλ. Κνλδχιε, ζηε ζπλεδξίαζε ηεο νκάδαο ηελ 

5.2.2004, κε ζέκα «Απφςεηο καο επί ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Ησ. Ννκηθνχ (πνπ αληη-

πξνζσπεχεη ηηο απφςεηο ηεο Νέαο Γεκ. Αληίιεςεο) …», κε ζέζεηο «λα ζπκκεηέ-

ρνπλ αηξεηνί … δηφηη γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα …νη δ.ζ. κεηέρνπλ ηνπ «Βνπιεπφκε-

λνπ-απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ, ΔΝΧ ε Δπηηξνπή .. έρεη 

σο ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο….δηνίθεζεο θαη ησλ επηινγψλ ηεο … δελ θαηαλννχκε 

…ηνπο πεξηνξηζκνχο…ηεο πξνζθφκηζεο θνξνινγηθήο δήισζεο… πκθσλνχκε 

φηη ν δήκαξρνο ή ν αξκφδηνο αληηδήκαξρνο ΓΔΝ πξέπεη α) λα είλαη πξφεδξνο 

ηεο επηηξνπήο, θαη β) λα κεηέρεη κε ΓΗΚΑΗΧΜΑ ςήθνπ. Γηφηη ηφηε … ζα είλαη 

«ειέγρσλ» θαη «ειεγρφκελνο» . . .Αξκνδηφηεηεο = λα εηζεγείηαη ζην Γ, … δελ 

δηεπθξηλίδεηαη εάλ ε αξκνδηφηεηα ζα είλαη ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ή ΚΑΣΑΣΑΛΣΗΚΖ …. 

πξέπεη «πξνιεπηηθή» γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ …». 

 ρφιηα: Γελ ζπλεδξίαζε πάιη. Δγθαηαιείθηεθε. 



 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 9.5.2000 Πξσηνπνξηαθή Πξσηνβνπιία 

Αινχθνπ, ηεο 26.4.2005 «Κφθθηλν παλί» ε Απηνδηνίθεζε θαη ζηε θεηεηλή έθζεζε 

ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ηεο 16.1.2007 Οιφθιεξε ε λέα εγθχθιηνο ηνπ 

ΠΑΟΚ γηα ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη Γηαθάλεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαλψ-

ζεσλ, ησλ κειψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ, ΣΑ ΝΔΑ 13.5.2000 Αιηκνο, Δπηηξνπή 

δηαθάλεηαο, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ (=Ηνχληνο 2000) Δγθξίζεθε ε ζπγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο δηαθάλεηαο ζην Γήκν Αιίκνπ, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηαλνπάξηνο 2004, 

Κελφ λφκνπ ζηηο πξνκήζεηεο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, Ννκνζεηηθή ηξχπα 

ζηνπο Γήκνπο επλνεί ηε δηαθζνξά, Ζ ΑΤΓΖ 16.11.2004, Ζ έθζεζε ηνπ ΑΔΠ 

γηα ην 2003, Πξσηαζιεηέο νη δήκνη ζηηο θσηνγξαθηθέο πξνζιήςεηο, θαη, Δπί-

ζεζε Παπαιεγνχξα απ ηε Θεζ/θε, «Ζ δηαπινθή ήζειε λα ειέγρεη ηελ εμνπζία», 

ηεο 1.10.06 Γηα ηε Γηαθζνξά  κε Γ θεθαιαίν, ηεο 15.10.2006 «Ο ζεκλφο, ν 

ηαπεηλφο θαη ν θνπκπάξνο, Ο ιφγνο γηα ηε δηαθζνξά θαη ηε δεκφζηα εζηθφηεηα», 

ηεο 22.10.2006 Πσο πξέπεη ε αλαλεσηηθή αξηζηεξά λα αληηκεησπίζεη ηε 

δηαθζνξά;;, ηεο 5.11.2006 Ο πεξηνξηζκφο ηεο Γηαθζνξάο είλαη επίθαηξνο, 

ΔXPRESS 14.1.2004 Πξνσζείηαη ην Ν/ γηα ηα Οηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ. 

 

 ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖ ηνπ Γεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο 

 ρφιηα: Θεζκνζεηήζεθε κε ην λ. 3852/2010. Αιιά απέηπρε, θπξίσο ζηνπο 

κεζαίνπο θαη κηθξνχο δήκνπο. Γηφηη νη δήκαξρνη (φισλ ησλ πνιηηηθψλ απνρξψ-

ζεσλ!!) ζεψξεζαλ, φηη ζα βάινπλ έλα κπειά ζην θεθάιη ηνπο!!. Αξλήζεθαλ ζε 

κεγάιε πιεηνςεθία λα νξίζνπλ. Αιιά, θαη φπνπ φξηζαλ, ην έθαλαλ δηφηη ηνπνζέ-

ηεζαλ «δηθνχο» ηνπο. Πξέπεη λα έρεη αλαπηπγκέλε δεκνθξαηηθή επαηζζεζία 

θάπνηνο, θαη, επξχηεηα αληηιήςεσλ γηα λα «εθρσξήζεη» ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Γηνίθεζήο ηνπ.  

 ΘΔΜΗΚΑ: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ: έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνί-

θεζεο Αηηηθήο, κε αξ.πξ. 22891/19738/29.6.2011, πξνο ηνπο ΟΣΑ, κε αξ.πξ. 

11789/1.7.2011 ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία 

εθινγήο θαη ηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 



επηρείξεζεο (άξζξν 77 λ.3852/10) θαη ηνπ πκπαξαζηάηε πνιίηε θαη ηεο επηρεί-

ξεζεο (άξζξν 179 λ.3852/10), κε ζπλεκκέλν, β) ην έγγξαθν ηνπ Τπ.Δζση., 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξ.Γηαθπβέξλεζεο, κε αξ.πξ. 27230/7.6.2011, γ) αίηε-

ζή κνπ ηεο 28.2.2011 πξνο ην Πξνεδξείν ηνπ Γ.., ππνβνιήο ηεο ππνςεθηφ-

ηεηάο κνπ γηα ηελ πξνθεξπρζείζα ζέζε. Φεθίζηεθε κφλν απφ ηε κεηνςεθία. Γελ 

εγθξίζεθε. Χο έρσ πιεξνθνξεζεί, θαη, θακία άιιε ππνςεθηφηεηα. Θέζε θελή. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Ηαλνπάξηνο 2011 Ο ζπκπαξ. ηνπ 

δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο, Δλαο ζεζκφο πξφθιεζε γηα ηελ Σ.Α., ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο 5.3.2011, Ο δεκφηεο μέκεηλε απφ ζπκπαξαζηάηε (κε ξεπνξηάδ απφ 

θάπνηνπο δήκνπο), ηεο 21.5.2011 Καη ζηνλ Άιηκν ν δεκφηεο μέκεηλε απφ ζπκ-

παξαζηάηε (θαη θσηνγξαθία κνπ, δηφηη ήκνπλ ππνςήθηνο ησλ παξαηάμεσλ 

κεηνςεθίαο), ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ηεο 20.3.2011 πκπαξαζηάηεο ρσξίο 

ζπκπαξάζηαζε, Ο ζεζκφο . . . πνπ θέξλεη ν Καιιηθξάηεο, δείρλεη λα λαπαγεί 

ιφγσ θνκκαηηθψλ ππνςεθηνηήησλ.  

 

  Σ. Α. Π.  - ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 ρφιηα: Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ππήξρε ν Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

(ΦΑΠ = λ. 11/1975). Καηαξγήζεθε κε ην λ.1080/80 θαη επαλαθέξζεθε κε ην λ. 

1249/1982. ηηο αξρέο ηνπ 1990 ππήξρε δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ θφξνπ απηνχ ζηνπο Γήκνπο θαη ππέξ απηψλ. Σειηθά ε θπβέξλεζε Κσλ. Με-

ηζνηάθε, επέβαιε (φρη σο ΦΟΡΟ, αιιά σο ΣΔΛΟ) ην ΣΑΠ ππέξ ησλ Γήκσλ. 

Αξγφηεξα επηβιήζεθε ν ΦΜΑΠ (=Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο) θαη  

πξφζθαηα ν ΔΝΦΗΑ (=Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ) ζε φινπο. 

 Α.- ΘΔΜΗΚΑ: ΦΔΚ 62 Α/23.4.1993 κε ην λ.2130/1993, άξζ. 24,  

Β.- ΔΠΗΒΟΛΖ α) Δηζήγεζε ζην Γ γηα ηελ 142/31.5.93 απφθαζε «Καζν-

ξηζκφο ζπληειεζηή γηα ηελ επηβνιή ΣΑΠ», β) Φχιιν ππνινγηζκνχ αμίαο αθηλή-

ηνπ β) Υάξηεο ηνπ Γήκνπ κε φξηα πληειεζηψλ Γφκεζεο ζην Γήκν, γ) «Γηαθή-



ξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηνπ ΣΑΠ θαη ηελ 

πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ΣΑΠ» ηεο 30.11.1993. 

Γ.- ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζη. θαη Πξνφδνπ: α) Πξφζθιεζε «χζθεςε 

εξγαζίαο ησλ δεκνηηθψλ + θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ, κειψλ θαη θίισλ, ηνπ ΤΝ» 

κπξνζηά ζην ζπλέδξην ηεο ΣΔΓΚΝΑ (κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ΚΑΗ ηα νηθνλνκηθά) 

γηα ηελ 31.10.1992, β) Ζ Σ.Α. θαη ε θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αξρηθέο 

πξνηάζεηο ηνπ ηκήκαηνο Σ.Α. ηνπ ΤΝ, ρ.ρ. (πξνθαλψο γηα ηε χζθεςε). 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΒΖΜΑ 3.11.1991 έξεπλα «Έλαο θφξνο κε επίκαρν 

παξειζφλ …», ηεο 15.12.1991 Βαξχο ν πέιεθπο ηνπ ΦΑΠ, ηεο  17.2.1993 

Πξφηαζε πξννδεπηηθήο θνξνινγίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαζέηεη ην ΣΔΔ, 

ηεο 7.8.2005 Οη αληηθεηκεληθέο ηηκέο ζην απφζπαζκα, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

18.11.1991 ΦΑΠ – πξαγκαηηθφηεηα θαη ιατθηζκφο, ηεο 20.8.1992 «Σν ΣΑΠ, 

αληηθαζηζηά ηνλ ΦΑΠ απφ 1.1.1993»,ηεο 17.3.2001 Αληηθεηκεληθέο: Θα αιιάμνπλ 

αλ απνδεηρζνχλ πςειέο ΑΤΓΖ 27.11.1991 Διιάο, ειιήλσλ θνξνθπγάδσλ, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 30.3.2001 Αληίδξαζε ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο, ηεο 9.9.2005 

Απμήζεηο ζηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο απνθάζηζε ην Γ Καιπβίσλ, ηεο 15.9.2005 Οη 

Γήκνη δεηνχλ: Αχμεζε έσο 10% ζηηο αληηθεκεληθέο αμίεο αθηλήησλ,ηεο 7.10.2005 

πκθσλεί κε 11,5% ζηηο αληηθεκεληθέο αμίεο ν Γήκνο Καιπβίσλ,ηεο 15.10.2005 

Να κε απμεζνχλ νη αληηθεηκεληθέο αμίεο. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο 10.8.2005 ην 

ίδην ηζνπβάιη κέγαξα θαη παξάγθεο, ΑΓΟΡΑ 21.8.2005 Απμήζεηο ζε 3 δφζεηο 

ζηηο αληηθεκεληθέο ησλ αθηλήησλ. 

 

Σ Δ Λ Ο   Τ Π Ο Β Α Θ Μ Η  Ζ   Π Δ Ρ Η Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ο   

ρφιηα: Μέρξη ην 1989, ηα ηέιε πνπ κπνξνχζαλ λα εηζπξαρζνχλ απφ 

ηνπο ΟΣΑ, ήηαλ απνθιεηζηηθά λνκνζεηεκέλα απφ ηελ Κεληξηθή Δμνπζία =κε 

λφκνπο ηνπ Κξάηνπο (π.ρ. απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, ηέινο παξεπηδεκνχλησλ 

θιπ). Οη ίδηνη ΓΔΝ κπνξνχζαλ λα επηβάινπλ νπνηνδήπνηε ηέινο γηα θάζε ιφγν. 

ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ, κε ην άξζξν 25 παξ. 14 ηνπ λ.1828/1989 νξίζηεθε φηη: «Με 



απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ηέιε 

ή εηζθνξέο γηα ππεξεζίεο ή ηνπηθά έξγα ηεο πεξηνρήο ηνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο 

θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Σα ηέιε απηά ή νη εηζθνξέο απηέο 

έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Σν χςνο ησλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, νη ππφρξενη 

ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηελ ίδηα 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ». Ζ ξχζκηζε απηή, έγηλε ζηα 

πιαίζηα ηεο νλνκαδφκελεο «δπλεηηθήο θνξνινγίαο». 

Οη ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚΝΑ, ΔΔΣΑΑ, έζησ θαη ακήραλα, πξφβαιαλ φηη κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ ηέηνηεο απνθάζεηο. Γίλνληαλ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ απηνδηνηθεηη-

θψλ ζε δηάθνξεο ζπλαληήζεηο. Πξφηεηλα θαη απνθαζίζακε ζηελ Πξση.Πνι.Αι. 

λα ππνβάινπκε ηελ πξφηαζε. Έηζη θη έγηλε, φζν ην δπλαηφλ πην ηεθκεξησκέλα. 

Σν γηαηί νη δηνηθήζεηο (δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηνπ ΒΞΓ) αξλνχληαη λα ζπδεηή-

ζνπλ πξνηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ ζπλδπαζκνχο ηεο κεηνςεθίαο (έζησ θαη αλ 

είλαη νινθάλεξα επσθειείο γηα ηνπο δεκφηεο) είλαη αθαηαλφεην, έζησ θαη αλ 

κπνξψ λα εηθάζσ ηνπο ιφγνπο. Υξεηάζηεθαλ 18 κήλεο θαη δηακαξηπξίεο κνπ γηα 

λα ζπδεηεζεί. εκαληηθφ είλαη φηη, παξφηη ήηαλ γξακκέλν ζηελ πξφηαζε, σο 

αλαγθαίν ζηνηρείν, λα νξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηα πξνο εθηέιεζε έξγα, γηα 

λα είλαη έθδειε ε αληαπνδνηηθφηεηα, κεηά ηα πξψηα έηε, ΓΔΝ νξίδνληαλ κε ηελ 

ίδηα απφθαζε ηα πξνο εθηέιεζε έξγα θαη άιια αλαγθαία ζηνηρεία (απφ ηα πξα-

θηηθά ηνπ Γ πξνθχπηεη φηη πνιιέο θνξέο . . . απεηινχζα φηη ΓΔΝ ζα ςεθίζσ 

απηφ πνπ είρα πξνηείλεη!!, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί πίεζε γηα ην νξζφ). Ζ 

λνκνινγία δηράζηεθε, κάιινλ έθιηλε πξνο ηελ «απφξξηςε ηεο δπλαηφηεηαο». 

Σειηθά εγθαηαιείθηεθε ε επηβνιή ηνπ ηέινπο. Δλ ησ κεηαμχ ν Γήκνο είρε 

εηζπξάμεη ηθαλά πνζά (βι. πην θάησ). Μεηά απφ 25 ρξφληα, αηζζάλνκαη ππεξή-

θαλνο γηα ηελ πξφηαζή καο, δηφηη θαη ν Γήκνο καο, ζπκκεηείρε (κε ηηο αλαζην-

ιέο, δπζθνιίεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκκεηείρε) ζηελ πξνζπάζεηα απηή ηεο Σ.Α. 

Πξνζδνθψ φηη θάπνηα θπβέξλεζε, ζα εηζαθνχζεη ην πάγην αίηεκα ηεο Σ.Α. θαη 

ζα ζεζπίζεη ηελ «αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ κεηαμχ Κεληξηθήο 

εμνπζίαο θαη Απηνδηνίθεζεο», γεγνλφο πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηελ «ελειηθίσζε» 



ηεο Σ.Α. δηφηη, ηφηε, νη ππνςήθηνη δήκαξρνη ζα πξέπεη λα πξνηείλνπλ θαη ηνπο 

θφξνπο πνπ ζα επηβάινπλ θαη ΜΔ ΠΟΗΟ ηξφπν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα έζνδα. 

Απηφ αλαπφδξαζηα, ζα νδεγήζεη θαη ζε έληαζε ηεο πεξίζθεςεο γηα ηηο «ππν-

ζρέζεηο»,  ζε ζηάζε ππεπζπλφηεηαο θαη απνηειεζκαηηφηεηαο ησλ ΟΣΑ. Δίζε ! 

Α.- ΘΔΜΗΚΑ: Φσηνηππία άξζξνπ 25 λ.1828/1989 «αλακφξθσζε ηεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θ.α. δηαηάμεηο–Οηθνλνκηθνί πφξνη ηεο ΣΑ». Σνπ λφκνπ 

1650/1986 θσηνηππία ππάξρεη ζην θάθειν γηα ηελ πεξηνρή/Κηήκα Σξάρσλεο. 

Β.- ΑΗΣΖΔΗ ΜΟΤ: α) πξνπαξαζθεπαζηηθή γηα κειέηε ηνπ ζέκαηνο, ηεο 

13.7.1992, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7391/ 20.7.1992 γηα παξνρή ζηνηρείσλ 

επηθαλεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, β) απάληεζε ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ.7391/29.7.92 

κε 3 ζέιηδν θαηάινγν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, γ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηεο, αίηεζε ηεο 1.9.1992, πξνο ην Γήκν, ζπλνδεπφκελε απφ «Πξφηαζε δ.ζ. 

ηεο Πξσηνβ. Πνιηηψλ Αιίκνπ Αξ.Θσκ. γηα ηελ επηβνιή «Σέινπο ππνβάζκηζεο 

πεξηβάιινληνο» ηεο 31.8.92, κε λνκηθή ηεθκεξίσζε, ελλνηνινγηθή ηεθκεξίσζε, 

ζρέδην δηαηαθηηθνχ εθδνζεζφκελεο απφθαζεο θαη δήισζε δηαζεζηκφηεηάο κνπ 

πξνο ηηο Τπεξεζίεο, κε αξ.πξ. 9045/18.9.1992, δ) ηεο 11.1.1993 πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 443/15.1.1993 κε δηακαξηπξίεο κνπ γηα θαζπζηέξεζε ζπδήηεζεο, 

αιιά ΚΤΡΗΧ, απαληεηηθά ζε ζρεηηθή αξλεηηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Γεκάξρνπ 

πξνο ην Γ φηη (ηάρα) άιινη Γήκνη δελ έρνπλ εηζπξάμεη κία δξαρκή!, κε πξνζα-

γσγή ζηνηρείσλ απφ ηνπο Γήκνπο Σαχξνπ (ην νλφκαδαλ «Δηδηθφ ηέινο ξχπαλ-

ζεο») θαη Γξαπεηζψλαο (ην νλφκαδαλ «Σέινο αληηξξχπαλζεο»), απφ ηα επίζε-

κα βηβιία ηνπο, φηη είραλ εηζπξάμεη ζεκαληηθά πνζά, ε) ηεο 22.3.1993 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 3159/24.3.1993 (γηα λα πάςεη ε παξέιθπζε) κε ππνβνιή ηεο 

απφθαζεο ηνπ Γήκνπ Γξαπεηζψλαο, θαη αίηεκα άκεζεο ζπδήηεζεο. 

Γ.- ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ηνπ ΚΡΑΣΟΤ (ΝΚ): α) Γλσκνδφηεζε κε αξ. 

12/1997 ΟΜΟΦΧΝΖ, ζε εξψηεζε «εάλ παξίζηαηαη λφκηκε ε επηβνιή «εηδηθνχ 

ηέινπο θαζαξηφηεηαο δηαθεκίζεσλ» απφ ην Γήκν Αζελαίσλ»,φηη παξφκνηα ηέιε, 

βξίζθνπλ έξεηζκα επηβνιήο ζην άξζξν 25 παξ.14 ηνπ λ.1828/1989, κε θαλνλη-

ζηηθή απφθαζε ηνπ Γ, κε αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, θαη έηζη «… ζπλαξηάηαη, 



αλαγθαίσο, κε ηελ ΔΗΓΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ππεξεζηψλ θαη έξγσλ πνπ ζπληζηνχλ ηηο 

αληηπαξνρέο (βειηίσζε πνηφηεηαο δσήο, αλάπηπμε πεξηνρήο θιπ), πνπ πξνβιέ-

πνληαη ξεηψο απφ ηελ άλσ δηάηαμε». Πέληε ρξφληα ΝΧΡΗΣΔΡΑ, ηηο ηδηεο πξνυ-

πνζέζεηο, ηφληδα ζηελ αίηεζε/πξφηαζή κνπ, γηα ην λφκηκν, β) έγγξαθν ηνπ Τπ. 

Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ.3012/7.4.1997 πξνο φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, 

κε ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ, θαη νδεγίεο, γ) έγγξαθν ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο Αζελψλ, πξνο ηνπο ΟΣΑ, θαη ην Γήκν καο κε αξ.πξ. 

6322/6.5.1997, δηαβηβαζηηθφ ηνπ άλσ εγγξάθνπ θαη γλσκνδφηεζεο ΝΚ.  

Γ.1- ΔΣΟ 1994: α) εηζήγεζε ηεο Οηθνλ. Τπεξ. (=Ο.Τ.) πξνο ην Γ γηα 

ηελ απφθαζε 37/23.2.1994 κε ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

επηβνιή ηέινπο ππνβάζκηζεο πεξηβάιινληνο» (κε επηζήκαλζε φηη απαηηείηαη 

«θαηαζθεπή ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή παξνρή ππεξεζίαο») θαη θαηάινγν κε 

ζηνηρεία άιισλ δήκσλ θαη επηθαλεηψλ, β) απφθαζε 38/23.2.1994 Γ, πεξηέρεη 

θαη ηελ αίηεζε/πξφηαζή κνπ 9045/18.9.1992, κε ηελ νπνία ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

απνθαζίδεηαη ε «ζπγθξφηεζε επηηξνπήο απφ ηνπο δ.ζ. Μ.Φάξν, Παλ. Γθνχξε, 

θαη Θενθάλε Καηνπθφπνπιν, πξνθεηκέλνπ κε ηηο Τπεξεζίεο λα εμεηάζεη θαη 

δηεξεπλήζεη ην ζέκα». «Ο δ.ζ. Αξ.Θσκ. ςήθηζε ΛΔΤΚΟ επεηδή δελ ζπκθσλεί 

κε ηε ζχζηαζε επηηξνπήο», γ) εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. πξνο ην Γ, γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο κε αξ. Ζ.Γ. 35/…../30.3.1994, κε ζέκα «Γηάζεζε ηνπ εηζπξαρζεζφ-

κελνπ πνζνχ απφ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο», δ) 

απφθαζε Γ κε αξ. 108/11.4.1994 κε ζέκα: «πδήηεζε επί ηεο κε αξ.9045/18. 

9.1992 αίηεζεο ηνπ δ.ζ. Αξ.Θσκ. ε νπνία αθνξά ηελ επηβνιή «Σέινπο Τπν-

βάζκηζεο Πεξηβάιινληνο», νκφθσλα επηβιήζεθε γηα ην έηνο 1995.  

Γ.2.- ΔΣΟ 1995: α) Υξεκαηηθφο Καηάινγνο Σέινπο Τπνβάζκηζεο πεξη-

βάιινληνο ηνπ Γήκνπ, κε αξ. 387/ 30.8.1995, β) πξνζθπγή ηεο 22.9.1995 ηεο 

«CONTINENT HELLAS A.E.», θαηά ηνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ, ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθ.Πξσηνδ. Πεηξαηά, γ) αίηεζε αλαζηνιήο ηεο ίδηαο ΑΔ, θαηά πξάμεσλ βεβαη-

ψζεσλ κε ζπδήηεζε 31.10.95 θαη ηελ έλδεημε «επείγνλ», δ) θείκελφ κνπ (πξνο 

ππνβνήζεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, σο είρα δειψζεη) κε ηίηιν «Ηζρπξηζκνί 

καο επί ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ηνπ Κφληηλελη» (δήηεζαλ θαη ην ζπλέηαμα, αληί 



γηα ην δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ), ε)απφθαζε Γηνηθ. Πξ.Πεηξαηά κε αξ. 2633/1998 επί 

ηεο άλσ πξνζθπγήο, ηελ νπνία ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ, ζη) απφθαζε 188/1996 ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ επί αλαθνπήο (ηελ νπνία δελ έρσ), αλαβιεηηθή γηα πξνζαγσγή 

ζηνηρείσλ, δ) απφθαζε 38/1998 Γ.Πξ.Πεηξαηά, γηα αλαθνπή ηεο 16.10.95 ηεο 

ίδηαο ΑΔ, πνπ γίλεηαη δεθηή θαη αθπξψλεη βεβαησηηθή πξάμε, θαη κεηά απφ έθεζε 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ/ΓΟΤ Παι.Φαιήξνπ θαηά ηεο 38/98, απφθαζε Γηνηθ. 

Δθεηείνπ Πεηξαηά κε αξ. 2168/99 (κε αξ.πξ. 22687/ 22.12.1999 Γήκνπ) κε ηελ 

νπνία ΔΞΑΦΑΝΗΕΔΣΑΗ ε 38/98, γηα ιφγνπο λνκηκνπνίεζεο, ε) έγγξαθν ηεο 

28.2.00 ηνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξ. 

4610/29.2.00, κε ην ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο «Κφληηλελη», ζ) πξνζθπγή-αίηεζε 

ζπκβηβαζκνχ ηεο 14.9.95, αλαθνπή ηεο 15.9.95 ηεο ABBOT LABORATORIES 

Διιάο ΑΔ, θαηά πξάμεσλ βεβαηψζεσλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθ.Πξ.Πεηξ., η) θείκελφ 

κνπ κε ηίηιν «Έθζεζε» απφςεσλ ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ πην πάλσ αλαθνπή, 

ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, πξνο ππνβνήζεζε ησλ Τπεξεζηψλ, ηα) πξνζθπγή 

ηεο 19.9.95 ηεο ΦΑΜΑΡ ΑΒΔ, ηβ) πξνζθπγή 19.9.95 ηεο ΔΔΞ ΦΑΡΜΑ ΑΔ, 

ζην ίδην Γηθαζηήξην,θαηά πξάμεσλ βεβαηψζεσλ, ηγ) θείκελφ κνπ «Δθζεζεο», 

πξνο ππνβνήζεζε ηεο Τπεξεζίαο, ηδ) απφθαζε 499/1997 Γηνηθ. Πξσηνδηθείνπ 

Πεηξαηά επί πξνζθπγήο 19.9.1995 Αλησλίνπ Γιχθα θιπ, (δελ έρσ), κε ηελ 

νπνία ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ ε πξνζθπγή. 

Γ.3.- ΔΣΟ 1996: Απφθαζε 478/1999 Γ.Πξ.Πεηξαηά γηα ηελ απφ 1.10.96 

πξνζθπγή ηεο «Η.Γ. Μαιηέδνο θαη ία ΔΔ», γίλεηαη δεθηή ε πξνζθπγή. 

Γ.4. ΔΣΟ 1997: α)εηζήγεζε ηεο 27.6.97 ηεο ΟΤ, ζην Γ, γηα κεη αλαβν-

ιή απφθαζε 252/22.7.1997 γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ζηηο κεγάιεο επηρεηξή-

ζεηο, β) εηζήγεζε 27.6.97 ηεο ΟΤ, πξνο ην Γ, γηα ηε 251/22.7.1997 απφθαζε 

γηα ηελ επηβνιή ηνπ, ΚΑΗ ζηε Μ Α Ρ Η Ν Α θαη  Π Λ Α Ε  Α Λ Η Μ Ο Τ, γ) εηζήγεζε 

13.11.97 ζην Γ γηα ηε 338/19.11.1997 απφθαζε, γηα ηελ επηβνιή ηέινπο ζηε 

Μαξίλα θαη Πιαδ Αιίκνπ, δ) εηζήγεζε 12.11.1997 ζην Γ γηα ηε 339/19.11.1997 

απφθαζή ηνπ, γηα επηβνιή ζηηο επηρεηξήζεηο, ε) απφθαζε 832/2000 Γ.Πξ.Πεηξ. 

γηα ηελ 24.11.1997 πξνζθπγή ηεο Η.Γ. Μαιηέδνο θαη ία ΔΔ, πνπ γίλεηαη δεθηή. 



ΔΞΧΓΗΚΟ ΤΜΒΗΒΑΜΟ: α) ιφγσ εθθξεκνχζαο έθεζεο ηνπ Γήκνπ 

ζην Γ.Δθ.Πεηξ. ε εηαηξία πξφηεηλε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε κε κείσζε ησλ ηειψλ 

θαηά 25%, β) γλσκνδφηεζε Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, λα δερηνχκε ηε ζπκβηβαζηηθή 

επίιπζε, γ) εηζήγεζε ρ.ρ., ηεο ΟΤ πξνο ην Γ γηα απνδνρή ηεο ζπκβ.επίιπζεο. 

Γ.5. ΔΣΟ 1998: α) Υξεκαηηθφο θαηάινγνο κε αξ. 326/15.7.1998, γηα ην 

«εηδηθφ ηέινο πεξηβάιινληνο θαη θπθινθνξηαθψλ εθαξκνγψλ», β) απφθαζε 

944/2000 ΓΠξΠεηξ. γηα ηελ απφ 11.8.1998 πξνζθπγή ηεο Η.Γ. Μαιηέδνο θαη ία 

ΔΔ, ε νπνία γίλεηαη δεθηή. 

Γ.6.-ΔΣΟ 1999: α) εηζήγεζε ηεο 18.3.1999, ηεο ΟΤ πξνο ην Γ, γηα ηε 

254/8.9.1999 απφθαζή ηνπ γηα επηβνιή ηέινπο ζηηο επηρεηξήζεηο, β) εηζήγεζε 

13.9.1999 γηα 282/11.10.1999 απφθαζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Γ.7.- ΔΣΟ 2000: α) εηζήγεζε ρ.ρ. ηεο ΟΤ πξνο ην Γ, γηα επηβνιή 

ηέινπο ζε Μαξίλα θαη Πιάδ Αιίκνπ γηα ην 2000, β)Απφθαζε 81/20.3.2000 γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο  «εηδηθνχ ηέινπο πεξηβάιινληνο θαη θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ», 

γ) Απφθαζε 82/20.3.2000 γηα ηε Μαξίλα +Πιαδ. 

Γ.8.-ΔΣΟ 2001: α) εηζήγεζε ρ.ρ. ηεο ΟΤ πξνο ην Γ γηα ηε 229/14.5.01 

απφθαζή ηνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, β) απφθαζε 229/14.5.2001 ,γ) εηζήγεζε ρ.ρ. 

γηα απφθαζε 166 γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο «ζηελ έθηαζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ 

πνπ αλήθεη ζην Γήκν καο», δ) απφθαζε 166/26.3.01 επηβάιιεηαη «ζηελ έθηαζε 

ηνπ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ πνπ αλήθεη ζην Γήκν καο», ε) εηζήγεζε ΟΤ πξνο ην Γ 

γηα απφθαζε 330/14.5.2001 γηα ηε Μαξίλα+Πιαδ. 

Γ.9.ΔΣΟ 2002: α) εηζήγεζε ρ.ρ. ΟΤ ζην Γ, γηα επηβνιή ζηηο επηρεηξή-

ζεηο γηα ηε κε αξ.110/17.4.2002 απφθαζε Γ, β) εηζήγεζε ρ.ρ. γηα απφθαζε 

297/24.7.2002 γηα Μαξίλα θαη Πιαδ, γ)  βεβαησηηθφο θαηάινγνο κε αξ.πξση. 

14486/26.6.2002,. 

Γ.10.-ΔΣΟ 2003: α) απφθαζε 593/2002 ΓΔθεηΠεηξ. «εμαθαλίδεη ηελ 

341/98, δέρεηαη ηελ πξνζθπγή», γηα έθεζε θαηά ηεο 341/98 απφθαζεο ΓΠξση 

Πεηξ.(είρε απνξξίςεη ηελ πξνζθπγή) ηεο Ηδξπκα Σχπνπ ΑΔ, β) επηζηνιή 15.4.03 



ηεο άλσ ΑΔ, γηα επηζηξνθή πνζνχ 5.190 επξψ, γ) εηζήγεζε ρ.ρ. ηεο ΟΤ πξνο 

ην Γ, γηα απφθαζε 247/12.5.2003, γηα ηελ επηζηξνθή άλσ πνζνχ, δ) εηζήγεζε 

16.9.2003 ΟΤ πξνο ην Γ, γηα ηε 417/16.9.2003 απφθαζή ηνπ γηα ην ηέινο ζε 

επηρεηξήζεηο, θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ε) εηζήγεζε ΟΤ γηα 418/16.9.2003 απφ-

θαζε γηα επηβνιή ηέινπο ζηε Μαξίλα θαη Πιαδ Αιίκνπ, ε) έγγξαθν Γήκνπ καο 

κε αξ.πξ. 14273/26.6.2003 πξνο ηελ Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ (θξαηηθή) 

κε πξφηαζε ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο γηα ηα ηέιε (θαη άιια ζέκαηα), ζη) έγγξαθν 

ηεο ΔΣΑ ΑΔ κε αξ.πξ. 7889/15.12.2003 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα: 

«Σέιε θαζαξηφηεηαο ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ», ζηελ νπνία πξνηείλεη ηελ «εμφ-

θιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηειψλ κε ζπληειεζηή 0,6 (δειαδή 60% ησλ βεβαησζέ-

λησλ πνζψλ …)», δ) έγγξαθν Β. Καπεξλάξνπ ηεο 24.2.2004 πξνο ην Γήκν κε 

αξ. πξ. 5126/25.2.2004, πξνηείλεη ζπκβηβαζκφ ζην 70% κε απφθαζε Γ, ε) 

απφζπαζκα πξαθηηθνχ κε αξ.151/26.2.2004 ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΔΣΑ ΑΔ, κε νκφ-

θσλε απφθαζε γηα «θαηαβνιή ηνπ 70% ησλ επηβιεζέλησλ, βεβαησζέλησλ θαη 

νθεηινκέλσλ πνζψλ κέρξη ην 2002» πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

557/22.12.2004 απφθαζε ηνπ Γ, ζ) έγγξαθν ηεο ΔΣΑ ΑΔ κε αξ.πξ.6685/14. 

12.2004 κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε νθεηινκέλσλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη πεξη-

βάιινληνο 353.203,69 επξψ. 

Γ.11.- ΔΣΟ 2004: α)  αίηεζε κε αξ.πξ.809/8.1.04 ηεο Ηδξπκα Σχπνπ 

ΑΔ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4353/16.2.2004 γηα επηζηξνθή έηνπο 2000, θαη 

απφθαζε 64/03 δέρεηαη ηελ πξνζθπγή, θαη ζπλνδεπηηθά, β) αίηεζε κε αξ.πξ. 

815/19.2.2004 ηεο Ηδξπκα Σχπνπ ΑΔ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4850/20.2.2004 

γηα επηζηξνθή έηνπο 1999, θαη απφθαζε 1/2003 δέρεηαη πξνζθπγή, βεβαίσζε 

θαη βεβαησηηθφ θαηάινγν, γ) έγγξαθν Β. Καπεξλάξνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

11256/26.5.03 γηα άζθεζε εθέζεσλ θαηά 1/2003 θαη 64/2003 δ) έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 6485/11.3.2004 πξνο ην λνκηθφ ζχκβνπιν Β. Καπεξλάξν γηα 

εθδίθαζε αίηεζεο αθχξσζεο ζην ηΔ, δ) εηζήγεζε ηεο 16.3.2004 ΟΤ πξνο ην 

Γ, γηα απφθαζε 238/19.5.2004,  γηα επηζηξνθή πνζψλ ζην Ηδξπκα Σχπνπ ΑΔ, 

ε) εηζήγεζε 6.7. 2004 ηεο ΟΤ πξνο Γ γηα απφθαζε 359/14.7.2004 γηα επηβνιή 

ηέινπο ζε επηρεηξήζεηο έηνο 2004. 



Γ.12.- ΔΣΟ 2005: α) εηζήγεζε ΟΤ κε αξ.πξ. 16772/ …. πξνο Γ γηα 

απφθαζε 379/ 27.7.2005 γηα επηβνιή ζηηο επηρεηξήζεηο, β) ίδηα, κε αξ. 16771/… 

πξνο Γ γηα απφθ. 380/27.7.05 γηα Μαξίλα + Πιαδ Αιίκνπ, γ) εηζήγεζε ΣΤ ηεο 

21.7.2005 γηα έξγα ζηελ επηβνιή γηα επηρεηξήζεηο, δ) φκνηα γηα Μαξίλα + Πιαδ. 

Γ.13.- ΔΣΟ 2006: α) εηζήγεζε 14481/6.6.2006 ηεο ΟΤ πξνο ην Γ γηα 

ηελ απφθαζε 400/6.11.2006 γηα επηβνιή ζε Μαξίλα+Πιαδ, β) εηζήγεζε 14474/ 

6.6.2006 γηα απφθαζε 401/6.11.2006 γηα επηρεηξήζεηο. 

Δ.- ΑΛΛΟΗ ΓΖΜΟΗ: Α) ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ: α) απφθαζε 91/3.6.1991 «επη-

βνιή αληηξξππαληηθνχ ηέινπο», β) πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γ ηεο 3.6.1991, Β) 

ΣΑΤΡΟΤ: α) απφθαζε 40/16.3.1992 «επηβνιή ηέινπο ξχπαλζεο», β) δχν εθζέ-

ζεηο πξνο ην ΓΠξσηΑζελψλ, γ) απφθαζε 5636/1994 ΓΠξΑζελψλ, κε ηελ νπνία 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ πξνζθπγή εηαηξίαο ΟΣΟΟΛ, Γ) ΑΜΑΡΟΤΗΟΤ α) απφθαζε 

Γ 405/20.7.1995 «επηβνιή ηέινπο θπθινθνξηαθψλ εθαξκνγψλ», β) απφθαζε 

488/14.9.1995 «έγθξηζε θαηαιφγνπ θνξνινγνπκέλσλ γηα ην εηδηθφ ηέινο πεξη-

βάιινληνο θαη θπθινθνξηαθψλ εθαξκνγψλ», γ) κία ζειίδα ηνπ θαηαιφγνπ. 

Σ.-ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ: (ηηο πξνγελέζηεξεο ζπκβνπιεχηεθα θαηά 

ηε κειέηε/ πξνπαξαζθεπή ηεο πξφηαζήο κνπ) ηΔ Οι.2309/92 (ε λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε πξέπεη λα είλαη εηδηθή), ΟιηΔ 649/81 (ηη ραξαθηεξίδεηαη 

«ηέινο»), ηΔ 1936 (ηη ραξαθηεξίδεηαη «θφξνο»), ηΔ 981/1992, 3850/19885, 

3113/1980 (λνκηκφηεηα θαλνληζηηθήο απφθαζεο/ πιεξφηεηα θαη αηηηνινγία), ηΔ 

3938/2000 (Γήκνο Βνπιηαγκέλεο, γηα ην 3% πνπ αθνξά ηα θαη/ηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο), ηΔ 3556/1998 (Κνηλφηεηα Γξαηθνρσξίνπ Θεζπξσηίαο, γηα 

ηέινο ζε θάζε φρεκα πνπ επηβηβάδεηαη ζε νρεκαηαγσγφ πινίν).  

Ε.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΔΠΔΝΓΤΣΖ-ΝΑΤΣΗΛΗΑ 15.9.1992 ΟΥΗ ζην λέν 

δεκνηηθφ ηέινο ιέλε νη εθνπιηζηέο θξνπαδηεξνπινίσλ, ηεο 5.12.1992 ΟΥΗ ζηελ 

επηβνιή ηειψλ απφ ηνπο ΟΣΑ (αλαθέξεηαη ζε αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ),  

ΔΘΝΟ 6.11.1992 Γήκνο θαηά Παπιίδε γηα ην εηδηθφ ηέινο, ηεο 6.8.1996 Ο 

Γήκνο Ακαξνπζίνπ δεηά ηέιε … 1,2 δηζεθ. γηα ην πεξηβάιινλ, ηεο 7.8.1996 

Φνπζθσκέλα δεκνηηθά ηέιε πλίγνπλ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 



ηεο 8.12.92 Πεξηβαιινληηθφ ηέινο γηα ην αξσληθφ, ηεο 30.7.96 Σν Γεζπνηάηνλ 

Ακαξνπζίνπ, ηεο 8.8.1996 Πεξηβάιινλ θαη θπθινθνξία (επηζηνιή Π. Σδαλίθνπ), 

ηεο 9.8.1996 «ΟΣΑ ante portas», ΑΤΓΖ 8.12.92 .Λνγνζέηεο, Δίλαη δπλαηφ λα 

θάλνπκε μαλά κπάλην ζην αξσληθφ, ηεο 9.11.1993 Γεληθφινγεο δηαθεξχμεηο γηα 

ην θπζηθφ θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηεο 11.2.1994 Γπλαηφηεηα πξνζιήςεσλ 

απνθηνχλ νη δήκνη (κε δηθά ηνπο έζνδα κε αληαπνδνηηθά ηέιε), ηεο 17.11.1995 

Έμε δήκνη ηνπ Θξηαζίνπ,Αληηζηάζκηζκα γηα ηε ξχπαλζε απφ ηα δηυιηζηήξηα, ηεο 

20.3.1999 Πέξαζε ν «πξάζηλνο» θφξνο ζηε Γεξκαλία, ΣΑ ΝΔΑ 8.12.92 Φνξέαο 

γηα ηε ξχπαλζε, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 23.1.1993 Πξνηείλνπλ ηελ επηβνιή πεξηβαι-

ινληηθνχ ηέινπο, ΔΛEΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 9.11.1993 Φφξνο γηα ην πεξηβάιινλ, 

ΔΞΠΡΔ 6.8.1996 Πξνζθπγή επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ δήκνπ Ακαξνπζίνπ γηα ην 

εηδηθφ ηέινο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ Ο Γήκνο Ν. Φπρηθνχ έθαλε ηελ αξρή: Νέν ηέινο γηα 

ζηάζκεπζε; 

«Παξέκβαζε»: θ. 8-9 ΝνεκΓεθ.1993, 25-26 Γεθ.1995. 

 

Σ Δ Λ Ζ   Υ Ρ Ζ  Ζ    Κ Ο Η Ν Ο Υ Ρ Ζ  Σ Χ Ν  Υ Χ Ρ Χ Ν 

Α.- ΓΖΜΟ: ΔΣΟ 1999: α) ηνπνζέηεζή καο γηα ηε κε αξ. 337/13.12.99 

απφθαζε Γ κε ζέκα «Σέιε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ έηνπο 2000», κε επηζεκάλ-

ζεηο φηη νη «Εψλεο, δελ ηξνπνπνηήζεθαλ/ εθζπγρξνλίζηεθαλ» θαη απηφ είλαη 

«Λάζνο», φηη γηα ηα «Πεξίπηεξα= Με παξέκβαζή καο 1.2.1999, κε θνηλσληθά 

θξηηήξηα, αχμεζε 10%, ηψξα πξνηείλεηε 20%. Δλ επηγλψζεη ή αλεπηγλψζησο;;», 

«Πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (ηέινο δηέιεπζεο απφ ην πεδνδξφκην, είρε θξηζεί κε 

λφκηκν)= Γηαηί επαλαθέξεηε ην ηέινο. Γελ ηζρχνπλ νη δεζκεχζεηο (=ζαο) ηεο 

1.2.1999; Αιιάμαηε γλψκε; Σν γλσξίδνπλ νη πξαηεξηνχρνη;», «Σξάπεδεο-

ζπλαιιαγέο= φρη 20%, αιιά 40% (ζεκείσζε: γηα ηε ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ 

απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ ζε θνηλνρξεζηνπο ρψξνπο), Τπφζρεζε 1.2.99», 

«Δκπνξνπαλεγχξεηο ζε εθθιεζίεο θιπ= ρη 20%, αιιά 10%. Μεξνθακαηηάξε-

δεο άλζξσπνη είλαη» θαη άιιεο. Με αθνξκή άιιε ζπδήηεζε ην 1999: Σνπνζέ-

ηεζή κνπ κε ηίηιν «πληειεζηέο ηειψλ θνηλ. ρψξσλ» φπνπ πέξαλ ησλ άιισλ 



γηα ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ,δηαθπκάλζεηο λνκνινγίαο, ζπδήηεζε ζην Γ 

κε ηνλ θ. Σζακηζίδε (εθπξφζσπνο ηνπο ;;, δελ ζπκάκαη). «ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ κηα 

ξχζκηζε, κε βάζε ηηο αθφινπζεο ζθέςεηο θαη ζέζεηο. Να κε επηβαξχλνληαη νη 

βελδηλνπψιεο αιιά ε ΔΣΑΗΡΗΔ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΧΝ. Δίλαη δχζθνιε ε επηβά-

ξπλζή ηνπο ιφγσ δηέιεπζεο ησλ βπηηνθφξσλ ….ια ηα πξαηήξηα έρνπλ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ ησλ εηαηξηψλ…ρσξίο αλαθνξά νλφκα-ηνο 

πξαηεξηνχρνπ. Απφ ζπκθσλεηηθά πνπ έρσ εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο εηαηξηψλ κε 

πξαηήξηα,πξνθχπηεη φηη ηα ΔΞΟΓΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΔΠΗΒΑΡΤΝΟΤΝ...ηηο εηαηξίεο. 

Σα έμνδα δηαθήκηζεο είλαη ζπγθεθξηκέλα … απφ ην λφκν. Ση κέλεη λα θάλνπκε 

θαη ηη ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ. Να νξίζνπκε ΑΤΞΖΜΔΝΟ ζπληειεζηή θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ φηαλ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ πηλαθίδα 

ΔΣΑΗΡΗΑ πεηξειαηνεηδψλ (απιή, θσηεηλή, θσηηδφκελε θιπ). Γηα λα ΜΖΝ είλαη 

κνλνζήκαληε ε αχμεζε γηα ηα θαχζηκα, θαη ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΝΟΜΗΜΖ ε απφθαζε πνπ 

ζα πάξνπκε, λα νξίζνπκε ηνλ ΗΓΗΟ ζπληειεζηή (ηέινπο) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, 

φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθεκηζηνχλ ΣΗΓΑΡΑ ή ΠΟΤΡΑ απ νπνηαδήπνηε εηαηξία. . . 

Έηζη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ παξακέλνπλ ρσξίο κείσζε, θαη ΑΠΑΛΛΑΟΤΜΔ 

ηνπο βελδηλνπψιεο ηεο πεξηνρήο καο, απφ έλα ηέινο πνπ θαη ακθίβνιε είλαη ε 

είζπξαμή ηνπ (δπζηπρψο κεηά απφ 30 ρξφληα πνπ επηβιήζεθε!!) αιιά θαη δηα-

καξηπξίεο δεκηνπξγεί. …Να νξηζηνχλ ΕΧΝΔ . . . Γηα ην Α‘ αιίπεδν = αχμεζε 

50% ή ην ιηγφηεξν 40% (=ηειηθά επηβιήζεθε) . . . Πφηε ζα αζρνιεζείηε κε ηα 

παξάλνκα θηίζκαηα ... ηνπ ΟΣΡΗΑ; ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ θνηλφρξεζην 

ρψξν ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ;; Γηα ην Β‘ Αιίπεδν= ΝΑ ΓΗΑΓΡΑΦΔΗ (αθνχ έρεηε δηαθεξχμεη 

φηη ν ΕΔΦΤΡΟ ζα γθξεκηζηεί. Πάλησο κέρξη ζήκεξα είλαη εθεί ΟΡΘΗΟ θαη 

πεξηκέλεη. εηο ηη πεξηκέλεηε;; … Μηα εληνιή ζαο αξθεί, θαη ηα ζπλεξγεία ζα ηνλ 

θαηεδαθίζνπλ κέζα ζε κία ψξα….» θαη άιιεο ππνκλήζεηο,  

ΔΣΟ 2000: β) εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.197/29.6.00 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε επί ηεο κε αξ.337/99 

απφθαζεο Γ πνπ αθνξά ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ Σειψλ Κνηλνρξ. 

ρψξσλ έηνπο 2000», δηφηη «ε 337/99 παξαπέκθζεθε απφ ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξ. 18 λ.2218/94, επεηδή ζεσξήζεθε φηη ε ζπλνιηθή 



αχμεζε ησλ ηηκαξίζκσλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δελ δηθαηνινγνχζε πνζνζηφ 

20% ζηελ αχμεζε ηειψλ», φηη «ε Δπηηξνπή δέρζεθε ελ κέξεη ηελ παξαπνκπή» 

θαη δήηεζε επαλεμέηαζε γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

197/29.6.2000 απφθαζε ηνπ Γ, κε ζπλεκκέλν ην κε αξ. πξ. 74/9.2.2000 

έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο, γ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ.197/29.6.00 απφθαζε 

κε ζέκα ην πην πάλσ ηεο εηζήγεζεο, κε παξαηεξήζεηο φηη γ1) «Απαξάδεθηε 

παξέκβαζε ηεο Κεληξ.Δμ. ζε ζέκαηα Σ.Α.- Σα ηέιε ΓΔΝ πεξηιακβάλνληαη ζην 

δείθηε δηακφξθσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ» (είρα εξεπλήζεη θαη ην δηαπίζησζα), 

γ2) «επηθαινχληαη ην αλαηηηνιφγεην ησλ απνθάζεψλ καο. Καη ζε απηφ έρνπλ 

δίθαην. Ζ ππνρξέσζε γηα αηηηνινγία είλαη ε ΔΞΑΦΑΛΗΖ ηνπ πνιίηε», γ3) 

«Δηδηθά γηα ηα πεξίπηεξα ζηηο 13.12.1999 ζαο είρα επηζεκάλεη ηελ ππεξβνιηθή 

αχμεζε, ζπκίδνληαο φηη άιινηε είρακε επηθαιεζηεί θνηλσληθά θξηηήξηα, ζεηο φκσο 

επηκείλαηε», θαη «ην πην ζπνπδαίν= δηαβάδνληαο ηελ απφθαζε 337/99 δηαπί-

ζησζα φηη ππάξρεη ΑΛΛΟΗΧΖ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.Με ην ηξφπν απηφ θάπνηνη 

εθζέηνπλ ηνλ Πξφεδξν, πνπ ηελ ππνγξάθεη. Άιιν ςεθίζακε, άιιν γξάθηεθε» θη 

εηδηθά γηα ηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ (=ηέινο δηέιεπζεο νρεκάησλ απφ ην 

πεδνδξφκην) φηη είρα πξνηείλεη δηάθνξεο ιχζεηο»,φηη «ζηηο 13.12.99 …ςεθίζηεθε 

θαη ε παξάγξαθνο απηή ηεο εηζήγεζεο…(φκσο) ζηελ απφθαζε ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜ-

ΒΑΝΔΣΑΗ… απηή. Έρεη εμαθαληζηεί. . . Διπίδσ λα αληηιακβάλεζηε ηη πξφθεηηαη 

λα ζπκβεί, εάλ εθιείςεη θαη απηφ ην ειάρηζην ηεο εκπηζηνζχλεο…»,  

ΔΣΟ 2001: δ) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.420/19.11.2001 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ ηειψλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ έηνπο 2002», ε) ζρέδην ηνπνζέηεζεο κνπ γηα ηελ 420/01 απφθαζε, κε 

επηζεκάλζεηο «πέξπζη κε 404/00 θακία αλαπξνζαξκνγή. Οχηε γηα ηε παξαιία», 

«…επηθαιεζηήθαηε θαη ηελ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΜΑ ζε κείσζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπ 1999 – ηεο 337/99 – ιφγσ απηεπάγγειηεο παξαπνκπήο ηεο ζηελ Δπηηξνπή 

. . .Άιινη Γήκνη φκσο πνπ ΓΔΝ ζπκκνξθψζεθαλ, πξνζέθπγαλ ζηα Γηθαζηήξηα 

θαη ΓΗΚΑΗΧΘΖΚΑΝ. Αο καο γίλεη έλα κάζεκα, λα κελ εθηεινχκε ηφζν εχθνια ηηο 

εληνιέο ηεο Κεληξηθήο Δμνπζίαο», θαη ηέινο «Γηαθξίλσ θαη πάιη έιιεηςε ΔΞΔΗΓΗ-

ΚΔΤΖ. αλ λα έρεη πηάζεη ην Γήκν πλεπκαηηθή νθλεξία. αο έρνπκε πξνηείλεη 



(αιιά απνξξίπηεηε ηηο πξνηάζεηο καο) λα ππάξρνπλ 1) ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ θξηηήξηα, 2) 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηειψλ ΑΝΑΛΟΓΑ κε ην ΔΗΓΟ ΣΖ ΥΡΖΖ»,  

ΔΣΟ 2002: ζη) εηζήγεζε ηεο ΟΤ ζην Γ γηα ηε κε αξ.385/18.11.2002 

απφθαζή ηνπ, κε ίδην ζέκα γηα ην 2003, κε πξφρεηξε ζεκείσζε θαη ζρφιηα «Ζ 

ηζνπεδσηηθή-ίδηα αλαπξνζαξκνγή είλαη ΑΓΗΚΖ. Να γίλνπλ δηαθνξνπνηήζεηο. 

Πνην ην θαζεζηψο ησλ θαληηλψλ ζηε Παξαιία;; Πσο πιεξψλνπλ;; Ση γίλεηαη κε 

ηνπο βελδηλνπψιεο; Σνπο έζηεηιε εηδνπνηήζεηο ε ΟΤ γηα ηέιε δηέιεπζεο ην 1998 

θαη πξηλ. Γηαηί ηψξα;». 

ΔΣΟ 2003: α) εηζήγεζή κνπ γηα απφθαζε 495/3.11.2003 κε ζέκα 

«Γηαγξαθή ελ κέξεη πνζνχ απφ βεβαησηηθφ θαηάινγν ηεο εη.  ΑΛΗΜΟ ΒΛΑ. 

ΣΑΘΟΚΧΣΟΠΟΤΛΟ θαη ία ΟΔ»: «1.- Δηζη φπσο είλαη γξακκέλε ε εηζήγε-

ζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο κε ηηο παξαιείςεηο, ακθηζεκίεο, ππνλννχκελα 

δελ βνεζά θαζφινπ ην Γ.  Γελ είλαη δπλαηφ ΓΤΟ ΤΠΖΡΔΗΔ έρνπλ δηαθνξε-

ηηθέο απφςεηο (γηα λα κελ εηπψ φηη θάλνπλ πφιεκν κεηαμχ ηνπο) γηα ΠΡΑΓΜΑΣΗ-

ΚΟ (φρη γηα λνκηθφ) ΕΖΣΖΜΑ. Γει. γηα ΜΔΣΡΖΗΜΑ  ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ. 

Αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην ζα έπξεπε ε  Γηεπζχληξηα ηεο Οηθ. Τπ. λα απεπζπλζεί 

ζηε Γηεπζχληξηα ηεο Σ.Τ., λα ζπλελλνεζνχλ, θαη αλ εμαθνινπζνχζε ε δηαθσλία 

λα ΜΔΣΑΒΑΗΝΑΝ ζηελ θαηαιακβαλφκελε έθηαζε, κε ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ: Ζ κελ 

εθπξφζσπνο ηεο Οηθ.Τπ.λα ΚΡΗΝΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (δει. 

λα έρεη ηελ θξίζε ζθνπηκφηεηαο), ήηνη γηα ηελ θαηαιακβαλφκελε έθηαζε, ε δε 

εθπξφζσπνο ηεο Σ.Τ.  λα ΑΠΟΣΤΠΧΔΗ ΑΠΛΧ θαη λα ΜΔΣΡΖΔΗ ηηο εθηάζεηο 

πνπ ζα ηηο ππνδεηρζνχλ (δειαδή λα έρεη ηελ ηερληθή επζχλε). Δάλ ε Σ.Τ. ζέιεη 

λα δηαηππψζεη θαη θξίζε ζθνπηκφηεηαο, λα ην γξάςεη σο παξαηήξεζε. Αλ 

ήζειαλ βνήζεηα ζα έπξεπε λα δεηήζνπλ  λα νξηζηεί θαη ΣΡΗΜΔΛΖ Δπηηξνπή 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ φισλ ησλ παξαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξεπξεζεί θαη 

λα έρεη ηε δηθή ηεο θξίζε ζθνπηκνηεηαο. Σψξα ππάξρεη ακθηζβήηεζε επί ηνπ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ.  Σν Γ.. δελ είλαη αξκφδην γηα λα επηιχεη ΓΗΑΦΟΡΔ ή ΑΜΦΗ-

ΒΖΣΖΔΗ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ. Απηέο πξέπεη λα ηηο επηιχνπλ κφλεο ηνπο 

θαη κεηαμχ ηνπο. Καη νθείινπλ λα ην θάλνπλ. 2.- Μαο απαξέζθεη ε θξηηηθή ή ε 

κνκθή πνπ γίλεηαη ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ην νπνίν έθξηλε φηη δελ πξέπεη λα 



δηαβηβαζηεί ε ππφζεζε ζην δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ.  Δίλαη νινθάλεξν φηη ΓΔΝ 

πξφθεηηαη γηα ΝΟΜΗΚΟ ζέκα. Α.- ΔΡΧΣΖΔΗ. Πφζα ηεηξαγσληθά ρξέσλε ν 

Γεκνο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 θιπ; Υξέσλε 

350 ή 360 η.κ.,  ή 1.070 φπσο έγηλε θέηνο; (Γελ απφξεζε ε Οηθ.Τπ. ΣΗ ΤΝΔΒΖ 

θαη θέηνο απφ 360 έθηαζαλ ζε 1.070; Γελ αλαξσηήζεθε γηαηί ηφζα ρξφληα δελ 

ρξέσλε ηα νξζά η.κ.; Γελ αλαξσηήζεθε ηη ζπλέβε θη ε έθηαζε ΣΡΗΠΛΑΗΑΣΖ-

ΚΔ; Ο θ.ηαζ. ην δερφηαλε, ην αξληφηαλε;; Πξνζέθεπγε; Γίλεηαη δεθηφ (21633/7. 

10.2003) φηη ην επηθαινχκελν απφ ηελ Οηθ.Τπ. ζρεδηάγξακκα,  ην δήηεζε κε 

ΑΦΟΡΜΖ εθδίθαζε πξνζθπγήο γηα ην έηνο 2000, θαη δήηεζε απφ ηελ Σ.Τ. ΝΔΑ 

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ.  Σν ζρεδηάγξακκα απηφ δφζεθε Χ ΑΠΑΝΣΖΖ θαη Χ ΝΔΑ 

ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ, ή απιψο απνηππψλεη ην ρψξν;  Καη κε απηήλ ηελ έλλνηα 

παξαδφζεθε απφ ηελ ΣΤ ζηελ Ο.Τπ.  Γελ πξνθχπηεη απφ ηα δηάθνξα έγγξαθα. 

Αλ ππήξρε δηαθσλία ηεο Οηθ.Τπ., γηαηί λα γίλεηαη ην πήγαηλε-έια ησλ εγγξάθσλ, 

θαη λα κε έρεη ζηείιεη ηνπο θ.Υαηδεδεκεηξίνπ ή Υαζηψηε ή φπνηνλ άιιν θνξν-

ηερληθφ,  λα κεηξήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Οηθ.Τπ. θαη λα θέξεη ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ γηα λα απνδείμεη θαη λα πείζεη ην Γ γηα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο, 

εθφζνλ εμαθνινπζνχζε λα έρεη αληηξξήζεηο.  Γελ ζα ζηαζψ ζην ηππηθφ. Οηη δει. 

γηα λα θέξεηαη ζην Γ, ζεκαίλεη φηη έρεη ράζεη ηηο πξνζεζκίεο γηα άζθεζε 

ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ. Καη άιιεο θνξέο έρνπκε  θάλεη 

δηαγξαθέο απφ βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο, φηαλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ΑΛΖΘΔΗΑ 

θαη ε ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ απνηέιεζε ηε βάζε 

ηεο ρξέσζεο. Με ηνλ θ. ηαζ. δελ έρνπκε ηίπνηα, θαη έηζη δελ ζα έρνπκε δηαθν-

ξεηηθή ζηάζε. Αιιά πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα δηαπηζησζεί ε ΓΗΑΣΑΖ κεηαμχ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ θαη ΥΡΔΧΖ.-ΔΠΗ ΣΖ ΟΤΗΑ  1.- Μηιάκε γηα ην ηέινο 

θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Γειαδή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ ρξεζη-

κνπνηείηαη, αιιά θαη ΑΝ ΓΔΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ αθφκα,  αιιά απιψο ΚΑΣΑ-

ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ απφ ηνλ νθεηιέηε ηνπ Γεκνπ ν θνηλφρξεζηνο ρψξνο, ηφηε έρεη 

ππνρξεψζε λα πιεξψζεη ην ηέινο γηα φιε ηελ έθηαζε.  Γη απηφ ΓΔΝ ΤΜΦΧ-

ΝΟΤΜΔ κε ην έγγξαθν 22141 ή 22941/13.10.03 ηεο Σ.Τ. ην νπνίν νκηιεί φηη 

«…. ν ΥΧΡΟ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΡΑΠΔΕΟ-

ΚΑΘΗΜΑΣΧΝ, θαηαιακβάλεη έθηαζε 360 η.κ.». Γελ καο ελδηαθέξεη ΜΔ ΠΟΗΟ 



ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ. Αιιά αλ θαηαιακβάλεηαη, έζησ θαη αλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Γελ ζπκθσλνχκε κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ίδηνπ εγγξάθνπ: « …. 

Δλψ ζηε ζπλνιηθή έθηαζε, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηελ αλσηέξσ παξ.1, 

ππάξρνπλ δηάδξνκνη θπθινθνξίαο νη νπνίνη ΜΠΟΡΟΤΝ λα ΥΡΖΗΜΟΠΟΗ-

ΟΤΝΣΑΗ ηφζν απφ ηνπο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ΟΟ ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ 

ΔΠΗΚΔΠΣΔ ΣΟΤ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΥΧΡΟΤ». Καη αλ αθφκα ΜΠΟΡΟΤΝ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο, ηνχην ζπκβαίλεη (ή κπνξεί λα ζπκβαίλεη) δηφηη 

ΣΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ ή ΑΝΔΥΔΣΑΗ ν επηρεηξεκαηίαο, σο δπλάκεη πειάηεο ηνπ. Γελ 

καο θαιχπηεη. 2.-  Δπηβεβαηψλεηαη απφ ην ζρεδηάγξακκα θαη ηα έγγξαθα, απηφ 

πνπ επηζεκαίλακε κε ηελ αίηεζή καο ηεο 5.8.1999, γηα ηελ νπνία ΤΠΖΡΞΔ 

ΠΔΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΝΖΖ απφ ηε δηνίθεζε Αινχθνπ, λα ζπδεηεζεί.  Καη κέρξη 

ζήκεξα δελ έρεη ζπδεηεζεί. Απφ ηα ζεκεξηλά έγγξαθα, ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΝΔΣΑΗ απηφ 

πνπ είρακε επηζεκάλεη. Οηη δειαδή ν θ.ηαζ.θαηαιακβάλεη ΑΤΘΑΗΡΔΣΑ 194 η.κ 

ΑΗΓΗΑΛΟΤ θαη 254 η.κ. ΠΑΡΑΛΗΑ.  Γηα ηα νπνία δειψζεθε θάπνηα ζηηγκή φηη 

«ηα πήξε λφκηκα απφ ηελ Κ.Τ.Πεηξαηά». Τπνζέηνπκε ηφζν λφκηκα, φζν θαη ε 

έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ν ΕΔΦΤΡΟ. Καηαζέζακε φκσο θαη άιιε αίηεζε ηε 

21889/ 8.11.00 κε ηελ νπνία ειέγρακε ηε δηνίθεζε Αινχθνπ, γηαηί δελ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ηελ επηρείξεζε απηή ζην «Δηδηθφ Σεινο πεξηβάιινληνο θαη θπθιν-

θνξηαθψλ ξπζκίζεσλ», παξά ην γεγνλφο φηη θαηαιακβάλεη πάλσ απφ 1.000 η.κ.  

Οχηε θαη απηή ε αίηεζή καο ζπδεηήζεθε. Παξά κφλν φηαλ ιάβακε ηε κε αξ. 229/ 

14.5.2001 απφθαζε ηνπ Γ.. γηα ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο ην 2001, ε ηφηε δηνίθε-

ζε ζπκπεξηέιαβε ζηελ εηζήγεζή ηεο γηα ηελ απφθαζε εθείλε, θαη ηε δήισζε φηη 

ην ηέινο ζα ρξεσζεί θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Αξλήζεθε φκσο λα 

επηβάιιεη ην ηέινο ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΑ, θαη γηα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, αθνχ ε 

θαηάιεςε είλαη απφ ην 1996 ηνπιάρηζηνλ, δηφηη ν θ.ηαζ. ήηαλ θίινο ηεο, 

ηνπιάρηζηνλ, ελψ είρε ελεξγήζεη δηαθνξεηηθά ζε άιιε πεξίπησζε. Δπνκέλσο 

ΓΔΜΔΤΔΣΔ θαη δελ κπνξείηε λα ΠΔΡΗΟΡΗΔΣΔ ηνλ θαηαιακβαλφκελν ρψξν 

ζε 360 ηκ.  Αθνχ έρνπκε απφ ην 2001 δερζεί φηη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξα απφ 

1000, πεξίπνπ 1200 η.κ. Πξέπεη επνκέλσο ΝΑ ΤΠΑΡΞΔΗ ΔΝΗΑΗΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧ-

ΠΗΖ.  Δκείο είκαζηε πεηζκέλνη γη απηφ θαη ζα επηκείλνπκε ζηα 1.070 ή 1.200. 

Αλ ζεηο δελ είζηε πεηζκέλνη, ηνπιάρηζηνλ δελ πξέπεη λα θαλείηε αλαθφινπζνη κε 



ηνπο εαπηνχο ζαο. θεθζείηε πνηφο είλαη ν πξφζθνξνο ηξφπνο γηα λα ΓΗΝΟΤΝ 

ΟΗ ΑΝΑΓΚΑΗΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ. . . ….», β) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 

531/24.11.03 απφθαζή ηνπ, κε ίδην ζέκα γηα ην 2004,  

γ) ηνπνζέηεζή κνπ «γηα ηελ 531/24.11.2003: Αλαπξ. ή κε ζπληειεζηψλ 

ηειψλ θνηλνρξ. ρψξσλ 2004»,κε παξαηεξήζεηο: 1)«Γπζηπρψο αθνινπζείηε θαη 

ζεηο ηελ πεπαηεκέλε. Αξλείζηε λα αληηιεθζείηε, απηφ πνπ πνιιά ρξφληα εηζε-

γνχκαζηε: ηη δει. πξέπεη λα νξίδνληαη ΕΧΝΔ θαη φρη κφλν ε δηαθνξνπνίεζε 

ΛΔΧΦΟΡΟΗ θαη ΛΟΗΠΑΗ ΟΓΟΗ.. .Γελ κπνξεί ην ηέινο … λα είλαη ην ΗΓΗΟ π.ρ. 

ζηελ Απμεληίνπ, ηε Γσδεθαλήζνπ, ηελ Ησλίαο …. κε ην ηέινο ζηηο νδνχο Κνξαή, 

Αξηέκηδνο, Δθάβεο, Ήξαο γηα ην Καιακάθη (ηνπο μέξεηε;;) θαη Σπξηαίνπ, 

Μηιηηάδνπ, Κεξθχξαο, Κξήηεο γηα ην Άλσ Καιακάθη (ηνπο μέξεηε;;). Γελ κπνξεί 

ην ηέινο θαηάιεςεο ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΟΤ ή ΟΓΟΤ . . (γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο) … 

λα είλαη ην ίδην γηα ηελ Καιακαθίνπ . . . θαη ζηνπο κηθξνχο δξφκνπο. πσο ΓΔΝ 

κπνξεί ε αλαπξνζαξκνγή λα είλαη ίδηα …Γελ είλαη δίθαην. Ζ ηζφηεηα ΓΔΝ είλαη 

ηζνπεδσηηθή», 2) «Πξαηήξηα βελδίλεο: Ζ δηάηαμε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. Μεηά 

απφ δηαθπκάλζεηο ε λνκνινγία= απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ (θαηέιεμε) ζηελ ΜΖ 

λνκηκφηεηα ηνπ ηέινπο. (Σν) Φεβξνπαξ. 1999 ιάβακε 65/99 απφθαζε. . . γηα ηα 

πξαηήξηα ην ηέινο ππήξρε ζηελ εηζήγεζε … (θαη) κε πξφηαζή καο αθαηξέζεθε 

ζηελ απφθαζε. . . πκθσλήζεθε φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ… ησλ 1997, 1998 …. 

Γεθέκβξηνο 1999 ιάβακε 337/99 .. . θαη πάιη ππήξρε ζηελ εηζήγεζε γηα ηα πξα-

ηήξηα … αθαηξέζεθε ζηελ απφθαζε. Έθηνηε δελ επαλήιζε. Δπί ηέζζεξα ρξφληα 

ΓΔΝ δεηήζεθαλ ηα νθεηιφκελα 1997-1998. ΜΔΣΑ ηηο πεξπζηλέο εθινγέο, ε Ο.Τ. 

απέζηεηιε, κεηά 4 ρξφληα, εηδνπνηήζεηο! .Να πάξνπκε απφθαζε δηαγξαθήο. Να 

ηειεηψλνπκε. ΠΡΟΣΑΖ ΜΑ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1999 γηα λα ΜΖ ράζεη ν Γήκνο 

… (επαλαιακβάλνληαη παιαηέο/πην πάλσ πξνηάζεηο καο), δ) απφθαζε Γ κε 

αξ.531/ 24.11.2003 κε ην ίδην ζέκα γηα 2004,  

ΔΣΟ 2004: Δηζήγεζε ηεο ΟΤ κε αξ.πξ. 23223/11.10.04, πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ. 469/23.11.04, ηειηθά 469/29.11.04 γηα ην ίδην ζέκα, θαη έηνο 2005, 



ΔΣΟ 2005: Δηζήγεζε ηεο ΟΤ κε αξ.πξ.25884/8.11.2005 πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ.507/16.11.2005 απφθαζή ηνπ, κε ην ίδην ζέκα γηα ην έηνο 2006, θαη 

ηα) εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ Μ. θνξηζή γηα ηε κε αξ. 507/16. 11.2005 απφθαζε 

ηνπ Γ, κε ζέκα «πκπιεξψλεη ηε κε αξ.206/2005 απφθαζε ηνπ Γ θαη ηελ 

εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. αξ.πξ.25884/8.11.05» κε δηαθξίζεηο γηα ηέινο θαηάιεςεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα νηθνδνκηθά πιηθά, αλάινγα κε ην πλη.Γφκεζεο, γηα 

ηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ ησλ κεγάισλ νηθνδνκψλ, θ.α. ξπζκίζεηο, 

ΔΣΟ 2006: ηβ) εηζήγεζε ηεο ΟΤ κε αξ.πξ. 28891/13.11.2006 πξνο ην 

Γ γηα ηε κε αξ.434/27.11.2006 απφθαζή ηνπ γηα ην ίδην ζέκα, έηνο 2007. 

Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Φεβξνπάξηνο 1999 Ρεζηηάι ηξέιαο, 

100% αχμεζε θφξσλ έβαιε ν ηέιηνο Λαλδξάθεο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 9.7.1999 Απφ 

ηΔ Αθπξψζεθαλ δεκνηηθά ηέιε (ηνπ δήκνπ Αζελαίσλ), ηεο 13.12.2003 κε δε-

κνζίεπζε απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα, γηα θαζνξηζκφ ζπληειεζηή γηα θφξν 

ειεθηξνδνηνπκέλσλ ρψξσλ, ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, ηεο 15.12.2003 

κε δεκνζίεπζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, ηεο 22.1.2004 

κε δεκνζίεπζε αληίζηνηρσλ απνθάζεσλ Γήκνπ Βχξσλα, Ζ ΑΤΓΖ 24.12.2000 

κε δεκνζηεχζεηο Καλνληζκψλ γηα παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

πεξηπηέξσλ, ηεο 13.11.2001 κε πνιιέο δεκνζηεχζεηο απνθάζεσλ Γήκνπ 

Αζελαίσλ γηα ζπληειεζηέο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα ηέιε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα κηθξνπσιεηέο, πεξίπηεξα, αλζνπσιεία, εθεκεξηδν-

πψιεο, γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.α. κε ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ θαη ΓΗΑΚΡΗΖ θαηά 

νδφ, ζέζε θιπ, ηεο 22.11.2001 κε δεκνζίεπζε απφθαζεο Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

Αηηηθήο, κε θαζνξηζκφ ρψξσλ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε ρξήζε, ηεο 1.12.05 κε 

δεκνζίεπζε απφθαζεο Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηέινο ρξήζεο θνηλνρξ. ρψξσλ, 

ΓΔΛΣΗΟ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκ. Αζελψλ επηέκβξηνο 2001, Σνπηθή Απηνδηνί-

θεζε, Απφξξηςε πξνζθπγψλ γηα ηηο αληηθεηκεληθέο, πξάζηλν θσο γηα απμήζεηο 

ηειψλ, θαη, ηΔ: Νφκηκεο νη απμήζεηο δεκνηηθψλ ηειψλ (άιισλ δήκσλ), ΣΟ 

ΒΖΜΑ 7.7.2002 Παξήιζε ε ψξα ηεο αλαθχθισζεο.  

 



ΣΔΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ   -  Παξαβάζεηο -  Απνμειψζεηο 

ρφιηα: Οη ηεξάζηηεο δηαθεκίζεηο ηεο Λ. Πνζεηδψλνο θαη άιισλ ρψξσλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη είραλ θξηζεί παξάλνκεο, εμαθνινπζνχζαλ (βι. πην θάησ) 

λα ηνπνζεηνχληαη γηα πνιιά ρξφληα. Γεδνκέλνπ δε φηη έλαο επηρεηξεκαηίαο  (θ. 

Βξπψλεο) ήηαλ ν «θπξίαξρνο» ηνπ πεδίνπ απηνχ, κε πνιιέο εηαηξίεο ή πνιιά 

λνκηθά πξφζσπα, εχινγα γελληφηαλ ε απνξία ζηνπο δεκφηεο γηα ηελ αηηία θαη 

ηνπο ιφγνπο ηεο εμαθνινχζεζεο ηεο δηεπθφιπλζεο ή αλνρήο απηήο. 

Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ – ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΔΛΧΝ: α) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ. πξ. 5431/17.6.1991, πξνο ηνπο δεκάξρνπο θιπ (Γήκνο,κε αξ.πξ.7746/28. 

6.1991), κε ζέκα «Σνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαηά κήθνο Δζληθψλ 

νδψλ εληφο ηεο Μείδνλνο Πξσηεχνπζαο»,φηη νη Γήκνη ρνξεγνχζαλ άδεηεο ρσξίο 

λα δεηνχλ ζπλεγνξία ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, θαηά παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ, κε απνηέιεζκα 

«… ην άλαξρν θαη αθαιαίζζεην ζέακα πνπ παξνπζηάδνπλ νη Δ.Ο. θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία θηλδχλσλ ζηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, αθνχ πνιιέο απφ απηέο 

απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ησλ νδεγψλ θαη άιιεο εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα …. 

(άξα) πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο λα δεηάηε ηε ζπλεγνξία καο ….», β) 

έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ  κε αξ.πξ. 9867/11.11.1991 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ. 

πξ. 13465/28.11.1991 φηη νη Λ.Πνζεηδψλνο θαη Αιίκνπ, είλαη ραξαθηεξηζκέλεο 

σο Δ.Ο., γ) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 11203/18.12.1991 κε ζέκα «Απνμή-

ισζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ θαηά κήθνο Δ.Ο. ….», θαη άιιν αληίηππν κε 

αξ.πξ. 14363/19.12.1991. 

ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ Λ.ΠΟΔΗΓΧΝΟ/ΡΖΓΑ ΦΔΡΡΑΗΟΤ: δ) έγγξαθν Αιέθνπ 

Γειεγηάλλε θαη «δηακαξηπξνκέλσλ πεξηνίθσλ» ηεο 21.7.1993, πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 7778/21.7.1993 φηη νη δηαθεκίζεηο ζηε Λ.Πνζεηδψλνο αιινηψλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη είλαη ζε Δ.Ο. δεηνχλ λα απνμεισζνχλ, ε) ζε ζπλέρεηα ηεο πην 

πάλσ επηζηνιήο, λέα επηζηνιή ηεο 1.3.1994 ηνπ ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, πξνο 

ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 2421/ 1.3.1994 γηα ηελ ίδηα αηηία θαη ην επηθίλδπλν ησλ 

δηαθεκίζεσλ, φηη θάιεζαλ ηελ Αζηπλνκία θαη επαλάιεςε, γλσζηνπνηεί εκεξν-

κελία ζπδήηεζεο πξνζθπγψλ, θαη δεηά ηελ απνμήισζε, ζη) αίηεζε ηεο Αλ. Κηλ. 



Αιίκνπ/Αινχθνπ, ηεο 27.6.95, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 8971/29.6.1995 ζρεηηθά 

κε ηελ απζαίξεηε δηαθήκηζε, θαη δεηνχλ λα ζπδεηεζεί ζην Γ, δ) εηζήγεζε ηεο 

ΟΤ ηεο 7.10.1996 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 260/7.10.1996 απφθαζή ηνπ, γηα 

ζχζηαζε ζπλεξγείνπ απφ ηε Γεκνη.Αζηπλνκία, πξνο θαηαγξαθή δηαθεκίζεσλ, 

επηβνιή πξνζηίκσλ θιπ, ε) εηζήγεζε ηνπ Γεσξγίνπ Ληαθφπνπινπ ηεο 15.3.96, 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.260/7.10.1996 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Γηαθεκίζεηο 

Υσξνηαμηθή θαη Οηθνλνκηθή Μειέηε» 11 ζειίδσλ, ζ) επηζηνιή ηεο 16.6.1997 ηνπ 

ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, πξνο εκέλα, κε ηελ παξάθιεζε: «Αγαπεηέ Αξηζηείδε, 

νπ απνζηέιισ κε fax ην θείκελν πνπ ζα παξαθαινχζα λα δηαβάζεηο ζην Γ 

ηεο 17.6.1997», φπσο θαη έγηλε, γηα ηε κε αξ. 250/22.7.1997 απφθαζή ηνπ. 

Αξρίδεη κε ην παξάπνλν φηη ν Πξφεδξνο ζην πξνεγνχκελν Γ δελ ηνπ επέηξεςε 

λα κηιήζεη, φηη επαλππνβάιιεη ην αίηεκα γηα απνκάθξπλζε ησλ παξάλνκσλ 

δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ απφ ηηο νηθνδνκέο Λ. Πνζεηδψλνο 23 θαη 24, φηη νη 

θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηαιαλίδνληαη επί δεθαεηία, αθνχ πέξαζαλ 30 κήλεο θαη 

δελ έγηλε ηίπνηα θαη ν Γήκνο ράλεη εθαηνκκχξηα, φηη «.. ζέηνπκε ζεκειηψδε 

εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ χπαξμε θαη δηθαίσζε (ή φρη) ηνπ 

ζεζκνχ ηεο Σ.Α.», θαη θαηαιήγεη: «… εκείο πάλησο έρνληαο ππεξεηήζεη ηελ 

Απηνδηνίθεζε κε άιια θξηηήξηα, ζα απαληήζνπκε κε ηελ αλαθψλεζε ηνπ 

Ρσκαίνπ ζπγθιεηηθνχ: O tempora, O mores …» (ζεκ= ν η.Παπ. ήηαλ δ.ζ. ηελ 

πεξίνδν 1975-1982), η) απφθαζε 250/22. 7.1997 ηνπ Γ κε ζέκα «πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο ζηελ απφ 16.6.1997 αίηεζε ηνπ θ. ηακάηε Η. Παπαζαλαζίνπ 

πνπ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξάλνσλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζηα 

δψκαηα επί ηεο Λ. Πνζεηδψλνο», κε ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε «ηελ απνκάθξπλζε 

φισλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ απφ ηα δψκαηα … θαη εγθξίλεη πίζησζε 

πνζνχ 1.000.000 δξαρκψλ γηα ην ζθνπφ απηφ . . ..», ηα) έθζεζε απηνςίαο ηεο 

Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο,ηεο 9.9.1997, κε δηαπίζησζε παξάλνκσλ 

πηλαθίδσλ ζηε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο 23, 24,  

ηα1) ΠΗΝΑΚΗΓΑ Λ. ΠΟΔΗΓΧΝΟ 83 (απέλαληη απφ άγαικα η.αξάθε), 

α) έληππν «Αδεηαο ζπζηάζεσο δηαθεκίζεσο» κε αξ.πξ. 13835/17.7.2000, ηνπ 

Γεκάξρνπ Αι.Αινχθνπ κε ηελ νπνία (ΥΧΡΗ δηακεζνιάβεζε ηεο Τπεξεζίαο θαη 



ΥΧΡΗ απφθαζε ηνπ Γ) «ρνξεγνχκε» ζηελ Α.Δ.Β.Δ. άδεηα «…γηα ηνπνζέηεζε 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟΤ ΓΗΥΣΤΟΤ ζην νίθεκα ηεο Λ. Πνζεηδψλνο 83 ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 140 η.κ.» (Π Ρ Ο  Ο Υ Ζ: ε ΔΝΣΤΠΟ άδεηαο δηαθήκηζεο, 

ΓΟΘΖΚΔ άδεηα γηα «πξνζηαηεπηηθφ δίθηπν», νπφηε ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη 

ηζρπξηζκφο «εκείο δελ δψζακε άδεηα δηαθήκηζεο»!!, αιιά θαη ζηελ ΑΔΒΔ φηη 

έρεη άδεηα δηαθήκηζεο, ζε πεξίπησζε ειέγρνπ!!), β) έλζηαζε ηεο 20.7.2000 ηνπ 

Γεκεηξίνπ Ηαθψβνπ, νκφξνπ, Υξ.κχξλεο 4, θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ δεκάξ-

ρνπ, ν νπνίνο κηιά γηα ζηδεξνθαηαζθεπέο θαη πέξαλ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο, 

ρσξίο κειέηε κεραληθνχ σο απαηηεί ν ΓΟΚ, κε αίηεκα ηελ άκεζε δηαθνπή ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηδεξνθαηαζθεπψλ, γ) ΔΠΔΗΓΟΤΑ 

αλνηρηή επηζηνιή ηνπ ίδίνπ Γ. Ηαθψβνπ, έπεηαη ηεο 20.7.00, φηη «ην 140 η.κ. 

δήζελ πξνζηαηεπηηθφ δίρηπν (δηαθεκηζηηθή αθίζζα) είλαη 230 η.κ. (δηαθφζηα 

ηξηάληα)….», κε εξσηήκαηα θαη απνξίεο, θαη αίηεκα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθα-

ζεο δεκάξρνπ, δ) αίηεζε θαηαγγειία ηεο 24.7.2000 ζην Α.Σ.Π. Φαιήξνπ γηα ηελ 

ίδηα αηηία, ε) ηέζζεξεο θσηνγξαθίεο ηεο θαηαζθεπήο ηεο δηαθήκηζεο, ε) ε απφ 

27.7.2000 έθζεζε απηνςίαο ηεο Πνιενδ. Αξγπξ. κε «ηνπνζέηεζε ζηδεξνδνθψλ 

θαη αλάξηεζεο δηαθεκηζηηθψλ παλψ ζηηο δχν φςεηο ηεο νηθνδνκήο ρσξίο άδεηα 

…», κε ζρεηηθφ ζθαξίθεκα, ζη) έλζηαζε ηεο ΑΔΒΔ κε αξ.πξ. 10984/2.8.00 θαηά 

ηεο έθζεζεο απηνςίαο, δ) «Αλάθιεζε άδεηαο» κε αξ.πξ.14903/3.8.2000 κε 

ππνγξαθή Γ. Σζηηζάλεο, πξνο ΑΔΒΔ, κε πξφζθιεζε γηα απνμήισζε απζαίξε-

ησλ θαηαζθεπψλ θιπ, ε) πξνζθπγή ηεο ΑΔΒΔ ηεο 8.8.2000 ελψπηνλ ηνπ Γηνηθ. 

Πξση. Πεηξαηά θαηά ηεο αλάθιεζεο, ζ) αίηεζε ηεο 19.10.2000 ηεο ΑΔΒΔ, πξνο 

ην Γήκν, κε αξ.πξ. 19797/20.10.2000 κε ζέκα «πεξί αλαξηήζεσο δηαθήκηζεο» 

κε επηζχλαςε ζε απηή άδεηαο ηθξησκάησλ θιπ, η) εηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ. πξνο ην 

Γ γηα ηε κε αξ. 379/13.11.2000 θαη κεη αλαβνιή ηε 392/20.11.2000 απφθαζή 

ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο κε αξ.πξ. 19797/20.10.2000 

αίηεζεο ηεο εηαηξίαο ….», κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «νκφθσλα- απνξξίπηε-

ηαη», ηα) ΚΝνΒ 1999/741 κε λ.2696/99 «Κχξσζε ηνπ Κσδ. Οδηθήο Κπθι/ξίαο», 

ηβ) ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, θ. Ηνχιηνο-Οθηψβξηνο 2000, κε ηίηιν «Υαξηζηηθή 

δηαθήκηζε», φπνπ πέξαλ ησλ άιισλ, αλαθέξεηαη φηη γηα λα θξαηεζεί … θαζπ-

ζηέξεζε, ζεψξεζε φηη έπξεπε λα έρεη ηε γλψκε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ, δηφηη 



ζα έπξεπε λα εηζέιζεη ζε ηδησηηθφ ρψξν θαη… ζα παξαλνκνχζε, θαη φηη κέρξη ην 

ηέινο Οθησβξίνπ 2000 ε δηαθήκηζε δελ είρε θαζαηξεζεί, 

ηβ) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηε κε αξ. 338/13.12.1999 απφθαζε 

γηα Σέιε Γηαθήκηζεο, κε επηζεκάλζεηο φηη «παξακέλεηε ζηα ίδηα. Κακία πλνή. 

Πλεπκαηηθή νθλεξία», φηη γηα ηηο ΕΧΝΔ δελ έθαλαλ ηίπνηα, φηη «ζαο είρακε 

πξνηείλεη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ λα κελ είλαη κφλν ρσξηθή, ηνπηθή, 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ θπθινθνξηαθή ππθλφηεηα ηνπ δξφκνπ. αο είρα-

κε πξνηείλεη ΑΤΞΖΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ θαη θαηά ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ θαη ΔΗΓΟ 

δηαθεκίζεσλ π.ρ. δηαθεκίζεηο ηζηγάξσλ, θαπλνχ, πνχξσλ θιπ. . . . .Αιιά ζα 

δερφκαζηε θαη ΜΔΗΧΜΔΝΟ (ζπληειεζηή) π.ρ. γηα δηαθήκηζε βηβιίσλ ηνπ ΔΚΔΒΗ, 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ΓΖΠΔΘΔ θι», φηη έγηλαλ 1 ή 2 απνμειψζεηο, θαη κεηά 

ηίπνηα, φηη δελ εθηειεί ε δηνίθεζε ηελ απφθαζε Γ ηνπ 1997 γηα ηηο πηλαθίδεο 

ζηηο ηαξάηζεο, φηη αλέρεηαη ηελ ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΖ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθί-

δσλ ζηα ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ ελψ απηά είλαη γηα ηνπο πεδνχο, πνπ ζπληζηά θη αζέκηην 

αληαγσληζκφ, φηη ζε έιεγρφ καο, έρεη παξαδερηεί (αξρέο επη.1999) φηη ε ζχκ-

βαζε κε ηελ εηαηξία έρεη ιήμεη απφ 30.6.1999, θαη φηη ΑΤΘΑΗΡΔΣΑ θαη ΠΑΡΑ-

ΝΟΜΑ εμαθνινπζεί λα ηνπνζεηεί δηαθεκίζεηο ζηηο ζηάζεηο ησλ ιεσθνξείσλ, θαη 

φηη (ελψ ηφηε) δήισζαλ φηη ΑΜΔΑ ζα θξφληηδαλ γηα ηελ θαζαίξεζή ηνπο, απηέο 

«δνπλ θαη βαζηιεχνπλ», φηη δελ έθεξαλ ζέκα γηα ηηο πεηξειατθέο εηαηξίεο, ηγ) 

αίηεζή κνπ 26.6.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 12770/30.6.2000  γηα ιήμε ζχκβα-

ζεο δηαθεκίζεσλ κε ιεσθνξεία απφ Ηνχλην 1999, θαη πξνθήξπμε λένπ δηαγσλη-

ζκνχ, ηγ.1) εηζήγεζε ηεο ΟΤ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.405/11.12.2000 απφθαζή 

ηνπ, κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ ηειψλ δηαθήκηζεο έηνπο 2001», 

ηδ) ζρέδην ηνπνζέηεζήο κνπ κε επηζεκάλζεηο, ηε) εηζήγεζε ηεο ΟΤ ζην Γ γηα 

ηε κε αξ. 481/17.12.2001 απφθαζή ηνπ γηα ην ίδην ζέκα γηα ην έηνο 2002, ηε) 

εηζήγεζε κε αξ.πξ. 5526/15.3.2002 θαη ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ, 

γηα ηε κε αξ. 108/17.4.2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ρψξσλ γηα 

δηελέξγεηα δηαθήκηζεο», ηζη) εηζήγεζε ηεο 12.11.2002 πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ. 

384/18.11. 2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ή κε ζπληει. ηειψλ 

δηαθήκηζεο έηνπο 2003», ηδ) εηζήγεζε ηεο ΟΤ κε αξ.πξ. 24577/12.11.2003 



πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.532/24.11.2003 απφθαζή ηνπ, γηα ην ίδην ζέκα γηα ην 

2004, ηε) ζρέδην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ απφθαζε απηή, κε επηζεκάλζεηο, σο 

θαη ζην παξειζφλ, ηζ)εηζήγεζε ηεο ΟΤ κε αξ.πξ. 23224/ …10.2004 πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ. 470/29.11.2004 απφθαζή ηνπ, γηα ην ίδην ζέκα, γηα ην έηνο 2005, 

θ) απφθαζε 248/22.4.2005 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

εθκίζζσζε δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηελ ΑΝΔΓΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.2946/01 θαη ηνπ άξζξνπ 253 ηνπ ΠΓ 410/95» κε απφθαζε ΤΠΔΡ 13, ΚΑΣΑ 8 

(Κνλδχιεο,Θσκ.,Πέηζαο,Φνπζη,Οξθαλφο,Υαηδάθε,Παπαληθνιάνπ,Σζηηζάλεο), 

θα) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ Κ.Μαληδ., ηεο 17.5.2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

259/18.5.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ 

κειψλ ζηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο ηηκήκαηνο ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ πνπ ζα 

εθκηζζσζνχλ ζηελ ΑΝΔΓΑ», θβ) ζρέδην «πκθσλεηηθνχ κίζζσζεο» απφ Γήκν 

πξνο ΑΝΔΓΑ σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 258/18.5.2005 απφθαζή ηνπ, θγ) 

απφθαζε 258/2005  ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΤΠΔΡ 13, ΚΑΣΑ 8 (νη ηεο ΑΝΚΑ θαη 

Θσκ.), ΛΔΤΚΟ 1 (Γ. Ληαθφπνπινο), θδ) δηάθνξεο εηζεγήζεηο ηεο ΟΤ, πξνο ην 

Γ γηα ηηο κε αξ. 453, 454, 455, 456, 457, 458 ηεο 5.10.2005 απνθάζεηο ηνπ κε 

ζέκα «Δπηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ/ζηνλ …φλνκα/επσλπκία .. γηα παξάλνκε 

ππαίζξηα δηαθήκηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 λ.2946/01», θε) εηζήγεζε ηεο ΟΤ 

κε αξ.πξ.25881/8.11.2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 508/16.11.05 απφθαζή ηνπ 

γηα ηέιε γηα ην έηνο 2006, θζη) απφζπαζκα ηεο κε αξ.13/3.2.2006 απφθαζεο 

Γηνηθ. ΑΝΔΓΑ γηα ηελ εθκίζζσζε πιαηζίσλ δηαθήκηζεο, σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ.50/15.2.06 απφθαζή ηνπ, θαη απφθαζε 50/15.2.06, θδ) εηζεγήζεηο ΟΤ,  πξνο 

ην Γ, γηα ηηο κε αξ.328,  329/26.7.2006 απνθάζεηο ηνπ, κε ζέκα ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ θιπ,  θε) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.334/26.7.06 απφθαζή 

ηνπ, κε ζέκα «Πξνηεηλφκελεο ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ πφζηεξ 

πεδνδξνκίνπ (κπαξηέξα)», θζ) εηζήγεζε ηεο ΟΤ ηεο 3.11.2006 γηα ηε κε αξ.435/ 

26. 11.2006 απφθαζή ηνπ, γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηειψλ θιπ, γηα ην 2007. 

Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 7.8.1991 Γήκνο Αζελαίσλ: Γηθή καο ε αξκν-

δηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη ηηο θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ, Ζι. θαιαίνο 

(αληηδήκαξρνο): «Αλ ε ΑΛΜΑ ζέιεη πφιεκν ζα ηνλ έρεη», ηεο 24.8.1999 Σν ΟΥΗ 



ηεο Κέλπαο (= απαγφξεπζε ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζε πεξηνρέο 

ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ), ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθά-

δαο 24.6.1995 Σέινο ζηελ απζαίξεηε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

17.2.1999 Πξνζθπγή θαηά δεκνηηθνχ ηέινπο, ηεο 23.6.00 Μειίζζηα, Σα πεδν-

δξφκηα ζηνπο πεδνχο, απνκαθξχλνληαη απζαίξεηεο επεκβάζεηο, ηεο 11.1.2000 

Γάγγξαηλα νη παξάλνκεο πηλαθίδεο, ηεο 27.4.2005 ηνλ Άιηκν, Ση γίλεηαη κε ηηο 

δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο;;, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 29.7.1999 Δηδηθφ ζψκα ειεγθηψλ 

γηα ην πεξηβάιινλ ζε λέν λφκν, Καη πξάζηλνη ξάκπν απφ Λαιηψηε, ηεο 2.12.00 

Λαιηψηεο: Οη δήκνη λα απνκαθξχλνπλ ηηο πηλαθίδεο ηνπ αίζρνπο, ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ, ρσξίο εκ/λία, Αιηκνο, πλερίδεηαη ην μήισκα…, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 

Γεθέκβξηνο 2000, Γηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, ΒΖΜΑ ηεο Απηνδηνίθεζεο ρσξίο 

εκ/λία, Μείσζε ηέινπο δηαθήκηζεο ππέξ ΟΣΑ ζην θνξνινγηθφ λνκνζρέδην. 

 

Σ Ρ Ο Π Ο    Υ Ρ Δ Χ  Ζ   ηεο  Α Π Ο Υ Δ ΣΔ Τ  Ζ  

 χληνκε ζεκείσζε: Ζ δηνίθεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ 1982, αλέιαβε ηελ 1.1.1983. Δίρα νξηζηεί αληηδήκαξρνο Καζαξηφηε-

ηαο (Πεξηβάιινληνο, ιέγεηαη ζήκεξα) γηα ηα έηε 1983-1984. Σν πξφβιεκα ηεο 

απνρέηεπζεο ήηαλ ηεξάζηην απφ πξηλ, ζε φιε ηελ Διιάδα. ηνπο επεθηεηλφκε-

λνπο = «πεξηαζηηθνχο» Γήκνπο (φπσο θη ν Άιηκνο), νη «απνξξνθεηηθνί» βφζξνη 

ήηαλ ν βαζηθφο ηξφπνο απνρέηεπζεο ησλ νηθηαθψλ ιπκάησλ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζπιιέγνληαλ απφ βπηηνθφξα, πνπ θπθινθνξνχζαλ θαηά εθαηνληάδεο 

ζηνπο δξφκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Πνιιέο θνξέο νη βφζξνη πιεκκχξηδαλ θαη ε 

δπζνζκία ήηαλ αθφξεηε. Ζ ξχπαλζε ηνπ επίγεηνπ θαη ππφγεηνπ πεξηβάιινληνο 

ήηαλ ηεξάζηηα. Ο Οξγαληζκφο Απνρέηεπζεο Πξσηεπνχζεο (ΟΑΠ) αδπλαηνχζε 

λα επεθηείλεη ην δίθηπν απνρέηεπζεο, φρη κφλν ην ηνπηθφ, αιιά θαη ην θεληξηθφ = 

ηνπο ζπιιεθηήξεο αγσγνχο πνπ έθηαλαλ ζην Κεξαηζίλη θαη έξξηρλαλ ηα ιχκαηα 

ζηε ζάιαζζα !! (δελ είρε θαηαζθεπαζηεί αθφκα ν ζηαζκφο θαζαξηζκνχ ηεο 

Φπηηάιεηαο!!). Οη Γήκνη κε αγψλεο είραλ δηεθδηθήζεη θαη είρε ζεζκνζεηεζεί (λ. 

1068/1980) ε αξκνδηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δεκνηηθνχ απνρεηεπηηθνχ 



δηθηχνπ απφ απηνχο, κεηά απφ κειέηε ηνπ ΟΑΠ, ν νπνίνο είρε κεηνλνκαζηεί ζηε 

γλσζηή ΔΤΓΑΠ. Ζ δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, βαξχλεη θαηά 

ην λφκν ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ. Ζ πξνεγνχκελε δηνίθεζε Π. Σδηβαλίδε 

(1975-1982) είρε ιάβεη απφθαζε γηα θαηαβνιή ηεο δαπάλεο κε 40% πξνθα-

ηαβνιή θαη ην ππφινηπν ζε 6 δφζεηο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Καζεκεξηλά παξέιαπλε 

απφ ην γξαθείν ηνπ Γεκάξρνπ Βαζίιε Ξέλνπ-Γηαβξηέιε, πιήζνο ζπκπνιηηψλ 

καο, πξνθεηκέλνπ κε πξνθνξηθή απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, λα ακβιπλζεί ην 

βάξνο ηεο πην πάλσ πξνθαηαβνιήο θαη ησλ δφζεσλ, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα 

πιεξψζνπλ. Εεηνχζαλ δειαδή, εθφληεο άθνληεο, «ξνπζθέηη» (νχηε θη ν Β.Ξέλνο 

ην ήζειε). Αληί λα γίλνληαη «ξνπζθέηηα» πξφηεηλα θη έγηλε δεθηφ ζην «πξνζπκ-

βνχιην» ηεο πιεηνςεθίαο, λα ζπληάμσ πξφηαζε γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζεο, κε 

δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. ηηο αξρέο ηνπ 1983 νη πεξηζζφηεξεο νηθνδν-

κέο ζην Άλσ Καιακάθη ήηαλ ηζφγεηεο ή δηφξνθεο, κε ιίγεο πνιπθαηνηθίεο 

(θπξίσο ζην Κάησ Καιακάθη θαη ηελ πεξηνρή Γθξψκαλ, ε «αληηπαξνρή» δελ είρε 

ζαξψζεη ηα πάληα). Έηζη ζηελ πξφηαζε θαη απφθαζε πξνβιεπφηαλ κηθξφ 

πνζνζηφ πξνθαηαβνιήο γηα κνλφξνθα ή δηφξνθα θηίξηα (φπνπ θαηνηθνχλ κία ή 

δχν νηθνγέλεηεο) θαη πνιιέο δφζεηο, ελψ γηα ηηο πνιπθαηνηθίεο πξνβιεπφηαλ 

κεγάιε πξνθαηαβνιή θαη ιίγεο δφζεηο (αθνχ ε δαπάλε ζα επηκεξηδφηαλ ζε πνι-

ιά δηακεξίζκαηα θαη νηθνγέλεηεο, θαη έηζη θαη πάιη κηθξά ζα ήηαλ ηα πνζά). 

Πξνηάζεθε θαη απνθαζίζηεθε ε κε θαηαβνιή ζηελ ΔΤΓΑΠ πνζνζηνχ 22% γηα 

ηηο κειέηεο πνπ έθαλε!!  Σν ζέκα ςεθίζηεθε νκφθσλα ζην Γ.., απφθαζε 49/30. 

3.1983. (Ηζσο γξάςσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ζθνδξέο αληηξξήζεηο ηνπ Γηεπζπληή 

ηνπ Γήκνπ καθαξίηε Ησάλλε Γηαλλαθφπνπινπ, πνπ δηαηχπσζε θαη ζε ζχζθεςε 

πνπ έγηλε γηα ην ιφγν απηφ, «γηα παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ πνιηηψλ»!!, (δηφηη ηελ εθιάκβαλε κε ηελ ζρνιαζηηθή/ηππηθή κνξθή 

ηεο, ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο), ή ηηο αξλήζεηο έγθξηζεο ηεο 

απφθαζεο απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά, ηελ παξέκβαζε (κεηά 

απφ επίζθεςε θαη πίεζε ηνπ Β.Ξ.Γ.) γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Ννκάξρε Πεηξαηά 

Βαζίιε Παπαδφπνπινπ – δελ ζπκάκαη εάλ έδσζε «εληέιιεζζε» ή ππφγξαςε ν 

ίδηνο. Μεηά ηελ απφθαζε απηή ζηακάηεζαλ ηα αηηήκαηα/«ξνπζθέηηα». 



Ζ θαλνληζηηθή απφθαζε απηή, ηζρχεη αθφκα (= 2018) ζην Γήκν, κε 

ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο, εάλ έγηλαλ θαη απηέο. Δμππεξέηεζε ην ζθνπφ ηεο.  

Ζ απφθαζε (θαη ελεκεξσηηθφ θείκελν) δεκνζηεχηεθε α)ζην 3νθχιιν/ 

Οθηψβξηνο 1983 ηνπ «Μεληάηηθνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ» πνπ εμέδηδε ν Γήκνο 

ηελ πεξίνδν εθείλε (βι. ζε θεθάιαην «Δθδφζεηο Γήκνπ»), β) ζην ηεχρνο Ματνπ-

Ηνπλίνπ 1983, ζηηο ζει. 40-44, ηνπ πεξηνδηθνχ «ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» (βι. 

γη απηφ θαη πην θάησ, θεθάιαην «Βηβιία, ηεχρε θαη πεξηνδηθά γηα ηελ Σ.Α. ζ. …) 

φπνπ δεκνζηεχνληαη α) ε απφ 7.7.1983 επηζηνιή (ζπλέηαμα εγψ, απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν δηφηη είρα θάλεη ηηο ζπλελλνήζεηο) ηνπ δεκάξρνπ Β. Ξέλνπ-Γαβξηέιε 

πξνο ην πεξηνδηθφ, θαη, β) ε 49/30.3.1983 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ηεο Απνρέηεπζεο. Δπίζεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ζην Γ, 

είρα ζπληάμεη θαη έθαλα ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο, θαη έδσζα κε παξαδείγκαηα 

φζεο δηεπθξηλίζεηο ρξεηάδνληαλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο δ.ζ.. Ζ 

δεκνζίεπζε έγηλε, κεηά απφ παξάπνλα (γηα ηελ «ακέιεηά» κνπ λα ηε ζηείισ) θαη 

πίεζε πξνο εκέλα απφ ηνλ Παλ. Παπαγηάλλε, κεηά απφ ζπδήηεζε πνπ είρακε, 

ζε θάπνηα απηνδηνηθεηηθή ζπλάληεζε, θαη αλαθνίλσζε πξνο απηφλ ηεο απφθα-

ζεο πνπ είρακε ιάβεη. Ηθαλνπνίεζα ηελ «απαίηεζή» ηνπ. Μεηά ηε δεκνζίεπζε 

δέρηεθα (θαη ν Β.Ξ.Γ.) δεθάδεο ηειεθσλήκαηα απφ δεκάξρνπο/ αληηδεκάξρνπο 

απφ πνιινχο δήκνπο  ηεο Διιάδαο, γηα ιεπηνκέξεηεο θαη πξνζαξκνγέο ζηα 

δηθά ηνπο, κε ζθνπφ λα ιάβνπλ θαη εθείλνη, παξφκνηα απφθαζε. 

ΚΚΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ Αιίκνπ: Πξνθήξπμε (θνκκέλε) κε ηίηιν «ρη ζηηο ραβνχδεο 

ρσξίο άκεζεο απνθάζεηο γηα κία κφληκε ιχζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ». 

  

 

 

 

 



    Κεθάιαην ηξίην  

 Β Η Β Λ Η Α  -- ηεχρε  - πεξηνδηθά γηα ηνλ Άιηκν  

--- Γηψξγνπ καξάγδε, πξψελ Πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο Καιακαθίνπ – γηαηξνχ, κε 

ηίηιν «Σν ΚΑΛΑΜΑΚΗ, ησξηλφο Γήκνο Αιίκνπ. ηνηρεία ηαπηφηεηαο κηαο Πφιεο, 

Ηζηνξηθφ αθήγεκα, 1988, ζειίδεο 157 θσηνηππεκέλεο κε ηελ έλδεημε «πξνδε-

κνζηεπζε/ πξνεθηχπσζε». Κείκελν θαη θσηνγξαθίεο. Σειηθά, απφ φζα γλσξίδσ, 

δελ εθδφζεθε σο βηβιίν, αιιά δσξήζεθαλ θσηνηππίεο ηνπ απφ ην ζπγγξαθέα 

ζε ιίγα πξφζσπα. Δγψ έιαβα θσηνηππία απφ ην ππάξρνλ αληίηππν ζην Γήκν. 

*** Ραυκφλδνπ η. Παπακαλψιε, βηβιίν κε ηίηιν «Σν παιηφ Καιακάθη», Αλακλή-

ζεηο απφ ην παξειζφλ, 2005, ζει. 106. Καη θσηνγξαθία ηνπ παιαηνχ Καιακα-

θίνπ, κε πξφζθιεζε γηα ηα εγθαίληα ηεο νκψλπκεο  έθζεζεο θσηνγξαθίαο. 

*** Γεσξγίνπ Γεξνπιάλνπ: «Σν θνπηαιάθη φκσο δελ έζπαζε. . .» εθδφζεηο Γθν-

βφζηε 2004. Έλζεηα ζε απηφ: α) ζειίδα ηεο εθ. ΒΖΜΑ- βηβιία, κε παξνπζίαζε 

ηνπ απφ ηε Μαξία Καξαβία, ηεο 16.5.2004, β) Πξφζθιεζε ηνπ Γ ηνπ Πνιηηηζηη-

θνχ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ Αιίκνπ, γηα ηε παξνπζίαζή ηνπ απφ ηηο Δβε Σνπ-

ινχπα, αξραηνιφγν, Μαξία Καξαβία, δεκνζηνγξάθν, Γεψξγην Γεξνπιάλν, νηθν-

λνκνιφγν, ηέθαλν Γεξνπιάλν, θαζεγεηή ρεηξνπξγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Επξίρεο 

ηελ 9.3.2004. Κπξίσο γηα ην ΚΣΖΜΑ ΣΡΑΥΧΝΔ αιιά θαη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηνπ Αλσ Καιακαθίνπ θαη Αιίκνπ. 

*** Γεσξγίνπ Γ. Καξαληθφια, επηέκβξηνο 1966: Αλαηχπσζε ζε βηβιίν/ηεχρνο, 

ηνπ ξεπνξηάδ ηεζζάξσλ ζπλερεηψλ ηεο 6 Μαξηίνπ 1966, ζηελ εθεκεξίδα ΝΔΟ 

ΑΝΔΝΓΟΣΟ  ηνπ ζπγγξαθέα, κε ηνπηθά πξνβιήκαηα ηνπ Άιηκνπ. 

*** Πνιχδσξνο Γ. Καιαζάθεο, εθηεισληζηήο, αληηπξφεδξνο ηνπ δηαιπζέληνο 

Οηθνδνκηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δθηεισληζηψλ. Δπηζηνιή  «Σξάρσλεο 9.3.1966» 

ζηελ εθ. ΑΝΔΝΓΟΣΟ γηα ην πην πάλσ ξεπνξηάδ, κε επηβεβαίσζε ησλ πξν-

βιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο (ηφηε) Κνηλφηεηαο Καιακαθίνπ. 



*** Υξήζηνπ ηαχξνπ-Δηξήλεο ηαχξνπ, 27.8.1998: Σεχρνο θαηαγξαθήο/ έξεπ-

λαο κε ηίηιν «Σνπσλχκηα – Δθθιεζίεο – Αξραία Μλεκεία», θαη γηα ηνλ Άιηκν (θαη 

γηα Διιεληθφ, Άγην Γεκήηξην θιπ). (Ο Υξ.ηαχξνπ {θαη ε παηξηθή νηθνγέλεηά 

ηνπ} θαηνηθνχζε γηα πνιιά ρξφληα ζην ΄Αλσ Καιακάθη, θαη φηαλ λπκθεχηεθε 

κεηνίθεζε ζηα Γιπθά Νεξά). 

***Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε, θαη επαλάιεςε Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Αιίκνπ, θαξκαθν-

πνηνχ, δίθπιιν κε ηίηιν «Θνπθπδίδεο ν Αιηκνχζηνο» κε ππνγξαθή Α.Αιηκηψηεο, 

ηνπ ηδίνπ, δίθπιιν κε ηίηιν «Ο Γήκνο Αιίκνπ, απφ ηνπο αξραηφηαηνπο πξντζην-

ξηθνχο ρξφλνπο», θαη, «Άιηκνο, βνηαληθή πξνέιεπζε» γηα ην θπηφ ΄Αιηκνο. 

--- Νίθνπ Μ. ηεθάλνπ, δίθπιιν κε ηίηιν «Ζ κεγάιε αμία ησλ αξραηνινγηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ζεζαπξψλ ηεο πεξηνρήο καο», ηζηνξηθαί ζεκεηψζεηο θαη ζθέςεηο. 

*** Έθζεζε θσηνγξαθίαο 8-14 Ματνπ 2006, «Σν παιηφ Καιακάθη, κέζα απφ 

θσηνγξαθίεο ηνπ ρζεο», απφ ην αξρείν Ραυκφλδνπ Παπακαλψιε. 

*** Υξηζηίλα Λαιηψηνπ-Μνξθσληνχ, ηζηνξηθφο-ζπγγξαθέαο, Γηδάθησξ Παλεπη-

ζηεκίνπ Αζελψλ, ηξία θχιια απφ ην πεξηνδηθφ Clever, κε ηίηινπο Σξάρσλεο, 

Λφθνο Παλί, θαη, Θεζκνθφξηα. ρσξίο ρξνλνινγία. 

*** ΟΚΑΝΑ – Οξγαληζκφο θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, Αζήλα 1999. ΑΘΖΝΑΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΖ ηνπ ΑΝΘΡΧΠΟΤ – Δηαηξεία πξναγσγήο εξεπλψλ αλζξσ-

πίλσλ ζρέζεσλ, κε ζέκα: «Αλίρλεπζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ δσήο 

ζηνπο δήκνπο  Α ι ί κ ν π, Αξγπξνχπνιεο, Γιπθάδαο, Διιεληθνχ». Οκάδα 

πξνγξάκκαηνο Αλίρλεπζεο: Τπεχζπλε Μίλα Πνιέκε-Σνδνχινπ, Γξ Φπρνινγίαο 

θαη κέιε: σηήξεο Υαξαιακπίδεο, αξρηηέθηνλαο, Μαξία Οζίπσθ, θνηλσληθή 

ιεηηνπξγφο, Θνχιε ηάτθνπ, εθπαηδεπηηθφο. 

  Δ Κ Γ Ο  Δ Η    Γ Ζ Μ Ο Τ    Α Λ Η Μ Ο Τ 

--- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, έθδνζε Αχγνπζηνο 2006 (δεκαξρηαθή πεξίνδνο Κσλ. 

Μαληδνπξάλε): «ΑΛΗΜΟ, φςεηο ηεο ηζηνξίαο, ηεο πφιεο θαη ηνπ Γήκνπ», ηφκνο 

κεγάινπ ζρήκαηνο, 325 ζειίδεο, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Απφ ηελ 



αξραηφηεηα (ζπγγξαθέαο Κσλζηαληίλα Καδά-Παπαγεσξγίνπ), έσο ηε ζχγρξνλε 

επνρή θαη ην 2006 (ζπγγξαθέαο Μαξγαξίηα Κιαδηά). Γελ θαηαζέησ. Τπάξρνπλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε έθδνζε ηνπ Γήκνπ καο, θαη αληηθεηκεληθή θξίζε, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ζπκθσλίεο ή δηαθσλίεο γηα ην πεξηερφκελν ή ηε δηάηαμε ηεο χιεο. Ο 

ηφηε δήκαξρνο είρε απνζηείιεη ζηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, 

ηελ «πξψηε γξαθή» πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζνπλ γεληθέο ή εηδηθέο παξαηε-

ξήζεηο. Απάληεζα κε θείκελν πνπ ππνδείθλπε ηελ, θαηά ηε γλψκε κνπ, κέζνδν 

ζπγγξαθήο, αιιά θαη εηδηθφηεξεο παξαηεξήζεηο/ αζηνρίεο ηνπ θεηκέλνπ.  

 Καηαζέησ: α)  Δηζεγήζε ζην Γ.. θαη απφθαζε 455/8.10.2003 γηα έθδν-

ζε ηνπ βηβιίνπ, β) Δπηζηνιή δεκάξρνπ κε αξ. πξ.16697/9.7.2004 πξνο Α.Θ. 

επηθεθαιήο «πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν» (ην ίδην είρε απνζηείιεη θαη 

ζηνλ Α.Αινχθν), κε ην νπνίν κνπ απφζηειλε εκπηζηεπηηθά ην «πξνζρέδην» γηα 

παξαηεξήζεηο, επηδηψθνληαο θιίκα ζπλαίλεζεο, γ) ην θείκελν ηεο πξψηεο 

γξαθήο, σο είρε δηακνξθσζεί, δ) θείκελφ κνπ κε αξ. πξση. 17136/15.7.2004 κε 

γεληθέο θαη εηδηθέο παξαηεξήζεηο κνπ, ε) θείκελν δεχηεξεο γξαθήο (κεηά ηηο 

δηνξζψζεηο/ζπκπιεξψζεηο), ζη) πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 26.9.06 θαηά 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ «ιεπθψκαηνο», δ) εηζήγεζε Μάξηνπ θνξηζή ζην Γ.. ηεο . 

. . . . . . . . κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηε δηάζεζε ηνπ βηβιίνπ κέζσ ηεο ΑΝΔΓΑ, ε) 

απφθαζε Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε αξ.πξ. ΤΠΠΟ/ΟΗΚΟΝ/Σκ.Δηδ.Λνγ./ 34411/ 

25.4.2005 θαη αξ.απφθαζεο 625 (Α), πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 10188/105.2005 κε 

ζέκα «Δπηρνξήγεζε απφ πηζηψζεηο εηδηθνχ ι/ζκνχ Νν. 234372/1», θαη 

εηδηθφηεξα «Δπηρνξεγνχκε ην Γήκν Αιίκνπ κε ην πνζφ ησλ 30.000 επξψ γηα ηελ 

έθδνζε βηβιίνπ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Αιίκνπ», σο εηζήγεζε γηα ηε 

κε αξ. 266/18.5.2005 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

--- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, έθδνζε 2006 (= δεκαξρία Κψζηα Μαληδνπξάλε) : Σα 

Πξαθηηθά ηνπ 3νπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ γηα ην Θνπθπδίδε. Δίλαη ζεκαληηθή, δηφηη 

είλαη ην κφλν ζπκπφζην, απφ ηα ηέζζεξα, γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ πξαθηηθά. Γελ 

θαηαζέησ. Τπάξρνπλ πνιιά αληίηππα. 



--- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, Μεληάηηθν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Υσξίο αλαγξαθή 

ππεπζχλνπ γηα ηελ έθδνζε. θχιιν 1= Μάξηηνο 1983 (κε ηα νλφκαηα απηψλ πνπ 

εθιέρηεθαλ απφ ην Γ.. ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ), 2= Ηνχληνο 1983, 3 = 

Οθηψβξηνο 1983 (κε α) θχξην ζέκα κε ηίηιν «Νένο ηξφπνο ρξέσζεο ησλ απνρε-

ηεπηηθψλ αγσγψλ», ρσξίο ππνγξαθή, φπσο φια ηα θείκελα, αιιά γξακκέλν 

απφ εκέλα, θαη, β) δεκνζίεπζε ηεο Απφθαζεο  ηνπ Γ.. γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζεο 

ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, φπσο ηελ είρα εηζεγεζεί, βιέπεηε ζην θεθάιαην 

«Καλνληζηηθή πγθξφηεζε Γήκνπ»), θαη «Δηδηθή έθδνζε γηα ηα πλνηθηαθά πκ-

βνχιηα»«Φεθίδνπκε ζηηο 21 Οθξσβξίνπ 1984» (απηνλφεηνο ν ρξφλνο έθδνζεο). 

--- ηεχρε ηνπ «ΓΖΜΟίσο Γειηίν επηθνηλσλίαο Γήκνπ Αιίκνπ», ηεχρε Φεβξνπ-

άξηνο 2000, έσο Ηνχληνο 2002, απφ 1 έσο 8 (ηα πεξηζζφηεξα δηπιά ή ηξηπιά), 

έθδνζεο  ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, θαη, ελλνείηαη, κε ρξήκαηα ησλ δεκνηψλ. 

 εκείσζε: Καηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε, θαη δεδνκέλνπ 

φηη δηαθεξπγκέλνο ζθνπφο ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ, θαη φηη ε δαπάλε 

βάξπλε ην Γήκν/ δεκφηεο καο, δεηήζεθε απφ ηελ αξρή, απφ ηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ, ε 

παξαρψξεζε κηαο ζειίδαο ζε θάζε ζπγθξνηεκέλε δεκνηηθή θίλεζε (θαη ζπκβη-

βαζηηθά/ ππνρσξεηηθά ζε απηέο πνπ εθπξνζσπνχληαλ ζην Γ..), ψζηε λα 

θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ ζεκάησλ, θαη λα κελ απνηππψλεηαη κφλν ε 

άπνςε ηεο Γηνίθεζεο. Ζ δηνίθεζε Αινχθνπ, αξλήζεθε πεηζκαηηθά ηελ απνδνρή 

ηεο πξφηαζεο, θαη αξληφηαλ θαη εμαθνινχζεζε απηή κεηά ηελ έθδνζε θάζε 

ηεχρνπο θαη έσο ηνλ Ηνχλην 2002 (παξακνλέο εθινγψλ). Αθνχ ήζειαλ λα έρνπλ 

θαη λα είλαη (θαη θνηλή ήηαλ ε πεπνίζεζε φηη ήηαλ) πξνπαγαλδηζηηθφ έληππν ηεο 

«Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο» (= Αι. Αινχθνπ), κε δαπάλε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. 

--- ηεχρε ηνπ «δεκνζίσο ελεκεξσηηθή έθδνζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», ηεχρνο 1 = 

Γεθέκβξηνο 2003, κε ηε δηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε, κε δηαθνξεηηθφ ζρήκα θαη 

ζρεδηαζκφ. Δίκαη βέβαηνο φηη δελ εθδφζεθε, αιιηψο δελ δηαζψζεθε, άιιν. 

 εκείσζε: Καη πάιη ηέζεθε απφ εκέλα ην πην πάλσ δήηεκα ζηε δηνίθεζε 

Κσλ. Μαληδνπξάλε (ηψξα, αθνχ είρε ράζεη ηηο εθινγέο, ππεξζεκάηηδε θαη ν Αι. 

Αινχθνο !!), ε δηνίθεζε Μαληδνπξάλε ην δέρηεθε θαη έηζη ζηηο ζει. 15, 16 θαη 17, 



δεκνζηεχνληαη νη απφςεηο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ Νέα Γεκνηηθή Αληίιεςε 

(Κ.Μαληδ.), Αλαλεσηηθή Κίλεζε (Αι.Αι.) θαη πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Αιηκν. 

*** ΑΛΗΜΟ – ALIMOS, ηξίγισζζε (ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά), έθδνζε ηεο 

ΑΝΔΓΑ= Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Αιίκνπ, ηεχρνο ζ.36 κε εηζαγσγή 

Αξγχξε Αξγπξίνπ θαη θσηνγξαθίεο κε ζρφιηα. Υσξίο ρξνλνινγία. 

*** ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: ηεχρνο κε ηίηιν: «PROFILE, Alimos 1995» ζει.5, ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο φλνκα ζπληάθηε. Οχηε πξνθαλή ζθνπφ. 

*** ΑΛΗΜΟ – ALIMOS GREECE, έθδνζε Γήκνπ Αιίκνπ, ηεχρνο ζει. 28, κε 

θσηνγξαθίεο, ρσξίο πξφινγν. 

**ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ – MUNICIPALITY OF ALIMOS, δίγισζζε (ειιεληθά, 

αγγιηθά) έθδνζε, ηεχρνο ζε καθξφζηελν ζρήκα, κε εηζαγσγή ηνπ Αιέθνπ 

Αινχθνπ. πξξακκέλν κε πεξηειηζζφκελν ζχξκα. Υσξίο ρξνλνινγία. 

--- Καλνληζκφο θαζαξηφηεηαο Γήκνπ Αιίκνπ, Άιηκνο 1984, 2003 (ηξία φκνηα 

αληίηππα) θαη 2009, (βι. ζε θεθάιαηα γηα Σέιε Καζαξηφηεηαο θη Απνθνκηδή). 

Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ    ηνπηθέο 

Πξνθαηαξθηηθή ζεκείσζε- επηζήκαλζε:  Δθηφο απφ ηηο πην θάησ εθεκεξίδεο θαη 

θχιια, είλαη βέβαην φηη ζε άιινπο θαθέινπο, ππάξρνπλ θαη άιια θχιια απηψλ 

(ηα νπνία κπνξεί λα ιείπνπλ απφ ηε ζεηξά), θαη ηα νπνία αθνξνχλ ή αγγίδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηνπ θάζε θαθέινπ. Έθξηλα φηη πξέπεη λα ηεζνχλ ζε απηφλ. 

  Π Α Ρ Δ Μ Β Α  Ζ   ζηνλ  Α ι η κ ν 

*** Δμήληα έλα (61) θχιια ηεο εθεκεξίδαο, δειαδή ΟΛΑ φζα εθδφζεθαλ, κε 

αξίζκεζε απφ 1 κε εκεξνκελία 28.7.1990, έσο ην δηπιφ 87-88 κε κήλεο Αχγνπ-

ζην –Ννέκβξην 2008. Λφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ (ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

έθδνζή ηεο ηα ρξήκαηα απφ ηελ «απνδεκίσζε» γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπλε-

δξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ρξήκαηα κειψλ ηεο πληνλ. Δπ. σο πξνζθνξά) ε έθδνζε 

δελ ήηαλ ζπλερήο γη απηφ θαη πνιιά ηεχρε ήηαλ ΓΗΠΛΑ (κε δχν αξηζκνχο). 

Φαηλνκεληθά ιείπνπλ ηα θχιια 55, 66 θη 75 (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ΓΔΝ ιείπνπλ 

ηα θχιια, αιιά νη αξηζκνί κφλν) θαη ην θχιιν 18-19 αληηζηνηρεί ζην θχιιν 17-



18. Ζ έιιεηςε εκπεηξίαο πξνθχπηεη απφ ην πξψην θχιιν, ζηγά-ζηγά φκσο κεηψ-

λεηαη, δηφηη (εθηηκψ) ηα επφκελα θαιπηεξεχνπλ θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ 

άξζξσλ, αιιά θαη ε παξνπζίαζή ηνπο. Σν ηειεπηαίν νθείιεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ 

Θέκε Γαιέδηνπ, ν νπνίνο (εθηφο απφ ηα θείκελα πνπ θαηά θαηξνχο έγξαθε) 

πξφηεηλε (θαη αιιάδακε κεξηθνχο) νξηζκέλνπο ηίηινπο, γηα λα επηηχρνπκε ην 

θαιχηεξν δεκνζηνγξαθηθφ/ πνιηηηθφ απνηέιεζκα (είρε πνιχρξνλε εκπεηξία απφ 

ηελ έθδνζε απφ ηνλ ίδην ηεο Σεληαθήο εθεκεξίδαο «Οθηνχζα», θαη απφ ηε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηελ «Διεπζεξνηππία»).Σν κέγεζνο ησλ θχιισλ αιιάδεη πνιιέο 

θνξέο, θη απηφ νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ηππνγξαθεία ζηα νπνία θαηά θαηξνχο 

ηππσλφηαλ. Σα πεξηζζφηεξα θχιια εθηππψζεθαλ ζην ηππνγξαθείν Μαπξίδε, 

ζηελ νδφ Έιιεο ζηε Γάθλε. Ο ηίηινο «Παξέκβαζε» ήηαλ πξφηαζε ηνπ Υξή-

ζηνπ Νηθνιάνπ (θαηνηθνχζε ζηελ νδφ Θενηφθε, ζην Καιακάθη, θαη κεηά επέζηξε-

ςε ζην γελέζιην ηφπν ηνπ ζην Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο, φπνπ θαηνηθεί αθφκα = 

2018), θαη ε ζπκπιήξσζε «ζηνλ Αιηκν», ηεο Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ. 

Δάλ (θαη φηαλ) απνθηήζσ ηελ επρέξεηα ρξφλνπ, ζα εμηζηνξήζσ ην «βάζαλν» 

ηεο έθδνζεο κηαο δεκνηηθήο/ηνπηθήο εθεκεξίδαο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο. 

 Δπηζήκαλζε: ηα θαη ηδίαλ ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη, παξαζέησ γηα ην 

θαζέλα ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ αλαθνξά ζε θχιια ηεο «Π» ζηα νπνία αζρνιεζήθακε κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε. Δίλαη βέβαην φηη κε ηε 

κνξθή άξζξσλ ή «ζρνιηαλψλ» είρακε αζρνιεζεί θαη ζε άιια θχιια κε απηφ. Γη 

απηφ αλαγξάθσ φηη ε αλαθνξά είλαη «ελδεηθηηθή» θαη φρη «απνθιεηζηηθή». 

 Καηαζέησ: Α.- α) Αίηεζε πιεξσκέλνπ ηέινπο ηεο 19.6.1992, 30.9.1994, 

β) πελήληα ηέζζεξα (54) ηξηπιφηππα είζπξαμεο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ νκαδηθήο 

θαηάζεζεο αληηθεηκέλσλ ηνπ Σαρπδξνκείνπ Παι. Φαιήξνπ απφ ηελ 26.7.1991 

έσο ηελ 30.1.2007 απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη εηαρπδξνκνχλην 3.500 θχιια 

πεξίπνπ θάζε θνξά (ν ππάιιεινο δχγηδε 1-2, θαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ βάξνο 

ππνιφγηδε ηνλ αξηζκφ, κεξηθέο θνξέο ηνλ ππνιφγηδε κηθξφηεξν γηα λα πιεξψ-

λνπκε ιηγφηεξα), Β.- α) Βεβαηψζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Μ.Μ.Δ., ηκήκα 

εληχπσλ θαη επαγγεικ. νξγαλψζεσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Σχπνπ, α1) κε αξ. πξ. 



21119/Δ3/3.11.1997 θαη 5342/Δ/27.2.2006 γηα ηελ θαλνληθή έθδνζε, ηηο νπνίεο 

δεηνχζε ην Σαρπδξνκείν Παι. Φαιήξνπ, α2) έγγξαθν ηεο 4.10.2004 πην πάλσ 

Γηεχζπλζεο (ηα γξαθεία ηεο ήηαλ πίζσ απφ ην ΠΑΝΣΔΗΟ Παλεπηζηήκην) κε ηελ 

νπνία καο γλσζηνπνηείην φηη Κσδηθφο ηαρπδξφκεζεο ηεο Παξέκβ.ήηαλ «2432», 

β) έγγξαθν ηεο 9.2.2006 ησλ ΔΛΣΑ γηα πξνζθφκηζε βεβαίσζεο, γ) ΦΔΚ 712Β/ 

5.6.2003, Κ.Τ.Α. 11387/1/2158/19.5.2003 «Καζνξηζκφο αλαγθαίσλ ιεπηνκε-

ξεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ.15 ηνπ άξ.13 λ.2328/95 σο ηζρχεη». 

 Γ.- ρεδίαζκα πξψηεο ζειίδαο ηεο «Π», Ηαλ-Φεβξ.2001, κε πξφηαζε γηα δηαθν-

ξεηηθφ ζρεδίαζκα/εκθάληζε ηεο πξψηεο ζειίδαο. Καη, δχν επηζηνιέο απαληεηη-

θέο ζε δεκνζηεχκαηα, απφ Γεκ.Καξνχληδν, Σακ. Τπεξ. κε αξ.πξ. 19297/13.10. 

00 θαη, ηνπ Γξ Κπξηαθίδε Κσλ/λνπ γηα ην ηαμίδη ζηε Βξέκε καδί κε Απ.Σδψηδν. 

*** ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, πεξίπνπ 100 θχιια, ηα πεξηζζφηεξα εηο δηπινχλ, απφ 

Mάξηην 1988 έσο 2008 κάιινλ ζπζηεκαηηθά, θαη απφ 2008 θαη κεηά ιηγφηεξα 

θχιια, κε ηδξπηή-εθδφηε Αξγχξε Αξγπξίνπ ή εθδφηεο Μηράιε Α. Αξγπξίνπ ή 

Ζξαθιή Κ. Λάκπξνπ. Ηδηφηππε πεξί-πησζε. Δπαγγεικαηηθή-εκπνξηθή έθδνζε, 

αιιά θαη πξνψζεζεο ππνςεθηφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο δεκαξρίαο ηνπ Αξγ. 

Αξγπξίνπ. Καη γεληθφηεξα ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. 

*** ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΑΛΗΜΟΤ, δηκεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ εθδηδφηαλ απφ ηε 

δεκνηηθή θίλεζε «ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ» ηνπ Αιέθνπ Αινχθνπ, 

ηππηθά φκσο ηδηνθηήηεο-εθδφηεο ήηαλ: α) ζηα δχν πξψηα θχιια Βιάζζεο 

Παχινπ, ζηα επφκελα έσο ην κε αξ. 9= Αιέμαλδξνο Αινχθνο, θαη ζηα επφκελα 

ν Δπάγγεινο Αινχθνο, θαη λνκηθφο ζχκβνπινο ν Γηάλλεο Πέηζαο. Πελήληα (50) 

θχιια πεξίπνπ απφ επηέκβξηνο 1994 (πξνεθινγηθά) έσο Φεβξνπάξην 2005. 

Γε γλσξίδσ λα εθδφζεθε άιιν θχιιν. ηε ζπλέρεηα έπαςε λα εθδίδεηαη. 

*** ΑΛΗΜΟ –Νέα Γεκνηηθή Αληίιεςε (έσο ην θ. 18, θαη ρσξίο ηελ πξνζζήθε ηα 

επφκελα), Γηκεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα, ε νπνία εθδηδφηαλ νπζηαζηηθά απφ ηε 

δεκνηηθή θίλεζε ηνπ Κ. Μαληδνπξάλε «Νέα Γεκνηηθή Αληίιεςε», κε εθδφηεο 

ηνπο Κσλζηαληίλν Δκ. Μαληδνπξάλε (έσο θ.5), Αλαζηάζην Γθηψλε (γηα ην θ.6), 



Αιέμαλδξν Γεζπνηφπνπιν (γηα ην θ. 7), θαη Βαγγέιε Βιαζζφπνπιν γηα ηα 

επφκελα. Φχιια 20 απφ 1 =Γεθέκβξηνο 2001,έσο 21= Ηνχιηνο-Απγ-επη. 2006. 

--- εθεκεξίδα «ΑΛΗΜΗΧΣΖ δηκεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα» θχιια 1, 3, 7, 9, 11, 

31, 41, 42 κε εθδφηε-δηεπζπληή αξρηθά ην Βαγγέιε Βιαζζφπνπιν, θαη ζην 

ηειεπηαίν θχιιν κε εθδφηξηα-δηεπζχληξηα ηε Κάηηα ή Αηθαηεξίλε Βιαζζνπνχινπ. 

--- εθεκεξίδα «ΑΛΗΜΟ εδψ δνχκε» κε εθδφηε ην Θάλν Οξθαλφ, θχιια 4, 5, 7, 

10, 12 θαη 14. Δθδηδφηαλ θπξίσο πξνεθινγηθά. 

*** ΑΛΗΜΟΝΟ Μεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα Αιίκνπ, ηδηνθηήηξηα Βηνιέηηα Γηνχξγα, 

εθδφηεο-δηεπζπληήο Θσκάο Γηνχξγαο. Φχιια επηά (7) απφ 1= Ννέκβξηνο 2004 

έσο 8 ρσξίο κήλα έθδνζεο. Γε λνκίδσ φηη εθδφζεθαλ πεξηζζφηεξα. 

*** ΑΛΗΜΟΤΗΟ, ελεκεξσηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ «Πνιηηηζηηθφο ‗Οκηινο Καιακα-

θίνπ», αξ. θ. 1 επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 1992. Τπεχζπλνη: ν Πξφεδξνο Δκκα-

λνπήι Υαηδεκάξθνο, ε Γελ. Γξακκαηέαο Υξηζηίλα ηξηγγάξε. 

--- εθεκ. ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ, πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ πιιφγνπ Ακπειαθίσλ, ηεχρνο 

1/Ννεκ-Γεθ.2000, 2/Ηαλ-Φεβξ.2001, 3/Μάηνο 2001, 4/επη-Οθη.2001, 5/Ννεκ. 

2002, 6/Μα-Ηνπλ.2002, 7/Ηαλ-Φεβξ.2003, 8/Οθη-Ννεκ.2003, 9/Μαξ-Απξ.2004, 

10/Απξηιίνπ- Ματνπ 2005, ηεχρνο 16 ρ.ρ. (αθνξά ζε δεκαξρία Θ. Οξθαλνχ). 

*** ΑΥΣΗΓΑ – κεληαία έθδνζε Αιίκνπ – Αξγπξνχπνιεο- Διιεληθνχ- Ζιηνχπνιεο 

–Γιπθάδαο – Παιαηνχ Φαιήξνπ – Σεξςηζέαο, κεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα, εθδφ-

ηεο– ππεχζπλνο Αξηζηείδεο Θσκφπνπινο. Φχιια ηξία ήηνη αξ.1= Μάξηεο 1981, 

2= Απξίιεο 1981, 3 = Μάεο Ηνχλεο 1981. Οπζηαζηηθά εθδηδφηαλ απφ ηηο ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο Δζσηεξηθνχ. 

--- ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ, εθεκεξίδα ηεο (ελλνείηαη= ηεο νκψλπκεο) Γεκν-

ηηθήο Κίλεζεο Αιίκνπ, πξνζθείκελεο ζην ΚΚΔ, ***έηνο Α‘ θχιιν 4= Φιεβάξεο 

1987, 5= Απξίιηνο 1987, 6= Ηνχιεο 1987, *** έηνο Β‘ θχιιν 1 = Γελάξεο 1988, 

θχιιν 2 = Φιεβάξεο 1988. 



εκείσζε: ην θ.Γελάξεο 1988 αλαγξάθεηαη ζρφιην ηνπ επηθεθαιήο ηεο, Άθε 

(Πξνθφπε) Μπαδνγηάλλε, «γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο Αξηζηεξάο πνπ ζπλεξγά-

ζηεθαλ κε ηελ θπβεξλεηηθή παξάηαμε». Ζ «Διιεληθή Αξηζηεξά, Οξγάλσζε Αιί-

κνπ» έζηεηιε ηελ απφ 18.1.1988 επηζηνιή, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκε-

ξίδα απηή θ. 2 = Φιεβάξεο 1988, κε απάληεζε/ ζρφιην ηνπ Α.Μπαδνγηάλλε. 

***ΓΖΜΟΣΖ ΑΛΗΜΟΤ – Γεκνθξαηηθή ηνπηθή εθεκεξίδα, θχιια 1= Μάξηεο 

1984, 2=Απξίιεο 1984, 3=Μάεο 1984, 7= Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1984, ηδηνθηή-

ηεο Β(ιάζεο) Παχινπ, Δθδφηεο Υ(άξεο) Παπαζσκάο, 7(πάιη)=Οθηψβξεο 1985, 

εθδφηεο Υ. Παπαζσκάο, Γηεπζπληήο Γηψξγνο Φφλζνο, 13 =  Μάξηεο-Απξίιεο 

1987, εθδφηεο Υάξεο Παπαζσκάο, ππεχζπλνο ζχληαμεο Υ. Αξγπξφπνπινο. 

---ΓΖΜΟΣΖ ΑΛΗΜΟΤ, εθεκεξ. ηνπ ζπλδπαζκνχ «Αιηκνο, Αλζξψπηλε πφιε» 

Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο: η. 1= Ηνχληνο Ηνχιηνο 2006, η.2 Αχγνπζηνο επηέκβξηνο 

2006, η.3 Αχγνπζηνο επηέκβξηνο 2006, η.4 Οθηψβξηνο 2006. Γηα ιφγνπο 

ηζηνξηθήο ελφηεηαο ηα ηεχρε έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο 2006. 

--- εθεκ. «ΓΡΑΖ ζηνλ Άιηκν, δηκεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα». θχιια 1, 2, 3, 

Γεθέκβξηνο 2001, εθδφηεο-δηεπζπληήο Βιάζζεο Α. Παχινπ, ζπληαθηηθή επηηξν-

πή νθία Κσζηακπάξε, Αιίθε Γεσξγηάδνπ, εξαθείκ Βάγηαο. 

--- εθεκ. «ΔΗΓΖΔΗ Αιίκνπ πεξηρψξσλ» εθδφηεο-δηεπζπληήο Α (λαζηάζηνο) 

Γθηψλεο, θχιια εηψλ 2001 – 2010, δέθα νθηψ (18) θχιια κε αξ. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 

19, 21, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 64. 

--- εθεκ. «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΑΠΟΠΔΗΡΑ ζηνλ Αιηκν», θ.  Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξ. 

1995, θαη «Δλαιιαθηηθή Απφπεηξα» θ.  Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1997, Μάξηηνο 

-Απξίιηνο 1997, έθδνζε ηεο «Πξάζηλεο Κίλεζεο Αιίκνπ- Δηαηξίαο Κνηλσληθήο 

θαη Οηθνινγηθήο Παξέκβαζεο», ππεχζπλνο Νίθνο Νηάζηνο. 

**ΔΞΔΛΗΞΔΗ Μεληαία δηαδεκνηηθή εθεκεξίδα, ηδηνθηεζία Diamantis Advertising 

–. Γηακαληήο θαη ία Δ.Δ., εθδφηεο ηέθαλνο Γηακαληήο, Γηεπζπληήο ζχληαμεο 

Γεκήηξεο Καξαληθφιαο, επηά θχιια, 1 = Μάξηηνο 2007 έσο 7= Μάξηηνο 2008. 



--- εθεκ. «ΘΔΖ» αλεμάξηεηε ηξηκεληαία εθεκεξίδα, θχιια απφ επηέκβξηνο 

1994 έσο «έηνο Δ‘» = 1999, θχιια 22. Τπεχζπλνο έθδνζεο – ζχληαμεο Υ. 

Αξγπξφπνπινο (ππνζηήξηδε ηνλ Αι. Αινχθν. Σφηε, θεξφηαλ, φηη πξφβαιε θαη φηη 

εηδηθφηεξα απερνχζε ηηο απφςεηο ηνπ Αληψλε Φνπζηέξε).  

***  Ζ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ έθδνζε ηνπ Δμσξ. πιιφγνπ πεξηνρήο Κπζεξίσλ, θπι. 

4/30.11.2000, θαη 5/Γεθέκβξηνο 2002 (βι. θαη ζχιινγν ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ). 

--- εθεκ. «Ο ΑΡΧΝΗΚΟ», έμε (6) θχιια απφ Απξίιηνο 1998 έσο επηέκβξηνο 

1998 (πξνεθινγηθή πεξίνδνο εθινγψλ ΟΣΑ), αξ. 1 έσο 6,εθδφηεο-δηεπζπληήο 

Παλαγηψηεο ηακπέθνο, Αλδξνχηζνπ 6, Αιηκνο. 

--- εθεκ. «ηα ΝΔΑ ηεο Έλσζεο ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, θ. Ηαλνπάξηνο 

–Μάξηηνο 1999, Απξίιηνο- Ηνχληνο 1999, Ηνχιηνο-επηέκβξηνο 1999, Ηνχιηνο-

επηέκβξην 2000, Απξίιηνο 2005, Φεβξνπάξηνο 2006, ζχλνιν επηά. Καη γηα ηελ 

«Δλσζε» εθ. GO NOTIA κε ζπλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ Παηξηθαιάθε ηαχξνπ. 

***«Σα ηηηηβίζκαηα», Β‘ Παηδηθφο ηαζκφο, Δλεκεξσηηθφ δειηίν Νν.1 Φεβξ.2006. 

--- εθεκεξίδα «ΣΟΛΜΖ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» κε εθδφηε Α (λαζηάζην Γθηψλε) 

δχν θχιια  αξ. 5 θαη 7. --- εθεκ. ΜΔ ΣΟΛΜΖ – αιιάδνπκε ηα Νφηηα: θχιιν 2 

Μάηνο 2013, δηεχζπλζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ Νίθνο Γεκφπνπινο. 

  Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ     ά ι ι σ λ   Γ ή κ σ λ 

*** ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΓΛΤΦΑΓΑ, φξγαλν ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ Γήκνπ 

Γιπθάδαο, ηδηνθηήηεο Θφδσξνο πνλδπιίδεο, εθδφηεο Γεξάζηκνο Φηιφπνπινο, 

θχιιν 105 Ηνχιηνο 1986. 

--- εθεκ. «ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Ννηίσλ Πξναζηίσλ», Ηαλνπάξηνο 1996, Γεθέκβξηνο 

1996, εθδφηεο Βαζίιεο Κνλίδεο, Ννέκβξηνο 1999 Ζ ππνκνλή έρεη θαη ηα φξηά 

ηεο (επηθξηηηθφ ζρφιην γηα κέλα, «δηφηη κηιάεη (=εγψ) αθαηάπαπζηα»). 

--- εθεκ. «Ζ άιιε, ηνπηθή εθεκεξίδα ειεχζεξεο έθθξαζεο» κεληαία εθεκεξίδα 

Αξγπξνχπνιεο, θ.1 Μάεο 1987, θ. 4 επηέκβξεο 1987,  θ.5 Οθηψβξεο 1987, 

θ. 13 Ηνχλεο 1988, θ. 14 Ηνχιεο 1988, εθδφηεο= Πνιηηηζηηθή πλεξγαζία 

Αξγπξνχπνιεο, ππεχζπλε Μαξίλα Καξαθνπιίδνπ, πληαθηηθή Δπηηξνπή Αδάκ 

Μηράιεο, Γξεγνξίνπ Γηψξγνο, Καξαθνπιίδνπ Μαξίλα, Καξαηδάο Πάλνο, 

Καξπνχδαο Φίιηππνο, Παπαζπχξνπ Άγγεινο θαη άιινη. 



*** ηεχρνο ΑΠΟΠΔΗΡΑ, πεξηνδηθφ πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ 

(αθνξνχζε ηελ Καιακάηα), ηεχρνο 7 Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1984. 

--- εθεκεξίδα ΑΠΟΦΔΗ ηεο Απηφλνκεο Γεκνηηθήο Κίλεζεο Γιπθάδαο, εθδίδεηαη 

απφ πληαθηηθή Δπηηξνπή, ππεχζπλε Δ(ιέλε) Γχξα, επηά(7) θχιια 1 Φιεβάξεο 

1985, 2 Μάξηεο 1985, 3 Μάεο 1985,  έθηαθην κε ηίηιν «ινη νη πξννδεπηηθνί, 

δεκνθξάηεο, αξηζηεξνί λα ζηεξίμνπλ ελεξγά ηνπ ΚΚΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ», 4 

Γεθέκβξηνο 1985, 5 Μάεο 1986 (ζην ηειεπηαίν θχιιν αλαγξάθεηαη αθφκα: 

Οηθνλνκηθφο ππεχζπλνο Άξεο Σαζηάλεο (ν πνηεηήο,θάηνηθνο Άλσ Γιπθάδαο, 

πνπ πέζαλε πξηλ 6-7 ρξφληα), ηερληθή επηκέιεηα Κψζηαο Μνζρνβάθεο). 

---AIXMH Ννηίσλ Πξναζηίσλ, κε εθδφηε Η.Πάιιεο Μ.ΔΠΔ, Παι. Φάιεξν, ηεχρνο 

Ηνχιηνο 2010, Γεθεκβξίνπ 2010, θαη, --- εθ.Γεκνηηθή Αιιαγή, Άγηνη Αλάξγπξνη, 

θ.49  Θ ακθηβάιινπκε γηα πάληα!. 

--- εθεκ. «Ζ άιιε Αζήλα, πεξηνδηθή έθδνζε ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο «ε άιιε 

Αζήλα» (ηνπ Φψηε Κνπβέιε), Οθηψβξηνο 2004, αξ. θχιινπ 1 . 

--- εθεκ. «Ζ ΑΤΓΖ ηνπ Ν. Κφζκνπ» έθδνζε ηεο Κ.Ο.Β. ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, 

η.2 επηέκβξεο 1982. 

*** πεξηνδηθφ «Γιπθάδα -ΑΝΧ ΚΑΣΧ», δχν ηεχρε Νν. 1 + 2, ηνπ Ηνχιηνο θαη 

Οθηψβξηνο 2002. Δθδφηεο ν πνηεηήο Άξεο Σαζηάλεο (καθαξίηεο, σο άλσ). 

--- ΓΗΑΛΟΓΟ, ηνπηθή αλεμάξηεηε εθεκεξίδα Παιαηνχ Φαιήξνπ. Γηεπζχλεηαη 

απφ πληαθηηθή Δπηηξνπή, εθδφηεο ζην 1ν θχιιν Κψζηαο Μνχριαο, ζε φια ηα 

επφκελα ηέιηνο Φσθηαλφο. Γέθα (10) θχιια 2 Μάεο 1980, 3 Ηνχλεο 1980, 14 

Μάξηεο 1982, 20 Απξίιεο 1983, 21 Ηνχλεο 1983, 22 Ηνχιεο 1983, 23 Οθηψβξεο 

1983, 26 Φιεβάξεο 1984, 28 Ηνχληνο 1984, 29 Ηνχιηνο 1984. Αμηνζεκείσην λα 

ηνληζηεί είλαη ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη πξσηνηππία φζνλ αθνξά ην ζρήκα 

(ηζαθίδεηαη ην θχιιν ζηε κέζε) θαη ηελ εθηχπσζε. 

--- εθεκεξίδα-πεξηνδηθφ «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΝΧΜΖ» ηνπηθή εθεκεξίδα Υνιαξγνχ, 

ηέζζεξα θχιια, Γεθέκβξηνο 1979, πεξηνδηθφ Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1981, Ηαλνπάξηνο-

Φεβξνπάξηνο 1982, Ηνχλεο-Ηνχιεο 1982, εθδφηεο Νηθήηαο Ληνλαξάθεο. 

*** ηεχρνο 2: «Δλ Αγία Παξαζθεπή» ηνπηθφ πεξηνδηθφ γλψκεο θαη έθθξαζεο, 

επηέκβξηνο Οθηψβξηνο 1997. Τπεχζπλνο Γηάλλεο ηαζφπνπινο. 

--- Γειηίν πνιηηηθήο ελεκέξσζεο ΤΕΖΣΧ Τκεηηνχ 128, εθδφηεο= Κ.Ο.Β. 

Παγθξαηίνπ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ηέζζεξα (4) θχιια/ηεχρε αξ.6 Μάεο 1981, 

αξ. 10 επηέκβξεο 1981, αξ. 2 Μάξηεο 1982, αξ. 3 Απξίιεο-Μάεο 1982. 

 



    Μέξνο ηξίην 

ΤΓΚΡΟΣΖΖ ηεο ΚΟΗΝΧΝΗΑ (ΤΛΛΟΓΟΗ-ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ) 

    Κεθάιαην πξψην 

 Α Θ Λ Ζ ΣΗ Κ Ο Η  -  Ν Α Τ ΣΗ Κ Ο Η    Τ Λ Λ Ο Γ Ο Η  

 «Αζιεηηθφο κηινο Σξαρψλσλ Καιακαθίνπ»  

(αξγφηεξα= Αιίκνπ» ζσκαηείν απφ ην 1957.  

 ρφιηα: πσο πξνθχπηεη απφ ην ηζηνξηθφ ηεο αίηεζεο, ην ζσκαηείν είρε 

δηνίθεζε (δηνξηζκέλε απφ ηε Υνχληα) πνπ ιεηηνχξγεζε έσο ην 1970-71, θαη απφ 

ηφηε είρε πεξηπέζεη ζε αδξάλεηα. Σε πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαζχζηαζε ηνπ ζσ-

καηείνπ αλέιαβαλ (εθηφο απφ ην Παλαγηψηε Φξαγθνχιε, πνπ ππέβαιε ηελ αίηε-

ζε ζην Γηθαζηήξην γηα ην δηνξηζκφ πξνζσξηλήο δηνίθεζεο), νη πξνηεηλφκελνη λα 

απνηειέζνπλ ηε πξνζσξηλή δηνίθεζε,Αζαλάζηνο Παπαδεκεηξφπνπινο, δάζθα-

ινο, Αιέμαλδξνο Κεζζέο, επαγγεικαηίαο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, ηπιηαλφο 

Κεζζέο, επαγγεικαηίαο, Ηάθσβνο Μαπξίδεο, Θενθάλεο Καηνπθφπνπινο, 

θηεκαηνκεζίηεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, Γεκήηξηνο Γαιαλνχδεο, απφζηξαηνο 

αμησκαηηθφο ηνπ Π.Ν., Παλαγήο Γαξδίθαο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο, Κσλζηαληίλνο 

Μπνπξιήο, επαγγεικαηίαο, Θεφδσξνο Ηαθσβίδεο θαη Νηθφιανο Φξαγθνχιεο.  

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α)αίηεζε πξνο ην Γηθαζηήξην, β) πξνηάζεηο, γ) Απφθαζε 

5414/1982 ηνπ Μνλ.Πξση.Αζελψλ κε ηελ νπνία δηνξίδνληαη νη πην πάλσ,  σο 

πξνζσξηλή δηνίθεζε, δ) ηξνπνπνηεηηθφ θαηαζηαηηθφ  ηνπ 1970 ζην νπνία 

ππάξρεη ε απφ «Απξηιίνπ 1970» βεβαίσζε ηνπ Δπηζεσξεηή σκαηηθήο Αγσγήο 

φηη απηφ ελαξκνλίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 127/1967 ηεο Υνχληαο, ε)ε απφ 

10.11.1969 «νλνκαζηηθή θαηάζηαζηο εκθαίλνπζα ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ ηνπ 

ζσκαηείνπ» ζη) ρεηξφγξαθε θαηάζηαζε κε πξσηφηππεο ππνγξαθέο θαη ηίηιν 

«Σαθηηθά κέιε πνπ ζέινπλ ηελ επαλαζχζηαζε ηνπ Αζιεηηθνχ Οκίινπ Σξαρψ-

λσλ» (ηνπ 1982) , δ) Πξσηφηππν κε ηίηιν «Ολνκαζηηθή θαηάζηαζηο εκθαίλνπζα 

ηα ηακεηαθψο εληάμεη κέιε ηνπ ζσκαηείνπ θαηά ηελ 28 Ηνπιίνπ 1968», ε) Πηζην-

πνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, ζ) Έγγξαθν ηνπ Γ.. απφ 7.10.1982 



πξνο ηνλ Αξ. Θσκ. κε επραξηζηίεο γηα ηελ αθηινθεξδή πξνζθνξά ηνπ φζνλ 

αθνξά ηε δηεθπεξαίσζε λνκηθήο θχζεσο ζεκάησλ, η) δχν πξνζθιήζεηο γηα ηε 

Γ.. ηεο 30.9.1990 κε ππνγξαθέο θαξή Γηψξγνπ (πξνέδξνπ) θαη Νεξνχηζνπ 

Μαξίαο (γεληθήο γξακκαηέα). Σν αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηε 

κε αξ. 9713/1957 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαη θαηά-

ρσξήζεθε κε αξ. 8377/1.9.1970 (αιινχ 8377/18.8.1957), δελ βξέζεθε παξά ηελ 

πνιχσξε έξεπλα ηελ νπνία έθαλα ζην Αξρείν ηνπ Πξση.Αζελψλ (Κπξίιινπ 

Λνπθάξεσο 16, ηέηαξην ππφγεην) ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ 1957. Δθ. ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο ηεο 30.12.2017 κε ξεπνξηάδ γηα ηα 60 ρξφληα ηνπ πιιφγνπ, ηεο 

20.1.2018 κε επηζηνιή κνπ γηα ην ηζηνξηθφ ηεο αλαζχζηαζεο ηνπ πιιφγνπ. 

 Καηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, κε θαηαγξαθή ΟΛΧΝ ησλ ζπιιφγσλ. 

εκείσζε: Οη ζχιινγνη πνπ αλαγξάθνληαη ζην θεθάιαην απηφ, απεπζχλνληαλ 

ζε κέλα γηα ηε ζχζηαζε ζσκαηείσλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπο, 

δηφηη ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, είρα επηιέμεη (ζεσξνχ-

ζα κε εζηθά νξζή ηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά κνπ – θαη απηφ είρε καζεπηεί) λα 

δεηψ θαη λα ιακβάλσ ΜΟΝΟ ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο γηα ηε δίθε π.ρ. επηδφ-

ζεηο,πξνεηζπξάμεηο, δεκνζηεχζεηο θιπ, απνπνηνχκελνο θαη ηελ ειάρηζηε ακνηβή 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ (παξά ηα παξάπνλα άιισλ, Αιηκησηψλ θαη 

κε, ζπλαδέιθσλ/ δηθεγφξσλ, νη νπνίνη κνπ παξαπνλνχλην γη απηφ. Οκσο 

θαηαιάβαηλαλ φηαλ ηνπο εμεγνχζα ην ζθεπηηθφ κνπ).  

«Παξέκβαζε»: θ.15-16 ΗνπιΑπγ.1994, 25-26 Γεθ.1995. 

 

«Καιαζνζθαίξηζε Αζιεηηθνχ Οκίινπ Καιακαθίνπ» 

 Καηαζηαηηθφ ηξνπνπνίεζεο, ππνγξάθηεθε ηελ 8.1.2000, θαη εγθξίζεθε κε 

ηε κε αξ. 1336/1993 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξ. 3618/ 2000 απφθαζε ηνπ 

Μνλ. Πξση. Αζελψλ θαη θαηαρσξήζεθε κε αξηζκφ 19014. 

 



  «ΑΛΦΑ- Αζιεηηθή Λέζρε Φηιάζισλ Αιίκνπ» 

 α) έγγξαθν ηεο 13.12.1995 κεηά απφ ζπδήηεζε ζην Γ.. ηελ 30.11.1995 

γηα ηηο επηρνξεγήζεηο θιπ, φπνπ εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (κία ζει., νη 

επφκελεο ιαλζάλνπλ), β) Πξφζθιεζε Γ.. απφ Βαγγέιε Βιαζζφπνπιν. 

 

«ΝΑΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΛΗΜΟΤ». 

    Π Ο Η Ν Η Κ Α 

εκείσζε: Λφγσ ηεο εζειεκέλα κε νξηζκέλεο θαηάζηαζεο γηα ηηο ρξήζεηο ζηελ 

παξαιηαθή δψλε, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΝΟΑ ζην κε θαηεδαθηζζέλ θαη 

ελαπνκέλνλ θηίζκα ησλ «Παιαηψλ Λνπηξψλ Αιίκνπ», αιιά θαη ηηο «θαηαιήςεηο» 

ρψξσλ, νη Πξφεδξνη θαη επαλάιεςε βξέζεθαλ θαηεγνξνχκελνη, ήηνη: 

 α) Κιεηήξην ζέζπηζκα γηα Μήλπζε απηεπάγγειηε ηνπ Δηζαγγειέα, κεηά 

απφ θαηαγγειία ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (Πεηξαηά), κε Αξηζκφ 

Βηβιίνπ Μελχζεσλ (πην θάησ ΑΒΜ) ΔΓ89/1894 κε θαηεγνξνχκελν ηνλ Ησάλλε 

Κνθθίλε, φηη «αξρέο Ματνπ 1987 πξνέβε ζηελ θαηαζθεπή απζαίξεηνπ θηίζκαηνο. 

. . ..». Ζκεξνκελία δηθαζηεξίνπ 8.6.1990 ζην Α‘ Μνλ.Πιεκ.Αζ. Λφγσ ζαλάηνπ 

ηνπ ζε ζηδεξνδξνκηθφ δπζηχρεκα ηελ 30.4.1990, έπαπζε νξηζηηθά ε πνηληθή 

δίσμε. Παξαζηάζεθα κφλν γηα ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ ζαλάηνπ. 

 β) Κιεηήξην ζέζπηζκα γηα κήλπζε απηεπάγγειηε απφ ηνλ Δηζαγγειέα, 

κεηά απφ θαηαγγειία/κελπηήξηα αλαθνξά ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίνπ 

(Πεηξαηά) ηεο 11.1.1996 κε θαηεγνξνχκελν ηνλ Κσλζηαληίλν ππξ. Κνπδνχπε  

γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο  ζηνλ αηγηαιφ ηνλ Ηνχιην 1994. Β‘ Σξηκ.Πιεκ. Αζ., 

δηθάζηκεο 13.6.1997 αλαβιήζεθε ανξίζησο, 27.10.1998, ΑΘΧΧΘΖΚΔ. 

 Πεξηερφκελα: α) Καηαγγειία/κήλπζε ηεο Κη.Τπ.Γεκ. αξ.πξ. 4251/29.11. 

1995, β) ηνπνγξαθηθφ ηεο Κ.Τ.Γ. πνπ ηε ζπλφδεπε, β) έγγξαθν ηνπ Τπ.Οηθ., 

Γξαθείν Ννκηθνχ πκβνχινπ, κε ην νπνίν δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία, γ) 

Απνινγεηηθφ Τπφκλεκα 24.5.1996, δ) Φσηνηππία θσηνγξαθίαο ζηελ νπνία 



θαίλνληαη ηα Παιαηά Λνπηξά, πξηλ ηελ θαηεδάθηζή ηνπο, θαη απφ αξηζηεξά ηα 

πξφζσπα: άγλσζηνο ζε κέλα, Ησάλλεο Κνθθίλεο, Νηθφιανο Παπαγεσξγίνπ, 

Δπάγγεινο Μαξθνπτδνο, άγλσζηνο, άγλσζηνο, Κσλζηαληίλνο ηδέξεο, ε) απφ-

θαζε Γ 87/29.3.1996 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απνθ. ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ιηκελίζθσλ ζην ρψξν ηεο παξαιίαο απφ α) χιινγν εξαζηηερλψλ αιηέσλ Σν 

Μηθξφ Ληκαλάθη, β) Ναπηηθφ κηιν Αιίκνπ (ςεθίζηεθε νκφθσλα γηα λα ρξεζη-

κνπνηεζεί ζε θάπνην απφ ηα πνηληθά δηθαζηήξηα πνπ θαηαγξάθνληαη). 

  Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Δ     Γ Η Α Φ Ο Ρ Δ  κε Κ.Τ.Γ. (Πεηξαηά). 

 Α.- α) Πξσηφθνιιν Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο 21/1995, θαη, «ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα πεξηνρήο Ναπηηθνχ Οκίινπ Αιίκνπ θαη mini golf» κε αξ.91, Ηνχιηνο 

1994, ηεο ΚΤΠ ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά, β) Πξσηφθνιιν Καηεδάθηζεο απζαηξέ-

ησλ θηηζκάησλ, γ) Έθζεζε ειέγρνπ Κ.Τ.Γ. δ) Αλαθνπή ηεο 29.1.1996 ηνπ ΝΟΑ 

(ζπληάρηεθε απφ ην δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ Γηψξγν Σζαξνχρα, ζην Δηξελνδηθείν 

Πεηξαηά, ε) Κιήζε ηνπ Γεκνζίνπ, κεηά απφ αλαβνιή ιφγσ ηεο θεδείαο ηνπ Α. 

Παπαλδξένπ, ζη) Αίηεζε αλαζηνιήο ηεο 8.2.1996 (ζπληάθηεο Γ. Σζαξνχραο), 

δηθάζηκε 28.2.1996, αλαβιήζεθε 21.3.1996, δ) εκείσκα ΝΟΑ (ζπληάθηεο ΑΘ.), 

ε) εκείσκα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζ) Πξαθηηθά 86/21.3.96 ηνπ Δηξ. Πεηξ., η) 

Απφθ. 86/1996 Δηξ.Πεηξ. ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ, ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο Δηξελνδηθείνπ (= 

αξκφδην Μ.Πξ.Αζ.). Καηφπηλ απηνχ ΓΔΝ ζπδεηήζεθε ε αλαθνπή. ηα) Έγγξαθν 

ηνπ ΝΟΑ ζηελ Κ.Τ.Γ. ηεο 23.1.1996, ηβ) Δηζήγεζε 26.3. 1996 ζην Γ.. πξνο 

ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ηγ) ζρέδην Α.Θ. γηα ηελ απφθαζε εθείλε – ειήθζε, ηδ) 

Έγγξαθν Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο Αιίκνπ (Αι. Αινχθνπ) κε ηελ νπνία επηζεκαίλεη 

πξάγκαηα θαη εγθαιεί ην δήκαξρν Αξγχξε Αξγπξίνπ. 

 Β.- α) Απφθαζε 10 κε αξ.πξ. 3111.3/01/96 Ληκεληθήο Αξρήο, Αξρεγείνπ 

Ληκεληθνχ ψκαηνο, επηβνιή πξνζηίκνπ 500.000 δξαρκψλ ζηνλ Κ. Κνπδνχπε, 

σο πξφεδξν ηνπ ΝΟΑ, γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο,  β) Πξνζθπγή θαη απηήο 

(Α.Θ.), γ) Πξάμε νξηζκνχ δηθάζηκεο 17.2.1998, δ) Πξνηάζεηο Τπφκλεκα, ε) 

Απφθαζε 384/1998 ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ απφθαζε θαη ην πξφζηηκν.  Σα ζρεηηθά πνπ 

πξνζήρζεζαλ ήηαλ: α) αληίγξαθν απφ βηβιίν πξαθηηθψλ Γ ηεο 19.5.1996, β) 



Έγγξαθν κε αξ.πξ. 7174/13.6.1994 Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ΔΟΣ γηα επηζθεπή 

ξάκπαο, γ) Έγγξαθν ηεο 3.9.1988 απφ ΤΔΝ, πξνο Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 

9902/28.9.88 «παξαρσξήζεηο-εθκηζζψζεηο», δ) ΄Δγγξαθν Τπ.ΔΘΑ απφ 8.7. 

1987 πξνο Γ.Αι. κε αξ.πξ.7440/21.7.87, ε) Σξία έγγξαθα Γ.Αι. κε αξ.πξ. 

10329/21.8.1995, 19301/24.10.95 θαη 15382/9.11.95 πξνο ΚΤΓ Πεηξαηά (βι. 

ακέζσο κεηά), ζη) πλεδξίαζε Γ 27.5.1996 γηα ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα, δ) 

Απφθ. 87/1996 Γεκ.πκβ. (βι.πην πάλσ, ελφςε δηθαζηεξίνπ) ε) Απφθαζε Γ.Γ. 

Αζιεη. γηα «αλαγλψξηζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ», ζ) Βεβαίσζε ηεο Διιελ. 

Ηζηηνπι. Οκνζπ., η) Κηεκαηηθε Τπεξεζία Πεηξαηά, «Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

πεξηνρήο Ναπη.Οκίινπ Αιίκνπ θαη mini golf Γήκνπ Αιίκνπ, αξ. ζρεδίνπ 91, ηνπ 

«Ηνχιηνο 1994»  ΠΟΗΝΗΚΑ= α) Κιήζε ζε απνινγία απφ Ληκεληθφ ψκα, β) 

έγγξαθν ηεο 22.2.1996 ηνπ Ν.Ο.Αιίκνπ πξνο ην Αξρεγ.Ληκ.ψκαηνο, θ) 

έγγξαθν Τπ.Δζλ.Ακπλαο, ΓΔΝαπηηθνχ κε αξ.πξ. 858.7/319/3.9.1988, κε αξ. πξ. 

Γήκνπ 9902/28.9.1988, κε ζέκα «Παξαρσξήζεηο – εθκηζζψζεηο (παξαρψξεζε 

απιήο ρξήζεο Αηγηαινχ ζην Γήκν Αιίκνπ» «… φηη ην ΓΔΝ δελ έρεη αληίξξεζε 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηηνχκελνπ έξγνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα πξν-

θχςεη πεξηνξηζκφο ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο (αηγηαιφ-

παξαιία) ηα φξηα ησλ νπνίσλ έρνπλ θαζνξηζηεί …», θα) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 10329/21.8.1995 πξνο ηε Γ/λζε Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, φηη ν Γήκνο «… 

δελ έρεη ζηνηρεία θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο …ζεσξνχκε δε 

φηη ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ηα δηαζέηεη ε δηθή ζαο Τπεξεζία ….Γελ ππάξρεη 

απφ ην Γήκν έγγξαθε παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ, …πξνο ην Ν.Ο.Αιίκνπ θαη ην 

πιι. Δξαζηη.Αιηέσλ, αιιά νη βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ππάξρνπλ ζηνπο 

ρψξνπο απηνχο απφ δεθαεηίεο…», θβ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 19301/24.10. 

1995 πξνο ηελ Κηεκ.Τπ. κε ζέκα «Καηαθχγην ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ ηνπ Αιηεπη. 

πιιφγνπ ν ΑΛΗΜΟ θαη Ν.Ο.Αιίκνπ»,  φηη νη δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, απφ 

δεθαεηίεο, γλσξίδνπλ ηηο ρξήζεηο απφ ηνπο ζπιιφγνπο, θγ) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 15382/9.11.1995 πξνο ηελ Κ.Τ. Πεηξαηά, κε ίδην σο άλσ ζέκα, θαη ην ίδην 

ζθεπηηθφ, θδ) απφθαζε 87/29.3.1996 Γ κε ζέκα «πδεη. θαη ιήςε απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ιηκελίζθσλ ζην ρψξν ηεο παξαιίαο απφ α)χιι. 

Δξαζηη. Αιηέσλ Αιίκνπ «Σν Μηθξφ Ληκαλάθη», θαη β) Ν.Ο.Αιίκνπ». 



   ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ  ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ 

Πεξηερφκελα: α) Αίηεζε ζην Μ.Π.Αζ. ηεο 15.2.2000 (εζθαικέλα γξάθεηαη 1999, 

βι. εκεξ. θαηάζεζεο) γηα έγθξηζε ηξνπνπνηήζεσλ, β) Πξνηάζεηο ζην Μ. Π. Αζ., 

εθδφζεθε ε κε αξ. 1155/2001 απφθαζε έγθξηζεο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ= δε 

δηαζψζεθε, γ) εθ. Ζ ΑΤΓΖ 20.2.2001 δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηεο απφθαζεο (ε 

εθεκεξίδα ήηαλ απφ ηηο θζελφηεξεο γηα παξφκνηεο δεκνζηεχζεηο, ηελ πξνηηκνχ-

ζαλ φινη νη δηθεγφξνη),  δ) θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεκέλν πνπ εγθξίζεθε, ε) 

πξαθηηθφ έθηαθηεο Γ.. ηεο 30.1.2000, ζη) πξαθηηθφ Γ.. 28.5.2000, δ) πξαθηηθφ 

ζπλεδξίαζεο Γ.. ησλ 28.5.2000, ε) θαηάζηαζε κειψλ ηεο 31.1.2000, ζ) 

πξαθηηθφ Γ.. ηεο 31.5.1998, η)πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Γ.. ηεο 14.6.1998, ηα) 

πξαθηηθφ Γ.. ηεο 24.4.1994, θαη Γ.. ηεο 15.5.1994, ηβ) απφθαζε 2244/1981 

Πνι.Πξ. Αζ. γηα πξνγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε, ηγ) πηζηνπνηεηηθφ γηα απφθαζε 

2244/81, ηδ) Καηαζηαηηθφ 1981, ηε) Απφθαζε ηεο 22.1.82 ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ, 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ΝΟΑ σο αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ.  

   Ναπηηθφο κηινο Καιακαθίνπ (Ν.Ο.Κ.) 

 εκείσζε: Με ην χιινγν απηφ είρα ειάρηζηε επαθή, δηφηη νη Γηνηθήζεηο 

ηνπ απνηεινχληαλ βαζηθά απφ Αζελαίνπο, θαη ειάρηζηνπο Αιηκηψηεο. Σνλ 

επηζθεπηφκαζηε φινη (ν εθάζηνηε δήκαξρνο θη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη) θαηά ηελ 

6ε Ηαλνπαξίνπ θάζε ρξφλνπ,γηα ηνλ Αγηαζκφ ησλ Νεξψλ. Καηαζέησ ελππφγξαθν 

θείκελν πνπ κνπ είρε παξαδνζεί αξρέο ηεο δεθαεηίαο 2000, απφ ηνλ Κψζηα 

ηδέξε (παηέξα ηεο Καο Εαλνπδάθε) ζρεηηθφ κε ηελ Ηζηνξία ηνπ ζπιιφγνπ. 

 

 «χιινγνο Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ ΣΟ ΜΗΚΡΟ ΛΗΜΑΝΑΚΗ» 

   ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ  Γ Η Α Φ Ο Ρ Δ  

Πεξηερφκελα: Α.- α) Πξσηφθνιιν Γηνηθεηηθήο Απνβνιήο κε αξ. 2/10.1.1996 ηεο 

Κ.Τ.Γεκνζίνπ, θαη, «Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εγθαηαζηάζεσλ ζπιιφγνπ Δξαζη-

ηερλψλ Αιηέσλ ζηνλ Αιηκν», κε αξ.92 Ηνχιηνο 1994, ηεο ΚΤΠ ηεο Ννκαξρίαο 



Πεηξαηά, β) Έθζεζε Διέγρνπ ηεο 20.12.1995, γ) Πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο 

απζαηξέησλ θηηζκάησλ κε αξ. 2/96, δ) Αίηεζε αλαζηνιήο ηεο 8.2.1996 ζην Δηξε-

λνδηθείν Πεηξαηά (ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη απφ Γ. Σζαξνχρα), ε) εκείσκα 

γηα ηε ζπδήηεζε (Α.Θ.), ε) Πξαθηηθά κε αξ.87/96 Δηξ. Πεηξαηά, ζη) Απφθαζε 87/ 

1996 Δηξ. Πεηξαηά, απέξξηςε ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο, δ) Αλαθνπή 29.1.1996 (Γ. 

Σζαξνχρα), ε) απφθαζε 449/1997 Δηξ. Πεηξαηά, απνξξίπηεη, αλαξκφδην, παξα-

πέκπεη ζην Δηξ. Αζελψλ. Β.- α) Απφθαζε 11 κε αξ.πξση. 3111.1/02/96 ηεο 

25.6.1996 ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, πξφζηηκν 500.000 δξαρκψλ, β) Πξνζθπγή ζην 

Γηνηθ.Πξση. Πεηξαηά ηεο 12.9.1996, γ) Πξάμε νξηζκνχ δηθαζίκνπ, δ) Απφθαζε 

385/1998 Μνλ. Γηνηθεηηθφ Πξση. Πεηξαηά, απνξξίπηεη (δελ παξαζηαζήθακε, δελ 

ήζειαλ λα δηθάζνπκε), ε)ζθαξίθεκα ηεο παξαιίαο, ζη)έγγξαθν 8.7.1987 Τ.Δζλ. 

Ακπλαο ζην Γήκν Αιίκνπ, κε ηίηιν «Έξγα ζηνλ αηγηαιφ – παξαιία)» θιπ, δ) 

έγγξαθν 19.10.94 ΔΟΣ πξνο Γήκν Αιίκνπ κε ηίηιν «Καηαζθεπή πξνβιήηαο 

ζηελ πεξηνρή Αιίκνπ» ε) έγγξαθν Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ΔΟΣ 13.6.1994 κε ζέκα 

«επηζθεπή ξάκπαο», ζ)έγγξαθν 18.12.1995, ζπιιφγνπ πξνο ην δήκαξρν θαη 

Γ.., η) έγγξαθν Γήκνπ πξνο Γ. Σζαξνχρα, ηα) έγγξαθν απαληεηηθφ, ηβ) 

έγγξαθν Γήκνπ πξνο Δηζαγγειία Αζελψλ. 

Πεξηερφκελα: α)Πξσηφθνιιν Καηεδάθηζεο, άξζεο θη απνκάθξπλζεο θηηζκάησλ, 

θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ ζε ρψξνπο αηγηαινχ παξαιίαο θαη ζάιαζζαο, ηεο Κ.Τ. 

Πεηξαηά, κε αξ. πξ. 12/Φ.784/4.7.2013, πξνο χιινγν θαη Γήκν Αιίκνπ, β) 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζπλνδεπηηθφ, γ) Κιήζε ζε απνινγία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

πιιφγνπ, δ) απνινγεηηθφ ππφκλεκα ηεο 20.9.13, ε) Κιήζε ΠΡΟ ΑΚΡΟΑΖ !! 

πξνο ην Γήκαξρν ηεο 13.11.2012 κε ζπλνδεπηηθφ δηάγξακκα, ζη) απαληεηηθφ 

έγγξαθν 9.1.2013 ηνπ Γήκνπ, δ) απνινγεηηθφ ππφκλεκα ηεο 17.9.2013 ηνπ 

Γεκάξρνπ Θ. Οξθαλνχ, ε) έγγξαθα Γήκνπ πξνο Τπ. Οηθνλ. Κηεκ.Τπ. Πεηξαηά, 

ησλ 28. . . .2011, ηερληθή έθζεζε 20.12.2011 κε ζθνπφ λνκηκνπνίεζεο, 

19.11.2012 κε αίηεκα λνκηκνπνίεζεο, 14.1.2013, 7.8.2013, ζ) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ 

κε αξ.πξ. 14455/24.7.2013 πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

ΥΔΣΗΚΑ: α) έγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξ. 538792/13.11.86, πξνο Γήκν κε αξ. πξ. 

12291/21.11.1986, κε ζέκα «παξαρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ηνπ ΔΟΣ ζηνλ 



Γήκν Αιίκνπ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο», θαη κε αξ.πξ.539720/ 21.11.1986 (θαη 

Γήκνπ 13514/31.12.86) γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξάδνζεο παξαιαβήο, θαη 

απφ 21.11.1986 πξσηφθνιιν παξάδνζεο παξαιαβήο, απφ 13.9.1988  Τπ.Δζλ. 

Άκπλαο πξνο Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ.9902/28.9.88 «παξαρψξεζε απιήο 

ρξήζεο αηγηαινχ», κε αξ.πξ.10329/21.8.1995 Γήκνπ πξνο Κ.Τ. Πεηξαηά, κε αξ. 

πξ.19501/24.10.95 Γήκνπ πξνο Κ.Τ.Π. «θαηαθχγην ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ. ..», 

κε αξ.πξ.15382/9.11.1995 πξνο Κ.Τ.Π. κε ίδην ζέκα, απφζπαζκα απφθαζεο 

87/1996 Γεκ.πκβ, κε αξ.πξ.938/12.2.2004 απφ Διιελ.Σνπξ. Αθίλεηα  πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ.5103/25.2.2004, απφθαζε 112/2004 Γεκ.πκβ., θαη αίηεζε 

αθχξσζεο ζην ηΔ ηνπ Γήκνπ, γηα ΑΛΛΖ πεξίπησζε ΑΛΛΟΤ πξσηνθφιινπ 

θαηεδάθηζεο θιπ, θαη ΦΔΚ κε ζρεηηθνχο λφκνπο. 

    Π O I N I K A 

*** Κιεηήξην ζέζπηζκα κε θαηεγνξνχκελνπο ηνπο Δπάγγειν Μαξθνπτδν, σο 

πξφεδξν, θαη Νηθφιαν Πεηξίηζε, σο έθνξν, γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. ην Γ‘ 

Μνλ. Πιεκ. Αζελψλ, δηθάζηκε 19.11.1997. Απηφ, θήξπμε εαπηφ αλαξκφδην θαη 

επέζηξεςε ηε δηθνγξαθία ζηνλ Δηζαγγειέα γηα πξνζδηνξηζκφ ζην Σξηκειέο. 

Πξνζδηνξίζηεθε ζην Δ‘ Σξ.Πιεκ.Αζ., Γηθάζηκε 24.9.1998.   Α Θ Χ Ο Η. 

   ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

Πεξηερφκελα: α) Καηαζηαηηθφ, ηξνπ.2005 κε απφθαζε 3163/2005, β) απφθαζε 

4113/1995 ηξνπνπνίεζεο, γ) θαηαζηαηηθφ πνπ εγθξίζεθε κε απηή, δ) Καηαζηα-

ηηθφ ηξνπ.κε 1022/1988, ε) Πηζηνπνηεηηθφ γηα άλσ ηξνπνπνίεζε, ε) Καλνληζκφο 

ιηκέλνο ηεο 22.4.2007. 

   ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΡΗΖ 

α) Δμψδηθν Γεσξγίνπ Σηκπιαιέμε, Νηθνιάνπ Πεηξίηζε (κειψλ ηνπ Γ), ηαχξνπ 

Γεσξγφπνπινπ, Δκκαλνπήι Κνληξαθνχξε θαη Κσλζηαληίλνπ Κψζηαληνο 

(κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ), πξνο Νηθφιαν Γηαλλνπθάθε, Πξφεδξν ηνπ Γηνηθ.πκβ., 

β) απάληεζε ηνπ Νηθ. Γηαλλνπθάθε, πξνο Γ. Σηκπιαιέμε, γ) αίηεζε πξνο θαη 

παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ πξαθηηθψλ Γ.. 



«Αζιεηηθφο Ναπηηθφο κηινο Αξγπξνχπνιεο». 

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α) αίηεζε ζην Πνι. Πξ. Αζ., β) Πξνηάζεηο, γ) απφθαζε 

3785/1983 Πνι. Πξ. Αζ. δ) Καηαζηαηηθφ επίζεκν. Καηαρσξήζεθε ζηα βηβιία 

ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξ. 12543/7.2.1984. 

 

   Κεθάιαην δεχηεξν 

  Τ Λ Λ Ο Γ Ο Η    Ζ Θ Η Κ Ο Τ     Κ Ο Π Ο Τ 

  Π Ο Λ Η ΣΗ  ΣΗ Κ Ο Η  -   Δ Ξ Χ Ρ Α Η  ΣΗ Κ Ο Η  

    Δ Ν Δ Ρ Γ Ο Η 

 «Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο θαη Πλεπκαηηθφ Κέληξν  

Οηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ Γήκνπ Αιίκνπ». 

 εκείσζε: Σνπ ηζηνξηθνχ ζπιιφγνπ απηνχ ππήξμα ΑΜΗΘΟ λνκηθφο 

ζχκβνπινο γηα 25-30 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ. Σν Γ.. ηνπ 2016, κεηά απφ αίηεκά 

κνπ, δηφηη ΓΔΝ εηζαθνχνληαλ νη εηζεγήζεηο κνπ (απφ ηελ πιεηνςεθία), γηα 

ζπγθεθξηκέλν δεκνζηνλνκηθφ ζέκα/ηήξεζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 

βηβιίσλ/ζηνηρείσλ,  απνθάζηζε θαηά ηελ ίδηα πιεηνςεθία φηη ΓΔΝ επηζπκεί 

πιένλ ηηο λνκηθέο ζπκβνπιέο κνπ. Πξνζέιαβαλ άιιν δηθεγφξν. 

  Σ Ρ Ο Π Ο Π Ο Η Ζ  Δ Η      Κ Α Σ Α  Σ Α Σ Η Κ Χ Ν   

 α) Αίηεζε γηα ηξνπνπνίεζε απφ 25.10.2002, β) Πξνηάζεηο, γ) Πξαθηηθφ 

Γ.. 1.7.2002, δ) Πξαθηηθφ Γ.. 9.7.2002 γηα ζπγθξφηεζε ζε ζψκα, θαη, Κα-

ηάζηαζε κειψλ ηνπ Γ.., ε) Απφθαζε 1115/2003 Μνλ.Πξ.Αζ., έγθξηζε ηξνπν-

πνηήζεσλ, ζη) Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ κε απηή, δ) Δπίδνζε ηεο απφθαζεο 

ζην Ννκάξρε Αζελψλ, ε) Απφθαζε 3251/1987 Πνι.Πξ.Αζ., ζ) Σξνπνπνηεκέλν 

θαηαζηαηηθφ κε απηή, η) Πηζηνπνηεηηθφ ηξνπνπνηήζεσλ, ηα) Απφθαζε 165/1972 

Πνι.Πξ.Αζ., ηβ) Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ κε απηή, ηγ) Δηζεγεηηθή έθζεζε, 



πνπ ζπλέηαμα θαη εληνιή ηνπ Γ, γηα ηε Γ 1.7.2002, ηδ) Γαθηπιφγξαθν θείκελν 

κε έιεγρν πνπ έθαλα ζην Τπνζ. Παι. Φαι. ην Φεβξνπάξην 1998. Μεηά απφ 

πνιχσξε έξεπλα ζην αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ, βξέζεθε ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ 

πνπ εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 159/ 10.1.1967 απφθαζε ηνπ Πνι. Πξση. Αζελψλ, 

θαη θαηαρσξήζεθε κε αξ. 11881 ζην Μεηξψν σκαηείσλ. Κνηλσληνινγηθά αμίδεη 

κηα κειέηε, γηα ην θαζέλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε. 

«ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΚΣΔΛΧΝΗΣΧΝ» 

 ΓΧΡΔΑ ππφ ηξφπνλ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ πξνο Γήκν Αιίκνπ. 

 εκείσζε: Μεηά ηε ιήςε ηεο 155/90 απφθαζεο Γ, θαη ελφςε ηεο δσξε-

άο ηνπ πιιφγνπ πξνο ην Γήκν, απφ ην ΒΞΓ ππήξμαλ δηζηαγκνί θαη ππνρσξή-

ζεηο (είρε δπζθνιίεο κε ηε Ννκαξρία), θαη αλεζπρίεο απφ χιινγν, ελ ηέιεη δε ε 

εθεκεξίδα ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟΝ ΑΛΗΜΟ, θχιιν 4-5 Μάηνο-Ηνχληνο 1991, θπθιν-

θφξεζε κε ηνλ ηίηιν «Υάλεηαη ε δσξεά Δθηεισληζηψλ». Σειηθά, θαη δεδνκέλνπ 

φηη Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ήηαλ ν Παλαγηψηεο Καββαδάο, θαηά-

γφκελνο απφ ηε Λεπθάδα θαη πξψελ βνπιεπηήο ηεο Ν.Γ. (γλσζηφο, απιψο, ηνπ 

Θσκά Εαθπλζηλνχ=θαηαγφκελνπ απφ ηε Καξπά Λεπθάδαο) κεηά απφ αξθεηέο 

επηζθέςεηο ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ, ν Γ.Γ. θαηάθεξε θαη δηέζεζε θνλδχιην γηα ηελ 

έλαξμε θαη ζηε ζπλέρεηα ελέθξηλε θαη άιια πνζά, ηα νπνία (καδί κε απηά ηνπ 

Γήκνπ) έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ηειείσζεο θαη νινθιήξσζεο ηνπ θηηξίνπ. 

    Τ Μ Β Ο Λ Α Η Α   Γ Χ Ρ Δ Α   

 α) πκβφιαην 4797/4.3.1992 Γ. Κνπξλέηα, «ζχζηαζε πξάμεσο νξηδνληίνπ 

ηδηνθηεζίαο» (Τπνζ.Παι.Φαι. Σ= 309, αξ.=81), θαη, β) πκβφιαην 4798/4.3.92 

ηδίνπ ζπκβ. «δσξεά ελ δσή πνζνζηνχ 687/1000 εμ αδηαηξέηνπ νηθνπέδνπ θαηά 

λφκν 3741/ 1929 κεηά ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο αληηζηνηρνχζεο ζε απηφ νξηδνληίνπ 

ηδηνθηεζίαο, ππφ ηξφπν (φξν), αμίαο  ...» ( Τπνζ. Παι. Φαιήξνπ,Σ= 309 αξ. 82), 

πξνο ην Γήκν Αιίκνπ. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ηζηνξηθνχ ζπιιφγνπ, κε απφθαζε 

ησλ νπνίσλ (είρε πξνεγεζεί νκφθσλε απφθαζε ηεο Γ..) ππνγξάθηεθαλ ηα 

ζπκβφιαηα ήηαλ: Δπζηάζηνο Κπξηαδήο, πξφεδξνο, Παλαγηψηεο Βιάρνο, αληηπξφ-

εδξνο, Θσκάο Εαθπλζηλφο, γξακκαηέαο, Αζαλάζηνο Βφβνξαο, ηακίαο, Παλαγηψ-



ηεο Λαπξεληηάδεο, έθνξνο, Δκκαλνπήι Φάξνο θαη Υαξίιανο Αρηιιηάο, κέιε.

  ΣΑ   Π Ρ Ο Ζ Γ Ζ Θ Δ Ν ΣΑ  -  Α Ν Δ Γ Δ Ρ  Ζ 

Καηαζέησ: α) Έγγξαθν κε αξ.πξ. 524/4.6.1990 κε ππνγξαθέο αληηπξνέδξνπ 

Παλ. Βιάρνπ θαη Γξακκαηέα Θσκά Εαθπλζηλνχ, πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ.. κε 

επηζχλαςε απφθαζεο Γ.. 28.5.1990 γηα δσξεά νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο 

άδεηαο αλέγεξζεο, κε αίηεκα ηε ζπδήηεζε ζην Γ.., β) Γηαβηβαζηηθφ ζηε 

Ννκαξρία Πεηξαηά, απφθαζεο 155/1990  Γ.. γηα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο ππφ 

ηξφπνλ, γ) Έγγξαθν κε αξ.πξ. 21487/1.10.1990 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά (θαη 

10590/25.10.1990 ηνπ Γήκνπ) κε ην νπνίν δεηά εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. γηα ηελ αμία 

ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα παξακείλεη ζην Γήκν, ζε ζρέζε κε ηε δαπάλε 

αλέγεξζεο ηνπ θηηξίνπ, δ) Απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 10590 ηεο 

14.1.1991 ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη θαη Σερληθή Έθζεζε κε αμίεο, ε) Έγγξαθν 

κε αξ.πξ. 2117/1.3.1991 ηεο Ννκαξρίαο (θαη ηνπ Γήκνπ 9382 ;/18.3.1991) πξνο 

ην Γήκν Αιίκνπ – Ννκηθφ χκβνπιν, λα ηνπο γλσξίζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ηνπο 

φξνπο, ζη) Έγγξαθν κε αξ.πξ.3756/27.3.1991 ηνπ Γήκνπ πξνο Ννκαξρία, κε 

απνζηνιή γλσκνδφηεζεο λνκηθνχ ζπκβνχινπ, δ) ε απφ 21.3.1991 γλσκνδφηε-

ζε κε αξ.πξ.3756/27.3.91, ε) ην απφ 2.4.1991 έγγξαθν ηνπ λνκ. ζπκβνχινπ Γ. 

Σζαξνχρα πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 4215/4.4.1991 γλσζηνπνίεζεο ηεο 

απνζηαιείζαο γλσκνδφηεζεο θαη απάληεζε ζε εξψηεκα δεκάξρνπ, ζ) ζρέδην 

(πνπ θαηά παξαγγειία ηνπ Γηνηθ.. είρα ζπληάμεη) εγγξάθνπ απφ 30.4.1991 ηνπ 

πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ πξνο ην Γήκαξρν ΒΞΓ (ην νπνίν είλαη ζίγνπξν φηη 

θαηαηέζεθε ζην Γήκν), κε παξάπνλα γηα θαζπζηεξήζεηο θαη αξλεηηθέο απαληή-

ζεηο ηνπ Γήκνπ (αλαθέξνληαη ζε δήισζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη αλαθάιεζε ην έγ-

γξαθν κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ), η) έγγξαθν 21.5.1991 ηνπ 

Γ. Σζαξνχρα πξνο δήκαξρν, κε αξ.πξ. 6608/5.6.1991, κε απφςεηο ΣΟΤ γηα ηε 

δσξεά, ηα) έγγξαθν κε αξ.πξ. Γ/16546/11.6.1991 ηεο Ννκαξρίαο πξνο ην Γήκν 

(αξ.πξ.6967/12.6.1991) γηα ηελ επηθχξσζε ηεο απφθαζεο 155/1990, ηβ) απφ-

θαζε 155/23.7.1990 Γ.., ηβ.Α)αίηεζή κνπ 2.7.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 7939/ 

4.7.1991 γηα ρνξήγεζε λεφηεξεο γλσκνδφηεζεο Γ. Σζαξνχρα, ηγ) αίηεζή κνπ κε 

αξ.πξ. 4271/7.5.1992 πξνο ην Γήκαξρν, γηα αλεζπρίεο κνπ ζε ζρέζε κε ηε 



δεκνπξαζία θιπ, ηδ) ζρέδην ζπκθσλεηηθνχ κε αλάδνρν, πνπ κνπ έζηεηιε ε Σ.Τ. 

(Υξ. Βξχληνο), πξηλ ηελ ππνγξαθή, ηε) Πξφζθιεζε ηεο 26.5.1992 ηνπ πιιφγνπ 

πξνο ηα κέιε γηα Γ.. ηελ 10.6.1992, ηζη) πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ θαη Γ 

ηνπ πιιφγνπ γηα ηε ΘΔΜΔΛΗΧΖ ηνπ θηηξίνπ ηελ 15.7.1992, απφ ην ΓΓ 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο Παλαγ. Καββαδά, ηδ) θείκελν ραηξεηηζκνχ/νκηιίαο πνπ 

έγξαςα θαηά παξάθιεζε ηνπ Γ. ηνπ ζπιιφγνπ, γηα λα ηελ εθθσλήζεη ν 

Πξφεδξνο (φπνηνο ήηαλ) θαηά ηε ζεκειί-σζε, ηζ) πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ 

(Αξγ.Αξγπξίνπ) θαη ηνπ πιιφγνπ (Π. Λαπξεληη-άδεο) γηα ηα εγθαίληα απφ ηνλ 

(πιένλ) αληηλνκάξρε ΒΞΓ., ηελ 24.5.1995, θ) νκηιία εθ κέξνπο ηνπ πιιφγνπ, 

πνπ εθθσλήζεθε ηελ 24.5.1995, θα) ζρέδην νκηιίαο ηνπ Μαλψιε Φάξνπ, πνπ 

δελ εθθσλήζεθε (φπσο έρσ ζεκεηψζεη, δελ ζπκάκαη ην ιφγν), θβ) Μεζεκβξηλή, 

εθ. ηεο 6.5.1991 κε αλαθνξέο ζην Γήκν, θγ) Σν πξσηφηππν ηνπ άξζξνπ κνπ 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ «ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ ΄Αιηκν» θ.4-5 ηνπ 1992, κε ηίηιν 

«Τπνλνκεχεηαη ε δσξεά εθηεισληζηψλ . . ..». 

***ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ απφ ηελ νινθιήξσζε εξγαζηψλ ζεκειίσζεο ηελ 15.7.1992 

(είρε πξνζέιζεη θαη ν Παλ. Καββαδάο): α) θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αλακλε-

ζηηθήο πιάθαο, δηαθξίλνληαη: κε πξνζδηνξηζζείζα θπξία, Αιέθνο Αινχθνο, 

Γηψξγνο Κίηζνο, Π. Καββαδάο, Βαζίιεο Ξέλνο-Γαβξηέιεο (πίζσ ηνπ,  κφλν ην 

θεθάιη, Αζ.Βφβνξαο) Θσκάο Εαθπλζηλφο, Δπγελία Εαθπλζηλνχ (απφ ην αξρείν 

ηεο Δ.Ε.), β) απφ αξηζηεξά Ησ. Παπάδεο, Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, Θσκάο 

Εαθπλζηλφο, Δπγελία Εαθπλζηλνχ (ειάρηζηα θαίλεηαη κε ηα άζπξα ξνχρα) 

Αζαλάζηνο Βφβνξαο, Γεκήηξεο Γαιαλνχδεο, Αξ. Θσκ. Πξνζδνθψ φηη θαη άιινη 

έρνπλ θπιάμεη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο. 

   Σ Η Σ Λ Ο Η   Η Γ Η Ο Κ Σ Ζ  Η Α  

---  Ο χιινγνο είρε απνθηήζεη ην νηθφπεδν κε ην κε αξ. 3241/19.5.1986 (Τπ. 

Παι.Φαι. Σ= 220 αξ. 369) πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο «Αζηηθήο 

Δηαηξίαο Δθηεισληζηψλ Πεηξαηψο-Αζελψλ (ΔΔΠΑ)» σο δσξήηξηαο, θαη ην 

χιινγν Δθηεισληζηψλ πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ ηνλ πξφεδξν Παλαγηψηε 

Λαπξεληηάδε, σο δσξενδφρν, κε φξνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε νλνκαηνδνζία 



«ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΟΗΚΗΜΟΤ ΔΚΣΔΛΧΝΗΣΧΝ» ηνπ θηηξίνπ. Απηφο 

είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην θηίξην ηεο Λ. Ησλίαο 96,  θέξεη απηφλ ηνλ ηίηιν. 

--- πκβφιαην – Πξάμε κε αξ. 16088/22.7.1972 κε ηελ νπνία ν Ησάλλεο Μαξ. 

Γεξνπιάλνο, σο εθπξφζσπνο ηεο ΚΣΖΜΑ ΣΡΑΥΧΝΔ ΑΔ, «αλαγλσξίδεη σο 

ηζρπξάλ απξφζβιεηνλ θαη λνκηκνηχπσο ζπληαρζείζαλ ηελ επηβιεζείζαλ σο 

άλσ απαιινηξίσζηλ». 

  Δ Ν Σ Α Ξ Ζ   ζην   Υ Δ Γ Η Ο   Π Ο Λ Ζ   

 α) ΦΔΚ 104 Α/22.4.1950 κε Γηάηαγκα «Πεξί εγθξίζεσο επεθηάζεσο ηνπ 

ζρεδίνπ Σξαρψλσλ», β) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηνπ ΦΔΚ, ζε 

αθξηβέο αληίγξαθν απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ηεο 8.11.1994. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε 

ζεκεξηλή «Πιαηεία Αξε Βεινπρηψηε», θαηαγξάθεηαη «Λφθνο Μπξαρακησηψλ» 

θαη δίπια «Γεμακελή», γ) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηίηιν «Σξάρσλεο, Οηθνδν-

κηθφο πλεηαηξηζκφο Δθηεισληζηψλ Πεηξαηψο-Αζελψλ – Γηάηαμηο νηθνπέδσλ», 

ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηεο 24 Απξηιίνπ 1950, θαη λέν αθξηβέο αληίγξαθν απφ ην 

5281/19.6.1960 ζπκβφιαην ζπκ/θνπ Πέηξνπ Ρεγάδε, ηεο 19.12.1994, δ) κηθξφ 

«απφζπαζκα εθ ηνπ ζρεδίνπ κεραληθνχ Φαηζέα», κε ηίηιν «Σξάρσλεο Οηθνδ. 

πλ/ζκφο Δθηεισληζηψλ» κε αληηγξάςαληα κεραληθφ ηνλ Άγγειν Αγγειφπνπιν 

θαη εκεξνκελία «Ηνχιηνο 1964». 

  ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΔ Δ.Δ.Π.Α. (Δη.Δθηει.Αζελψλ-Πεηξαηψο)  

α) Δπηζηνιή (ζρέδην δηθφ κνπ, δεηεζέλ απφ ην Γ..) ηεο 26.5.1983 πξνο ηελ 

ΔΔΠΑ γηα παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνπέδνπ γηα 70 ρξφληα θιπ., β) 

Απφζπαζκα Πξαθηηθψλ Γ.. ηεο ΔΔΠΑ ηεο 26.6.1985 γηα παξαρψξεζε/ δσξεά 

ηνπ νηθνπέδνπ πξνο ην χιινγν Δθηεισληζηψλ», γ) Δπηζηνιή (ζρέδην δηθφ κνπ, 

δεηεζέλ απφ Γηνηθ.. ηνπ ζπιιφγνπ) ηεο 14.7.1986 πξνο ηελ ΔΔΠΑ γηα επηρν-

ξήγεζε ηνπ πιιφγνπ απφ απηή, δ) Δπηζηνιή (ζρέδην, σο άλσ) ρσξίο εκεξνκε-

λία (πάλησο κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο νηθνδνκήο ην 1989) ηνπ πιιφγνπ 

πξνο ηελ ΔΔΠΑ, κε ηελ νπνία δεηείηαη ε δηαγξαθή ηνπ φξνπ ηεο κε κεηαβίβαζεο 

επί δεθαεηία (ζπκβ. 3241/86) ψζηε πνζνζηφ λα κεηαβηβαζηεί ζην Γήκν, ε) 

Βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, απφ 15.4.1986, φηη ην νηθφπεδν δελ έρεη νθεηιή. 



   Σ Δ Υ Ν Η Κ Α   Α Ν Δ Γ Δ Ρ  Ζ  

α) Έμε (6) ζρεδηαγξάκκαηα γηα: Θεκειίσζε, Ξπιφηππν νξνθήο ππνγείνπ, 

Ξπιφηππν νξνθήο ηζνγείνπ, Ξπιφηππν δαπέδνπ εμψζηε, Ξπιφηππνο νξνθήο 

νξφθνπ, Ξπιφηππνο δψκαηνο, κε ρξφλν κειέηεο Γεθέκβξηνο 1988, θη ππνγξαθή 

ηεο πνιηηηθήο κεραληθνχ Καλέιιαο (Νέιιεο) Γηαλλνπνχινπ,  β) Απφ Απξίιίνπ 

1986 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα νηθνπέδνπ, ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Νίθνπ Κ. 

Κνπβαξά, γ) Απφ Οθησβξίνπ 1991 «πίλαθαο ρηιηνζηψλ» ηνπ θηηξίνπ, ηεο 

αξρηηέθηνλνο κεραληθνχ Μαξίαο Γαιακάγθα-Εάκπα, δ) έμε ρεηξφγξαθα θχιια 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ Νίθνπ Αλαγλψζηνπ, κε δηάθνξνπο ππνινγηζκνχο θπβηθψλ 

κέηξσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ θηηξίνπ. 

  Σα  Θ Δ  Μ Η Κ Α  -  Λ Δ Η Σ Ο Τ Ρ Γ Η Κ Α ηνπ θέληξνπ 

α) Απφθαζε 95/2011 Γεκ.πκ. (δήκαξρνο = Θάλνο Οξθαλφο, πξφεδξνο Γ..= 

νθία Κσζηακπάξε) γηα ζπγρψλεπζε «Θνπθπδίδεηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαλη-

ζκνχ», «Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ» θαη «Αζιεηηθνχ Κέληξνπ» ζε εληαίν πξφζσπν 

«Θνπθπδίδεηνο Οξγαληζκφο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Αιίκνπ», θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπ, κε ην νπνίν θαηαζηαηηθφ, ΓΔΝ πξνβιεπφηαλ ε ζπκκεηνρή/ 

εθπξνζψπεζε ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηνπ λένπ ΝΠΓΓ, β) Δμψδηθε δηακαξηπξία, πξφζθιεζε θαη δήισζε ηνπ 

πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ (πξφεδξνο Γήκεηξα αξδέιε) ηεο 27.6.2011 πξνο ην 

Γήκν Αιίκνπ, γηα κε εθαξκνγή φξνπ ησλ άλσ ζπκβνιαίσλ γηα νξηζκφ ex officio 

ζην Γ.. ηνπ εληαίνπ ΝΠΓΓ, κέινπο ην πιιφγνπ. (Σειηθά ην θαηαζηαηηθφ θαη ε 

παξάιεηςε δηνξζψζεθε, θαη ηψξα πξνβιέπεηαη ε ex officio ζπκκεηνρή). 

*** ΑΝΓΚΑΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ:  Πξάμε κε αξ. 38903/30.4.2001 ηεο Γηεπζχληξηαο 

Αζθάιηζεο ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, κε ηελ νπνία θαηαινγίζηεθε ζην Γήκν Αιίκνπ 

ην πνζφ  ησλ 117.384 + 19.050 = 136.434 δξαρκψλ (ε Πξάμε φκσο, επηδφζεθε 

θαη ζην χιινγν) δηφηη ν ζπκβνιαηνγξάθνο Γεψξγηνο Κνπξλέηαο δελ είρε 

θαηαβάιεη ηα δηθαηψκαηα/πφξνπο ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, εθηφο απφ άιια ζπκβφ-

ιαηα (πνπ αθνξνχλ ηηο δσξεέο πξνο ην Γήκν ζην Παλί απφ Πφγγε, Γθξψκαλ 



θαη Υξηζηνπνχινπ),θαη γηα ην πην πάλσ ζπκβφιαην δσξεάο. Σα ζρεηηθά έγγξαθα 

έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην θεθάιαην «Αλαγθαζηηθέο εθηειέζεηο θαηά ηνπ Γήκνπ»). 

«Παξέκβαζε»: θ.4-5 ΜαηΗνχλ.1991, 6-7 ΜαΗνπλ.1992, 10-11 ΗαΦεβξ.1994, 23-

24 ΗαλΦεβ. 1994, 23-24 ΗνπλΗνπι.1995, 74/2004. 

 

  «Δμσξατζηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Σξαρψλσλ Αιίκνπ «ΣΟ 

ΔΤΧΝΤΜΟ» (πξνεγνχκελε επσλπκία «Δμσξατζηηθφο θαη Δθπνιηηηζηηθφο 

χιινγνο Σξαρψλσλ Καιακαθίνπ Ζ ΕΧΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ»), ζσκαηείν. 

   Με ηελ επσλπκία «Ζ ΕΧΟΓΟΥΟ ΠΖΓΖ» 

 Α.-ΓΗΚΑΣΗΚΑ: α)θαηαζηαηηθφ,απφ ζθξαγίδα ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη 

εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 2037/81 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξ. Αζελψλ, φηη είρε αλαγλσ-

ξηζηεί κε ηε κε αξ. 1913/1977 απφθαζε ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη φηη είρε θαηά-

ρσξεζεί κε αξ. 7117/21.12.1981, β)Απφθαζε 2037/1981 έγθξηζεο ηξνπνπ. θαη 

θαηαζηαηηθφ κε βάζε απηή, γ)απφθαζε 1913/1977 αλαγλψξηζεο ηνπ ζσκαηείνπ, 

δ) πηζηνπνηεηηθφ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο, ε) ζρέδην θαηαζη. κε δηνξζψζεηο. 

 Β.-ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΤΜΟΤΝΓΟΤΡΟΤ– Πξνεδξία Αλδξέα Καλειιφπνπινπ 

 α) Αλαθνίλσζε ηνπ ζπιιφγνπ ηεο 21.12.1991 γηα ηελ αλακφξθσζε θαη 

αλαβάζκηζε νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ θαη «απνκάθξπλζε ηνπ κεγαζεξίνπ ηνπ 

ΟΑΔΓ», β) αίηεζε ηεο 22.1.1992 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 951/28.1.1992, κε 

ππνβνιή/ζχλαςε απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.. ηνπ ζπιιφγνπ (ζπλεδξίαζε Νν.9) γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλνηθίαο, γ) αίηεζε ηεο κε αξ.πξ.10/17.2.1992 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 1753/19.2.1992, σο εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.1 ηεο ΖΓ ηεο 

26.2.1992 απφθαζε ηνπ Γ, γηα ην 8φξνθν θηίξην ΟΑΔΓ, δ) αλαθνξά ηεο 22.1. 

1992, πξνο ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Βξπμέιιεο,ζε ζπλέρεηα 

ηεο Ρ.760/91 θαηαγγειίαο, κε ππνβνιή απφθαζεο Γηνηθ.. Νν.11, ε) αίηεζε κε 

αξ.πξ.12/13.3.1992 πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 2662/13.3.1992, ζρεηηθά κε 

απφθαζε Γ γηα ηελ πεδνδξφκεζε ηεο Κνπκνπλδνχξνπ θαη ηε κειέηε δηακφξ-



θσζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζη) πξνζθπγή κε αξ.πξ.13/23.3.1992 πξνο 

ην Ννκάξρε Πεηξαηά, θαηά ησλ κε αξ. 50 θαη 51/19.3.1992 απνθάζεσλ γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ςήθηζε Σερληθνχ πξνγξάκκαηνο, φηη ν Γή-

καξρνο αγλφεζε ηελ κε αξ.241/24.11.1991 απφθαζε ηνπ Γ, δ) αίηεζε ηεο 

16.4.1992 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4125/5.5.1992 γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, ε) 

πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Νν.14 ηεο 10.5.1992 γηα δεκηνπξγία θαιψλ ζρέζεσλ κε 

ηηο αξρέο, θαη λα επσθειεζεί ν ζχιινγνο απφ ηα πξνγξάκκαηα SATA θιπ, ζ) 

αίηεζε ηεο 11.5.1992 πξνο ην Γήκν, Ννκάξρε, ΟΑΔΓ, ΑΣ πεξηνρήο θιπ, κε 

ππνβνιή ςεθίζκαηνο ηεο Γ, γηα ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ΤΠΔΥΧΓΔ, «…ηε 

δξαζηηθή κείσζε ηνπ φγθνπ θαη ηνπ χςνπο ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηε κεηα-

ηξνπή ηνπ ππφγεην ρψξνπ ζε γθαξάδ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ..», 

η) απφθαζε Ννκάξρε κε αξ.πξ. νηθ.622/10.6.1992, ζε νξζή επαλάιεςε, γηα 

επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ κε 20 εθαη.δξρ γηα «Καηαζθεπή βειηίσζε νδηθνχ δηθηχ-

νπ – πεδφδξνκνη», ηα) απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά κε αξ.πξ. νηθ622/10.6.1992 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5878/12.6.1992 κε ηξνπνπνηεκέλν πεξηερφκελν ζε 

ζρέζε κε ηελ πην πάλσ, ηβ) αίηεζε κε αξ.πξ. 14/23.6.1992 πξνο ην Γήκαξρν, 

φηη κεηά απφ αγψλεο ηνπο εγθξίζεθαλ 15 εθαη.δξρ. θαη δεηνχλ ελέξγεηέο ηνπ, κε 

ζπλεκκέλν ζρεδίαζκα δηαπιάηπλζεο πεδνδξνκίσλ θαη κνλνδξφκεζε Κνπκνπλ-

δνχξνπ, ηγ) ππφκλεκα/αλαθνξά ηεο 30.6.1992 πξνο ην Ννκάξρε Πεηξαηά, κε 

πεξηγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζπλνηθίαο θαη 323 ππνγξαθέο θαηνίθσλ, ηδ) 

έγγξαθν ηεο 17.8.1992 πξνο ηνλ Αξ.Θσκφπνπιν, δηθεγφξν, Ννκηθφ ζχκβνπιν 

ηνπ ζπιιφγνπ, γηα γλσκάηεπζε πεξί ηνπ αλ νη πξάμεηο ηνπ Αζαλαζίνπ Παλνχζε, 

αληηπξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ, ν νπνίνο ελψ πξσηνζηάηεζε ζε φιεο ηηο εθδειψ-

ζεηο θαη ελέξγεηεο θαη ζπκθσλνχζε κε φια, μαθληθά άιιαμε γλψκε θαη δεηά «λα 

ζεσξεζεί σο κε ππάξρνπζα ε πξνεγνχκελε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη λα αξρί-

ζεη ε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα απφ κεδεληθή βάζε», (εάλ) «αληηβαίλνπλ ζηηο 

αξρέο ηεο θαιήο πίζηεσο θαη ζπλεξγαζίαο θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηά-

ζηαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ ζέζνπκε ππφςε ηνπ Γηνηθ..», {{ζεκείσζε: Γελ 

ρξεηάζηεθε λα ζπληαρζεί θακία γλσκνδφηεζε. Πείζηεθαλ. Γηεπζεηήζεθε ην ζέκα 

κε ζπλαίλεζε}}, ηε) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 5.9.1992 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

198/8.10.1992 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Δηζεγεηηθφ ζεκείσκα πεξί απνδνρήο 



πνζνχ 20 εθαη.δξρ. απφ Ννκαξρηαθφ Σακείν Πεηξαηά», ηζη) αίηεζε κε αξ.πξ. 

22/ 8.10.1992 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε πξνηάζεηο γηα ηελ Κνπκνπλδνχξνπ, 

ηζη) πξφζθιεζε κειψλ ηνπ Γηνηθ.. γηα 15.10.1992, ηδ) πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο 

Νν.15, κε ηνπνζεηήζεηο, ςεθνθνξίεο θιπ, ηε) απνθάζεηο ηνπ πξαθηηθνχ 

Νν.16/15.10.1992 γηα 1) γηα ζχζθεςε πνιιψλ, γηα εμεχξεζε ρξεκάησλ γηα 

απνπεξάηεζε Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ ζηελ Δι. Βεληδέινπ, 2) γηα θαζνξηζκφ 

ηέινπο ππνβάζκηζεο πεξηβάιινληνο απφ ηε ιεηηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

θαη θαηαζηεκάησλ θιπ, 3) γηα αλαηξνπή ηεο απφθαζεο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ ΦΔΚ 

945Γ/21.9.92 γηα Κηήκα Σξάρσλεο (πνιπθαηάζηεκα ΜΑΚΡΟ), 4) γηα εθαξκνγή 

Νένπ Καλνληζκνχ αληηξξππαληηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη θαζαξηφηεηαο ηεο πφιεο 

καο, 5) γηα θαζπζηέξεζε ελάξμεσο εξγαζηψλ Β‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ, ηζ) έγγξαθν κε 

αξ.πξ. 22/20.10.1992 πξνο ην Γήκαξρν, κε ππνβνιή απνθάζεσλ Γηνηθ.., θ) 

αίηεζε κε αξ.πξ. 24/15.11.1992, πξνο ην Α.Σ. Άλσ θαιακαθίνπ, γηα ζθνππίδηα 

θαη ξχπαλζε απφ ην SUPER MARKET ATLANTIC,θη, θ1) έγγξαθν κε αξ.πξ. 

24/23.11.1992 πξνο ην Γήκν, γηα ηελ παξέκβαζε ζηελ Κνπκνπλδνχξνπ, κε 

ζπλεκκέλα θχιια απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γ γηα ηε 241/ 24.10.1991 απφθαζε, 

θαη έγγξαθν ΑΣ Αλσ Καιακαθίνπ γηα ηε Λατθή αγνξά, θα) αλαθνίλσζε ηεο 

10.12.1992 πξνο φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, κε ελεκέξσζε, θβ) 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 25/12.2.1993 πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ Κσλ. Μεηζνηάθε, κε 

αξ.πξ. 36421/17.2.1993, κε δηακαξηπξία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ΜΑΚΡΟ ζηνπο Σξάρσλεο, θαη, αίηεκα θαηάξγεζεο ηεο, κε πξφηα-

ζε γηα ππαγσγή ησλ απαιινηξηψζεσλ θιπ, ζηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΟΚ θιπ., 

θγ) ίδην έγγξαθν ζηνλ Πξσζππνπξγφ, κε αξ.πξ. 1354/17.2.1993, θδ) πξνζθπγή 

κε αξ.πξ. 29/2.4.1993 πξνο ην Ννκάξρε κε αξ.πξ. 9847/5.4.1993, θαηά ησλ κε 

αξ. 63 θαη 64/31.3.1993 απνθάζεσλ ηνπ Γ, γηα ηνλ Πξνυπνι. θαη Σερλ.Πξνγξ. 

θε) έγγξαθν κε αξ.πξ. 31/8.5.1993 πξνο ην Ννκάξρε, κε παξάπνλα γηα κε 

νξζή εθηίκεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ ζπιιφγνπ, θζη) αίηεζε κε αξ.πξ. 32/24.5.93 

πξνο ην Γήκν, κε αλαθνίλσζε γηα ππνβνιή παξαίηεζεο ηνπ Γηνηθ.. δηφηη 

«ππνζθάπηεθε θαη ππνλνκεχηεθε απφ ηηο ηνπηθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο γηα 

ιφγνπο κηζαιινδνμίαο θαη θαηξνζθνπηζκνχ», φηη «ν δήκαξρνο απνδέρηεθε ην 

πνζφ ησλ 20 εθαη., θάησ απφ δηαθνξεηηθφ ζθεπηηθφ, ηεο δηθήο ηνπ εκπλεχζεσο 



θαη επηλνήζεσο» (δηφηη δελ ην δηέζεζε γηα ηελ Κνπκνπλδνχξνπ, αιιά γηα «Κα-

ηαζθεπή-βειηίσζε νδηθνχ δηθηχνπ» γεληθά), θδ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε 

αξ.πξ. 352/27.5.1993, πξνο ην ζχιινγν, κε «απάληεζε ζε πξνζθπγή», θε) 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 9009/20/46-α/19.7.1993 ηνπ Α.Σ.Αλσ Καιακαθίνπ, πξνο ηνλ 

Α. Καλειιφπνπιν, φηη θιήζεθε ν Αλαζηάζηνο Γαλέδεο θαη ηνπ έγηλαλ απζηεξέο 

ζπζηάζεηο γηα πεξηνξηζκφ ησλ πξνθαινπκέλσλ ζνξχβσλ θιπ, θζ) έγγξαθν ηεο 

6.10.1993 πξνο ην Α.Σ. Α.Καιακαθίνπ, γηα αληηκεηψπηζε θαηαγγειίαο ηνπ γηα 

απηφθσξα πιεκ/ηα απφ αλζξψπνπο ηνπ ΑΣΛΑΝΣΗΚ, γηα αλάξκνζηεο ζπκπεξη-

θνξέο αζηπλνκηθνχ, θαη δεηά ηελ πεηζαξρηθή δίσμή ηνπ, ι) έγγξαθν κε αξ.πξ. 

35/20.10.1993 πξνο ην Α.Σ. Αλσ Καιακαθίνπ, κε θνηλνπνηήζεηο ζε Τπ.Γεκφ-

ζηαο Σάμεο θιπ, κε δηακαξηπξίεο γηα ζθνππίδηα ΑΣΛΑΝΣΗΚ, θαη πξφηαζε δέθα 

καξηχξσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε, ια) αίηεζε κε αξ.πξ. 36/6.11.1993 πξνο ην 

Γήκαξρν θαη ΓΣΤ, φηη «ζπκθσλνχκε κε ηα ζρέδηα ηεο ΣΤ φπσο απηά ηέζεθαλ 

ππφςε ηεο Γεκ.Δπ. ζηη 4.11.1993 πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δεκν-

πξάηεζεο ηνπ έξγνπ», κε ζπλεκκέλν ζρέδην δηακφξθσζεο, ιβ) έγγξαθν ηεο 

Γηεχζπλζεο Σξνραίαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. 427 Φ.1011/8/1-α/21.12.1993 πξνο ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ, …Γήκν, χιινγν, κε ζέκα «Παξάπνλα ζρεηηθψο κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ SUPER MARKET ATLANTIC πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ νδφ Κνπκνπλδνχξνπ, 

πεξηνρήο Αλσ Καιακαθίνπ», ιγ) έγγξαθν ηεο 20.1.1994 «Ηδησηηθφ εξγνηάμην ε 

νδφο Κνπκνπλδνχξνπ- Γηαπηζηψζεηο δεκνζίσλ αξρψλ», ιδ) ρεηξφγξαθν θείκε-

λν απφ 17.3.1994 πξνο Γήκν κε αλαγξαθφκελν αξ. πξ.3321/21.3.1994, πξνο 

ηε Ννκαξρία, κε αλαγξαθφκελν αξ.πξ. 149/18.3.94 πξνο ηε Ννκαξρία, απφ «Οη 

ππνγξαθφκελνη θάηνηθνη Αλσ Καιακαθίνπ…», κε παξάπνλα θαη ιχπε γηα ηε κε 

ιήςε ππφςε αηηεκάησλ ηνπο, ππνγξάθνπλ Αζαλάζηνο Παλνχζεο, θαη, Σάθεο 

Καιιέξγεο, ιε) Γηεχζπλζε Σξνραίαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. 1011/8/1-ε/23.3.1994, 

απφθαζε αξ. 862, «… απνθαζίδνπκε … απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε νρεκάησλ 

… ζε φιν ην κήθνο ηεο νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ θαη ζηηο πιεπξέο ηεο γηα θνξηεγά 

άλσ ησλ δχν ηφλλσλ», ιζη) έγγξαθν κε αξ.πξ.41/3.3.1994 πξνο ηε Γ/λζε 

Αζηπλνκίαο Αζελψλ, Γήκν κε αξ.πξ. 3427/22.3.1994 κε ζέκα «Απνκάθξπλζε 

απφ ηε ζπλνηθία δχν επηρεηξήζεσλ πνπ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξνζβάιινπλ εθ 

ησλ πξαγκάησλ νπζηαζηηθά ην δηθαίσκα ηεο θαηνηθίαο», ιδ)έγγξαθν κε αξ.πξ. 



42/31.3.1994 πξνο ην Γήκαξρν κε ζέκα «Καηαζθεπή θίιηξνπ πξαζίλνπ θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ ζχκθσλα κε ηε ράξαμε θαη ρσξίο παξεθθιί-

ζεηο», κε ζπλεκκέλν ΔΘΝΟ 15.1.93 θαη, Κνηλή δήισζε-δέζκεπζε-απφθαζε 

κε 190 ππνγξαθέο, ιε) αλαθνίλσζε ηεο 3.4.1994 πξνο απφθξνπζε ηζρπξηζκψλ 

θαηά ηεο ισξίδαο πξαζίλνπ σο θίιηξνπ θιπ, ιζ) «Τπφκλεκα θαηνίθσλ Άλσ 

Καιακαθίνπ ηεο πεξηνρήο Σξαρψλσλ, ελνξία Η.Ν. «Εσνδ.Πεγή», νη νπνίνη 

ΓΗΑΦΧΝΟΤΝ θαη ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΟΝΣΑΗ κε ηελ απφθαζε ηεο πεδνδξφκεζεο ηεο 

νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ» ηεο 4.4.1994, πξνο ην Γ, κε αίηεκα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νηθείαο απφθαζεο, κ) έγγξαθν ηεο Γεληθήο Αζηπλ. Γ/λζεο Αηηηθήο, κε αξ.πξ. 

1016/55/69-θα/18.5.1994, πξνο ην ζχιινγν θαη ΑΣ Αλσ Καιακαθίνπ, κε ζέκα 

«Παξάπνλα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ SUPER MARKETA ATLANTIC AE θαη 

ηνπ Πξαθηνξείνπ εθεκεξίδσλ μέλνπ ηχπνπ θαη πεξηνδηθψλ ζηελ Κνπκνπλδνχ-

ξνπ», κα) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. ΓΜΔΟ/ζη/6015/Φ.243/5.9.1994 πξνο ην Γήκν, 

κε αίηεκα ηελ πινπνίεζε ηεο απφθαζεο 862/23.3.1994 ηεο Σξνραίαο. 

 Γ.- ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΔΜΑΣΑ – Πξνεδξία Παλαγηψηε/Σάθε Πιέζζα. 

α) ην απφ 26.11.2001 έγγξαθν πξνο ην δήκαξρν θαη ηα κέιε ηνπ Γ, κε 

ηα αηηήκαηα, πηπνγξάθνπλ πξφεδξνο Παλαγηψηεο Πιέζζαο, θαη Γ. Γξακκαηέαο 

Α(λαζηαζία) Γξεγνξηάδνπ, β) ην απφ 9.2.2002 έγγξαθν κε αίηεκα ην ραξαθηεξη-

ζκφ ηεο πεξηνρήο σο «ακηγνχο θαηνηθίαο», γ) ην απφ 3.1.2003 έγγξαθν κε 

δηάθνξα αηηήκαηα πεξηνρήο, δ) ην κε αξ.πξ. 34/ 30.5.2003 έγγξαθν γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε θαληίλα ζε θνηλφρξεζην ρψξν φκνξν ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο, 

ε) έγγξαθν κε αξ. πξ. 42/30.6.2004 κε αηηήκαηα πεξηνρήο, ζη) αλαθνίλσζε κε 

αξ. πξ. 42/3.6.2004  κε δηάθνξα ζέκαηα, δ) κε αξ. πξ. 43/30.6.2004, ε) κε 

αξ.πξ. 43/20.11.2005 θαη αξ.πξ. 28555/2.12.2005 Γήκνπ, γηα πξνβιήκαηα απφ 

ζηαζκφ κεηξφ θιπ, ζ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 2611/26.4.2006 ηεο 1εο Δθ.Βπδ.Αξρ. 

πξνο ην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΗΝ Εσνδ. Πεγήο κε ζέκα «δηελέξγεηα 

αλαζθαθηθψλ ηνκψλ ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ΗΝ Εσνδ.Πεγήο Σξαρψλσλ Αιίκνπ» 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ είρε ρσξνζεηεζεί ε 

αλέγεξζε Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ» θαη ζην ΝΓ άιινπ θηηξίνπ, κε έγθξηζε ηεο 

Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο θιπ, ζ) έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ κε αξ.πξ. 49/16.5. 



2006 κε ζέκα «Αλέγεξζε αίζνπζαο ζηνλ ειεχζεξν ρψξν γχξσ απφ ηνλ ΗΝ Ε. 

Πεγήο» κε πιήξε αληίζεζε ζε απηφ, δ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 5152/10.7.2006 ηεο 

1εο ΔΒΑ πξνο ηελ ΚΣ Δθνξεία Πξντζη+Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε επηθάλεηα ηνπ Πλεπκ. Κέληξνπ= 239,23 η.κ., κε αλαθνξέο ζηηο 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο θαη ηα επξήκαηα, θαη φηη ην Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην έρεη 

εθθξάζεη ηελ πξφζεζε λα ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο κε αξ. 812/16.2.2006 

απφθαζεο ηεο Δθνξείαο, ε) έγγξαθν κε αξ.πξ. 5591/4342/7.9.06 ηεο Δθνξείαο 

Πξντζη.+ Κιαζηθψλ αξραηνηήησλ, φηη δελ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ε αηηνχκελε 

έγθξηζε αλέγεξζεο θηηξίνπ ζην λφηην ηκήκα ηνπ πεξηβφινπ, ζ) έγγξαθν κε αξ. 

πξ. 59/20.7.2007 ηνπ ζπιιφγνπ πξνο ηελ εθεκ. «Παξέκβαζε ζηνλ Άιηκν», κε 

επραξηζηίεο γηα άξζξν θαη παξάπνλα γηα απνξίεο, σο θαη ην θχιιν ηεο εθεκεξί-

δαο Φεβξνπάξηνο-Απξίιηνο 2006, κε ην ζρφιην, η)απάληεζε απφ 3.12.09 ηνπ 

Τπ. Πνιηηηζκνχ πξνο ην βνπιεπηή Ησάλλε Βνχξν, φπνπ αλαθέξεηαη φιν ην 

ηζηνξηθφ, επηζεκαίλεηαη ε απφξξηςε ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο ηνπ Δθθι. πκβ., ην 

δηαθνξεηηθφ έγγξαθν ηεο Δθνξ.Βπδ+Μεηαβπδ. αξραηνηήησλ, ηε λέα αίηεζε 

ζεξαπείαο, πνπ έγηλε απνδεθηή, ηε παξαπνκπή ζην ΚΑ θαη ηε θαηά πιεηνςε-

θία γλσκνδφηεζή ηνπ ππέξ ηεο αλέγεξζεο ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ ππνβιεζείζα αξρηη. κειέηε, δηφηη δελ πξνθαιείηαη βιάβε ζηηο παξαθείκε-

λεο αξραηφηεηεο !!, θαη φηη «ιφγσ ηεο ρξνληθήο ζπγθπξίαο ησλ πξφζθαησλ 

απνθάζεσλ (;;) ην δήηεκα ζα αλαπεκθζεί ζην ΚΑ ψζηε λα θξηζεί εθ λένπ σο 

πξνο ηελ νπζία ηεο» (πξνθαλψο απνξξίθηεθε κε ηε λέα αλαπνκπή). Γελ έρσ 

άιια ζηνηρεία, ηα) Γέθα έμε θσηνγξαθίεο ηνπ πεξηβάιινληνο ην Ναφ ρψξνπ κε 

ηα αξραία, ηα δέλδξα θιπ., ηβ) Τπφκλεκα κε αξ.πξ. 103/16.5.2012 πξνο ην 

δήκαξρν θαη ηνπο δ.ζ. κε ζέκαηα ηεο πεξηνρήο, ππνγξάθνπλ Πιέζζαο Παλ. 

πξφεδξνο, Γ. Κξεηηθνπνχιεο, γεληθφο γξακκαηέαο. 

 εκείσζε: Ο ΗΝ Εσνδ. Πεγήο, έρεη σο μερσξηζηφ θηίξην απφ ην Ναφ, έλα 

γξαθείν θαη έλα ππφγεην γηα ηα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ. Σν 2006 ε Μεηξφπνιε 

Νέαο κχξλεο ήζειε λα αλεγείξεη ζην νηθφπεδν ηνπ Νανχ, δχν θηίξηα, ήηνη κία 

αίζνπζα  239,23 η.κ. γηα «Πλεπκαηηθφ Κέληξν» ζηα ΒΓ, ε νπνία φκσο ζα ρξεζη-

κνπνηείην γηα αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ πξνζεξρν-



κέλσλ κε θαθέδεο θιπ, κεηά απφ κλεκφζπλα θιπ., θαη κία άιιε δίπια ζην 

ππάξρνλ γξαθείν ή σο επέθηαζε απηνχ. Δίρε θαηαηεζεί θάθειινο ζηελ Πνιεν-

δνκία Αξγπξνχπνιεο. Ο Γήκνο (δήκαξρνη Κ. Μαληδνπξάλεο θαη Θ. Οξθαλφο) 

δελ αληέδξαζε κε ην ηξφπν πνπ έπξεπε. Σν εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην επέκελε. 

Ο χιινγνο θηλεηνπνηήζεθε, θαη επέκελε. Παξά ηηο θαηά θαηξνχο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο/ ζέζεηο ησλ αξραηνινγηθψλ ππεξεζηψλ (πξντζηνξηθψλ/θιαζηθψλ θαη 

βπδαληηλψλ/ κεηαβπδαληηλψλ) θαη ηελ αξρηθή έγθξηζε ηνπ ΚΑ, ηειηθά, θαίλεηαη 

(δηφηη δελ έρσ ζηνηρεία, αιιά γλσξίδσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα) φηη δελ ελέθξηλε ηελ 

αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ απηνχ. Έηζη ζψζεθε ν πεξίβνινο θαη ηα αξραία κλεκεία. 

«Παξέκβαζε»: θ. 84 ΦεβξΑπξ.2007. 

   Με ηελ επσλπκία «ΣΟ   Δ Τ Χ Ν Τ Μ Ο» 

Πεξηερφκελα: α) Αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ απφ 23.7.2012 πξνο Μνλ.Πξ.Αζ. γηα 

έθδνζε Γηαηαγήο αλαγλψξηζεο ηξνπνπνίεζεο, β) Γηαηαγή 331/2012 Μ.Π.Αζ., γ) 

Καηαζηαηηθφ εγθξηζέλ θαη σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε επσλπκίαο, δ) Πξαθηηθφ 

Γ.. ηεο 1.4.2012, ε) Πξαθηηθά Γ.. ηεο 5.4.2012, ζη) θαηάζηαζε κειψλ ηεο 

27.7.2012, δ) δεκνζίεπζε ζην Γειηίν Γηθαζη. Γεκνζηεχζεσλ θαη ζηελ ΑΤΓΖ 

13.10.2012 θαη απνδείμεηο πιεξσκψλ γη απηέο,  ε) έγγξαθν ηεο Πεξηθ. Αηηηθήο 

γηα ην ζσκαηείν ηεο 24.10.2012 θαη έγγξαθν – κλεκφλην γηα ηα απαηηνχκελα.  

 

«Δμσξατζηηθφο χιινγνο πεξηνρήο Κπζεξίσλ Αιίκνπ  

Ζ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ» 

(βι. θαη ζην θεθάιαην «Μειέηεο γηα ηνλ Αιηκν», ηεχρνο γηα ην Κπθινθνξηαθφ). 

  ΑΝΔΓΔΡΖ ΚΑΣΟΗΚΗΧΝ Δ ΔΠΑΦΖ («θφιιεκα νηθηψλ») 

εκείσζε: Με ην ΓΟΚ 1955 ζε φιν ηνλ Άιηκν θαη ζηελ πεξηνρή Κπζεξίσλ ίζρπε 

γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ νηθνδνκψλ/θηηξίσλ ην «παληαρφζελ ειεχζεξν ζχζηεκα», 

δειαδή ε ππνρξεσηηθή άθεζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε θάζε πιεπξά ηεο νηθν-



δνκήο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ («δηαβνχιεπζε» ην νλνκάδνπκε 

ζήκεξα) γηα ην λ/ζ πνπ αξγφηεξα έγηλε ν ΓΟΚ 1986,  είρε πξνθαιέζεη αληηπαιφ-

ηεηεο/ δηακαξηπξίεο ε δηάηαμε πνπ πξνέβιεπε ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ηνπ 

θηηξίνπ ζην νηθφπεδν, άξα επηηξεπφηαλ θαη ην «θφιιεκα» ζην φξην ηνπ νηθνπέ-

δνπ, κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεηαη δπζκελψο ε φκνξε νηθνδνκή. Ο ζχιινγνο 

ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ πξσηνζηάηεζε ζηελ αληίζεζή ηνπ κε ηε ξχζκηζε απηή, πνιχ 

έγθαηξα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα θαηαηηζέκελα. Σν ηΔ ηελ αθχξσζε. 

 A.-α) έγγξαθφ ηνπ κε αξ.πξ. 28/20.12.1986 πξνο ηε Βνπιή, ηα θφκκαηα, 

Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ, Ννκάξρε, Γήκαξρν Αιίκνπ θαη γχξσ δήκνπο, δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θιπ, κε ην νπνίν εθθξάδεη ηε ζθνδξή αληίζεζή ηνπ. Τπνγξάθνπλ 

Αλδξέαο Λενληφπνπινο, πξφεδξνο, Διέλε Φηινζνθψθ, γεληθή γξακκαηέαο, β) 

ππφκλεκα ηεο 23.1.1987 πξνο Ννκάξρε, αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία, ππ. 

ΠΔΥΧΓΔ, δήκαξρν Αιίκνπ, κε ην νπνίν ηνπνζεηνχληαη ζε φια ηα πνιενδνκηθά 

δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο (ππνγξάθνπλ νη πην πάλσ, θαη κε ππνγξαθέο 

θαηνίθσλ-νηθνπεδνχρσλ), γ) αίηεζε κε αξ.πξ. 11/11.5.1987 γηα ην ίδην δήηεκα, 

δ) ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ, άπφςεηο ζε ηεχρε 4.11.1985, 18.11. 

1985, 2.12.1985, 1.6.1987, ε) ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ζπλεδξηάζεηο 13.11.1985, 

14.11.1985, 18.11.1985, 20.11.1985, 25.11.1985, ζη) Ζ ΑΤΓΖ θ. 16.1.1988, δ) 

Απφθαζε ηνπ ηΔ κε αξ. 3487/1989 ηνπ ζσκαηείνπ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ αιιά θαη 

δηαθφξσλ θαηνίθσλ, γηα αθχξσζε άδεηαο νηθνδνκήο πνπ ελέθξηλε «θφιιεκα». 

Σν αλψηαην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ άδεηα. 

 B.-Φάθεινο/ληνζηέ ηνπ ζπιιφγνπ κε αξ.πξ. 4/4.3.1992 πξνο ην Γήκαξρν 

Αιίκνπ, θαη (ρεηξφγξαθα, άξα εζηάιε θαη ζηηο άιιεο παξαηάμεηο) Αξ. Θσκ., κε 

ζέκαηα α) Παληαρφζελ ειεχζεξε δφκεζε β) Ακηγήο θαηνηθία, κε ππνγξαθέο ησλ 

Πξνέδξνπ πχξνπ Βαξππάηε θαη Γ.Γξακκαηέα π. Απγεξηλνχ, δεηψληαο ηηο 

«απφςεηο» καο, κε ζπλεκκέλα ηα ΠΓ 81/1980 θαη 84/1984, ζεηξά εγγξάθσλ ηνπ 

ζπιιφγνπ πξνο ην Γήκν, απνινγηζκνχο ηνπ Γηνηθ.πκβ. ζε γεληθέο ζπλειεχζεηο, 

απαληήζεηο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ, θ.ά. θαη ηε ΦΧΝΖ Αιίκνπ θ.Μάηνο 1992 «Οη 

Κπζήξην θαηαγγέιινπλ ην θ. Ξέλν γηα εκπαηγκφ, Ο Άιηκνο δελ έρεη δήκαξρν;;». 



 εκείσζε:  Χο έρσ ππνκλήζεη θαη ζε άιια θεθάιαηα, ην θνηλσληθφ δήηε-

κα ήηαλ κεγάιν, νη δηακαξηπξίεο ζπλερείο, νη δηαηάμεηο λέεο, ρσξίο λνκνινγία, γη 

απηφ πξνκεζεπφκνπλ φια ηα πην πάλσ κε ζθνπφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε, ζν-

βαξή θαη ηεθκεξησκέλε δεκφζηα ηνπνζέηεζή κνπ, θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφηαλ. 

  Π Ο Λ Η Σ Η  ΣΗ Κ Ο   Κ Δ Ν ΣΡ Ο   Κ Τ Θ Ζ Ρ Η Χ Ν 

 α) Γεληθφλ ρέδηνλ Ρπκνηνκίαο ηεο πεξηνρήο, β) Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

ΥΟΠ, Πεηξαηάο 12.2.1991, κε γλσκνδφηεζε γηα «ηξνπνπνίεζε φξσλ δφκεζεο 

ζηνο Ο.Σ. 264 Γήκνπ Αιίκνπ», θαη, Ννκαξρίαο Πεηξαηά 3.4.1991 κε πιεξνθφ-

ξεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε (ελ κέξεη δεθηά ηα αηηήκαηα), γ) Αίηεζε «Ηδξχκαηνο 

Σξηθχιιεηνλ Ννζνθνκείνλ Κπζήξσλ» 3.4.2006 (Γήκνο αξ.πξ. 9828/17.4.06) κε 

αίηεκα ηελ ηξνπνπ. Ρπκ.ρ. γηα ην ΟΣ 264= αχμεζε .Γ. θαη χςνπο θιπ, δ)   

Δηζήγεζε ην Γεκ. . γηα απφθαζε 295/13.7.06 ρσξίο πξφηαζε, θαη ρεηξφγξαθν 

κλεκφλην γηα ηνπνζέηεζή κνπ, ε) ζπκβφιαην 1621/25.5.2004 γηα δσξεά απφ ην 

πλεηαηξηζκφ ζην Σξηθχιιεηνλ ίδξπκα, ηνπ Ο.Σ. 264 (θη άιισλ) ππφ ηνλ ηξφπν 

αλέγεξζεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ κέζα ζε πέληε ρξφληα. 

ΑΚΤΡΧΖ ίδξπζεο ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΟΤ ΔΤΓΑΠ ζην ΠΑΝΗ-Κπζεξίσλ 

 εκείσζε: ηα πιαίζηα λένπ ζρεδηαζκνχ ε ΔΤΓΑΠ πξνθήξπμε απαιιν-

ηξίσζε γηα «δηακφξθσζε εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, θξεαηίσλ, αληιηνζηαζίσλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή θεληξηθνχ ζπιιεθηήξα αθαζάξησλ», ζε έθηαζε 316 η.κ. ζηα 

Ακπειάθηα, θαη 9.286 η.κ. ζηελ πεξηνρή Κπζεξίσλ/Παλί, νδφο ηπκθαιίαο. Μεηά 

απφ δηακαξηπξίεο, θαη ηηο πην θάησ απνθάζεηο θαη δηαδηθαζίεο, ηειηθά ε επηινγή 

αλαθιήζεθε, θαη ε εγθαηάζηαζε εξγνηαμίνπ/ αληιηνζηαζίνπ αθπξψζεθε. 

 α) έγγξαθν Τπ. ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ12/35228/13.11.1996, θαη Γήκνπ 

16879/18.12.1996, γηα θήξπμε απαιινηξηψζεσλ θιπ, β) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. 

πξ.16879/31.12.1996 πξνο Τπ. ΠΔΥΧΓΔ, κε αίηεκα απνζηνιή ηνπνγξαθηθνχ 

δηαγξάκκαηνο, γ) ΦΔΚ 1415 Γ/ . . .12.1996 γηα αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, δ) 

έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.Γ12/0/30458/24.1.1997, θαη Γήκνπ 1843/12.2.97 

κε απνζηνιή δηαγξάκκαηνο, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2891/4.3.1997 πξνο 



Κ. Λαιηψηε ΤΠΔΥΧΓΔ, κε δηακαξηπξία γηα κε ελεκέξσζε θιπ, ζη) έγγξαθν 

δεκάξρνπ κε αξ.πξ. 2892/4.3.1997 πξνο Πξφεδξν ΔΤΓΑΠ έθθξαζεο ηεο αγα-

λάθηεζεο ησλ θαηνίθσλ γηα κπζηηθφηεηα απαιινηξηψζεσλ θιπ, δ) πξφζθιεζε 

κειψλ Γ.. γηα έθηαθην Γ.. ζηηο 6.3.1997 γηα ην δήηεκα, ε) αλαθνίλσζε δεκάξ-

ρνπ Αξγ. Αξγπξίνπ κε αξ.πξ. 3071/6.3.1997 ζηελ νπνία δηαηππψλεηαη ζθνδξή 

αληίζεζε θιπ, θαη ελεκέξσζε γηα ην ΑΝΟΗΚΣΟ δεκνηηθφ ζπκβνχιην απζεκεξφλ, 

ζ) απφθαζε 95/ 6.3.1997 Γ.. γηα αλάθιεζε ηεο απαιινηξίσζεο, η) έγγξαθν 

ΔΤΓΑΠ κε αξ.πξ. 407/13.3.1997 θαη Γήκνπ 4317/27.3.1997, πξνο Γεληθφ 

Γηεπζπληή Σνκέα Απνρέηεπζεο γηα ην δήηεκα, ηα) αίηεζε ηέθαλνπ Πξίληεδε ηεο 

19.3.1997 πξνο ην Γήκν θαη ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκ. ζπλδπαζκψλ, γηα 

ελεκέξσζή ηνπ, ηβ) θχιιν ηεο εθ. ΓΝΧΜΖ ‘97, κε ξεπνξηάδ γηα ην δήηεκα, ηγ) 

έγγξαθν ΔΤΓΑΠ κε αξ. πξ.225986/17.5.1999 γηα άξζε αλαζηνιήο νηθνδ. 

αδεηψλ ζηα ΟΣ 566 θαη 567 Γήκνπ Αιίκνπ, δηφηη ζα θαηαζθεπαζηεί εληφο 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηδ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τδξεπζεο, Τπεξεζίαο 

Σνπνγξαθήζεσλ, ρ.ρ., κε ηίηιν Δηζήγεζε γηα αλάιεςε ππνρξέσζεο επηζηξν-

θήο ησλ εθηάζεσλ πνπ επηηάζζνληαη θαη απαιινηξηψλνληαη θιπ, ηε) έγγξαθν 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ12/ … δπζαλάγλσζηνο . . . . .  2000, θαη Γήκνπ 11550/ 

13.6.2000 γηα «Μεξηθή αλάθιεζε ηεο κε αξ. Γ12/35228/13.11.1996 απφθαζεο . 

. . ..», ηζη) ΦΔΚ 353 Γ/14.6.2000 γηα ηε κεξηθή αλάθιεζε θιπ, ηδ) ηνπνγξαθηθφ – 

νξηδνληηνγξαθία εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ ηεο ΔΤΓΑΠ (πηζαλφλ ην πήξα κε αίηεζή 

κνπ), ηε) αίηεζή κνπ κε αξ.πξ.22716/ 29.10.01 πξνο ην Γήκαξρν, θαη έθθξαζε 

αλεζπρίαο κνπ, δηφηη, παξά ηελ αλάθιεζε, ε ΔΤΓΑΠ πξνζθέξεη φινπο ηνπο 

ρψξνπο θιπ, ηελ νπνία δηαβίβαζα ζην Γήκν κε ηειενκνηνηππία,  ηζ) απφθαζε 

Γ.. 460/17.12.2001 γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο 95/1997 απφθαζεο θαη 

ζπδήηεζε επί ηεο πην πάλσ αίηεζήο κνπ, κε δηαθσλία, δηακαξηπξία θιπ. θ) 

«ρέδην απφθαζεο γηα εξγνηάμην ΔΤΓΑΠ» {{απεπζχλεηαη απφ εκέλα πξνο ην 

Γεκήηξε (Γεσξγαθφπνπιν): πνιιέο θνξέο νη ππάιιεινη κνπ δεηνχζαλ βνήζεηα 

ζε δχζθνια ζέκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, θαη εγψ αληαπνθξηλφκνπλ}}, ην 

απέζηεηια κε ηειενκνηνηππία ηελ 22.1.2002, ηειηθά γξάθηεθε δηαθνξεηηθά, θα) 

«επείγνπζα πξφζθιεζε» κε αξ.πξ. 43/28.2.2002 ηνπ ζπιιφγνπ ε ΜΤΡΣΗΓΗΧ-

ΣΗΑ  γηα ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ηελ 5.6.2002 (= εκέξα πξνζηαζίαο ηνπ 



πεξηβάιινληνο) κε ππνγξαθέο Ησάλλε Βάξδα, πξνέδξνπ, θαη αλαπιεξσηή 

γξακκαηέα Γεσξγίνπ θνχξα, θβ) έγγξαθν Γεκήηξε Π. Ληβαλνχ ηεο 30.5.2002 

πξνο ην ζχιινγν, φηη ην ζέκα είρε ιήμεη θαη, αθήλεη λα ελλνεζεί φηη γίλεηαη γηα 

άιινπο ιφγνπο (ςεθνζεξηθνχο), θγ)  θσηνηππίεο λφκσλ θαη βηβιηνγξαθίαο/ εξ-

κελείαο ησλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ εκπεξηζηαησκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. 

«Παξέκβαζε»: θ.12-13 ΜαξΑπξ.1994, 39-40 ΝνεΓεθ.1997, 60 ΝνεΓεθ.2000. 

    Λ Δ Η Σ Ο Τ Ρ Γ Η Κ Α 

 α) Πξαθηηθφ επηηξνπήο κεραληθψλ ηεο 26.7.1995 γηα ην θπθινθνξηαθφ 

ηεο νδνχ Κπζεξίσλ, ελαιιαθηηθά, β) έγγξαθν κε αξ.πξ. 16/23.11.1995 κε 

δηακαξηπξία γηα κε εθαξκνγή θπθινθνξηαθήο κειέηεο, γ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 17/ 

24.11.1995 γηα δηάθνξα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο, δ) Τπφκλεκα ηεο 5.12.2000 

(κάιινλ πξνο ην Γήκν), ε) Τπφκλεκα κε αξ. πξ. 43/21.10.2003 πξνο δήκαξρν 

γηα δεηήκαηα πεξηνρήο ηνπο, πξφζθιεζε γηα Γ.. 18.1.2004, Πξφηαζε Γεκήηξε 

Ληβαλνχ γηα θπθινθνξηαθφ, ζη) Δηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 26.7.2004 ζην Γεκ.πκβ. γηα 

ηηο πξνηεηλφκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο, δ) πξφζθιεζε Γ.. 28.1.2007, 

πίλαθαο πεπξαγκέλσλ αλαθνίλσζε γηα ρνξνεζπεξίδα, ππφκλεκα γηα δηάθνξα 

ζέκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο 4.5.2006, ε)πίλαθαο πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ. Ο ζχιιν-

γνο εμέδηδε θαη εθεκεξίδα (βι.θεθάιαην «ηνπηθέο εθεκεξίδεο») θ.4/30.11.2000, 

θαη 5/ Γεθέκ/2002). ην πξψην απ απηά αλαγξάθεηαη ην Γ..=πξφεδξνο π. 

Βαξππάηεο, αληηπξφεδξνο Ησ. Βάξδαο, Γ.Γξακ.ππξίδσλ Απγεξηλφο, ηακίαο Δπ. 

Σξίκεο, κέιε Κπξηαθή Καζηκάηε θαη Αληψληνο Υαληψηεο. ην δεχηεξν, αληίζηνη-

ρα, Βάξδαο Γηάλλεο, Λακπξηλφο Γηάλλεο, Απγεξηλφο πχξνο, θνχξαο Γεψξ-

γηνο, Υαληψηεο Αληψληνο, κέιε Ληβαλφο Γεκήηξηνο θαη Βαξππάηε Αιεμάλδξα. 

«χιινγνο Καηνίθσλ Ακπειαθίσλ Αιίκνπ» 

 Καηαζέησ: α) Καηαζηαηηθφ κε ζθξαγίδα Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, φπνπ 

αλαγξάθεηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε 7725/1996 ηνπ Μνλνκ.Πξση.Αζελψλ, θαη ν 

αξηζκφο θαηαρψξεζεο 21214, β) πξφζθιεζε γηα Γ.. ηελ 17.1.1999 κε ππνγξα-

θέο Αλησλία Γνχδε, πξφεδξνο, θαη Γεκ. Γηαθνπκάηνο, γξακκαηέαο,  γ) εθεκ. 



Βήκα ηνπ αξσληθνχ κε ην φλνκα ηνπ πιιφγνπ θαη θσηνγξαθίεο ππνςεθίσλ θη 

εθιεγέλησλ (θαη ηνπ Α. Κνλδχιε), δ) Παξαίηεζε ηνπ Α. Κνλδχιε, ε) θαηαζηάζεηο 

πξνεδξείνπ θαη Γηνηθ.πκβ. θαη ζη) θχιιν εθ.GO NOTIA γηα Γηνξηή ΄Αλνημεο, δ) 

έγγξαθν πξνο δήκαξρν Αι.Αι. κε αξ.πξ. 7735/17.4.2000 Γήκνπ, κε αηηήκαηα, 

ε) έγγξαθν πξνο δήκαξρν Αι.Αι. κε αξ.πξ. 8972/8.5.2000 κε αηηήκαηα, ζ) 

έγγξαθν πξνο ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ,ρ.ρ.,γηα ηα δξνκνιφγηα 

ησλ ιεσθνξείσλ, η) αλαθνίλσζε ρ.ρ. (κέζα 2001) «γηα ηα ηξία νηθφπεδα κεηαμχ 

ησλ νδψλ Κλσζζνχ, Τςειάληνπ, Λεπθσζίαο», ηα) έγγξαθν Γήκνπ, κε αξ.πξ. 

7137/27.3.2003 πξνο ην χιινγν Ακπειαθίσλ κε ζέκα «Πξνζηαζία ξέκαηνο 

Λαγθαδίσλ» κε ην νπνίν «…πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο καο είλαη λα κελ πξνρσ-

ξήζεη ζηε δηάλνημε ηεο νδνχ (ελ= Λαγθαδίσλ) ε νπνία ζα ζπλεπάγεην θιείζηκν 

ηνπ ξέκαηνο. Αληηζέησο ζα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ, κε 

ηαπηφρξνλε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε απηνχ. . ..» ζηελ νπνία ζπξξάπηνληαη θαη 

ηα1) ε πξψηε ζειίδα ηεο απφ 5.3.2003 κε αξ.πξ. 5800/7.3.2003 αίηεζεο 

πνιιψλ, ρσξίο ην πεξηερφκελν,  θαη ηα2) ε απφ 5.3.2003 αίηεζε ηνπ πιιφγνπ 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5682/ 6.3.2003 κε αίηεκα «πδήηεζε γηα ην ξέκα 

Λαγθαδίσλ ζην Γ», ηβ) Καηάζηαζε κε ηα νλφκαηα/ ηειέθσλα ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. (Πξφεδξνο Θ. Βέζζεο, Γ.Γ. Γ. Κνληνγνχιαο), ηγ) «Τπφκλεκα 25 ζεκείσλ 

γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο Ακπειαθίσλ» θαηά ζέκαηα (Α. Κνλδχιεο θαη 

Γσγψ Κιάδε). 

 εκείσζε: Γηα ηα δεηήκαηα α) ηεο εγθαηάζηαζεο επηρείξεζεο Μαιηέδνπ, 

(πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιφγνπ), β) γηα ηελ εθεκ. ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ (ζην θεθάιαην 

ησλ «ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ»), θαη γ) γηα ην ΟΣ 370 Γεκνηηθφ ή ΣΔΔ-Σερληθφ 

Δπαγγεικαηηθφ Δθπαηδεπηήξην, βιέπεηε ζε άιια, νηθεία, θεθάιαηα. 

 

«Πεξηβαιινληηθφο–Πνιηηηζηηθφο θαη Δμσξατζηηθφο χιινγνο «ΘΟΤ-

ΚΤΓΗΓΖ Ο ΑΛΗΜΟΤΗΟ» (κε  αξκνδηφηεηα ηνλ Παιαηφ Άιηκν). 

Καηαζηαηηθφ θαη θαηάζηαζε ηδξπηηθψλ κειψλ θαη ζθξαγίδα «Ηδξπζε, αξηζκφο 

κεηξψνπ ζσκαηείνπ 22120, αξηζκφο απφθαζεο αλαγλψξηζεο 2414/30.9….;;». 



«σηεξία Αδέζπνησλ Εψσλ Αιίκνπ (.Α.Ε.Α.)» 

 α) Καηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ππνγξάθηεθε ηελ 10.7.1996, 

αλαγλσξίζηεθε κε ηε κε αξ. 5474/1996 απφθαζε ηνπ Μνλ. Πξση. Αζ. θαη θαηά-

ρσξήζεθε κε αξ.21090/14.2.1997», β) ην πξψην θχιιν απηνχ αιιά θαη ην 

ηειεπηαίν κε ηα νλφκαηα ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, γ) απφ ζεκείσζή κνπ πξνθχπηεη 

φηη γη απηφ ειήθζε ε κε αξ. 291/11.10.1999 απφθαζε ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ. 

Φηιαλζξσπηθφο θαη Κνηλσληθφο χιινγνο  

ΕΧΟΓΟΥΟ   ΠΖΓΖ ΑΛΗΜΟΤ. 

 Γελ έρσ άιια ζηνηρεία γηα ην ζχιινγν απηφ, εθηφο απφ ην θχιιν ηεο εθ.  

ΣΑ ΝΔΑ ηεο ΔΝΧΖ, Απξίιηνο-Ηνχιηνο 2001 κε επραξηζηία απηνχ. Πξφεδξφο 

ηνπ ήηαλ ε Κα Νφηα σηεξνπνχινπ θαη γξακκαηέαο ε Κα Σνχια Αλησληάδε. 

 

«ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΑΛΗΜΟΤ»  

Πεξηερφκελα: α) Αίηεζε ηεο 19.9.2011 ζην Μ.Π. Αζελψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε, β) 

επηδνηήξην αίηεζεο ζε Πεξηθέξεηα, γ) Πξνηάζεηο γηα ζπδήηεζε, γ) απφθαζε 

2250/2012 Μ.Π. Αζελψλ, αλαγλψξηζεο, θαη επηδνηήξην απηήο ζηελ Πεξηθέξεηα, 

δ) Πξαθηηθφ ίδξπζεο θαη εθινγή πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηεο 

14.9.2011, ε) δεκνζίεπζε απφθαζεο ζε Γειηίν Γηθαζη. Γεκνζηεχζεσλ, θαη, 

ΑΤΓΖ 17.5.2012, θαη απνδείμεηο πιεξσκψλ γη απηέο, ζη) Καηαζηαηηθφ επίζεκν, 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ γηα ηειεζηδηθία, ε) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 13.7.2012 

«πεξί απνζηνιήο ζηνηρείσλ ζσκαηείνπ», ζ)θαηάζηαζε/κλεκφλην πεξί ησλ απαη-

ηνχκελσλ, η) αλαθνηλψζεηο ηνπ ζσκαηείνπ θαη πξνζθιήζεηο εθδειψζεσλ. Φπρή 

ηνπ ζσκαηείνπ ν Μαλψιεο Βαξδαμφγινπ. 

«‗Δμσξατζηηθφο θαη Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ΣΟ ΠΑΝΗ» 

  Καηαζέησ: α) Καηαζηαηηθφ ηεο 20.11.1995, κε ηα νλφκαηα ησλ ηδξπηηθψλ 

κειψλ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 1873/1996 απφθαζε 



ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαη θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία ζσκαηεί-

σλ κε αξ. 20608/6.5.1996, β) Πίλαθαο ηδξπηηθψλ κειψλ. 

 εκείσζε: Σν θαηαζηαηηθφ είρα ζπληάμεη εγψ, δηφηη κε είρε θαιέζεη ν 

καζεκαηηθφο/θαζεγεηήο Μ.Δ. Γηάλλεο Ξαλζφπνπινο, ζηελ νδφ Μνπινπνχινπ. 

 

    Α Ν Δ Ν Δ Ρ Γ Ο Η 

«Δμσξατζηηθφο – Πξννδεπηηθφο χιινγνο Αλαπήξσλ  

Σξαρψλσλ Καιακαθίνπ Αηηηθήο».  

 εκ: Ηδξχζεθε ην 1964 θαη ιεηηνχξγεζε έσο ην 1981. Γελ έρεη ηελ ηζηνξη-

θφηεηα ησλ άιισλ πιιφγσλ ηνπ Άλσ Καιακαθίνπ, έπαημε φκσο, ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ εμσξατζκφ ηεο πεξηνρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα Πξαθηηθά ησλ Γ.. 

(βι. πην θάησ), ε νπνία εληάρηεθε ζην ζρέδην ην 1955. Δθιέρηεθα κέινο ηνπ 

Γ.. ζηηο εθινγέο ηεο 21 Ηαλνπαξίνπ 1979. Υξεκάηηζα θαη Γεληθφο Γξακκαηέαο 

(ην γξάθσ, γηα αηηηνιφγεζε ησλ πην θάησ) κε Πξφεδξν ην Γηάλλε Πξαζηψηε. 

 Πεξηερφκελα: α) Φσηνηππία ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

φηη: α1) Ηδξχζεθε κε ηε κε αξ. 12756/1964 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξση.Αζελψλ, 

α2) ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξ. 1012/1973 απφθαζε ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, 

θαη, α3) θαηαρσξήζεθε κε αξ. 3423/1.6.1973, β) Αίηεζε ηεο 21.7.1971 κε αξ. 

θαηαζ. 5490/1971 ηνπ Κσλ/λνπ Μπφηνπ, πξνο ην Μνλ.Πξση.Αζ. γηα δηνξηζκφ 

πξνζσξηλήο δηνίθεζεο: «ειιείςεη ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ θαζ νλ αξηζκφλ 

απεηνχλην πξνο εθινγήλ ησλ ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνβιεπνκέλσλ κειψλ 

ηεο δηνηθήζεσο». Μεηά απφ έξεπλά κνπ δηαπηζηψζεθε φηη εθδφζεθε ε κε αξ. 

6237/13.9.1971 απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηεο νπνίαο δελ κπφξεζα λα ιάβσ 

αληίγξαθν. Απφ ην θείκελν ηεο αίηεζεο πξνθχπηεη φηη κε ηε κε αξ. 1473/1968 

απφθαζε Μ.Π.Αζ. δηνξίζηεθε πξνζσξηλή δηνίθεζε. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε 

ειήθζεζαλ απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε, ε νπνία δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 



β) Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. απφ ηελ 10.8.1964 έσο ηελ 2.6.1981. Σν 1ν 

πξαθηηθφ είλαη ηεο 10.8.1964, ρσξίο αλαθνξά ζε Γ. ή ζε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα 

ηνπ Γ.. ΄Αξα, είηε έγηλε απφ άγλνηα είηε είρε ππάξμεη θαη πξνεγνχκελν βηβιίν 

Πξαθηηθψλ, ην νπνίν αγλνείηαη. Σν παξαδηδφκελν δηαζψζεθε δηφηη, φληαο γξακ-

καηέαο ην 1980-81, λφκηκα ήηαλ ζηε θαηνρή κνπ θη έηζη (κε ηηο πξψηεο ελδείμεηο 

απνδηνξγάλσζεο), ην θχιαμα. Απφ ηηο απνθάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη, αλα-

δεηθλχνληαη νη πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθ.., γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. χδξεπζε, αζηηθή ζπγθνηλσλία –ηφηε 

είρε ηέξκα ζηε γσλία Γσδεθαλήζνπ/Κχπξνπ, κεηά ζηελ Ησλίαο/Θενκήηνξνο, ην 

1968 ζην εξγνζηάζην ηνπ Μαξηλφπνπινπ θαη αξγφηεξα ζηελ Παξαιία --, 

γεθπξάθηα ζην ξέκα Αγίνπ Γεκεηξίνπ – ην νπνίν ηφηε ήηαλ αλνηρηφ απφ ηε 

Θενκήηνξνο έσο ηε Γ. Παπαλδξένπ θαη κεηά, θιπ). Αιιά θαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε ζηξνθή πξνο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, σο π.ρ. 

παξάζηαζε ηνπ Θεάηξνπ ηεο Κνχθιαο= Σάθε αξξή, πξνβνιή ηαηλίαο «ν 

ηξαηεγφο» κε ηνλ Μπάζηεξ Κήηνλ, «Σα θψηα ηεο πφιεο» ηνπ Σζάξιη Σζάπιηλ 

θ.α., πνπ γέκηδαλ ηελ αίζνπζα κε παηδηά θαη κεγάινπο, θαη κε πνιινχο ζην 

πεδνδξφκην. Δίρε λνηθηαζκέλα γξαθεία, ζηελ νδφ Μπηδαλίνπ 12. 

γ) Έγγξαθν κε εκεξνκελία «Αλσ Καιακάθη 26 Μάξηε 1980». Απεπζχλεηαη 

πξνο ηνλ Παηέξα Θεφθηιν ηαπξφπνπιν (πέζαλε 21.9.2017, ζπληαμηνχρνο), 

ηφηε εθεκέξην ηνπ Νανχ ηεο Παλαγίηζαο/Κνίκεζεο Θενηφθνπ. Πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο θαη επηρεηξήκαηα, γηα ηελ αλαζθεπή θαη δηακαξηπξία γηα φζα είρε 

πεί ζην εθθιεζίαζκα απφ ηνπ άκβσλνο, ζρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε ΝΔΟΤ Νανχ 

ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζηελ Πιαηεία Καξατζθάθε. Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ 

έγγξαθνπ ν χιινγνο έιαβε απφθαζε (βι. βηβιίν: Πξάμε 120/ 26.3.1980. Σν 

έγγξαθν απηφ έρεη ζπληαρζεί θαη δαθηπινγξαθεζεί απφ εκέλα). 

εκείσζε: Γηα ηε ζσηεξία ηεο Πιαηείαο Καξατζθάθε θαη ηε κε αλέγεξζε ηνπ 

λένπ Νανχ Αγίνπ Παληειεήκνλα ζε απηή, βιέπ. ζε άιιν μερσξηζηφ θεθάιαην. 

δ) Έγγξαθν (ρεηξφγξαθν απφ εκέλα) κε εκεξνκελία 2.4.1980, πηζαλφλ 

απεπζπλφκελν πξνο ην Γήκν (ή ζε απηφλ πνπ ππέβαιε ην εξψηεκα, δελ 



πξνθχπηεη απφ ην βηβιίν Πξάμεσλ) ζην νπνίν ν χιινγνο απαληά, «ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν δηάζεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ Διιε-

ληθνχ κεηά ηελ απνκάθξπλζε απηνχ απφ εθεί», φηη επηδηψθεη θαη ζέιεη λα δνζνχλ 

εθηάζεηο ζηνπο γχξσ Γήκνπο γηα ηθαλνπνίεζε θνηλσληθψλ αλαγθψλ (π.ρ. 

αλέγεξζε ζρνιείσλ, γπκλαζηεξίσλ θιπ), θαη ην ππφινηπν λα δηακνξθσζεί ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν πξαζίλνπ, απνθιεηνκέλεο ηεο νηθνπεδνπνίεζεο θιπ. 

ε) Έγγξαθν ηεο 15.6.1979 πξνο ηελ εθεκεξίδα Φσλή ηνπ Αιίκνπ, κε δηακαξ-

ηπξία γηα δεκνζίεπκα ζρεηηθφ κε ηελ αλάθιεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ 

ή εξγαζηεξίνπ εκθηάισζεο πγξαεξίνπ ζηα Ακπειάθηα. 

εκείσζε: Σελ επνρή εθείλε, ηα Ακπειάθηα, ήηαλ κηα έξεκε πεξηνρή κ ειάρηζηα 

ζπίηηα (π.ρ. ησλ Αξηζηείδε Γξεγνξαθάθε, Μαξίαο Γξεγνξίνπ θ.α.). Απφ ηελ 

αξκφδηα θξαηηθή Τπεξεζία ρνξεγήζεθε ε ζρεηηθή άδεηα, νη θάηνηθνη μεζεθψζε-

θαλ, έγηλαλ ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο, ηα θφκκαηα εμέδσζαλ θέηγ-βνιάλ (πρ. 

ην ΚΚΔ Δζση., ίζσο θη άιια), ππνβιήζεθαλ εθαηέξσζελ (ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρείξεζεο - θάηνηθνη) κελχζεηο θιπ, θιπ. Με ηνπο αγψλεο απηνχο (ηε βνήζεηα 

ηνπ βνεζνχ δεκάξρνπ ηφηε Βαζίιε Ξέλνπ, πηζαλφηαηα θαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεκ. . – δελ έρσ ην ρξφλν λα ειέγμσ --), ε άδεηα αλαθιήζεθε. 

ζη)Έγγξαθν ηεο 9.10.1979 ηεο Διιελ. Υσξ/θήο, Σκ. Αζθ. Γιπθάδαο γηα ηε 

ζήκαλζε ησλ νδψλ, ζη1) έγγξαθα ηνπ πιιφγνπ ζη1) ηεο 18.12.1979 πξνο ην 

Γήκν γηα ην ηξίγσλν ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Αξθαδίνπ θαη Δπβνίαο (λα 

δηαηεξεζεί ην πξάζηλν – φπσο θαη δηαηεξήζεθε), ζη3) ηεο 18.12.1979 πξνο ην 

Γήκν κε πξνηάζεηο γηα Παηδφηνπνπο, ζη4) αίηεζε 21.7.1980 πξνο ην ην Σακείν 

Λατθψλ Αγνξψλ, γηα ίδξπζε Λατθήο Αγνξάο, ην νπνίν αξλήζεθε, ζη5) αίηεζε 

απφ 1.6.1981 ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αξγπξνχ,Δπβνίαο 33,  απφ ην Κακάξη αληνξί-

λεο γηα παξαίηεζή ηνπ απφ Γ, γηα νηθνγελεηαθνχο θαη πξνζσπηθνχο ιφγνπο. 

δ) «Μεηξψν κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη ζπλδξνκψλ», κε νλφκαηα κειψλ θαη 

ελεκέξσζε, γξακκέλα απφ ην Βαζίιε ηάκν (είρε παληξεπηεί ηελ αδειθή ηνπ 

Μηράιε Γηγαιάθε, Κα Γηψηα, θαηνηθνχζαλ Μπηδαλίνπ + Δι. Αλζξψπνπ γσλία, 

πξψελ Γξάκκνπ). 



σκαηείν «Πνιηηηζηηθή εθδξνκηθή ιέζρε Αιίκνπ (Π.Δ.Λ.Α.)». 

 Πεξηερφκελα: α) Απφθαζε 3663/1999 Μνλ.Πξ.Αζ. γηα ηελ ίδξπζή ηνπ, 

θαη β) Καηαζηαηηθφ ηνπ κε ηα νλφκαηα θαη ηηο ππνγξαθέο ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ. 

εκείσζε: ινη νη ηδξπηέο ήηαλ πξνεγνπκέλσο κέιε ηνπ πιιφγνπ Δθηεισλη-

ζηψλ. Ίδξπζαλ ηε λέα Λέζρε, σο αληίπαιν δένο ζηνλ πην πάλσ ζχιινγν, ή γηα 

ιφγνπο πνπ δελ γλσξίδσ. Διάρηζηα ιεηηνχξγεζε. Μεηά αδξάλεζε. 

«Πλεπκαηηθή Δζηία Αιίκνπ Ο ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ» 

 Καηαζέησ ην βηβιηαξάθη κε ην εθηππσκέλν θαηαζηαηηθφ απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη είρε αλαγλσξηζηεί κε ηε κε αξ. 577/1976 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξ. 

Αζελψλ. Πξνζσξηλφο πξφεδξνο  Γεψξγηνο Μαλίθαο, Αζαλάζηνο Γεδνχζεο γελ. 

γξακκαηέαο, Γηνλχζηνο Κνληνλήο, ηακίαο. Μεηαμχ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ θαη νη 

Δηξήλε Κνπξνχπε-Βαξβέξε, Μηράιεο Γηγαιάθεο, Δπζηάζηνο Κπξηαδήο, Παλαγήο 

Γαξδίθαο, Ησάλλεο Θεκ. Υαηδεδηάθνο, Γ. Καξαληθφιαο, Διέλε Μνχηζνπ θ.α. 

 «Δθπνιηηηζηηθφο θαη κνξθσηηθφο ζχιινγνο  

Ο  ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ» κε έδξα ηελ πεξηνρή Ακπειαθίσλ. 

*** Καηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ηα Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, εγθξίζεθε κε 

ηε κε  αξ. 3218/1983 απφθαζε ηνπ Πνι. Πξση. Αζελψλ. Ηδξπηηθά κέιε, ελεξγνί 

πνιίηεο ησλ Ακπειαθίσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αλαγξαθφκελα νλφκαηα.  

«Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο θαη Δπηκνξθσηηθφο  

χιινγνο Ακπειαθίσλ «Ζ ΠΡΟΟΓΟ». 

 Καηαζέησ: α) Γειηίν ηχπνπ ηεο 21.3.2005, γηα ηελ ίδξπζε/ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπιιφγνπ κε ηηο ππνγξαθέο Δπθξαηκίδεο άββαο, πξφεδξνο, Γελεξάιεο 

Κσλζηαληίλνο, αληηπξφεδξνο, Καςήο Ησάλλεο, γεληθφο γξακκαηέαο, β) επηζηνιή 

πνπ ππνγξάθηεθε απφ 31 κέιε, κε παξάπνλα θαηά ησλ κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ, 

γ) αλαθνίλσζε πξνο ην Γήκν Αιίκνπ (κε θεξφκελν αξ. πξ.22675/13.10.2006), 



ην Γ.. θαη ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ Κ. Γελεξάιε (κε ζπλεκκέλεο βεβαίσζε 

απνδνρήο παξαίηεζεο ρ.ρ. θαη εθηχπσζε απφ ζάηη, κε ίδηεο δηακαξηπξίεο, δ) 

θχιιν ηεο εθεκ./πεξηνδ. CLEVER ρ.ρ. γηα ηνλ εηήζην ρνξφ ηνπ ζπιιφγνπ, θαη 

«Νέα εζηία πνιηηηζκνχ» κε απνηχπσζε θαη ηεο ζθξαγίδαο ηνπ ζπιιφγνπ. 

«Κνηλσληθφ θαη Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αιίκνπ Ζ ΔΝΧΖ» 

Καηαζηαηηθφ (ηξνπνπνηεκέλν) ζεσξεκέλν απφ ην δηθεγφξν ηαχξν Διεπζεξίνπ. 

ην εμψθπιιν αλαθέξεηαη ε απφθαζε 4040/1986 (ηνπ Μνλ.Πξση. Αζελψλ), 

ρσξίο αλαθνξά αξηζκνχ θαηαρψξεζεο, θαη, αλαθνίλσζε ηεο 20.1.1992. 

 εκείσζε: ην θέληξν ηεο ζθξαγίδαο ηνπ γξάθεηαη: «Καιακάθη 1979» 

(έηνο ίδξπζεο). Λεηηνχξγεζε πεξηζζφηεξν απφ 30 ρξφληα, αδξαλνπνηήζεθε ην 

2013 ή 2014. Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία πξφεδξφο ηνπ ήηαλ ν ηακάηεο 

Παπαζαλαζίνπ, πνιηηηθφο κεραληθφο θαη πξψελ πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη δ.ζ. 

(1975-1982), θαηνηθνχζε ζηε Ρήγα Φεξαίνπ 6 κε έληνλε δξαζηεξηφηεηα. Δίρε 

γξαθεία/ αίζνπζα εθδειψζεσλ ζηε γσλία Νίθεο θαη Μεηακνξθψζεσο, δίπια 

απφ ηνλ Η.Ν. σηήξνο ζην Καιακάθη.  Πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2002, θάιεζε 

ηνπο ππνςεθίνπο δεκάξρνπο Αινχθν - Μαληδνπξάλε θαη Θσκφπνπιν, λα 

αλαπηχμνπλ έλα ζέκα, ΟΥΗ ΟΜΧ γηα ηα ηνπ Γήκνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

αλέπηπμα ην ζέκα «Πνίεζε θαη Πνιηηηθή» (βι. ζε άιιν θεθάιαην). 

«χιινγνο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο θαη Πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

πεξηνρήο Κπζεξίσλ Γήκνπ Αιίκνπ Αηηηθήο (ΠΡΟΠΔΚΤ)». 

α) Απφθαζε εγθξηηηθή κε αξ. 2014/1996 ηνπ Μνλ. Πξ. Αζ., β)  Καηαζηαηηθφ ηεο 

18.12.1995, κε ζθξαγίδα φηη εγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε απηή, θαη θαηαρσξήζε-

θε κε αξ. 20685, γ) επηζηνιή-ςήθηζκα πξνο ην Γήκν Αιίκνπ ηεο 30.1.1996, κε 

ηα αηηήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ, ην δηαβηβαζηηθφ ηνπ νπνίνπ έρεη αξ.πξ. 1309/1.2.96 

ηνπ Γήκνπ, γηα λα ιάβσ γλψζε, δ) επηζηνιή ηνπ ΠΡΟΠΔΚΤ πξνο ην δήκαξρν 

Κ. Μαληδνπξάλε κε παξάπνλα, ρ.ρ. δεκνζηεπκέλε ζηελ εθ. CLEVER POLI-

TICS- ΔΤΦΤΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Απφ ηε δεκνζίεπζε πξνθχπηεη φηη είλαη: πξφεδξνο 

ηαχξνο Γ. Αξηφπνπινο, αληηπξφεδξνο Νίθνο Παιηαηζέαο, Γ.Γξακκαηέαο Βαζη-



ιηθή Μέθηνπ, ηακίαο ηαχξνο θνχξηαο, ζχκβνπινη Παληειήο Πεθάλεο, Βαζηιηθή 

Πνχιηα, Παχινο Σξηαληαθχιινπ,  ε) απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ δεκάξρνπ ρ.ρ., 

θαη ε ίδηα δεκνζηεπκέλε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα/ πεξηνδηθφ, ζη) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 14….(δπζαλάγλσζην)/7.10.1998 (Αξγ.Αξγ.) γηα ζέκαηα ηνπ ζπιιφγνπ. 

 εκείσζε: ηε ζει.27 ηνπ πεξηνδηθνχ δεκνζηεχεηαη Βεβαίσζε Καιήο Δθ-

ηέιεζεο Πξνγξ/ηνο κεξηθήο απαζρφιεζεο, πξνο ηνλ Κσλ. Σξέθια, σο αλάδνρν. 

Απφ ην 1991 (βι. θεθάιαην Πξνγξάκκαηα ΔΟΚ) έσο ην 2005 νη ίδηνη άλζξσπνη 

δηαρεηξίδνληαλ ηα ρξήκαηα, νη ίδηεο κέζνδνη, ηα ίδηα πξάγκαηα. 

  σκαηείν «ΔΣΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΗΣΧΝ» 

 Καηαζέησ: α) Πξαθηηθά Γ.. 9.5.1990 (παξακνλέο δεκνηηθψλ εθινγψλ) 

ζει. 48- 60, φπνπ, κεηά απφ παιηλσδίεο ηεο δηνίθεζεο, πξνηείλεηαη ε έθθξαζε 

ΔΤΥΖ !! φηη ην επφκελν Γ.. ζα εγγξάςεη θνλδχιην 1 εθαη. δξαρκψλ γηα ηελ 

αλέγεξζε Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ θιπ, κε ζθνδξέο αληηξξήζεηο. ηε ζει.60 

θαηαγξάθεηαη γηα ηελ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ: ππέξ 8, θαηά  . . . . .(θελφ), β) 

απφθαζε Γ.. κε αξ. 78/9.5.1990 ζηελ νπνία θέξεηαη ην Γ.. λα απνθάζηζε 

«νκφθσλα», γ) (κεηά απφ αληηξξήζεηο κνπ) απφθαζε 78/1990 ΟΡΘΖ 

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ζηελ νπνία «απνθαζίδεηαη θαηά πιεηνςεθία Τπέξ=8, ΚΑΣΑ= 4 

(θαηαςήθηζαλ Παπι. Σδηβαλίδεο, Αξγ. Αξγπξίνπ, Πξνθ. Μπαδνγηάλλεο θαη Αξ. 

Θσκφπνπινο), φηη «εχρεηαη ε επφκελε δεκνηηθή αξρή . .  ..». εκεησηένλ φηη κε 

βάζε ηα άξζξα ηνπ ΓΚΚ θαη ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. λφκηκε ζα 

ήηαλ ε επηρνξήγεζε ηνπ φπνηνπ πνζνχ (ζην φξην πνπ έζεηε ν λφκνο) εθφζνλ 

αθνξνχζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (ελψ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

αθνξνχζε αλέγεξζε θηηξίνπ ζε νηθφπεδν ΜΖ αλήθνλ ζην Γήκν, άξα κε λφκηκε). 

 ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα σηεξία Πεξηβάιινληνο (Α.Καλειιφπνπινο) 

 ρφιηα: Ο Αλδξέαο Καλειιφπνπινο, είρε ππάξμεη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφ-

γνπ ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο. Δίρε ηδξχζεη ηελ «Κίλεζε Πνιηηψλ». Καη νπζίαλ 

ελεξγφο πνιίηεο, άθεζε ηελ ηειεπηαία πλνή ηνπ, ηελ 3.2.1995 θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ, ελψ ππεξαζπηδφηαλ ηα ζπιινγηθά ζπκθέξνληα πνιηηψλ. 



Α.- ΚΣΗΡΗΟ ΟΑΔΓ, επηαφξνθν (βι. θαη πην πάλσ, ζε πι.Εσνδ.Πεγή). 

 α) έγγξαθν ηεο ΚΔΓ κε αξ.πξ. 5353/4689/Φ. 312264/2.7.1985, πξνο ηνλ 

ΟΑΔΓ κε αξ.πξ. 74134/9.7.1985 κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ζ απηφλ νηθφπεδν 

γηα ηελ αλέγεξζε Κέληξνπ Δκπνξηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δηδηθνηήησλ (= έρεη 

αλεγεξζεί ζηε Λ.Βνπιηαγκέλεο/Γνχλαξε/Κνπκνπλδνχξνπ, θαη νλνκάδεηαη απφ 

ηνπο πνιίηεο «ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ» Ννέκβξεο 1986 (βι. αληίγξαθν 

θαθ. Ναζηέτθα), α1)ΟΑΔΓ «Κέληξν Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

(ΚΔΣΔΚ) Δκπνξηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δηδηθνηήησλ Αζήλαο – Κηηξηνινγηθφ 

Πξφγξακκα», β) Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο, Άδεηα Οηθνδνκήο κε αξ. 401/ 

13.3.1991 «Αλέγεξζεο λένπ ΔΠΣΑνξφθνπ κε ππφγεην θηηξίνπ ΚΔΣΔΚ Δκπνξη-

θψλ θη Βηνηερληθψλ Δηδηθνηήησλ Αζήλαο, απφ ηνλ ΟΑΔΓ (ΝΠΓΓ)», κε «ηνηρεία 

νηθνδνκήο – αξηζκφο νξφθσλ 7 + ππφγεην, Οιηθή επηθάλεηα 3.274,24 + 471,70 

Τςνο νηθνδνκήο 22,80», γ) έγγξαθν ηεο 8.2.1991 κε ππνγξαθέο Βαδαίνο Υξηζη. 

Κνκπφζνο Παλ. Καλειιφπνπινο Αλδξέαο, πξνο ην Γήκαξρν θαη Γ, κε «αίηεκα 

αιιαγήο ηνπ Ρ.. ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζε ν ΟΑΔΓ, επί 

κία 6εηία,…ψζηε λα δνζεί ρξφλνο επαλεμεηάζεσο ηνπ ζέκαηνο….», δ) Φήθηζκα 

ηεο Γ ησλ θαηνίθσλ πεξηνρήο Κνληνπήγαδν-Εσνδ.Πεγήο ηεο 25.4.1991, κε 

αίηεκα ηελ αλάθιεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ ΟΑΔΓ, λα θαηαζθεπαζηνχλ 

απφ ηα κεγάια θαηαζηήκαηα γθαξάδ, λα δελδξνθπηεπζεί …θιπ, ε) έγγξαθν – 

ζρέδην κε ηίηιν «ρεκαηηθέο ηνκέο» ηνπ κερ/θνχ Γεσξγίνπ Α. Μέλεγα, κε χςε 

ησλ νδψλ Γνχλαξε, Αηγαίνπ, Κνπκνπλδνχξνπ (κε ην θηίξην ηνπ ΟΑΔΓ πνιχ 

ςειφ), ζη) Πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε αξ.πξ. 624/ΦΠ/91/7.5.1991 πξνο ην Πνι/θφ 

Γξαθείν Αξγπξνχπνιεο, ΤΠΔΥΧΓΔ, ΟΑΔΓ, Κίλεζε Πνιηηψλ, κε ζέκα «Εεηείηαη 

έιεγρνο ηνπ ζπλλφκνπ ηεο 401/13.3.1991 νηθνδνκηθήο άδεηαο», δ) Γξ.Πνι/κίαο 

Αξγπξ. κε αξ.πξ. 647938/648778/586/10.6.1991 πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, κε ζέκα 

«Πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ» γηα ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ηνπ θαθέιινπ, ε) 

Καηαγγειία θαη αίηεκα ηεο 26.8.1991 πξνο ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλν-

ηήησλ Βξπμέιιεο, γηα ην κέγεζνο/χςνο θηηξίνπ ΟΑΔΓ, ζ) αίηεζε ηεο 9.9.1991 

πξνο ην Γήκν, κε παξάπνλα γηαηί ην θηίξην ΟΑΔΓ θαηαζθεπάδεηαη ζηε ζπλνηθία 

θαη φρη ζηελ θαξδηά ηνπ βηνηερληθνχ πάξθνπ, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ θιπ, η) 



εηζήγεζε ζην Γ, ηνπ Α. Καλειιφπνπινπ, Οθηψβξηνο 1991, γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηεο πεξηνρήο, ηα) Πξνηάζεηο ηεο Κίλεζεο, Οθηψβξηνο 1991, πξνο ην Γ, γηα 

πνιιά θαη γηα ην θηίξην ΟΑΔΓ, ηβ) αίηεζε ηεο 9.9.1991 πξνο ην Γήκαξρν, σο 

εηζήγεζε γηα ην ζέκα 7 ηεο ΖΓ ηεο 24.10.1991, ηγ) Κνηλή δήισζε-δέζκεπζε- 

απφθαζε, γηα ερνκνλσηηθφ πξάζηλν, ζηάζκεπζε θνξηεγψλ θιπ, ηδ) απφθαζε 

241/24.10.91 ηνπ Γ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο Κνλην-

πήγαδν», ηε) πξαθηηθά Γ ηεο 24.10.1991, ηζη) ράξηεο ηεο πεξηνρήο, δ) έγγξαθν 

ηεο 9.11.1991 πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, θαη Γήκν κε αξ.πξ. 12729/11.11.1991, κε 

πιεξνθφξεζε φηη ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπ. Κνηλνηήησλ «απνδέρηεθε ην βάζηκν 

ησλ παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ ησλ θαηνίθσλ», κε αίηεκα «λα κεησζεί ζε 3 

νξφθνπο ην χςνο ηνπ θηηξίνπ» (ΟΑΔΓ), θιπ, ε) πξαθηηθά Γ ηεο 3.12.1991, ζ) 

εμψδηθε δηακαξηπξία ηεο 1.6.1994 πξνο ην Γήκαξρν θ.α. γηα ην έξγν ηεο Κνπ-

κνπλδνχξνπ, κε ζπλεκκέλε ηελ 862/23.3.1994 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Σξνραίαο, 

η) θείκελν ηεο 17.6.1994 πξνο ηελ Δθεκεξίδα Ζ Φσλή ηνπ Αιίκνπ, θαη, δηα-

καξηπξία ηεο29.6.1994, ηα) έγγξαθν κε αξ.πξ. 16/5.7.1991, πξνο ην ΑΣ Αλσ 

Καιακαθίνπ κε ζέκα «Μήπσο εθαξκφδεηαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξφηεξνπ ;;», γηα ηηο 

ληαιίθεο ζηε ζπλνηθία, ηβ) έγγξαθν κε αξ.πξ.17/25.10.1994 πξνο ην 

Γήκν/Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, γηα ηε ιατθή αγνξά, ληαιίθεο, ηε κε εθαξκνγή ηεο 

862/1994 απφθαζεο Σξνραίαο θιπ., ηγ) επηζηνιή κε αξ.πξ. 19/29.11.1994 

πξνο ηελ εθεκεξίδα ΝΗΚΖ , κεηά απφ δεκνζίεπκά ηεο κε ηίιν «Πξηβέ ρσκαηεξή, 

Πέηξα ζθαλδάινπ νχπεξ Μάξθεη ζηνλ Αιηκν», κε ζπλεκκέλε θσηνηππία ηεο 

ΝΗΚΖ ηεο 26.11.1994.  

 Β.- Σεχρνο πνιιψλ ζειίδσλ, κε Γειηίν ηχπνπ ηεο 19.2.1995, κε 

επαλεβεβαίσζε «Γηαθήξπμεο Αξρψλ», θαη, κε δηάθνξα έγγξαθα π.ρ. Κίλεζεο, 

Τπνπξγείσλ, Αξραηνι.Τπεξεζίαο θιπ, γηα ην ΑΣΛΑΝΣΗΚ, θπθινθνξηαθή κειέηε, 

θαη άιια ζέκαηα θαη θσηνγξαθίεο γηα ΑΣΛΑΝΣΗΚ θαη θηίξην ΟΑΔΓ. 

Γ.- ΘΑΝΑΣΟ Αλδξέα Καλειιφπνπινπ: α) Φήθηζκα ηεο 4.2.1995 ηνπ 

Γηνηθ. . ηεο Κίλεζεο γηα ην ζάλαηφ ηνπ, β) «Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα», θαη νπζία 

επηθήδεηνο, απφ άγλσζηφ κνπ, γ) επηθήδεηνο γηα ηνλ εθιηπφληα απφ εκέλα. 



 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 15.7.1991 Πξνηάζεηο επηζηεκφλσλ 

γηα ην Πνιενδ. ρέδην ζηνλ Αιηκν, ΦΧΝΖ ηνπ ΑΛΗΜΟΤ Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 

1991, Πξνζθπγή ζην ηΔ γηα ην θηίξην ΟΑΔΓ ζην Κνληνπήγαδν, Μάξηηνο 1994 

«Ο δηάινγνο ζα ζψζεη ηε Κνπκνπλδνχξνπ» θαη θσηνηππία κε «Παξαζέηνπκε ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ δηαιφγνπ», Μάξηηνο 1994 θαη άιιε «ψζηε ην πξάζηλν»,  

ΝΗΚΖ 26.11.1994 Πέηξα ζθαλδάινπ ζνχπεξ κάξθεη ζηνλ Αιηκν, Αγλσζηε 

εθεκεξίδα, Πξνζθπγή ζηελ ΔΟΚ απφ ηελ Κίλεζε Πνιηηψλ Αλ. Καιακαθίνπ. 

«Παξέκβαζε»: 15-16 ΗνπιΑπγ.1994, 21-22/1995. 

 

  «χιινγνο Πξννδεπηηθψλ Γπλαηθψλ Αιίκνπ Ζ ΘΔΣΗ» 

(κεηνλνκάζηεθε ζε «χιινγν Πξννδεπηηθψλ Γπλαηθψλ Αιίκνπ») 

 Καηαζέησ: α) Καηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο 23.10.1975, ην νπνίν θέξεη ηε 

ζθξαγίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη εγθξίζεθε 

κε ηε κε αξ. 3385/1975 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξση. Αζ. θαη θαηαρσξήζεθε κε αξ. 

5667/3.4.1976. Πνιχ ζχληνκα κεηνλνκάζηεθε ζε «χιινγν Πξννδεπηηθψλ 

Γπλαηθψλ Αιίκνπ» (δελ έρσ ηξνπνπνηεηηθά θαηαζηαηηθά ή απνθάζεηο) θαη ζηε 

ζπλέρεηα έγηλε παξάξηεκα ηεο «ΟΓΔ-Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Διιάδαο». Ο ζχι-

ινγνο είρε αλαπηχμεη κεγάιε δξαζηεξηφηεηα ηα πξψηα 8-10 ρξφληα απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ, κεηά φκσο πεξηέπεζε ζε αδξάλεηα.  

 Απφ ην αξρείν ηεο Δ.Ε. θαηαζέησ: α)ρξσκαηηζηή θσηνγξαθία κε «Πνξεία 

γηα ηελ Δηξήλε» απφ ην χιινγν ην 1981 ή 1982, ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Δι. 

Βεληδέινπ θαη Ησλίαο (θαίλεηαη ε πξνηνκή ηνπ Γ. Καξατζθάθε).Σν κηθξφ αγφξη 

κπξνζηά κε ην θαξψ καθξχ παληειφλη θαη ηε ζεκαία= ν ηάζεο Εαθπλζηλφο, β) 

ρξσκαηηζηή θσηνγξαθία απφ ην 1ν Λατθφ Παλεγχξη (1979), ζην γήπεδν 

Σξαρψλσλ. Γηαθξίλνληαη απφ αξηζηεξά Δπγελία αξέια, Διέλε Μεζελίηνπ, 

Γήκεηξα αξδέιε, άληπ ακφιε, Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Νηθνιέηηα Νηθνιάνπ, κε 

πξνζδηνξηζζείζα, θαη ην παξεηζθξέζαλ κηθξφ αγφξη κπξνζηά ν ηάζεο 

Εαθπλζηλφο, γ) ρξσκαηηζηή θσηνγξαθία απφ εθδήισζε ηνπ πιιφγνπ κε ζέκα 



«Ζ Γπλαίθα ζηελ Αληίζηαζε», κε νκηιήηξηα ηελ Άζπα Μαλδειαξά. Γηαθξίλνληαη 

απφ αξηζηεξά Καηεξίλα Σζηηζψλε (πξνζθσλεί), Αζπα Μαλδειαξά, Νηθνιέηηα 

Νηθνιάνπ, Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Παλαγηψηα Κσζηνπνχινπ, δ) αληηπξνζσπεία 

ηνπ πιιφγνπ ζην «Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΟΓΔ» (έηνο ……), δηαθξίλνληαη 

Δπγελία Εαθπλζηλνχ θαη Παλαγηψηα Κσζηνπνχινπ, δ) απφ ην ίδην πλέδξην, 

δηαθξίλνληαη Δπάγγεινο Μαραίξαο, ηαχξνο Ζιηφπνπινο, Βηξγηλία Σζνπδεξνχ 

(;;), Μαξία Κππξησηάθε-Πεξξάθε, θαη άιιεο. 

 

  ΔΝΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΔΗΡΖΝΖ Γήκνπ ΑΛΗΜΟΤ 

 Καηαζέησ: α) Καηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ κε ζθξαγίδα ηνπ Πξσηνδηθείνπ 

γηα ηελίδξπζή ηνπ κε ηε κε αξ. 2342/1993 απφθαζε ηνπ Μνλνκ.Πξση. Αζελψλ 

θαη θαηαρψξεζε κε αξ. 19275, κε ηδξπηηθά κέιε, κεηαμχ άιισλ θαη ην Γξεγφξε 

Λακπξάθε (γηφ), Γηγαιάθε Μηράιε, Γαξδίθα Σάθε (Παλαγηψηε), αξδέιε Γήκε-

ηξα θι. β) «Καηαζηαηηθέο αξρέο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ δηέπνπλ ηελ θίλεζε, φπσο 

δηακνξθψζεθε θαη νξηζηηθνπνηήζεθε απφ ηε Γ.. ηεο 30.1.1990 (ίζσο πξφθεηηαη 

γηα ιαλζαζκέλε εκεξνκελία, αθνχ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ππνγξάθηεθε 

ηελ 11.3.1992 θαη εγθξίζεθε ην 1993. Πηζαλφλ λα ιεηηνπξγνχζε κε απηέο κέρξηο 

φηνπ ηδξπζεί σο ζχιινγνο), γ) «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βαγνληνχ ηεο 

Δηξήλεο (βι. πην θάησ), δ) αλαθνίλσζε θαη ςεθνδέιηην κε ζηαπξνχο απφ ηηο 

εθινγέο ηεο 18.2.1996. Ζ ζθξαγίδα ηνπ εθηφο απφ ην φλνκα θέξεη ζην θέληξν 

θαη εθηνμεπζέληα θαη πίπηνληα πχξαπιν. 

 Έγγξαθα: α) Απνινγηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 1994, β) Οηθνλνκηθφο απφ-

ινγηζκφο 1994, γ) Πξφγξακκα εθδειψζεσλ ηεο 7.2.1995, δ) αίηεζε ηεο 23.8. 

1995 πξνο ηνλ Δμσξατζηηθφ Δθηεισληζηψλ γηα παξαρψξεζε αίζνπζαο, ε) Αλα-

θνίλσζε 24.8.1995 γηα ζπγθέληξσζε ηξνθίκσλ θιπ γηα ηε Γηνπγθνζιαβία, ζη) 

Αλαθνίλσζε 30.8.1995 (κε αξ.πξ. Βνπιήο 2454/21.9.1995) γηα γεξκαληθέο 

επαλνξζψζεηο απφ ηε Γεξκαλία, δ) δειηίν απνζηνιήο 360/8.11.1995 ηνπ Διιε-

ληθνχ Κέληξνπ Σαρπδξνκηθψλ Αγνξψλ, δσξεάλ δηάζεζε ξνχρσλ, ε) 9.11.95 

επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ην ΔΚΣΑ, ζ) ρ.ρ. Με ηέηνηεο εθδειψζεηο εδξαηψ-



λνπκε ηελ εηξήλε η) ρ.ρ. Κάιεζκα-Γλσζηνπνίεζε, ηα) Αλεζπρία πνιηηψλ ρ.ρ. (κε 

αξ.πξ. Βνπιήο 1908/7.7.1995 Αλεζπρία Πνιηηψλ, ην ίδην πξνο ΟΖΔ, ηβ) αίηεζε 

ηεο 14.11.95 ζην Γήκν γηα παξαρψξεζε πνχικαλ γηα εθδξνκή, θαη πξνο Γήκν 

Καιαβξχησλ, αλαγγειία εθδδξνκήο, ηγ) έγγξαθν ρ.ρ. πξνο ην Γήκαξρν Αξγ. 

Αξγπξίνπ, γηα ΜΖ απνκάθξπλζε αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ, θαη άιιν πξνο 

πνιινχο, ηδ) Αλαθνίλσζε 23.1.1996 γηα πνξεία δηακαξηπξίαο, ηε) αίηεζε ηεο 

6.7.1998 γηα παξαρψξεζε ρψξνπ γηα εθδήισζε γηα Κχπξν θαη Γηνπγθνζιαβία, 

ηζη) επείγνπζα έθθιεζε-ςήθηζκα, ρ.ρ., γηα ηελ αλακέηξεζε ζηνλ Κφιπν. 

 εκείσζε πξψηε: Οπζηαζηηθά ήηαλ παξάξηεκα (φπσο θαη ζε άιινπο 

Γήκνπο) ηνπ θεληξηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ ίδηα επσλπκία, ηεο επηξξνήο ηνπ ΚΚΔ. 

 εκείσζε δεχηεξε:Σελ επνρή εθείλε, ν ΟΔ=Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ 

Διιάδαο, αλαλέσλε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ/βαγφληα ηξαίλσλ. Δίρε απεπζπλζεί ζηνπο 

Γήκνπο, κε ζθνπφ λα πξνκεζεπηνχλ ηα ΠΑΛΑΗΑ βαγφληα θαη λα ηα εθζέζνπλ 

δεκνζίσο, ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο αληίιεςεο ηεο θίλεζεο κε δεκφζηα 

κέζα θαη εηδηθφηεξα ην ζηδεξφδξνκν. Ο Γήκνο Αιίκνπ είρε αληαπνθξηζεί, είρε 

παξαιάβεη θαη εγθαηαζηήζεη έλα ηέηνην βαγφλη ζηνλ πεδφδξνκν ηεο νδνχ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Κππξίσλ Αγσληζηψλ θαη θνπέινπ, ην νπνίν είρε 

παξαρσξήζεη «θαηά ρξήζε» ζηνλ πην πάλσ ζχιινγν γηα γξαθεία θαη ρψξν 

(καδί κε ηνλ ππαίζξην) εθδειψζεσλ. Γη απηφ θαη ν Καλνληζκφο θαη ε αλαθνξά 

ζηα έγγξαθα ηνπ βαγνληνχ σο ηφπνπ εθδειψζεσλ. Κάπνηα ζηηγκή ην βαγφλη, 

κεηά απφ θάπνην βαλδαιηζκφ πνπ ππέζηε (θσηηά/ππξθαγηά), εμαθαλίζηεθε. Γελ 

κπνξψ λα πξνζδηνξίζσ ηη απέγηλε ή πνπ θαηέιεμε. 

 

Ο Μ Η Λ Ο   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ  Π Ρ Χ ΣΟ Β Ο Τ Λ Η Α  (ΟΓΖΠ) 

 α) θαηαζηαηηθφ ηνπ νκίινπ κε αξ.κεηξψνπ ζσκαηείνπ 25800/2004 θαη αξ. 

απφθαζεο αλαγλψξηζεο 6252/2004 (δελ έρσ), κε εκεξνκελία ίδξπζεο 9.7.04 

θαη ππνγξάθνληεο ηνπο Γεκήηξε Γφγθα, Αζ. Αλαγλσζηφπνπιν, Γεκήηξε Μηκη-

γηάλλε, Νίθν Παπαβαζηιείνπ, Βηνιέηηα Γηνχξγα, Νίθν Νηάζην, Γεκήηξε Φξπδά 



θα.(ζην κέηξν πνπ γλσξίδσ, νη πεξηζζφηεξνη ζηήξηδαλ ην ΠΑΟΚ), β) πξφζθιε-

ζε γηα θνπή πίηαο- παξνπζίαζε ηνπ Οκίινπ ηελ 30.1.2005, γ) δειηίν ηχπνπ ηεο 

11.3.2006 γηα ηε «ζπκπεξάζκαηα ηεο εθδήισζεο ηεο 8.2.2006» κε ζέκα «Ζ 

δηάβξσζε ηεο δεκνθξαηίαο ζην φλνκα ηεο αζθάιεηαο» θαη ζπκκεηείραλ Αλδξ. 

Λνβέξδνο, Φψηεο Κνπβέιεο, Γηνλχζηνο Γνπζέηεο, Γεψξγηνο ηακαηφπνπινο, 

κε ππνγξάθνληεο: πξφεδξνο Γ. Γφγθαο θαη γξακκαηέαο Ν.Παπαβαζηιείνπ, δ) 

«Γεκνζθφπεζε: Πνιίηεο θαη απηνδηνίθεζε» έληππν πξνο ζπκπιήξσζε». 

      «Δμσξατζηηθφο χιινγνο νπξκέλσλ Αηηηθήο» ζσκαηείν. 

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α) αίηεζε ζην Γηθαζηήξην, β) πξνηάζεηο, γ) απφθαζε 

5413/1982 Μνλ.Πξση. Αζ. κε ηελ νπνία δηνξίδεηαη πξνζσξηλή δηνίθεζε. 

 

«Δπηηξνπή Φηιίαο θη Αιιειεγγχεο  

ησλ Λαψλ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο». 

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α) αίηεζε ησλ Υξήζηνπ Ρνπκειησηάθε, Αξηζηείδε Μαλσ-

ιάθνπ θαη Πέηξνπ Δπζπκίνπ, σο πξνζσξηλήο επηηξνπήο, β) Πξνηάζεηο, γ) 

Πξαθηηθφ ίδξπζεο ζσκαηείνπ θαη εθινγήο πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο επηηξνπήο, 

δ) απφθαζε 3200/1987 Πνι. Πξ. Αζ. ε) θαηαζηαηηθφ  ηνπ ζσκαηείνπ ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηνπο Φψηε Κνπβέιε, Αληψλε Ρνππαθηψηε, Μαλψιε Γιέδν, 

Πέηξν Δπζπκίνπ, Γαλάε Μπισλάθε, Υξήζηνπ Ρνπκειησηάθε, Μηρ. Πεξηζηεξάθε, 

Γηάλλε Γξφζν (κεηέπεηηα θαζεγεηή ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ), Κψζηα Κνπινπθά-

θν, Πέηξν ηάγθν, Μαλψιε Αλαγλσζηάθε, Κίηηπ Αξζέλε, Μηράιε Παπαγηαλλά-

θε, Κχξθν Λεσλίδα θαη άιινπο, θαη ηέινο απφ ηνπο Αξηζηείδε Θσκφπνπιν θαη 

Αιεμάλδξα Γηαλλνχηζνπ (κε ηελ νπνία ηφηε --αιιά θαη κέρξη ζήκεξα (2018) -- 

ζπζηεγαδφκαζηε ζην δηθεγνξηθφ γξαθείν, κεηαγελέζηεξα ζχδπγν Νίθνπ Αξκάνπ, 

έγηλε Αιηκηψηηζα, θαη εθιέρηεθε δεκνηηθή ζχκβνπινο). Καηαρσξήζεθε ζηα 

βηβιία ζσκαηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξ. 15655/10.11.1987. 

 



    Κεθάιαην ηξίην 

  Τ Λ Λ Ο Γ Ο Η  Γ Ο Ν Δ Χ Ν  -  Κ Ζ Γ Δ Μ Ο Ν Χ Ν   

«Έλσζε ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ Γήκνπ Αιίκνπ» 

 α) Καηαζηαηηθφ ηεο 15.1.1997 κε ζθξαγίδα φηη εγθξίζεθε κε ηε κε αξ. 

1650/ 1997 απφθαζε ηνπ Μνλ. Πξση. Αζ. θαη θαηαρσξήζεθε κε αξ. 21320, β) 

Σξνπνπνηεηηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο 5.3.2002 ρσξίο αξηζκφ εγθξηηηθήο απφθαζεο, γ) 

Απφζπαζκα πξαθηηθψλ Γ. . ηεο 6.11.2013, θαη δ) Απφθαζε Γ..-εμνπζηνδφηε-

ζε, γηα παξέκβαζε ζηε ζπδεηνχκελε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνιηηψλ γηα 

ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηνλ Η.Ν. Δηζνδίσλ-Κηήκα Σξάρσλεο/ΜΑΚΡΟ (βι.θη αιινχ), 

ε) επηζηνιή ηνπ πιιφγνπ κε αξ.πξ. 18/31.3.2005 πξνο εκέλα (θαη πξνθαλψο 

θαη άιινπο) κε ζέκα «Δθδνζε εθεκεξίδαο», δεηψληαο έλα ραηξεηηζκφ (ηαχξνο 

Παηξηθαιάθεο, πξφεδξνο, Διέλε Αληχπα, Γ.Γξακκαηέαο), ζη) επηζηνιή κνπ ηεο 

12.4.2005 κε ην ραηξεηηζκφ θαη ηε ζεκαζία ηεο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο, δ) 

ηεχρνο 1, εθεκ. ΣΑ ΝΔΑ ηεο ΔΝΧΖ πιι. Γνλ.& Κεδ.Γ. Αιίκνπ, Απξίιηνο 

2005, θαη θσηνγξαθία ηνπ Γ (απφ αξηζηεξά Καηεξίλα Μέγα-ηδεξίδε, Γηνλπζία 

Υξηζηνπνχινπ, Γήκεηξα Γνπξίδα, Βαζίιεο Νάθαο, η. Παηξηθαιάθεο, Μαξία 

Απγνπζηάθε, Διέλε Αληχπα, Αλδξέαο Μπάζηαο) ε) GO NOTIA Απξίιηνο 2005 

πλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ …. θιπ., ζ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 23.4.2011, 

Αιηκνο, Δθινγέο ζηελ Δλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδ/λσλ ηνπ Γήκνπ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 2νπ 

Λπθείνπ Άλσ Καιακαθίνπ». Απφθαζε 371/1984 Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ. Γηθεγφξνο πνπ παξαζηάζεθε Αλαζηάζηνο Κεθαιάο. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ ηνπ 4νπ 

Λπθείνπ Καιακαθίνπ». Καηαζηαηηθφ εγθεθξηκέλν κε ηε 279/2001 

απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 



«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ ηνπ Θνπθπδηδείνπ 

Λπθείνπ Καιακαθίνπ». Ηδξχζεθε κε ηελ 824/1987 απφθαζε ηνπ 

Π.Π.Αζ., ηελ νπνία αλαδήηεζα θαη θαηαζέησ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Θνπθπδηδείνπ Γπκλαζίνπ 

θαη Λπθείνπ Καιακαθίνπ» 

 Γηα ηνλ πξνυπάξρνληα «χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Θνπθπδηδείνπ 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Καιακαθίνπ», έρεη δηαζσζεί θάθεινο κε πεξηερφκελα: α) 

αγσγή ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ πνιιψλ πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ νη Κψζηαο Μαλίθεο, Βαζίιεο Μαξθνπτδνο, Αξηζηείδεο Γξεγνξαθάθεο, 

Καιιηφπε Σξίκε θιπ (ζπλνιηθά 29 πξφζσπα), θαηά ηνπ ζσκαηείνπ, κε αίηεκα 

ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο Γ.. ηεο 9.2.1981 θαη ηελ εθινγή ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Τπνγξάθεηαη απφ ην δηθεγφξν Θαλάζε Γηαιθέηζε (φζν 

θαηξφ άζθεζε ηε δηθεγνξία, πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην Μνξθσηηθφ Ηδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο- ΜΗΔΣ) πνπ είρε ππάξμεη 

καζεηήο ζηα ζρνιεία ηνπ Άλσ Καιακαθίνπ, θαη εμειίρηεθε ζε δηαλννχκελν 

πξψηεο αμίαο θαη γξακκήο, κε ζπλερή παξνπζία θαη παξέκβαζε ζηα ηδενινγηθά 

θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Αξηζηεξάο, θπξίσο, θαη ηεο Πνιηηηθήο. β) Πξνηάζεηο 

πνπ ζπληάρηεθαλ απφ κέλα, πνπ ζπλέρηζα, θαη γ) απφθαζε 4028/ 1981 ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία απνξξίθηεθε ε αγσγή απηή. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ ηνπ 5νπ Γπκλα-

ζίνπ Αιίκνπ ΟΓΤΔΑ ΔΛΤΣΖ». 

Πεξηερφκελα: α) Αίηεζε 17.4.2003 πξνο ην Μνλ. Πξ. Αζ., β) Πξνηάζεηο, γ) Απφ-

θαζε 3532/2003 εγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε, δ) Καηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεκέλν, ε) 

πξαθηηθφ Γ.. ηεο 27.11.2002, ζη) πξαθηηθφ ηνπ Γ ηεο 19.12.2002 γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ζε ζψκα, δ) πηζηνπνηεηηθφ ηξνπνπνηήζεσλ, ε) ΦΔΚ 339/11.5.1993 

γηα ηε κεηνλνκαζία ηνπ ζρνιείνπ, ζ) απφθαζε 765/1987 Π. Π. Αζ. αλαγλψξηζεο 

ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ 

ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα Καιακαθίνπ», η) Καηαζηαηηθφ αξρηθφ 



765/87, ηα) πηζηνπνηεηηθφ ηξνπνπνηήζεσλ θαη θαηαρψξεζεο κε αξ. 15620, ηβ) 

Πξαθηηθφ ίδξπζεο 5.2.86, ηγ) πίλαθαο κειψλ πξνζσξηλήο επηηξνπήο 5.2.1986. 

Δπηπιένλ ζην θάθειν βξέζεθαλ, θαη θαηαζέηνληαη, αξθεηά έγγξαθα θη εγθχθιηεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο απφ ην 1985 έσο ην 2000 γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ 

θαηαζηαηηθψλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 «χιινγνο Γνλέσλ θη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ Γπκλαζίνπ Αγίνπ 

Παληειεήκνλνο Καιακαθίνπ».  Πεξηερφκελα θαθέινπ α) Απφθαζε 1045/84  

Πνι. Πξση. Αζελψλ κε αηηνχληεο ηνπο Ρνθφθπιιν ηάζε, Πξαζηψηνπ Φσηεηλή, 

Κνληνλή Γηνλχζην, Ησάλλε Ηνξδάλε, Μαλψιε Φάξν θαη Ησάλλε Μαλσιαξάθε. 

Γηθεγφξνο πνπ παξέζηε Υξήζηνο Νηθνινπηζφπνπινο, κε αίηεζε «δηψθνπζαλ 

ηελ έγθξηζηλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ . . . ζσκαηείνπ» (ρσξίο 

φκσο λα αλαγξάθεηαη ζηελ απφθαζε απηή, ν αξηζκφο ηεο πξνεγνχκελεο κε ηελ 

νπνία είρε εγθξηζεί ε ζχζηαζε ηνπ ζσκαηείνπ απηνχ, θαη β) Καηαζηαηηθφ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ Α‘ Γπκλαζίνπ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα» (Αλσ Καιακαθίνπ). 

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α)Αίηεζε, β) Πξνηάζεηο, γ) απφθαζε 3995/1986 Πνι.Πξ. 

Αζελψλ, κε αηηνχληεο, σο πξνζσξηλή επηηξνπή, ηνπο Δκκαλνπήι Φάξν, Παλα-

γηψηε Καλδήια θαη Βαζίιεην Κπξηαδφπνπιν. Καηαρσξήζεθε ζηα βηβιία ζσκα-

ηείσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ κε αξ. 14767/25.11.1986. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ ηνπ 1νπ 

Γπκλαζίνπ Καιακαθίνπ». Ηδξχζεθε κε ηε κε αξ. 1044/1987 απφθαζε ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηελ νπνία αλαδήηεζα θαη θαηαζέησ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ καζεηψλ ηνπ 2νπ 

Γπκλαζίνπ Καιακαθίνπ». Ηδξχζεθε κε ηε κε αξ. 1043/1987 απφθαζε ηνπ 

Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, ηελ νπνία αλαδήηεζα θαη θαηαζέησ. 



«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ 2νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αιίκνπ»: α)Αίηεζε ζην Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. β) Πξν-

ηάζεηο, γ) απφθαζε κε αξ. 3975/1986 ηνπ Πνι.Πξση. Αζελψλ. Καηαρσξήζεθε 

ζηα βηβιία ζσκαηείσλ κε αξ. 14766/25.11.1986 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ 3νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αιίκνπ»: α) Αίηεζε πξνο ην Μ.Πξ.Αζ., β) Πξνηάζεηο, γ) Απφθαζε 

3986/1999 Μνλ.Πξ.Αζ., δ) Σξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ε) Υεηξφγξαθε θαηά-

ζηαζε κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαηά ηε Γ.., ζη) Καηάζηαζε κειψλ ηνπ Γ.., δ) 

Πξαθηηθφ ηεο Γ.. ηεο 4.11.1998, ε) Πξαθηηθφ Γ.. ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα, η) 

Απφθαζε 4337/1987 πξνεγνχκελεο ηξνπνπνίεζεο, ηα) Καηαζηαηηθφ πξνεγνχ-

κελεο ηξνπνπνίεζεο, ηβ) ζρέδην Αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζσκαηείνπ κε 

δαζθάια γηα πξφζζεηε δηδαζθαιία δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ 4νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Άλσ Καιακαθίνπ Αιίκνπ». Σξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ: α) 

Αίηεζε,απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηδξχζεθε κε ηελ 31/1977 απφθαζε ηνπ 

Πνι. Πξ. Αζ. θαη θαηαρσξήζεθε κε αξ. 6595/11.3.1977 β) Πξνηάζεηο πξνο ην 

Γηθαζηήξην γ) Απφθαζε ηξνπνπνίεζεο 3957/1987 Πνιπκεινχο Πξ.Αζ. γ) 

Καηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεκέλν, δ) έλα θχιιν = ηειεπηαίν θαηαζηαηηθνχ (ηα 

πξνεγνχκελα ιείπνπλ) κε ππνγξαθέο η. ηπιηαλίδε θαη Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ Μαζεηψλ ηνπ 6νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αιίκνπ».  Πεξηερ. θαθέινπ: α) Αίηεζε, β) Πξνηάζεηο, 

γ) απφθαζε 4612/1986 Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ.  

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Μαζεηψλ 7νπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Αιίκνπ». Πεξηερφκελα: α) Αίηεζε απφ 20.8.1986 πξνο ην Πνι. Πξ. 

Αζ., β) Πξνηάζεηο, γ) Πξαθηηθφ ηεο 1.7.1986 γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζσκαηείνπ, δ) 

Απφθαζε 3974/1986 Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Καηαρσξήζεθε ζηα 

βηβιία ζσκαηείσλ κε αξ. 14765/25.11. 1986 ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. 



 «χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ηνπ 4νπ 

δεκφζηνπ λεπηαγσγείνπ Αιίκνπ»: α) αίηεζε ηεο 2.10.2000 ζην Μνλνκειέο 

Πξση. Αζ., β) έθζεζε επίδνζεο ζηνλ Δηζαγγειέα, γ) πξνηάζεηο, δ) απφθαζε 

1193/2001, ε) Καηαζηαηηθφ πνπ εγθξίζεθε, ε) Πξαθηηθφ ίδξπζεο ζσκαηείνπ θαη 

εθινγήο πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηεο 19.9.2000 ζη) θαηάζηαζε 

ππνγξαθψλ ηδξπηηθψλ κειψλ. 

«χιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ Μαζεηψλ ηνπ 5νπ 

Γεκνζίνπ Νεπηαγσγείνπ Αιίκνπ»: α) Πξνηάζεηο πξνο ην Γηθαζηήξην (ε 

αίηεζε δελ βξέζεθε, θάπνπ ζα εκθηινρψξεζε) β) Απφθαζε ηξνπνπνίεζεο 

1815/1988 Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. γ) Καηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεκέλν. 

 

   Κεθάιαην ηέηαξην 

ΤΛΛΟΓΟΗ  Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α ΣΗ Κ Ο Η  -   Τ Ν Δ ΣΑ Η Ρ Η  Μ Ο Η  

«χλδεζκνο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Καιακαθίνπ» 

 εκείσζε: Καηαζηαηηθφ ηνπ ζπλδέζκνπ ή απφθαζε Γηνηθ.πκβ. ή Γ.., 

νπδέπνηε πξνζθνκίζηεθε γηα ζπδήηεζε ζην Γ.. θάπνηνπ ζέκαηνο. Απφ ζεκεη-

ψζεηο κνπ, ηνπ 2000-2002 πξνθχπηεη φηη έθαλα επαλεηιεκκέλνπο ειέγρνπο ζην 

αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ γηα ιήςε αληηγξάθνπ, αιιά δελ κπφξεζα λα ην βξψ. 

α) Πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία ηεο 1.11.2000 κεηαμχ ΟΑΔΓ θαη ΓΖΜΟΤ Αιίκνπ, 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Δπηζηηηζκνχ θαη Τπαιιήισλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπαγγεικάησλ, θαη πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Καιακαθίνπ, γηα 

αλαλέσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Δλεκέξσζεο αλέξγσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

(δελ ππνγξάθεηαη απφ ην χλδεζκν), β) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ, σο εηζήγεζε 

γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο Γ κε αξ. 422/11.12.2000 γηα επηρνξήγεζε 

εθδειψζεσλ θαη ζεκείσζή κνπ φηη επηρνξεγήζεθε κε 2.000.000 δξαρκέο, 

γ)έγγξαθν ηεο 4.3.2003 ηνπ πλδέζκνπ (ρσξίο ππνγξαθή θαη εκεξνκελία) κε 

εξψηεκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ, δ) έγγξαθν 17.6.2003 πξνο αληηδή-



καξρν Γεψξγην Ληαθφπνπιν κε αξ.πξ.13747/19.6.2003 ηνπ Γήκνπ, εάλ ιεηηνπξ-

γνχλ Καηαζη. Τγεηνλ. Δλδηαθέξνληνο ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 15007/1.7.2003 πξνο ην χλδεζκν κε ην νπνίν δεηείηαη λα 

θαηαγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη ππφςε ηνπ, ζη) απάληεζε 

7.7.2003, κε αξ. πξ. Γήκνπ 15813/10.7.2003, κε ην νπνίν δηακαξηχξεηαη δηφηη 

δεηείηαη απφ ην χλδεζκν λα θαηαγγείιεη θαη λα «ραθηεδίζεη»!, δ) απάληεζε 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 16799/22.7.2003 κε ην νπνίν απνξεί γηα ην πβξηζηηθφ θαη 

ζπθνθαληηθφ πεξηερφκελν, ε) «πξφζθιεζε» κε ηελ νπνία θαινχληαη ηα κέιε ηελ 

23.5.05 ζε εθινγέο, ζ) αλαθνίλσζε, ρ.ρ., κε δηακαξηπξία γηα ην έξγν «Παξα-

ιηαθή ιεσθφξνο Πνζεηδψλνο», η) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, ρσξίο αξ.πξση. θαη 

εκεξνκελία, πξνο ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ, εάλ επηζπκεί ηνλ νξηζκφ ηνπξηζηηθψλ 

πεξηνρψλ, κε ζπλεκκέλα έγγξαθα ηεο Ννκαξρίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, 

απάληεζε ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 19177/31.8.2004, ΚΝνΒ.42/820 λ.2224/1994, 

έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ πξνο ην Γήκν, ρ.ρ., δειηίν ηχπνπ Γελ. πλνκ. Δπαγγ. 

Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ) ηεο 16.9.2004, έγγξαθν ΓΔΒΔΔ 

23.7.2003 κε ζέκα «ην πξφβιεκα ηνπ σξαξίνπ». 

  «χιινγνο Τπαιιήισλ Γήκνπ Αιίκνπ» 

εκείσζε: Παιαηφηεξα ππήξρε «χιινγνο Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Γήκνπ 

Αιίκνπ» θαη «σκαηείν εξγαδνκέλσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ΟΣΑ Γήκσλ Αιίκνπ θαη 

Διιεληθνχ». Γελ έρσ ζηνηρεία, θαη δελ κπνξψ λα ειέγμσ, εάλ (κε ζπκθσλία) 

δηαιχζεθε ησ ζσκαηείν ησλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαη δηεπξχλζεθε ν ζθνπφο ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ κνλίκσλ, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ΟΛΟΤ ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Παξά ηαχηα, παξαηεξεηέν φηη αλαθέξεηαη ζηνπο «ππαιιήινπο» θαη ΟΥΗ ζε 

ΟΛΟΤ ηνπο «εξγαδφκελνπο» ζην Γήκν θαη ηα ΝΠΓΓ, παξφηη ππάγνληαη φινη. 

Απνκεηλάξη παιαηάο «αξηζηνθξαηηθήο» αληίιεςεο γηα ηνπο ππαιιήινπο, πνπ 

ζεσξνχζαλ εαπηνχο σο θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο «εξγάηεο» ;;. 

α) έγγξαθν ηνπ πι.Μνλίκσλ Τπαι.Γ.Αιίκνπ, ηεο 26.1.1988, κε ςήθηζκα 

ζπκπαξάζηαζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο πνπ επξφθεηην λα απνιπ-

ζνχλ (Πξφεδξνο Πέηξνο Υαζηψηεο, Γξακκαηέαο Δξξηέηα Βαζηιεηάδνπ), α1) 



έγγξαθν ηνπ σκαηείνπ Δξγαδ.Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε αίηεκα λα κε πξνρσξήζεη 

ν Γήκνο Αιίκνπ ζε απνιχζεηο απηψλ πνπ ιήγνπλ νη ζπκβάζεηο, α2) Πξαθηηθφ Γ. 

πλει. ηεο 20.1.1988 κε δηακαξηπξία δηφηη ν Γήκαξρνο επηθχξσζε αίηεζε 

κεηάηαμεο ηνπνγξάθνπ-κεραληθνχ κε βαζκφ Α‘ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζην Γήκν 

(Πξφεδξνο Αηθαηεξίλε Βξνχηζε, Γξακ. Παλ. Παπαδάηνο), α3) έγγξαθν Γήκνπ 

16128/6.11.1998 γηα κε λφκηκν απεξγίαο, β) δειηίν ηχπνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 

16132/6.11.1998 γηα ην παξάλνκν, γ) απάληεζε-θαηαγγειία ηνπ ζπιιφγνπ, γηα 

εκπαηγκφ ηνπ δεκάξρνπ, δ) απάληεζε δεκάξρνπ κε αξ. πξ. 16382/11.11.1998 

θαη πάιη γηα ην παξάλνκν, ε) αλαθνίλσζε ζπιιφγνπ γηα ζπλεδξίαζε 19.11.98, 

ζη) έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ κε αξ.πξ. 10/8.12.1998, κε αξ.πξ. 17801/8.12.1998 

Γήκνπ, γηα άκεζε επίιπζε ζεκάησλ, δ) απάληεζε κε αξ. πξ. 18032/14.12.1998 

ηνπ δεκάξρνπ, ε) απάληεζε ζπιιφγνπ κε αξ.πξ. 13/ 15.12.1998, ζ) απάληεζε 

δεκάξρνπ κε αξ.πξ. 18714/30.12.1998, η) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 9361/8.6. 

99 πξνο ηε Γηεπζχληξηα, ηα) αλαθνίλσζε κε αξ.πξ. 6/1999 κε δηακαξηπξία γηα 

ηηο αλαζέζεηο ζηελ ΑΝΔΓΑ, θιήζε ησλ κειψλ ηνπ λα ΜΖ ζπληάμνπλ κειέηεο θι, 

θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ.. λα ΜΖ ςεθίζνπλ ηα ελ ιφγσ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο 22.7.1999, ηβ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 17172/7.10. 1999 ηνπ δεκάξρνπ 

πξνο «φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο» κε δηάθνξεο πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε ζπλεξ-

γαζία, ηγ) αλαθνίλσζε δηακαξηπξία ηεο Αλεμάξηεηεο πλδηθαιηζηηθήο Κίλεζεο 

γηα ηηο 1370 θαη 1371/11.11.99 απνθάζεηο δεκάξρνπ γηα κε λφκηκεο ηνπνζεηή-

ζεηο πξντζηακέλσλ,  ηδ) πξνζθπγή ηνπ Πέηξνπ Υαζηψηε ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο 

19.11.1999, θαηά ηεο 1370/99, θαη απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, δηφηη 

θαηαηεζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα θαη φρη ζηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο, ηε) αλαθνί-

λσζε-δηακαξηπξία  ηνπ πιιφγνπ κε επίζεζε θαηά ηεο εθ.  ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ 

Αιηκν, γηα «δεθηηθφ θαη πξνζβιεηηθφ» ζρφιηφ ηεο κε ηίηιν «Γνθηκάδεηαη ν Γή-

κνο» κε ππνγξαθέο Γ. Γεσξγαθφπνπινπ πξνέδξνπ θαη Γηψξγνπ Κνπξκνπιάθε, 

γξακκαηέα, ηζη) εηζήγεζε ηεο 17.1.2001 πξνο ην Γ.. ηνπ πιιφγνπ, ηδ) 

αλαθνίλσζε ηεο Αλεμ. πλδ. Κτλεζεο κε ηελ νπνία κέκθεηαη ην ζχιινγν γηα ηελ 

πξνεγνχκελε αλαθνίλσζε, ηε) έγγξαθν 3.1.2002 κε αξ.πξ. 105/4.1.2002 

Γήκνπ, ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ Αιίκνπ 

πξνο ην δήκαξρν, γηα δηαβίβαζε νηθείαο έθζεζεο θαη αίηεκα δηεπζέηεζεο ησλ 



δεηεκάησλ, ηζ) αλαθνξά ησλ Γ. Κνπξκνπιάθε θαη Θεφδσξνπ Μαζκαλίδε πξνο 

ηε Γηεπζχληξηα Σ.Τ. κε αξ.πξ. 3236/15.2.02 κε παξάπνλα γηα αξκνδηφηεηεο, θ) 

έγγξαθν «Μάηνο 2002» ηνπ ζπλδπαζκνχ «Δξγαηνυπαιιειηθή Δλφηεηα» κε 

ππνγξαθέο Γεκ. Ράληνπ, Π. Υαζηψηε θαη Κνπιαληάθε, κε πξνηάζεηο γηα ηελ 

159/5.3.2002 απφθαζε δεκάξρνπ, θα) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Τγηεηλήο θιπ, 

πξνο ην δήκαξρν, κε αξ.πξ. 18774/20.5.2002 Γήκνπ, κε επηζεκάλζεηο γηα 

κεηαηξνπή Β‘ νξφθνπ ζε ρψξν ζηέγαζεο Σ.Τ., θβ) έγγξαθν Δπηηξνπήο κε 

αξ.πξ. 363/6.6.2002, κε θνηλνπνίεζε απνζπάζκαηνο πξαθηηθνχ 10/16.5.2002, 

κε ην νπνίν γίλεηαη ΓΔΚΣΖ πξνζθπγή Γ. Κνπξκνπιάθε θαηά ηεο 159/2002 

απφθαζεο δεκάξρνπ, θγ) αλαθνίλσζε ηεο ζπλδ. θίλ. «Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία 

Δξγαδ. Γ. Αιίκνπ» κε πξνηάζεηο ηεο, θδ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 22/ 1.10.2002 ηνπ 

πιιφγνπ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, γηα αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηφο 

ηνπο γηα εξγαζηαθά ζέκαηα θαη ζπλεκκέλν κε ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα, θαη 

ρεηξφγξαθν κλεκφλην δηθφ κνπ γηα ηε ζπλάληεζε απηή, σο θαη έγγξαθν ηεο 

«Δξγαηνππαι. Δλφηεηαο» γηα ηελ ίδηα ζπλάληεζε, θε) έγγξαθν δεκάξρνπ κε 

αξ.πξ. 4628/4.3.2002  πξνο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, παλνκνηφηππν κε ην πην 

πάλσ «ηβ» ‗99, κε ζέζεηο θαη ππνζρέζεηο, θζη) εμψδηθε δηακαξηπξία-δήισζε 

ηνπ Γ. Κνπξκνπιάθε 1.7.2002, πξνο ην δήκαξρν Αι. Αι., κε δηακαξηπξία γηα ηε 

ΜΖ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θδ) πξνζθπγή 

Δπάγγεινπ Κάηζηνπ ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηεο 634/7.8.02 απφθαζεο δεκάξρνπ, 

κε ζπλεκκέλε ηελ 634 απφθαζε, αλαθνίλσζε ηνπ Δπ. Κάηζηνπ, θε) έγγξαθν 

Τπ. Δζση. κε αξ.πξ. 30843/26.7.2002 (θαη Γήκνπ 18312/ ;;29.7.02;, γηα πξηκ 

παξαγσγηθφηεηαο, θζ) ππφκλεκα ησλ ππαιιήισλ Γεκνη. Παηδ. ηαζκ. γηα ην 

ίδην ζέκα, ι) απφθαζε ηνπ Γηνηθ.πκβ. ηνπ Γ‘ Γεκ.Παηδ. ηαζκνχ γηα ην ίδην 

ζέκα, ια) εηζήγεζε ζην Γ.. γηα ιήςε ηεο κε αξ.139/24.2.03 απφθαζεο γηα 

επαλαμέηαζε αηηήκαηνο πξφζιεςεο επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ, ιβ) εηζήγεζε γηα 

ιήςε 140/24.2.2003 απφθαζεο γηα πξφζιεςε ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ιγ) 

αλαθνίλσζε 28.6.06 κε ηίηιν «Γεληθή ζπλέιεπζε» ηνπ ζπιιφγνπ, γηα αδπλακία 

εμφθιεζεο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ Γήκνπ, κε ππνγξαθέο Γ. Γεσξγαθφπνπινπ, 

πξνέδξνπ ηνπ ζπιιφγνπ, θαη Κψζηα Γεξκαλνχ πξνέδξνπ ηεο Γ.., ιδ) έγγξαθν 

πιιφγνπ κε αξ.πξ. 14/15.9.2006 γηα κε ηήξεζε ζπκθσλεζέλησλ, ιε) «Καηά-



ζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αιιεινβνήζεηαο Τπαιιήισλ 

Γήκνπ Αιίκνπ», 24 ζειίδσλ, πξνθαλψο παξέκεηλε ζρέδην. ιζη) έγγξαθν ηνπ 

πιιφγνπ Τπαι. Γήκνπ Αιίκνπ, ηεο 31.5.2002 κε ηίηιν «Καηαγγειία» κε ηελ 

νπνία: «…ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΗ ηνλ Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο θ. Αληψλε Φνπζηέξε 

δηφηη: 1) Ζ αιαδνληθή θαη απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο . 

. .έρεη θνξπθσζεί θζάλνληαο ζην ζεκείν λα ζπκπεξηθέξεηαη αθφκα θαη κε ηξφπν 

απαξάδεθην θαη λα παξεκβαίλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφ-

λησλ …. 2) Καηά ηελ 24σξε απεξγία ηεο ΑΓΔΓΤ 29.5.02 γηα ην αζθαιηζηηθφ 

λνκνζρέδην . . . νξγάλσζε απεξγνζπαζηηθφ κεραληζκφ κε ηνπο νθηακελίηεο 

εξγαδφκελνπο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ππαιιήινπο ηεο ΑΝΔΓΑ ζην Β‘ Παηδηθφ 

ηαζκφ θαη επερείξεζε λα θαηεβάζεη ην παλψ ηεο απεξγίαο απφ ην ρψξν ηνπ 

ζπλεξγείνπ κε βίαην ηξφπν. . . Γειψλνπκε φηη ζε πεξίπησζε πνπ... δελ εγθαηα-

ιείςεη ηελ παξαπάλσ αιαδνληθή, αληεξγαηηθή θαη απηαξρηθή ζηάζε ζα καο βξεί 

αληηκέησπνπο . . ..», ν Πξφεδξνο Γ. Γεσξγαθφπνπινο, ε Γξακκαηέαο Θ. 

Λαζθαξίδνπ, ιδ) έγγξαθν ηεο «Δξγαηνυπαιιειηθήο Δλφηεηαο, κε αξ.πξ. 4962/ 

11.3.2002 κε ραξαθηεξηζκφ «Δμαηξ.επείγνλ» πξνο ην δήκαξρν θ.Αι.Αι., κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη «…θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθ.. ..ηε 3.3.2002 ν πξφεδξνο 

Γ. Γεσξγαθφπνπινο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ηνπ ρψξνπ ησλ πλεξγείσλ Πεξηβάιιν-

ληνο, δήισζε φηη έρεη θαηαγξαθεί ζε θαζέηα ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, ελψ 

θαηέζηξεθε «ειεθηξνληθφ εγθέθαιν» δεκνηηθνχ νρήκαηνο …» ρσξίο λα απνθα-

ιχςεη ην φλνκα. «. . .επεηδή πξφθεηηαη γηα πνιχ ζνβαξφ δήηεκα … δεηνχκε λα 

καο ελεκεξψζεηε γηα ην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ, ηνλ αθξηβή ρξφλν ηέιεζεο ηεο 

δνιηνθζνξάο (εκεξνκελία θαη ψξα) θαη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηέο ζαο …» (ππνγξά-

θνπλ: Ράληνο Γεκήηξεο, Υαζηψηεο Πέηξνο, Κνπιαληάθεο Γεκνζζέλεο), ιε) 

έγγξαθν ηεο ίδηαο πξνο ην Γήκαξρν θ.Αι.Αι. κε αξ.πξ. 9979/9.5.2002 κε ην 

νπνίν: «Δπαλεξρφκαζηε . . θαη παξαθαινχκε λα καο δψζεηε ηα ζηνηρεία πνπ 

δεηήζακε ή λα καο ελεκεξψζεηε γηα ελέξγεηέο ζαο ζρεηηθά κε ηε δνιηνθζνξά ζε 

ππεξεζηαθφ φρεκα . . . παξήιζε δηάζηεκα 50 εκεξψλ ρσξίο λα έρνπκε απφ ηελ 

πιεπξά ζαο θακία απάληεζε . . . πξνθαιεί αλεζπρία δηφηη είλαη νξαηφο ν 

θίλδπλνο ν ππαίηηνο ηεο δνιηνθζνξάο λα δηαθχγεη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ λφκνπ..» 



(ππνγξάθνπλ νη ίδηνη), ιζ) εηζήγεζε ηεο 17.1.2001 πξνο ην Γηνηθ.πκβ. ηνπ 

πιιφγνπ,κε αηηήκαηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΟΔΤ, ηε κεηάηαμε 3 ζπλαδέιθσλ θιπ.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΒΖΜΑ 9.11.1997 Με απφθαζε ηνπ Α.Π. ηίζεηαη ηέξκα ζηηο 

κνληκνπνηήζεηο ησλ εθηάθησλ ηνπ Γεκνζίνπ, 50.000 ζπκβαζηνχρνη απεη-ινχληαη 

κε απφιπζε, β)ΑΤΓΖ 24.12.1999 Πξνθήξπμε πξνζιήςεσλ κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ Γήκνπ,  23.10.2002 «παξαλνκνχλ θαη νη δεκνηηθνί άξρνληεο», 

8.2.2003 κε δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο πξφζιεςεο Γήκνπ, εθ. ΘΑΡΡΟ ηεο 

Καιακάηαο 5.8.2000 γηα ζπδήηεζε ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπ, θαη ΘΑΡΡΟ 12.8.2000 «θαζπζηεξεί ε πιεξσκή 

επηδφκάησλ …», ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 8.12.2007 Γπζθνιίεο ζηελ θαηά-

βνιή ησλ δψξσλ Υξηζηνπγέλλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηεο 29.10.2011 Αιηκνο, 

Τπέξ ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ θαηά … αιιήισλ. 

 

Γπλαηθείνο Βηνηερληθφο θαη Δκπνξηθφο πλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο «ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΛΗΜΟΤ» θαη ην δ.η. «ΤΝΑΛ». 

Πεξηερφκελα θαθέινπ:  

Α.- α) αίηεζε ηεο 2.7.1987 ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Απφ απηή πξνθχπηεη φηη ην θαηαζηαηηθφ είρε εγθξηζεί κε ηε κε αξ. 

110262/11.9.1986 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο θαη είρε θαηαρσξεζεί ζηα 

κεηξψα ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξ. Αζ. κε θάθειν 615, β)Πξαθηηθφ 18.5.1987 ηνπ 

Γ.. γηα ηξνπνπνίεζε, γ) Πξαθηηθφ 29.5.1987 ηεο Γελ. πλ. γηα ηξνπνπνίεζε, δ) 

απφθαζε 550/15.7.1987 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ,  ε) θαηαζηαηηθφ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Β.- β) αίηεζε ηεο 14.2.1989 ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ γηα λέα ηξνπνπνίεζε, β) 

πξνηάζεηο, γ) απφθαζε 185/1989 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, δ) επίζεκν/ ζεσξεκέ-

λν θαηαζηαηηθφ, ε) επηζηνιή (ρσξίο εκεξνκελία) πξνο Α.Θ. απφ κέινο ηνπ Γ.. 

Γ.- Κάξηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ: ΤΝΑΛ πλεηαηξηζκφο Αιίκνπ ρεηξνπνίεησλ 

πιεθηψλ θαη κεραλήο, νδφο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 88, ΑΦΜ= 96097612. 



Δπηζήκαλζε: Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, 

κέζσ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ (Δζληθφο Οξγαληζκφο Μηθξν-Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ) επη-

ρνξεγνχζε κε δηάθνξα πνζά (πξνθαλψο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ) 

κνξθψκαηα ζπλεηαηξηζκψλ. Μεηαμχ απηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο γπλαηθψλ. Απφ 

ην πξαθηηθφ 18.5.1987 ηνπ Γ.. πξνθχπηεη φηη κέιε ηνπ ήηαλ νη Καίηε Γθηάιπε 

(πέζαλε λέα, αδειθή ηνπ Κψζηα Γεξκαλνχ, ηελ πεξίνδν 1983-1986 είρε εθιεγεί 

δεκνηηθή ζχκβνπινο κε ηε «Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία» (Βαζ. Ξέλν), Βάζσ 

Κνληδάξε, Γήκεηξα Μαλσιαξάθε, Σξηάδα ηγάια, Αγγειηθή Βαθαινπνχινπ. 

ηνλ Αιηκν (θαη λνκίδσ γεληθφηεξα) δελ πέηπρε, γη απηφ θη έθιεηζε ζχληνκα.  

  

   Κεθάιαην πέκπην 

 ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΔ 

«Πνιηηηζηηθή Δηαηξία Αιίκνπ Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ» αζηηθή κε θεξδνζ/θή. 

 Α. Δηαηξηθά: α) ζπζηαηηθφ κε αξηζκφ βηιίνπ εηαηξηψλ 9705/2.6.1982 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαη, β) ηξνπνπνηεηηθφ κε αξ.315/4.1.1985 ιφγσ απνρψ-

ξεζεο κειψλ. Απφ απηά δηαπηζηψλεηαη φηη γηα ηελ ίδξπζή ηεο, ππνγξάθνπλ 

ζεκαληηθνί θαιιηηέρλεο ηνπ Άιίκνπ (επηζεκαίλνληαη κε Α) θαη ησλ γχξσ Γήκσλ 

π.ρ. Βαθέαο Βαζίιεο, Βνπηζαδνπνχινπ Νηφξα (Α), Εαραξίαο Μάλνο (Α), 

ζθελνζέηεο, Καβαιιηεξάηνο Σάθεο, Καπάληαεο Βαζίιεο, Σζνχρινπ Λέλα (Α), 

γιχπηεο-δσγξάθνη, Κνπλάδεο Αξγχξεο(Α) ζπλζέηεο, Καπάληαε Ηζκήλε, Μάξξα 

Δηξήλε (Α), αξξή Εψξδ, ζπγγξαθείο θαη άιινη, γ) πξαθηηθφ Γ.. ηεο 4.1.1985, 

γηα απνδνρή ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Γήκν Αιίκνπ θαη εμνπζηνδφηεζε 

αλάιεςεο ηνπ πνζνχ, δ) αίηεζε 9.1.1985 πξνο ην Γεκφζην Σακείν Π. Φαιήξνπ, 

γηα έκβαζε ηνπ πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο Δξγαζίαο, ε) πξαθηηθφ 

8.9.1986 θαη αίηεζε 9.9.1986 γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζη) γξακκάηην είζπξαμεο ηεο 

Σξαπ. Δξγαζίαο 7.1.1985, δ) εηδνπνίεζε πειάηνπ Σξ.Δξγ.  6.5.1985, ε) δειηίν 

αλαγγειίαο 23.4.1985 Σξάπεδαο Διιάδνο, ζ) βηβιηάξην θαηαζέζεσλ ηεο Σξ. 

Δξγαζίαο, η) ζθξαγίδα ηεο Αζηηθήο εηαηξίαο. 



    Δ Κ Γ Ζ Λ Χ  Δ Η  

 Ζ εηαηξία έθαλε πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, αιιά θαη ζπκκεηείρε ζην 

«Λατθφ Παλεγχξη» πνπ δηνξγάλσλε ν Γήκνο, ηα ρξφληα εθείλα, κε πψιεζε 

βηβιίσλ. Έρνπλ ζσζεί: α) αθίζα ηεο Παηδηθήο θελήο ηεο Ξέληαο Καινγεξνπνχ-

ινπ (κε επηθνιιεκέλν ην ινγφηππν ηεο πλεξγαζίαο θαη ηφπν θαη εκεξνκελία 

παξάζηαζεο), γηα ηελ παξάζηαζε ηνπ έξγνπ ηεο Άιθεο Εέε «Μαηίαο ν πξψηνο» 

ζην Θνπθπδίδεην Γπκλάζην Αιίκνπ, Τςειάληνπ θαη Πξνππιαίσλ (πνπ ζήκεξα 

είλαη ε αίζνπζα Κάξνινο Κνπλ) ηελ Σεηάξηε 8.12.1982 κε είζνδν 150 δξαρκέο, 

β) άδεηα ηειέζεσο δεκνζίνπ ζεάκαηνο κε αξ. 54/2.12.1982 ηεο Οηθνλ. Δθνξίαο 

Παιαηνχ Φαιήξνπ, γ) εηζηηήξηα πνπ ζθξαγίζηεθαλ γηα ηελ παξάζηαζε εθείλε, δ) 

Γέθα ηξείο (13) θσηνγξαθίεο απφ ηελ παξάζηαζε εθείλε φπνπ θαίλεηαη ην θαηά-

κεζην ηεο αίζνπζαο. ε δχν απφ απηέο θαίλεηαη θαη ε «ηακπέιια» ηεο εηαηξίαο,  

ζη) θχιιν ηεο ΑΤΓΖ 8.12.1982 ζηελ νπνία πξναλαγγέιιεηαη ε παξάζηαζε, δ)  

θχιιν ηεο ΑΤΓΖ πξναλαγγέιεη ην «Λατθφ Παλεγχξη» ζηνλ Άιηκν ηηο 10, 11, 12 

Ηνχλε 1982, σο θαη ην πεξίπηεξν ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε βηβιία θαη παξνπζία 

ζπγγξαθέσλ Εσξδ αξξή, Δηξήλε Μάξξα, Μάξσ Λντδνπ, Εσή Βαιάζε θαη 

Αξγπξψ Κνθνξέιε, γηα ζπδήηεζε κε ην θνηλφ, ε) θχιιν ηεο ΑΤΓΖ γηα ζπλέρεηα 

Λατθνχ Παλεγπξηνχ θαη πξφγξακκα παξαζηάζεσλ, σο θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πεξηπηέξνπ ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε βηβιία θαη εηδηθφ αθηέξσκα ζην Μάξμ θιπ, 

θαη ζην πεξίπηεξν ηεο ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΚΗΝΖΖ ΔΗΡΖΝΖ θσηνγξαθίεο, αιιά 

θαη 35 ηεχρε ηνπ πξνδηθηαηνξηθνχ πεξηνδηθνχ Γξφκνη ηεο Δηξήλεο (= δηθά κνπ, 

ηα έρσ ήδε παξαδψζεη (2016) ζηελ Δηαηξία Μειέηεο Ηζηνξίαο Αξηζηεξήο Νέν-

ιαίαο = ΔΜΗΑΝ), ζ) θσηνγξαθία ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε θξεκα-

ζκέλα ηα πξνο πψιεζε βηβιία, θαη παξφληεο ηνπο Νίθν Αλαγλψζηνπ θη Αξ.Θσ. 

 εκείσζε: Ζ ηακπέιια ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ήηαλ έξγν ηνπ Σάθε Καβαι-

ιηεξάηνπ (ηδξπηηθνχ κέινπο) απφ ηε Νέα κχξλε. Σνλ παξαθάιεζε γη απηφ ε 

αμέραζηε Λέλα Σζνχρινπ πνπ ήηαλ θίιε ηνπ. Μαο εμήγεζε ηφηε φηη ην ζήκα ηεο 

= αρηίδεο πνπ ηείλνπλ ζε έλα θέληξν, απνηεινχζε ηελ εηθαζηηθή απεηθφληζε ηεο 

«ζπλεξγαζίαο». 



«Δηαηξία Κνηλσληθήο θαη Οηθνινγηθήο παξέκβαζεο – 

Αζηηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθή». 

Πεξηερφκελα: Δηαηξηθφ ηεο 23.11.1992, κε ηδξπηέο ηνπο Νίθν Νηάζην, Μαξία 

Ρεβειάθε, Γηάλλε Μπαξδάθν, Αλδξέα Καπλίζε, Έιελα Αιεμνπνχινπ, κε έδξα 

ην Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ. κσο είραλ αλνίμεη θαηάζηεκα νηθνινγηθψλ πξντφ-

λησλ ζηε Λεσθφξν Ησλίαο, κεηά θαη απέλαληη απφ 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν. 

 

       «ΟΗΣΡΟ– Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή πνιηηηζηηθή εηαηξία». 

πζηάζεθε απφ ηνπο Μαηζαίν Καινχκελν, Θεκηζηνθιή-Νηθεθφξν Γαιέδην, 

Ρφθθν Γειαηφια, Μηραήι Απέξγε, Σεξέδα Κφληνπ, Γηάλλε αιηακαλίθε, Γηψξγν 

θηάθν θαη Γηψξγν Φηιηππφηε, κε έδξα ηνλ Αιηκν. Φπρή ηεο ν Θ. Γαιέδηνο. 

Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο «ΟΦΗΟΤΑ»  (=ε άιιε νλνκαζία 

ηεο Σήλνπ, πνπ έσο ηφηε εμέδηδε ν Θέκεο Γαιέδηνο, κφλνο ηνπ !! – κε ζπλεξγα-

ζίεο), ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Σήλνπ θαη άιινπο. ε θχιια ηεο 

εθεκεξίδαο ππάξρνπλ αλαθνξέο /δηεγήζεηο εξγαζζέλησλ, πξνπνιεκηθά θαη 

κεηαπνιεκηθά, ζην Κηήκα Σξάρσλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Κεθάιαην έθην 

Κ Ο Μ Μ Α ΣΑ Α Ρ Η Σ Δ Ρ Α - Σ Ο Π Η Κ Δ   Ο Ρ Γ Α Ν Χ  Δ Η  

  Κ Κ Δ   Δ ζ σ η ε ξ η θ ν χ  θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ΔΣΟ 1979: Γηα ηε ζεσξεηηθή θη ηδενινγηθή ελίζρπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ, 

ην ΚΚΔ Δζ. νξγάλσζε ην 1979 ζεκηλάξηα ή «αλνηρηφ παλεπηζηήκην» ζα ιέγακε 

ζήκεξα. Με νκηιεηέο παλεπηζηεκηαθνχο θι. Καηαζέησ πνιπγξαθεκέλν θείκελν 

19 ζειίδσλ, ηεο 10.6.1979, κε ηίηιν «ρεηηθά κε ηε δηαλφεζε» ηνπ Θαλάζε 

Βαθαιηνχ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ Οπγγαξία θαη Διιάδα, (γλσζηνχ 

δηαλννχκελνπ). Άιιν θείκελν δε ζψζεθε. Γελ θξάηεζε πνιχ ν θχθινο απηφο. 

*** ΔΣΟ 1980: Δπηηξνπή Απηνδηνίθεζεο, πνιπγξαθεκέλα θείκελα:  α) 

«Δθηηκήζεηο πάλσ ζην (ηξίην) λ/ζ γηα ην λέν Γεκ. + Κνηλ. Κψδηθα 1.3.1980» κε 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή πξνο ηηο Κ.Ο.Βάζεηο, β) «Πξνβιήκαηα πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ λένπ Γεκ. + Κνηλ. Κψδηθα», ζχζθεςε ηεο ΚΟΑ ηεο 10.11.1980. 

ΔΣΟ 1983: Παλειιαδηθή χζθεςε Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ 4,5,6-

2-1983 «Τπφδεηγκα ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ». 

*** ΔΣΟ 1983: α) (χζθεςε απηνδηνηθεηηθψλ γηα ην Πεξηβάιινλ 1983 ή 1984): 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Γηαπηζηψζεηο θαη Πξννπηηθέο, ζ.25. Τπνγξαθή Ν.Π. (Παπαγξεγνξίνπ Νίθνο, 

ηφηε δηθεγφξνο, θαη κεηά δηθαζηήο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ).  

ΔΣΟ 1985: Γηα ηελ ΑΠΛΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ: α) Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ: «Πξφηαζε λφκνπ «Καζηέξσζε απιήο αλαινγηθήο γηα ηελ εθινγή 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Αξρψλ θαη Σξνπνπνίεζε άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΚ» 

ν πξνηείλσλ βνπιεπηήο Λεσλίδαο Κχξθνο, 4.11.1985 (βι. πην θάησ), β) 

«Δηζεγεηηθή έθζεζε ζηε Πξφηαζε λφκνπ: Καζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο. . . 

.θιπ», γ) ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, ςήθηζκα Γ ηεο 21.11.1984 γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο 

απιήο αλαινγηθήο, δ) Φήθηζκα ζπγθέληξσζεο θαηνίθσλ Αιίκνπ ζην Πνιηηη-

ζηηθφ Κέληξν Αιίκνπ ηεο 23.11.1987, «γηα ππνζηήξημε πξφηαζεο λφκνπ δψδεθα 



βνπιεπηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα θφκκαηα, πνπ ζπδεηείηαη ζηηο 26.11. 

1987 ζηε Βνπιή», ε) ΑΤΓΖ ηεο 5.11.1985 κε ηελ πξφηαζε λφκνπ ηνπ ΚΚΔ 

Δζσηεξηθνχ θαη ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζε (πην πάλσ), ε1) ηεο 2.11.1986 κε άξζξν 

«Γελ εθιηπαξνχκε δηθαηνζχλε, πνιηηηθή δεκνθξαηία ζέινπκε» ηνπ Γ. Μνιπβνχ, 

ηεο 12.3.1986 «Πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ γηα ην πεξηβάιινλ» θαηαηέζεθαλ ρζεο ζην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ζη) 

ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 1997, άξζξν ηνπ Φ. Κνπβέιε, γηα ηε ζέζπηζε ηεο απιήο 

αλαινγηθήο κε ην αλαζεσξνχκελν χληαγκα (βι. θαη θεθ. «Απιή αλαινγηθή»). 

  ΔΣΟ 1986: ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΤΚΔΦΖ Απηνδηνίθεζεο ηνπ ΚΚΔ Δζση., 

21-22.2.1986 (κεγάιν Ακθηζ.Υεκ.Μερ.ΔΜΠ): α) πξφγξακκα ζχζθεςεο, β) 

Δθηίκεζε ηνπ Σκήκαηνο Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δεκνηηθή δνπιεηά, Γελάξεο 1986, 

γ) Ζ πνιηηηθή θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηηο 

δεκνηηθέο – θνηλνηηθέο εθινγέο, ζει.16, δ) ρέδην λφκνπ πιαίζηνπ γηα ηνλ 

«Διιεληθφ Υάξηε Απηνδηνίθεζεο» γηα Απνθέληξσζε κε Απηνδηνίθεζε γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ  θξάηνπο, ζι.11, ε)ρέδην Νφκνπ-Πιαίζην γηα ηνλ Διιεληθφ 

Υάξηε Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ Απνθέληξσζε, ηεο 21.2.1986, ζει.10, ζη) Γηα ηελ 

πνιηηηθή πξαθηηθή ζηνπο Γήκνπο, εηζήγεζε Η. Κιάδνπ, δεκάξρνπ Αλσγείσλ, κε 

ζπλεκκέλε «πλνπηηθή ζχλζεζε γηα ζπλνιηθή παξέκβαζε νηθνλνκηθήο-θνηλσλη-

θήο θαη πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ», δ) Οη 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξα ε Σ.Α. ζηηο κηθξέο θνηλφηεηεο, ηνπ Αλδξέα 

Μπνδίλε, πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο Σξηιφθνπ Ν. Θεζζαινλίθεο, ζει.8, ε) Μνξθέο 

πξνψζεζεο ζπκκεηνρήο, ηνπ Γεκήηξε Καζαπίδε, δεκάξρνπ Πεξάκαηνο, ζ) 

Δηζήγεζε ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κε 

ζέκα: Ζ Σ.Α. κπνξεί λα αλαιάβεη απφ ηψξα αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδηαζκνχ, η) ξνο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή ε απνθέληξσζε 

κε απηνδηνίθεζε, Φήθηζκα ηνπ 4νπ πλεδξίνπ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα ηελ Σνπ. 

Απη/ζε, ηα) ηξίπηπρν ηνπ ΚΚΔ Δζση. κε ηίηιν «Απνθέληξσζε κε Απηνδηνίθεζε», 

ηβ) θείκελν, 1984;;, ρσξίο ππνγξαθή, κε ηίηιν «Γηα έλα Γεκνηηθφ Κνηλνηηθφ 

πξφγξακκα αλάπηπμεο.Σν κειινληηθφ φξακα ηεο πεξηνρήο πνπ δνχκε», κε 

νδεγίεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηα πεξηιακβαλφκελα θεθάιαηα, ηνκείο θιπ. 



 ρφιηα: ε άιια θεθάιαηα, ππάξρνπλ ΚΑΗ πνιιά άιια ζηνηρεία γηα ηελ 

αληίιεςε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη γεληθά ηε θνηλσλία. 

  Κ Κ Δ   Δ ζ σ η ε ξ η θ ν χ   --  Κ.Ο.Β. Αιίκνπ 

*** ΑΓΔΗΑ ΗΓΡΤΖ ΔΚΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ γηα ηηο εθινγέο ηεο 18.10.1981, 

απφ ηε Γηεχζπλζε Αζηπλνκίαο Πξναζηίσλ, Γξαθείν Γεκφζηαο Αζθαιείαο, κε 

αξ.πξ. 710/9/141 ηεο 28.9.1981. Έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ «Θσκφπνπινπ 

Αξηζηείδε, εθπξνζψπνπ ηνπ Κ.Κ.Δ./Δ», κε βεβαίσζε γηα ηε ζηαηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ θηηξίνπ ζηελ νδφ Μχξσλνο 3, Αλσ Καιακάθη Αιίκνπ, απφ ηνλ «πνιηηηθφ 

κεραληθφ Αιέθν Φιακπνπξάξε».  

*** «Μηζζσηήξηνλ ζπκθσλεηηθφλ» ηεο 9.10.1980, γηα ηε κίζζσζε ησλ γξαθείσλ 

ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ απφ Οθηψβξην 1980 έσο Οθηψβξην 1983 (κείλακε 

ηνπιάρηζηνλ έσο ην 1987), ζηελ νδφ Μχξσλνο 3 ζην Άλσ Καιακάθη Αιίκνπ. 

Πξνεγνπκέλσο είρακε γξαθεία ζηελ νδφ Αξθαδίνπ θαη Γεξβελαθίσλ (φπνπ ην 

1979 θαη 1981 καο πέηαμαλ πέηξεο θαη έζπαζαλ ηα ηδάκηα ηεο πξφζνςεο), θαη 

αξγφηεξα (κεηά ηε Μχξσλνο) ζηελ νδφ Καιαβξχησλ, φια ζην Άλσ Καιακάθη. 

Τπνγξάθεη: «Αξ.Θ.,θάηνηθνο Αζελψλ νδφο Εσνδφρνπ Πεγήο 7 (= εθεί ήηαλ ηφηε 

ην γξαθείν κνπ) ελεξγψλ δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ». 

πκθσλνχκελε ρξήζε: «. .  σο γξαθεία ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ, θαη σο 

ρψξνο ζπδεηήζεσλ,νκηιηψλ, πνιηηηθψλ εθδειψζεσλ θαη σο εθινγηθφλ θέληξνλ». 

*** ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ – ΔΚΟΝ ΡΖΓΑ ΦΔΡΑΗΟ ΑΛΗΜΟΤ: Αλαθνίλσζε πξνο 

ηνπο δεκφηεο, γηα ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ πξνο ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ην νπνίν 

είρε ρνξεγήζεη άδεηα γηα εγθαηάζηαζε Βηνκεραλίαο Δκθηαιψζεσο Τγξαεξίνπ 

ζηνλ Άιηκν, ζηελ πεξηνρή Κπζεξίσλ-Παλί, ρσξίο ρξνλνινγία. Πξέπεη λα είλαη 

ηνπ 1983-1984. ε απηή «θσηνηππείηαη» θαη θχιιν ηεο ΑΤΓΖ (ρ.ρ.) γηα έθξεμε 

βπηηνθφξνπ ζηελ Ηζπαλία θαη 200 λεθξνχο. Σειηθά, ε άδεηα αλαθιήζεθε θαη  ε 

Βηνκεραλία απηή ΓΔΝ εγθαηαζηάζεθε ζην Παλί. 

*** ΑΥΣΗΓΑ, κεληαία έθδνζε Αιίκνπ-Αξγπξνχπνιεο-Διιεληθνχ-Ζιηνχπνιεο- 

Γιπθάδαο- Παιαηνχ Φαιήξνπ- Σεξςηζέαο (πεξηνρή ηεο Άλσ Γιπθάδαο).  Φχιια 



1 = Μάξηεο 1981, 2 = Απξίιεο 1981, θαη 3= Μάεο-Ηνχλεο 1981 (ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη θαη ΚΟΗΝΖ θαηαγγειία ηεο ΚΟΒ ΚΚΔ Δζση. Αιίκνπ θαη Σ.Ο. 

ΠΑΟΚ Αιίκνπ, γηα ην ζπάζηκν ησλ γξαθείσλ καο = ΚΚΔ Δζση. γηα δεχηεξε 

θνξά). ηελ ηαπηφηεηα απηήο αλαγξάθεηαη: Μεληαία ηνπηθή εθεκεξίδα. Δθδφηεο-

Τπεχζπλνο: Αξ.Θσκφπνπινο, Εσνδφρνπ Πεγήο 7. Γελ εθδφζεθαλ άιια θχιια. 

 εκείσζε: Σελ πεξίνδν εθείλε ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, 

πξνέβιεπε νξγαλψζεηο ΣΟΠΗΚΔ (Κ.Ο.Β.- θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο βάζεο) θαη 

ΑΥΣΗΓΗΚΔ, γηα πεξηζζφηεξνπο δήκνπο (αξγφηεξα νλνκάζηεθαλ Ννκαξρηαθέο). 

Οη αλαθεξφκελνη Γήκνη πεξηιακβάλνληαλ ζηελ ίδηα «Αρηίδα» Ννηίσλ 

Πξναζηίσλ. Γη απηφ θαη ην φλνκα. 

*** ΤΝΟΗΚΗΑΚΑ ΤΜΒΟΤΛΗΑ Αιίκνπ, 21.10.1984, α) Γηαθήξπμε ηνπ ΚΚΔ 

Δζσηεξηθνχ –Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Αιίκνπ, γηα ηα ..,  κε ζέζεηο θξηηηθήο γηα 

ηελ πνιηηηθή φισλ ησλ άιισλ θνκκάησλ, β) Δπηζηνιέο πξνο ηνπο «γεηηφληζζα, 

γείηνλα» ησλ ππνςεθίσλ  (ππνζηεξηδνκέλσλ απφ ην ΚΚΔ Δζση.) Βπηηληψηε 

Θαλάζε, Γαιέδηνπ Θεκηζηνθιή, Καξαλαζφπνπινπ Γεκήηξε, Μπισλάθνπ Ζιία, 

Σζίηζε Αζελάο (άιιεο, εάλ ππήξμαλ, δελ ζψζεθαλ), γ) Φεθνδέιηηα γηα ηα 

πλνηθηαθά πκβνχιηα  ηεο 1εο, 2εο, 3εο (κηζνθνκέλν), 4εο, 6εο, θαη ηεο 7εο 

πλνηθίαο, δ) Γχν «πξνζσξηλά εθινγηθά βηβιηάξηα» πνπ είρε εθδψζεη ν Γήκνο 

Αιίκνπ, γηα ηηο εθινγέο ησλ .. ζηα νλφκαηα Δπζαιία Θσκνπνχινπ θαη Α. 

Θσκφπνπινο, κε ζθξαγίδα ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη εκεξνκελία 

21.10.1984 φηη ςήθηζαλ. Βιέπε ΚΑΗ ζην θάθειν γηα ηηο εθινγέο πλ. πκβ. ζηνλ 

Άιηκν (ζεζκηθά, αλαθνηλψζεηο δηαθφξσλ, πην πάλσ ζρεηηθά, βηβιηάξηα θιπ). 

*** ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ- Κιεηήξην Θέζπηζκα κε αξ. 1813/4.7.1980 κε θαηεγνξνχ-

κελν ηνλ Ησάλλε Δκκ. ΗΟΡΓΑΝΖ, θάηνηθν Αιίκνπ,νδφο Ηζνθξάηνπο 8 (Άλσ 

Καιακάθη), πξνζθαινχκελν λα δηθαζηεί ζην Πηαηζκαηνδηθείν Π. Φαιήξνπ δηφηη: 

«. . . ηελ 30.4.1980 θαη ψξαλ 00.10 θαηειήθζε εηο ηελ δηεχζπλζηλ Γσδεθαλήζνπ 

θαη Ζζηφδνπ (Άλσ Καιακάθη) λα πξνβαίλεη εηο ηελ αζξφαλ ξίςηλ πξνθεξχμεσλ, 

ελ ζρέζεη κε ηνλ ενξηαζκφλ ηεο Πξσηνκαγηάο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη 

ξχπαλζηλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ . . θαηά παξάβαζηλ ηνπ άξζξνπ 458 ΠΚ θαη 



11/1971 Αζηπλνκηθήο Γηαηάμεσο . . …». Δπηζπλάπησ θαη ηελ ηφηε ηζρχνπζα 

«Αζηπλνκηθή Γηάηαμε ππ αξ. ΗΗ-Α, κε αξ.πξ. 700/1/32-δ». πσο πξνθχπηεη απφ 

ηε ζεκείσζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ππνθαθέινπ κνπ, ΚΑΣΑΓΗΚΑΣΖΚΔ ζε 

πξφζηηκν 900 δξαρκψλ (ρσξίο λα έρσ ιάβεη ηελ απφθαζε). εκείσζε: Οη 

πξνθεξχμεηο ήηαλ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ.Ο Γηάλλεο ΗΟΡΓΑΝΖ ηνπ Δκκαλνπήι, 

γελλεκέλνο ην 1943, πξηλ απφ ηε Γηθηαηνξία ήηαλ κέινο ηεο ΔΓΑ, θαη κεηά ηε 

κεηαπνιίηεπζε ήηαλ ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ηεο ΔΑΡ, ηνπ πλαζπηζκνχ 

ΚΟΒ Αιίκνπ, θαη ηψξα ηεο Ο.Μ. ηνπ ΤΡΗΕΑ Αιίκνπ. Δίρε αλαπηχμεη, θαη εμαθν-

ινπζεί κέρξη ζήκεξα λα αλαπηχζζεη, επξεία θνηλσληθή δξάζε σο κέινο πιιφ-

γσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ, Πνιηηηζηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ. 

ηνπ Γήκνπ, ησλ δεκνηηθψλ θηλήζεσλ ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο, ηελ νπνία 

έρεη θαη επαλάιεςε εθπξνζσπήζεη (απφ ην 1978 θαη κεηά) ζηηο ζπδεηήζεηο θαη 

ηελ ππνγξαθή ζπκθσλεηηθψλ ζπκκαρηψλ κε άιιεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

Αιίκνπ, γηα ηηο ηνπηθέο δεκνηηθέο εθινγέο. Με ζπλερή παξνπζία ζηνπο θνηλσλη-

θνχο αγψλεο ηεο Αξηζηεξάο, 50 ρξφλσλ ζρεδφλ. (ε παξάδνζε πνπ έθαλα ζηελ 

ΔΜΗΑΝ, ζε αξρεηαθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηηο Μαξαζψληεο Πνξείεο Δηξήλεο 

1982 ή 1983, θαίλεηαη ζε θσηνγξαθίεο θαη γηα λα ηνλ ππνδείμσ, ---πέξαλ ηεο 

ζεηξάο ηνπ ζηε θσηνγξαθία---, ηνλ πξνζδηνξίδσ «κε ην θαπέιν»).  

*** ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΧΞΖ γηα ΑΦΗΟΚΟΛΛΖΖ: Παξαπέκθζεθαλ σο θαηεγνξνχ-

κελνη ζην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ (ιφγσ ηεο εηδηθήο δσζηδηθίαο ηνπ 

Αξ.Θσκ. σο δηθεγφξνπ) ηα κέιε ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αξ. Θσκφπνπινο, απφ 

ηνλ Άιηκν, θαη Φίιηππνο Καξπνχδαο θαη (ε κεηέπεηηα ζχδπγφο ηνπ) Μάξζα 

Βαθαιηνχ = αλεςηά ηνπ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ/δηαλννχκελνπ/θηιφζνθνπ 

Θαλάζε Βαθαιηνχ, απφ ηελ Αξγπξνχπνιε, νη νπνίνη θαηεγνξήζεθαλ φηη: «. . .ελ 

Καιακαθίσ Αηηηθήο ηελ 17ε επηεκβξίνπ 1979 . .θαηειήθζεζαλ… νδνχ Γσδε-

θαλήζνπ λα επηθνιινχλ αθίζζαο επί θνηλφρξεζησλ θαη ηδησηηθψλ ρψξσλ..», θαη 

κε βάζε ηελ απφ 19.9.1979 έθζεζε πξνθνξηθήο κήλπζεο ηνπ ελσκνηάξρνπ 

Γεκεηξίνπ Μπαθνδήκνπ, δηεπθξηλίδεηαη: «. .ηελ 17.9.1979 θαη πεξί ψξαλ 23.00 

θαηειήθζεζαλ εληαχζα θαη επί ηεο νδνχ Γσδεθαλήζνπ, λα πξνβαίλνπλ απφ 

θνηλνχ εηο ηελ επηθφιιεζηλ αθηζζψλ, δηαζηάζεσλ 0,70 Υ 0,50, ζρεηηθψλ κε ην 



ηξίηνλ Φέζηηβαι ΑΤΓΖ-ΘΟΤΡΗΟΤ . .λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξάλ ξχπαλζηλ 

ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ ρψξσλ . . . …». 

 Καηαζέησ: α) έθζεζε πξνθνξηθήο κήλπζεο ηνπ Μπαθνδήκνπ Γεκεηξίνπ, 

ελσκνηάξρνπ, ηεο 19.9.1979, β) έγγξαθν ηνπ Α.Σ. Αλσ Καιακαθίνπ κε αξ.πξ. 

5/111/37β/22.9.79 πξνο ην Δηζαγγειέα Πιεκ/θψλ Αζελψλ, κε ζέκα «Τπνβνιή 

κελχζεσο», ε νπνία ζηελ Δηζαγγειία έιαβε ΑΒΜ= 28935/1979, γ) θιήζε 

θαηεγνξνχκελνπ (Αξ.Θ.) πξνο απνινγία, θαη κε ην θάθειν, δ) απνινγεηηθφ 

ππφκλεκα θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξνπκέλσλ, ε) θιεηήξην ζέζπηζκα (=αληηγξαθή 

απφ θαηεγνξεηήξην), δ) ε κε αξ.πξ. 712/6765/1/ ρ.ρ., «Άδεηα ηνηρνθνιιήζεσο 

δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ» ηελ νπνία είρε ρνξεγήζεη ε Γηεχζπλζηο Αζηπλνκίαο 

Πξναζηίσλ Πξσηεπνχζεο, Γξαθείνλ Γεκνζίαο Αζθαιείαο, ηεο Διιεληθήο 

Υσξνθπιαθήο», κεηά  ηελ απφ 7.8.1979 αίηεζηλ ηνπ ΚΟΜΠΟΛΗΣΖ Υαξηιάνπ (= 

Υάξε, Γξακκαηέα ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Αζήλαο). . . εθπξνζψπνπ ηνπ 

ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ . . . δηα ηελ δηαθήκηζηλ ηνπ 3νπ Φέζηηβαι «ΑΤΓΖ-ΘΟΤΡΗΟΤ» 

(Άιζνο Νέαο κχξλεο). ..», ε) «Άδεηα ηνηρνθνιιήζεσο δηαθεκηζηηθψλ εληχπσλ» 

ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Αζελψλ, κε αξ.πξ. 1269/9 θ.17781/8.8.79, κεηά 

απφ αίηεζε ηνπ ίδηνπ (πξνθαλψο γηα ην θέληξν ηεο Αζήλαο), ζη) λνκνινγία, δ) 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζεκείσζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ ππνθαθέινπ κνπ κε 

αξ. 464, ε απφθαζε κε αξ. 13611/17.4.1980, ήηαλ ΑΘΧΧΣΗΚΖ. Έρσ ζεκεηψζεη 

ηνλ αξηζκφ ηεο, αιιά δελ έιαβα αληίγξαθν, δηφηη, ηφηε, νη αζσσηηθέο πνηληθέο 

απνθάζεηο, δελ θαζαξνγξάθνληαλ ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 

*** ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ – ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΖ: Αλαθνίλσζε-θέηγ βνιάλ ηνπ ΚΚΔ Δζση. 

Κ.Ο.Β. Αιίκνπ (ρσξίο εκ/λία, αιιά ζίγνπξα Φεβξνπάξηνο 1987) γηα ζπκπαξά-

ζηαζε ζηελ απεξγία πείλαο ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ θαη γεληθφηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Σ.Α. (θαηαρσξείηαη εδψ, αιιά θαη ζην ζέκα «Απνκάθξπλζε Λνχλα Παξθ»). 

*** θξαγίδα ηεο Κνκκαηηθήο Οξγάλσζεο Βάζεο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, κε 

ιέμεηο «ΚΚΔ (ζθπξνδξέπαλν) Δζσηεξηθνχ» θαη θπθιηθά «Κ.Ο.Β. Καιακαθίνπ». 

**Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο ηεο «Αδέζκεπηεο Κίλεζεο Δηξήλεο (ΑΚΔ)». 

πκκεηνρή κειψλ Κ.Ο.Β. ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Αιίκνπ. Μάιινλ 1982 ή 1983. 



α) Φσηνγξαθία θαίλνληαη, θαζηζηνί Αξ.Θσκφπνπινο, Δπζαιία Θσκνπνχινπ, 

Σαζνχια ηδεξνπνχινπ, φξζηνη απφ αξηζηεξά Μνζρνχια Καξαγηαλλάθε (κε ηελ 

θίηξηλε κπινχδα θαη ηελ άζπξε ηζάληα),-- ην πξφζσπν πίζσ ηεο, αδηάγλσζην-- 

Νίθνο Αλαγλψζηνπ, Γηάλλεο Ηνξδάλεο (κε ην θαπέιν), Αλζνχια Κεζζέ θαη 

Αιέθνο Κεζζέο, (πίζσ αλάκεζά ηνπο, ν λεαξφο ηφηε) Νίθνο Αξκάνο, Γεκήηξεο 

Καξαλαζφπνπινο (κε ηελ άζπξε θαλέια θαη ην αξηζηεξφ ρέξη ζηελ ηζέπε) θαη 

Γέζπνηλα Νενθχηνπ. 

β) ζηελ άιιε (ζην ίδην κέξνο) θαζηζηνί Γέζπνηλα Νενθχηνπ, Αξ. Θσκφπνπινο, 

Σαζνχια ηδεξνπνχινπ, φξζηνη απφ αξηζηεξά, ν κε δηαγλσζζείο, Μνζρνχια 

Καξαγηάλλάθε, Λέλα Γηνλπζίνπ, Γηάλλεο Ηνξδάλεο (κε ην θαπέιν), Αλζνχια θαη 

Αιέθνο Κεζζέο, Γεκήηξεο Καξαλαζφπνπινο, ζηελ αθφκα πην πίζσ ζεηξά Νίθνο 

Αξκάνο (δελ θαίλεηαη θαιά), θαη ην θεθάιη ηνπ Νίθνπ Αλαγλψζηνπ. 

γ) ζε άιιε ζηάζε ηεο πνξείαο Αξηζη.Θσκ. θαη Δπζαιία Θσκνπνχινπ, κε ηε 

ζεκαία ηεο ΑΚΔ, θαη, 

δ) ζηελ ίδηα πην πάλσ ζηάζε, Αξ. Θσκ. θαη Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο (ην 1989 

δηαθψλεζε κε ην ΤΝΑΠΗΜΟ, ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο κε ην ΚΚΔ, απνρψξε-

ζε, ζπλεξγάζηεθε κε ην ΠΑΟΚ θαη εθιέρηεθε θαη επαλάιεςε λνκαξρηαθφο 

ζχκβνπινο θαη δηνξίζηεθε αληηλνκάξρεο Αζελψλ). 

***Μαξαζψληα Πνξεία Δηξήλεο ηεο ΑΚΔ, 1983 ή 1984. Αξηζηείδεο θαη Δπζαιία 

Θσκνπνχινπ, ζε πνξεία (κφιηο είρε ζηακαηήζεη ε βξνρή). 

*** ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, δηάζπαζε ηνλ Οθηψβξην-Ννέκβξην 1986, κε επηινγέο ηελ 

«κεηεμέιημε» (Γηακαληφπνπινο, Κχξθνο θ.α.) θαη ηελ «αλαβάζκηζε» (Μπαληάο, 

Μπελάο θ.ά.), θαη ηε «ηξίηε άπνςε»= ίδξπζε λένπ θφκκαηνο ηνπ Κψζηα Φηιίλε. 

Πάιη απφ ηελ Κνκκαηηθή Οξγάλσζε Βάζεο Αιίκνπ, ζηα (ηφηε) γξαθεία ηεο ζηελ 

νδφ Μχξσλνο ζην Άλσ θαιακάθη Αιίκνπ. Αθνχ είρε γίλεη ε ζπλέιεπζε ηεο ΚΟΒ 

γηα ηε ζπδήηεζε ησλ Θέζεσλ ή ηεο απφθαζεο ηεο Κ.Δ., θαη αθνχ είρακε ζπγ-

θξνπζηεί πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά, θη αθνχ είραλ απνρσξήζεη αξθεηνί, εκείο 

κέλακε ζηα γξαθεία «γηα λα ζπλερίζνπκε ηε ζπδήηεζε» !! (γλσζηά πξάγκαηα 

γηα ηελ Αξηζηεξά / ΚΚΔ Δζση.). Γηαπηζηψζεθε φηη θάπνηνο είρε θσηνγξαθηθή 



κεραλή, θαη είπακε/ζπκθσλήζακε, πνιχ θηιηθά, λα βγάινπκε κηα θσηνγξαθία . 

. .  γηα λα κε ραζνχκε !! (ηξηάληα ρξφληα κεηά, δχν απνρψξεζαλ/ ρσξηζηήθακε 

πνιηηηθά, νη άιινη ζε δηάθνξνπο αξηζηεξνχο ζρεκαηηζκνχο ή αλέληαρηνη, 

παξακείλακε/ παξακέλνπκε ΟΛΟΗ θίινη θαη κε απηή ηελ έλλνηα είκαζηε καδί !!, 

έζησ θαη αλ δελ είκαζηε πηα φινη Αιηκηψηεο). Καη ηε βγάιακε. Φαίλνληαη απφ 

αξηζηεξά: Θαλάζεο Βπηηληψηεο, Λίιηαλ Γθνπιέλ, Αξηζηείδεο Θσκφπνπινο, Νίθνο 

Αλαγλψζηνπ (ζην βάζνο, κε κνπζηάθη ρσξίο γέληα, ζηελ ειιεληθή ζεκαία),  

Θέκεο Γαιέδηνο (κε γέληα), ηέιηνο Σαβνπιάξεο, Ζιίαο Μπισλάθνο, θαζηζηφο Λ. 

Αλσκεξίηεο. Ο Ζι.Μπισλ. θξαηά ραξηί κε ην «Κ» (θάππα, ) ην δηαθχβεπκα ηεο 

ζπδήηεζεο/δηάζπαζεο--, πνπ ην έγξαςε κε καξθαδφξν ζε θάπνην ραξηί, φπσο 

κνπ δηεπθξίληζε ηελ 3.8.2017 ζηελ Κνξψλε ν Νίθνο Αλαγλψζηνπ ζε ζπδήηεζε.  

   ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ  -ΔΑΡ  

*** Βηβιίν «ε Διιάδα κπξνζηά ζην 1992, ε επξσπατθή νινθιήξσζε», Ζ χλν-

δνο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο ΔΑΡ 11, 12, 13 Γεθέκβξε 1987 Θεζζαιν-

λίθε», ζει. 171, Δθδνζε ηνπ γξαθείνπ επξσβνπιήο αξ.5, θνκκνπληζηηθή νκάδα 

θαη πξνζθείκελνη επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, Μάξηηνο 1988. 

*** Φήθηζκα ηεο ζπλεδξίαζεο 17.2.1988 ηνπ Γ κε αξ.πξ. 2782, «… αθνχ 

έιαβε ππφςε ηνπ: α.- ηη ε εθεκεξίδα ΑΤΓΖ, πνπ εθδίδεηαη αλειιηπψο επί 40 

ρξφληα, εθηφο απφ ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, απνηειεί, αλεμάξηεηα απφ ην 

εάλ ζπκθσλεί ή δηαθσλεί θαλείο καδί ηεο, έπαιμε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ 

πνιηηηθή πνιπθσλία, ζηήξηγκα θαη ππεξαζπηζηή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδν-

κέλσλ ηεο παηξίδαο καο, κηα έληηκε θαη έγθπξε θσλή πιεξνθφξεζεο. β. ηη ε 

ΑΤΓΖ είλαη ε εθεκεξίδα πνπ έθιεηζε ε δηθηαηνξία ηηο ίδηεο ζθνηεηλέο ψξεο πνπ 

επηβιήζεθε, θαη θαηάζρεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πεξηνπζία ηεο. Γηα ηε 

ζεηηθή θαη απνζεηηθή απηή δεκηά, πνηέ δελ απνδεκηψζεθε ε ΑΤΓΖ απφ ην 

ειιεληθφ δεκφζην, γηαηί θξίζεθε απφ ηα δηθαζηήξηα φηη ην ζρεηηθφ δηθαίσκά ηεο 

έπξεπε λα ην αζθήζεη κε αγσγή ζε πέληε ρξφληα κεηά ηελ 21.4.1967, δειαδή 

ζηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, γ. ηη ε ΑΤΓΖ πάληα ζπκπαξαζηάζεθε ζηα αηηή-

καηα ηεο Σ.Α. θαη αγσλίζηεθε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ, δ.- ηη ε εθεκε-



ξίδα απηή πεξλά κηα δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν, κε θίλδπλν δηαθνπήο ηεο 

έθδνζήο ηεο, πνπ δελ είλαη άζρεηε κε ηελ απνδεκίσζε πνπ δελ ηεο δφζεθε, θαη 

κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξστλέο εθεκεξίδεο θαη ηδίσο νη 

εθεκεξίδεο γλψκεο. ΦΖΦΗΕΔΗ, 1.- Δθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηε πξνζ-

πάζεηα πνπ θάλεη ε ΑΤΓΖ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο έθδνζήο ηεο, θαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ πξνζπάζεηα απηή εμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα πεξίνδν ηξησλ κελψλ, 

λα ζηέιλεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε απηή γηα δεκνζίεπζε ηηο ππεξεζηαθέο αλαθνη-

λψζεηο ηνπ Γήκνπ καο, 2.- Εεηά απφ ηελ Κπβέξλεζε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε θαη λα θαηαβιεζεί ζηελ ΑΤΓΖ ε νθεηιφκελε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία 

πνπ ππέζηε γηα θιείζηκν ηεο απφ ηε δηθηαηνξία. Σεο ςεθνθνξίαο απείραλ νη 

δ.ζ. Πξνθφπεο Μπαδνγηάλλεο θαη Αζαλάζηνο Πνηνπξίδεο … ». 

 εκείσζε: ζν θαη αλ θαίλεηαη απίζηεπην, έηζη έθξηλαλ ηα Γηθαζηήξηα, φηη 

ε αγσγή ηεο ΑΤΓΖ, πνπ αζθήζεθε κεηά ην 1974, είρε παξαγξαθεί !! δηφηη είραλ 

πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ πέληε ρξφληα απφ ηελ «αδηθνπξαμία»!! (ππνζέησ 

ιφγσ ηνπ «ζηηγκηαίνπ» ηνπ αδηθήκαηνο ηεο δηθηαηνξίαο, κε βάζε ηελ απφθαζε 

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. ηη δειαδή ην αδίθεκα ηεο δηθηαηνξίαο ΓΔΝ ήηαλ «δηαξθέο» 

– πνπ θξάηεζε εσο ηελ 24.7.1974 – αιιά «εμαληιήζεθε» ηελ εκέξα πνπ έγηλε!). 

Σν βξάδπ ηεο 21.4.1967 ε ΑΤΓΖ φρη κφλν θιείζηεθε θαη ζπλειήθζεζαλ νη εθδφ-

ηεο θαη δεκνζηνγξάθνη ηεο, αιιά θαη ιεειαηήζεθε (αξπάρηεθαλ έξγα ηέρλεο 

π.ρ. γιππηηθήο, δσγξαθηθήο θιπ, πνπ ηεο είραλ ραξηζηεί απφ ζεκαληηθνχο 

θαιιηηέρλεο).  Σειηθά, κε λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε (φρη κφλν γηα ηελ ΑΤΓΖ, αιιά 

θαη γεληθφηεξα, δηφηη ππήξραλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο αδηθηψλ) δφζεθε λέα 

πξνζεζκία, θαη αζθήζεθε θαη πάιη ε αγσγή. Παξ φια απηά, ζε ιίγα ρξφληα 

θπιαθίζηεθε ν εθδφηεο ηεο Λεπηέξεο Βνπηζάο, γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην. Με 

παξέκβαζε ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κσλ/λνπ Καξακαλιή, έγηλε ε 

δηαδηθαζία «απνλνκήο ράξηηνο» --- δηεθπεξαηψζεθε απφ ην δηθεγφξν Γηάλλε  

Κανχλε--, δφζεθε ζην Λ. Βνπηζά, ράξε, θη έηζη αθέζεθε ειεχζεξνο. Μάιηζηα ηνλ 

θάιεζε ν Πξφεδξνο θαη ζπδήηεζαλ γηα πνιηηηθά ζέκαηα. Καη ηφηε ε θπθινθνξία 

ηεο ήηαλ 4-5.000 θχιια πεξίπνπ, ελψ ηψξα  (2018) κφλν 1.000 θχιια. 



*** ΔΑΡ, ΚΔ, Σκήκα Απη/ζεο: Απξίιηνο 1988 «Πξφηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή απ-

ηνδπλακία ηεο Απη/ζεο», θαη, «Αζήλα, Απξίιεο 1988» γηα ην ίδην ζέκα. 

***ΚΔΓΚΔ Δθηαθην ζπλέδξην Αιεμαλδξνχπνιε 7-8.5.1988 Οκηιία ηεο εθπξνζψ-

πνπ ηεο ΔΑΡ, Διιεο Παπαθσλζηαληίλνπ, γηα ηα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ΟΣΑ. 

***Ηνχιηνο 1988: ΔΑΡ, Κ.Δ., Σκήκα Απη/ζεο: Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ζην 

ζρέδην λφκνπ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ κε ηίηιν «Σξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο 

γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, ηελ Απνθέληξσζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

*** ΚΔΓΚΔ: πλέδξην Μπηηιήλε 13-16.10.1988: Οκηιία ηεο εθπξνζψπνπ ηεο 

ΔΑΡ, Διιεο Παπαθσλζηαληίλνπ, γηα ζέκαηα Αηπ/ζεο θαη ηνπ ζπλεδξίνπ. 

***ΔΠΗΚΔΦΔΗ ζε ΔΟΚ/ Βξπμέιιεο: Ζ ΔΑΡ (φπσο θαη φια ηα άιια θφκκαηα, 

αθνχ πξνβιεπφηαλ), γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αηξεηψλ ηεο νξγάλσλε απνζην-

ιέο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΟΚ ζηηο Βξπμέιεο. Με πξφζθιεζε ησλ 

επξσβνπιεπηψλ Κψζηα Φηιίλε (21-25.11.1988) θαη ηνπ Μηράιε Παπαγηαλλάθε 

(1996;;) ηνπ ΤΝ. Με δαπάλεο ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ. Δθεί επί ηξηήκεξν είρακε 

πιήξεο σξάξην ελεκεξψζεσλ απφ Έιιελεο ζηειέρε ηεο ΔΟΚ, κε δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο. Δξρφηαλ θαη ε Λίηζα Θσκ., κε δαπάλεο δηθέο καο (άιισζηε ην Μηρ.Παπ. 

ηνλ γλψξηδε απφ ηα κηθξάηα ηεο). ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: Έρνπλ ζσζεί θσηφ ηνπ 

1988, ήηνη: α) ζε ηαβέξλα ζηηο Βξπμέιεο, κπξνζηά Μπάκπεο Μπεριηβαλίδεο, 

δήκαξρνο Νέαο κχξλεο, άγλσζηνο κε γπαιηά, Μαλψιεο Ληηζαξδάθεο, δ.ζ. Ν. 

Ληνζίσλ/Ηιίνπ θ.α., αξηζηεξά: άγλσζηνο, Γηψξγνο Υαηδφπνπινο,δήκαξρνο Σπρε-

ξνχ Δβξνπ, ζηε κέζε Υξήζηνο Παιαηνιφγνο (κε γέλεηα, άζπξν πνπθάκηζν), θαη 

εκείο ζην βάζνο αξηζηεξά, β) θσην κε Γηακαξηπξία έμσ απφ ηε Σνπξθηθή Πξε-

ζβεία Βξπμειιψλ «γηα ηε δίθε ησλ ηεζζάξσλ» (ειιήλσλ, είραλ δηακαξηπξεζεί), 

δηαθξίλνληαη ν Κψζηαο Φηιίλεο (κε θακπαξηίλα), ν Γηψξγνο Γξεγνξηάδεο, δή-

καξρνο Νένπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, αλάκεζά ηνπο ν Παλ. Παπαγηάλλεο, άιινη θη 

εγψ κε κπιέ κπνπθάλ (θξαηψ κπεξέ θαη ηζάληα), γ) ζην αεξνδξφκην Βξπμει-

ιψλ θαηά ηελ αλαρψξεζή καο (ηξάβεμα ηε θσην) δηαθξίλνληαη: Κψζηαο Φηιίλεο 

(ζε βαζχ θάζηζκα) θ.α., φξζηνη πξψηε ζεηξά Μπάκπεο Μπεριηβαλίδεο, Μαξία 

Μάλνπ,δ.ζ. Κνξπδαιινχ (κηθξφζσκε, άζπξε δαθέηα, καχξε κπινχδα), άιινη, 



δεμηά Γφκλα Γαζθαιάθνπ θαη Παλ. Παπαγηάλλεο, ηξίηε ζεηξά Μαλ. Ληηζαξδά-

θεο, Γ. Γξεγνξηάδεο, Κψζηαο Κνπξθνχηεο, δήκαξρνο Θήβαο (κε θφθθηλν 

πνπιφβεξ), θ.α. ΔΓΓΡΑΦΑ: ηα δχν εηζηηήξηά καο κε ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπνξία, 

Ζ ΑΤΓΖ ηεο 1.12.1988 άξζξν: Πεξηθέξεηα: Ο ηξίηνο εηαίξνο ηεο ΔΟΚ θαη ε 

ειιεληθή απηνδηνίθεζε, γηα ηελ απνζηνιή, θαη θσηφ απφ ηε δηακαξηπξία ζηελ 

ηνπξθηθή πξεζβεία, άιιε απφ ηελ πην πάλσ πνπ θαηαζέησ. 

  ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ-Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά, ή κεηαγελέζηεξα, 

ΑΚΟΑ= Αλαλεσηηθή Κνκκνπληζηηθή Οηθνινγηθή Αξηζηεξά 

 Καη γη απηφ, ζε πνιινχο θαθέινπο/θεθάιαηα, ππάξρνπλ έγγξαθα κε ζέ-

ζεηο, απφςεηο, παξεκβάζεηο ηνπ θιπ, γηα δηάθνξα θνκκαηηθά ή απηνδηνηθεηηθά ή 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ θνηλσλία. πσο θαη ηεο εθεκεξίδαο Ζ ΔΠΟΥΖ. 

Πξνηίκεζα λα ηα ηνπνζεηήζσ ζηα θαη ηδίαλ θεθάιαηα, γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.

  

ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ (ή φπσο κεηνλνκάζηεθε 

αξγφηεξα  «ηεο Αξηζηεξάο ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο» (πην θάησ ΤΝ). 

 ε πνιινχο απφ ηνπο θαθέινπο, ηνπο πην πάλσ θαη φζνπο αθνινπζνχλ 

π.ρ. γηα ηα Θεζκηθά ηεο Σ.Α., αλαθέξνληαη πξνγξάκκαηα, ζεκαηηθά ζπλέδξηα ή 

εκεξίδεο ή ζπζθέςεηο ή θείκελα, πνπ αθνξνχζαλ ηα ζπγθεθξηκέλα (γεληθφηεξα) 

ζέκαηα ησλ ΟΣΑ. Καη παξεκβάζεηο πξνθνξηθέο θαη δεκφζηεο, αλαθνηλψζεηο, 

θεηγ βνιάλ ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ηνπ Αιίκνπ, γηα ηα ηνπηθά δεηήκαηα.Σα 

«ακηγψο θνκκαηηθά» έγγξαθα π.ρ. ζρέδηα ζέζεσλ, πξνγξάκκαηα θιπ, έρσ 

θαηαζέζεη ζηελ Δηαηξία Μειέηεο Ηζηνξίαο Αξηζηεξήο Νενιαίαο=ΔΜΗΑΝ. Γη απηφ 

δελ ππάξρεη ζην κέξνο απηφ αληίζηνηρε θαηαγξαθή.  

ΔΣΟ 1990: ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ: Παλειια-

δηθή πλδηάζθεςε ηνπ ΤΝ 29-30 Ηνπλίνπ 1990, Δηζήγεζε ηεο Έιιεο Παπα-

θσλζηαληίλνπ: Πξνηάζεηο ηεο Αξηζηεξάο γηα κηα λέα αληίιεςε ζηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο.  



*** Δπηηξνπή νηθνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΝ, επηέκβξηνο 1990, κε 

ζέκα «Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Οηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ», κε ελζσκαησκέλα α) 

θείκελν θνξέσλ γηα ηνλ Τκεηηφ, β) ΤΝΑΠΗΜΟ δειηίν ηχπνπ 21.3.91 (βι. 

«Ρπζκηζηηθφ Αζήλαο»).  

ΔΣΟ 1992: ΤΝ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, γηα ην ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: 

α)πξφηαζε: «Ννκφο Αηηηθήο: Πφιε θαη Θάιαζζα. Ζ παξάθηηα δψλε θαη ε πξν-

ζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, Ηνχληνο 1992, ζ. 31, Δπηηξνπή Οηθνιν-

γίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΝ, β)Γηα ηε ζπλερή πξνγξακκαηηθή αλαλέσζε, 

ηελ ελίζρπζε ηεο ελφηεηαο θαη ην ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ΤΝ, ηεο 16.2. 

1992, γ) Κείκελν, αλέληαρησλ ή θίισλ, ρ.ρ. κε ηίηιν Λφγνο πεξί αγλφηεηαο.  

ΔΣΟ 1993: α) πξνηάζεηο: Θξηάζην Πεδίν Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο, 

Γελάξεο 1993,  ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο, ζι.32, β) ΤΝ Νέα Οηθνινγηθή Πξσηνβνπ-

ιία, Πεξηβάιινλ Κάπνηνη κπνξνχλ θαη δεζκεχνληαη, ρ.ρ., γ) Πξφζθιεζε ΑΣΣΗΚΖ 

SOS, χζθεςε εξγαζίαο κε ζέκα «Αλαηξνπή ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πνιενδνκη-

θνχ Πξνηχπνπ, 3.7.1993», δ) «Αξρηθέο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ΣΑ ηνπ ΤΝ», 

κε ηίηιν «Ζ Σ.Α. θαη ε θνξνινγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο», ρ.ρ. (κε θξηηηθή γηα 

ην Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο-ΣΑΠ, άξα αξρέο ηνπ 1993). 

ΔΣΟ 1994: α) «Πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη Απηνδηνίθεζε. Ζ θπβεξλεηηθή 

κεηαξξχζκηζε. Οη ζέζεηο ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ γηα κηα ζπλνιηθή κεηαξξχζκηζε 

θαη έλα «Υάξηε ηεο Απηνδηνίθεζεο ηνπ 2000», ηνπ ηέιηνπ Μπακπά, 15.4.1994, 

β)  Πξάζηλα Σεηξάδηα θχιιν 7 Μάξηηνο-Απξίιηνο 1994 «Αηηηθή SOS». 

ETΟ 1995: α) Τπφκλεκα ηνπ ΤΝ γηα ηελ πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηεο 3.5.1995 πξνο ηνλ Τπ. Δζσηεξηθψλ Κψζηα 

θαλδαιίδε, β) «Ννκαξρηαθή Απη/ζε – Πνξεία θαη Πξννπηηθέο» θείκελν πξν-

βιεκαηηζκνχ θαη πιαίζην πξνηάζεσλ ηνπ Πάλνπ θνηεηληψηε, Ννκάξρε Μαγλε-

ζίαο, Οθηψβξεο 1995, γ) ΚΔΓΚΔ «Τπφκλεκα ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηε 

ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηνπ κε ηνλ Τπ.ΔΓΓΑ, ηεο 18.10.1995, δ) «Παλειιαδηθή 

χζθεςε γηα ηελ Σ.Α., Αζήλα 10-11.1.1995 Πξφγξακκα (εξγαζηψλ), ε) Παλειι. 

χζθ.γηα ηελ ΣΑ, ηεο 10.11.1995, Δηζήγεζε Γεκ. Υαηδεζσθξάηε, ζη) Αξκνδηφ-



ηεηεο Σνπ. θαη Ννκαξρ.Απη/ζεο, ηνπ ηαχξνπ Ηαηξνχ, δ) Ζ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο,Αλδξέα Νεθεινχδε, ε) Οηθνλνκηθά ηεο Σ.Α. 

ρσξίο ζπληάθηε θαη εκ/λία, ζ) ζρέδην ελεκέξσζεο γηα ηα πκβνχιηα Πεξηνρήο, 

ηνπ Γ.Β. (;), η) Γηα ηε Γηεπξπκέλε Ννκαξρηαθή Απη/ζε Αζήλαο-Πεηξαηά, Μπάκπεο 

αξαληίδεο, ηα) θαηαζηάζεηο κε νλφκαηα ζπκκεηερφλησλ ζε «Κεληξηθφ Σκήκα 

Απη/ζεο», θαη «ην Κεληξ.Σκ.Απη. κεηέρνπλ ηα κέιε ηεο ΚΠΔ ηνπ ΤΝ», Δθπξφ-

ζσπνη ζηελ Γ ηεο ΚΔΓΚΔ, Δθπξφζσπνη ζην Γ ηεο ΚΔΓΚΔ, Δθπξφζσπνη ζε 

ΣΔΓΚ, Ννκαξρηαθνί ζχκβνπινη. 

ΔΣΟ 1996: α) Πξφζθιεζε Ννκ. Δπηηξ.Β‘ Αζήλαο γηα εκεξίδα 23.11.96, 

β) Ννκ.Δπ.Β‘ Αζήλαο, Απη/ζε κε Απνθέληξσζε, Απη/ζε Οηθνλ. Απηνδχλακε θαη 

Απνηειεζκαηηθή, Ζ πνιηηηθή ηνπ ΤΝ γηα ηελ Απη/ζε, Ννέκβξηνο 1996, γ) 

θείκελφ κνπ κε ηίηιν «χζθεςε Β‘ Αζήλαο 23.11.1996», πξνθαλψο κλεκφλην 

εηζήγεζεο πνπ έθαλα, δ) Πξνο ηηο Ννκ.Δπηηξ. Απεξγηαθέο Κηλεηνπνηήζεηο, ηεο 

20.11.1996, ε) Σνπ. Απη/ζε, Κπξίαξρε, Οηθνλνκ. απηνδχλακε, Απνηειεζκαηηθή, 

ηεο 9.11.1996, ζη) ΚΔΓΚΔ επηζηνιή ηεο 14.11.1996 Πξνο φια ηα θφκκαηα, κε 

απνζηνιή ησλ ζπλεκκέλσλ ςεθηζκάησλ ηνπ ηαθη.ζπλεδξ. Αζήλα 7-9.11.1996, 

δ) ραηξεηηζκφο ηνπ Νίθνπ Κσλζηαληφπνπινπ ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ 8.11.96, 

ε) «πλέληεπμε ηχπνπ ηνπ Ν.Κσλ.γηα ην λέν εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα» 15.11.96. 

«Παξέκβαζε»: θ. 31-32 επηΟθη. 1996. 

ΔΣΟ 1997: α) Σκήκα Σνπ.Απη/ζεο θαη Απνθέληξσζεο ηνπ ΤΝ, Σν 

πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο δνπιεηάο καο ζηελ Σ.Α., β) «Πξνο ηνπο Γξακκαηείο 

ησλ Ννκ.Δπηηξ.» ηεο 22.1.1997 Γ. Υαηδεζσθξάηεο, κε ζέκα «πλέδξην Απη/ζεο 

15-16.2.1997, γ) Πξφζθιεζε ζην ζπλέδξην ΤΝ γηα ηελ Απη/ζε «2 ρξφληα κεηά, 

2 ρξφληα πξηλ» «Γηα κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο ηεο 

θνηλσλίαο, κε απνθέληξσζε θαη απη/ζε», δ) Πξφγξακκα ζπλεδξία 15-16.2.97, ε) 

Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ Ν.Κσλζη. ζην ζπλέδξην, ε) Γ. Υαηδεζσθξάηεο, Γεληθή 

εηζήγεζε (πξνζρέδην ΗΗ), ζη) Γεληθή εηζήγεζε. Γ. Υαηδεζσθξάηεο, δ) Γηα έλα 

Διιεληθφ Υάξηε Απη/ζεο ηνπ 2000, εηζήγεζε Παλ. Παπαγηάλλεο, ε) εηζήγεζε 

ηνπ Αζαλ. Καληαξηδή, δεκάξρνπ Καξδίηζαο, κε ζέκα «Σνπ.Απη/ζε ΚΔΓΚΔ», ζ) 

εηζήγεζε Πάλνπ θνηεηληψηε, Ννκαξρηαθή Απη/ζε, η) εηζήγεζε Απη/ζε θαη 



Δπξψπε, Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ, Υξ. Παιαηνιφγνπ, ηα) πλέδξην ΤΝ γηα ηελ 

Απη/ζε, νκηιία Γηάλλε Γξαγαζάθε, ηβ) νκηιία Μαξ. Γακαλάθε, κε ζέκα «Γεκνηη-

θέο Κηλήζεηο θαη Πνιίηεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο» ηεο 15.2.1997, ηγ) «Αξκνδηφηεηεο- 

Οηθνλνκηθά- Πξνζσπηθφ Ννκαξρηαθήο Απη/ζεο» εηζήγεζε Κψζηα Λάκπξνπ, ηδ) 

εηζήγεζε «Γηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ ησλ δχν βαζκίδσλ απη/ζεο θαη ηνπ 

θξάηνπο ζηνλ ηφκέα ησλ έξγσλ θαη ησλ ΝΠΓΓ πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη» ηνπ 

σηήξε Βιάρνπ, ηε) Σα Οηθνλνκηθά ηεο Σ.Α., Αλδξ. Νεθεινχδεο, ηζη) Γεκνηηθή 

Απνθέληξσζε, Α. Θενδφζε, ηζη) πλέδξην Σ.Α., ζρέδην απφθαζεο, ηδ) πλέδξην, 

πκπεξάζκαηα, ηε) Γείγκαηα Γξαθήο απνθέληξσζεο (απφ λνκνζεηηθά θείκελα), 

θσηνηππία απφ ην πεξηνδηθφ «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» θείκελα απφ Ηηαιία, 

Γαιιία θιπ. 

***Βηβιίν: «ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, 2 ρξφληα κεηά, 2 ρξφληα πξηλ, 15-16 

Φεβξνπαξίνπ 1997». Γηα κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

θνηλσλίαο κε απνθέληξσζε θη απηνδηνίθεζε, ζειίδεο 122. 

ΔΣΟ 1998: α) Οκηιία Αξ.Θ. θαηά ηε θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο 

ΤΝ Αιίκνπ ηελ 25.1.1998 ζηελ αίζνπζα Πνιηη. Κέληξνπ, β) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: 

β1) πξνεηνηκαζίαο Κψζηαο Πνληηθφο (πιάηε), Δπγ. Εαθπλζηλνχ, η. Παπα-

γηαλλφπνπινο, ηεθ.Γηακαληήο, Αξ.Θσκ., β2) δχν θσηφ απφ ηελ νκηιία κνπ, 

ζην πξν-εδξείν Δπγ. Εαθπλζηλνχ, η.Γηακαληήο, η. Παπαγηαλλφπνπινο, β3) 

δχν θσηφ κε νκηιεηή Φψηε Κνπβέιε, β4) θφςηκν πίηαο, β5) δχν θσηφ Φ.Κνπβ.-

Αξ.Θσκ. Καη, Οκηιία Α.Θ. θαηά ηελ θνπή ηεο Πξσηνρξνληάηηθεο πίηαο ηνπ ΤΝ 

Αιίκνπ, κε Μαξία Γακαλάθε. 

*** ΤΝΑΠΗΜΟ – Σκήκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αζήλα 1999. «Οηθνλνκηθφ 

πλέδξην» Εάππεην Μέγαξν, 20-21 Μάξηε 1998, κε εηζεγήζεηο Ν. Κσλζηαληφ-

πνπινπ, Αι. Αιαβάλνπ, Μηρ. Παπαγηαλλάθε θ.α., ελφςε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηε ρξήζε ηνπ επξψ (βι. θαη θεθάιαην «Βηβιία γηα ηελ Δπξσπα»ηθή Δλσζε»).). 

ΔΣΟ 1999: Δηαηξία Πνιηηηθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ ΝΗΚΟ ΠΟΤΛΑΝΣΕΑ 

Γηεκεξίδα, ζην Πάληεην Παλ/κην 12-13.3.1999, ζέκα: «ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ θαη 

πνιηηηθφ ζχζηεκα: Απη/ζε θαη θνηλσλία, Οη ζεζκνί- Σν ζχζηεκα ηεο Απη/ζεο, Οη 



πνιηηηθέο ηεο Απη/ζεο: α) ηξίπηπρν δηεκεξίδαο κε ην πξφγξακκα, β) αλαγγειία 

«Ση είλαη θαη ηη ζέιεη ε εηαηξία», γ) πεξίιεςε εηζήγεζεο ηεο Καιιηφπεο παλνχ, 

επ. θαζ. Παλεπ.Αζελψλ, «Πνιίηεο θαη εμνπζία», δ) Γεκεηξε Καηζνχιε «Σα 

δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηε 

δεκνηηθή απηνδηνίθεζε», ε) βηνγξαθηθφ Μαξηάλλαο Φχιια, ζη) εηζήγεζε 

Γηψξγνπ Παπαδεκεηξίνπ, θαζεγ.Παλ.Αζ. «Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη 

ε Απηνδηνίθεζε», δ) εηζήγεζε Οιγαο ηαζηλνπνχινπ, αλαπι.θαζ. Παληείνπ «Ο 

λένο θνηλσληθφο ξφινο ηεο Σ.Α. Απφ ηελ απνθέληξσζε ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

πνιηηψλ» θαη βηνγξαθηθφ, ε) εηζήγεζε Θεφδσξνπ Σζέθνπ, «Σνπηθή Απηνδηνίθε-

ζε θαη Γηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο» θαη βηνγξαθηθφ, ζ) εηζήγεζε Ν.Κ. Υιχθα, 

«Απηνδηνηθεηηθφ θαη Απφθεληξσηηθφ ζχζηεκα – Πξνο αλαδηάηαμε ησλ ηζνξξν-

πηψλ» θαη βηνγξαθηθφ, η) εηζήγεζε ηέιηνπ Μπακπά, «Σ.Α. Καη ε δηαιεθηηθή ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ, δηάγξακκα παξέκβαζεο» θαη βηνγξαθηθφ, ηα) εηζήγεζε Υξή-

ζηνπ Παιαηνιφγνπ, δήκαξρνπ Ληβαδεηάο, «Ζ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη νη 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη βηνγξαθηθφ, ηβ) εηζήγεζε Σάζνπ 

απνπλάθε, ζπκβνχινπ Σ.Α., «Σνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο αλάπηπμεο: 

Ο ξφινο ησλ λέσλ Γήκσλ», ηγ) εηζήγεζε Ν. Πεηξάθε «Οη αλαπηπμηαθέο εηαηξίεο 

ηεο Σ.Α. θαη ε Σνπηθή Αλάπηπμε» θαη βηνγξαθηθφ, ηδ) βηνγξαθηθφ Υξήζηνπ 

Υαηδφπνπινπ, δεκάξρνπ Σπρεξνχ ΄Δβξνπ. 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ: α) Ο Δπξσπατθφο ράξηεο ηεο Σνπηθήο Απηνλν-

κίαο θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο Απηνδηνίθεζεο», β) πκβνχιην ηεο Δπξψπεο: Ο Κα-

ηαζηαηηθφο Δπξσπατθφο Αζηηθφο Υάξηεο, ηα δηθαηψκαηα ζηελ πφιε», γ) Γηάζθε-

ςε Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Σνπηθψλ θαη Πεξηθξεηαθψλ Αξρψλ ηεο Δ.Δ.», δ) 

Δηζήγεζε: Ζ Δπξσπατθή Απη/ζε γηα ηα καδηθά κέζα ελεκέξσζεο, Γηα ηνπο ξα-

δηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ηνπηθνχο ζηαζκνχο ζηελ Δπξψπε», ε) «Σα 

ηνπηθά νηθνλνκηθά ζηελ Δπξψπε. πλδηάζθεςε ησλ Δπξσπαίσλ ππνπξγψλ 

ππεχζπλσλ ησλ Σνπ.Απη/ζεσλ», ζη) «Ζ Δπξσπατθή δηάζθεςε γηα ηελ αγξνηηθή 

αλάπηπμε-Ζ δηαθήξπμε ηνπ Cork – Μηα δσληαλή χπαηζξνο», δ) Μειέηε-πξφηαζε 

«Γηα ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο» ησλ Π. Παπαγηάλλε θ.α. 



ΗΣΟΡΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ: α) ΠΔΔΑ- Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέ-

ξσζεο, Γειηίν Πξάμεσλ θαη Απνθάζεσλ, 30.7.1944, Φήθηζκα Α‘ (ην ηζηνξηθφ 

Φήθηζκα ησλ Κνξπζράδσλ), β) Διιεληθφ Κέληξν Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ Δπξπηαλία, 50 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε 

θαη ην Δζληθφ πκβνχιην ηεο ΠΔΔΑ, Αζήλα 1995, γ) «Πεξί δηνηθεηηθνχ ράξηε θαη 

ζπγρσλεχζεσλ» «ππφ Κνθθψλε ηνπ Πεινπνλλεζίνπ, έλ έηεη 1828 !!», δ) «Σν 

Μαληθέζην ηεο Παξηζηλήο Κνκκνχλαο (19.4.1871) θαη ε ζεκεξηλή ηνπ ζεζκηθή 

θαη πνιηηηθή επηθαηξφηεηα», ε) Αλαπηπμηαθή εηαηξία Γξάκαο, «Μειέηε αλάπηπμεο 

νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο πιεξνθφξεζεο νξεηλνχ 

φγθνπ Ρνδφπεο», Γξάκα 1999, ζη) ηξία ηεχρε κε αξ. 2,3,4 ηνπ Παληείνπ Παλ. 

Κνηλ.-Πνιηη. Δπηζηεκψλ, κε ηίηιν «πλάληεζε» Οθη.-Γεθ.1997 αθηέξσκα ζηελ 

Παηδεία, Αλνημε-Καινθαίξη 1998 αθηέξσκα ζηα καζεηηθά θαη θνηηεηηθά έληππα,, 

Φζηλ-Υεηκψλαο 1998 αθηέξσκα Νένη-Κνηλσλία-Δξγαζία, δ) ηεχρνο Γήκνπ 

Σπρεξνχ Έβξνπ. 

ΔΣΟ 2000: α) Δηζήγεζε ηεο Κεληξ.Πνι.Δπηηξ., Πξνο ηηο Ννκ.Δπηηξ. θαη 

ηηο Οξγαλψζεηο ηνπ Κφκκαηνο γηα ηα ζέκαηα ηεο Απη/ζεο, ηεο 20.11.2000, β) Ζ 

ΑΤΓΖ 5.11.2000, πλδηάζθεςε Ννκαξρ. Β‘ Αζήλαο, 2-3.12.2000 θαη ζέκα 

Εεηνχκελν ε αλαβάζκηζε ησλ Πνιηηηθψλ Κηλήζεσλ.   

ΔΣΟ 2001: θείκελφ κνπ κε ηίηιν «Δηζήγεζε ζην ΤΝ Αιίκνπ ηελ 21.2. 

2001 γηα ηα δεκνηηθά θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο δεκνηηθήο δνπιεηάο». 

ΔΣΟ 2004: α) Πξφγξακκα γηα «πλδηάζθεςε Απη/ζεο 15-16.10.2004» 

ζηελ Καιακάηα, Σηκή γηα ηνλ Παλαγ. Παπαγηάλλε, β) «Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο 

ρψξαο. Οξγάλσζε Μεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ» εηζήγεζε Θαλάζε Μπαξηδψθα, 

γ) Απηνδηνηθεηηθή Αξηζηεξά θαη Σνπ. Αλάπηπμε, Γ. Μπίξκπαο, δ) Ννκαξρηαθή 

Απη/ζε θαη Αξηζηεξά, Θαλ. Πεηξάθνπ. 

ΤΝ- 4ν ΤΝΔΓΡΗΟ «Γηα ηελ Αξηζηεξά πνπ αγσλίδεηαη θαη πξνηείλεη, Γηα ην 

νζηαιηζκφ κε δεκνθξαηία θαη ειεπζεξία»: α) ηεχρνο κε «Πνιηηηθή απφθαζε ηνπ 

4νπ πλεδξίνπ ηνπ ΤΝ», ζει.30, β) «Έλα ρξφλν κεηά ην ζπλέδξην» (ελλνείηαη: 

ηνπ Κφκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Αξηζηεξάο) ρ.ρ. κε ππνγξαθέο δηαθφξσλ. 



*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: Αληηπξφζσπνη (φρη φινη) ηεο Πνι.Κίλεζεο Αιίκνπ ζε απηφ, 

ζε δηάιεηκκα. Απφ αξηζηεξά Αξ.Θσκ., Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Βαζίιεο Γακηαλφο, 

πχξνο Δπζηξαηίνπ, Λέλα Παπαγηαλλνπνχινπ, ηαχξνο Παπαγηαλλφπνπινο. 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 12.11.1995 Πξνηεξαηφηεηα γηα ην ΤΝ ε Απη/ζε, 

ηεο 1.2.1997 Ζ Σνπηθή πξφθιεζε, Οη δήκνη ηεο Β‘ Αζήλαο ηνπ ΤΝ, ηεο 5.7.97 

Πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ γηα ηελ Σ.Α., ηεο 28.12.1997 Ζ απνθέληξσζε κε απηφ-

δηνίθεζε παξακέλεη ην δεηνχκελν, άξζξα δηαθφξσλ, Ζ ΔΠΟΥΖ 9.2.2006 Πξφ-

ηαζε ηεο ΑΚΟΑ Γηα ηελ αλαζχλζεζε θαη επαλίδξπζε ηεο Αξηζηεξάο, ηεο 19.2. 

2006 Σν κεηέσξν βήκα ηεο αξηζηεξάο, ηεο 10.3.2007 «Κνηλή δηαθήξπμε: ΑΚΟΑ, 

ΓΔΑ,Δλεξγνί Πνιίηεο,ΚΟΔ,Κφθθηλν,πλαζπηζκφο, αλέληαρηνη αξηζηεξνί», ζει.3, 

θαη, «Πξνο ην Γηαξθέο ζπλέδξην ηνπ ΤΝ – Πνιινί κχζνη θαη πηθξέο αιήζεηεο», 

ηεο 14 θαη 14.3.2007 «Ζ εηζήγεζε 10 κειψλ ηεο ΚΠΔ ηεο αλαλεσηηθήο πηέξπ-

γαο» ζε δχν ζπλέρεηεο. 

 

 Γ Ζ Μ Α Ρ  -  Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α ΣΗ Κ Ζ    Α Ρ Η  ΣΔ Ρ Α 

Α) ΤΓΚΡΟΣΖΖ: α) ρέδην Θέζεσλ (κέξνο 1ν), ζει.1-30, θαη κέξνο 2ν ζει.1-

26, θαη ηα δχν ηεο 21.2.2011,β)πλφςηζε ζρεδίνπ ζέζεσλ 1νπ πλεδξ. ΓΖΜΑΡ. 

Βνήζεκα γηα παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 22. 2.11, γ) ηεχρνο «Οκηιία πξν-

έδξνπ ηεο ΓΖΜΑΡ Φψηε Κνπβέιε ζην 1ν ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο 31.3.11, δ) 

Βαζηθέο θαηαζηαηηθέο αξρέο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ζρέδην), ε) Καλνλη-

ζκφο 1νπ ζπλεδξίνπ 31.3-3.4.2011, ζη) Απφθαζε ηεο Κ.Δ. 17.9.2011,  

Β) ΚΔΝΣΡΗΚΑ α) ηεχρνο «Με ηε Γεκ.Αξ. ζην πξνζθήλην»,δηαθήξπμε αξρψλ, 

27.6.2010 θαη έλζεην «δηαθήξπμε, ηη είλαη θαη ηη ζέιεη ε Γ.Α.», β) εκείσκα γηα ηε 

δξάζε ησλ νξγαλψζεσλ καο ζηε Β΄Αζήλαο 8.9.2011, γ) Α‘ ζπλδηάζθεςε Οξγά-

λσζεο Β‘ Αζήλαο, δ) άξζξν ηνπ πξνέδξνπ Φ. Κνπβέιε γηα ηε βνπιεπηηθή απφ-

δεκίσζε, ε) ελεκεξσηηθά δειηία 9/16.11.2011, 10/24.11.2011, 12/ 15.1.12, 

13/17.1.2012, 14/30.1.2012, 15/10.2.2012, 16/16.2.2012, ζη) δειηίν ηχπνπ 

«Πξφηαζε ηεο Γεκ. Αξ. γηα ηελ άκεζε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο» 10.6.2012, δ) 



θφξνπκ δηαιφγνπ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ νζηαιηζκνχ θαη ηεο Πνιηηη-

θήο Οηθνινγίαο 22.7.2012, ε) Απφθαζε Δθηει. Δπηηξνπήο 21.8.2012, ζ) 

Απφθαζε ηεο Κεληξ. Δπ. 6/7.10.2012, η) Απφθαζε ηεο Δθηει.Δπ. 4.12.2012, ηα) 

Δηζεγεηηθφ θείκελν γηα δηάινγν ζηελ 1ε ζπλάληεζε ηνπ Αξηζηεξνχ Γηθηχνπ ζηελ 

Αζήλα, ηβ) ελεκεξσηηθφ δειηίν 29.1.2013, ηα) 20.2.2013 ε ζπκβνιή ηεο ΓΖΜΑΡ 

ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηγ) χζθεςε ηνκέα απηνδηνίθεζεο 23.2.2013, ηδ) 

ελεκεξσηηθφ δειηίν 4.3.2013, ηε) Οη Θέζεηο καο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ (ζθνππίδηα), ηζη) Πξφγξακκα δξάζεο γηα θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη 

πξνζηαζία Β‘ Αζήλαο, ηδ) Ζ ΑΤΓΖ 23.6.2012 «Ση ζα θάλνπλ (αλ ηνπο αθίζεη ε 

ηξφτθα) αθνξά ηελ Πξνγξακκαηηθή πκθσλία πνπ ππέγξαςαλ νη ΓΖΜΑΡ-ΝΓ-

ΠΑΟΚ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Κπβέξλεζεο ακαξά, ηε) πξνεθινγηθφ, «Ζ 

δεκνθξαηηθή αξηζηεξή απάληεζε ζηελ θξίζε», ηε) θχιιν ΓΖΜΑΡ Ο αζιεηηζκφο 

είλαη πνιηηηζκφο, Ο αζιεηηζκφο αλήθεη ζε φινπο.  

*** ΓΖΜΑΡ- ΣΟΠΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΛΗΜΟΤ: α) θείκελν Οθηψβξε 2010 «Μπξν-

ζηά ζηηο εθινγέο», β) έγγξαθν 23.6.2011 πξνο ην δήκαξρν Θ. Οξθαλφ θαη 

Πξφεδξν Γ.. νθία Κσζηακπάξε, φηη ζπγθξνηήζεθε δεκνηηθή νκάδα θαη πξέ-

πεη λα καο εηδνπνηνχλ, γ) Πνιηηηθή ζπλεξγαζηψλ 15.2.2012, θείκελν απνξηψλ 

ηνπ ηάζε Γεσξγφπνπινπ, δ) Αλαθνίλσζε Μάηνο 2012, εθηίκεζε απνηειεζκά-

ησλ ησλ εθινγψλ 6.5.2012, δ) Απφδεημε απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ΦΡΑΓΗΓΑ 

ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο, ε νπνία δελ βξέζεθε, ε) θείκελν 16.7.2012 ηνπ ηάζε 

Γεσξγφπνπινπ κε ηίηιν «λα κηιήζνπκε ιίγν θαη εκείο», ζη) «Γεκνθξαηηθή 

Αξηζηεξά (νξγάλσζε Αιίκνπ)» ρέδην πξφηαζεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Διιελη-

θνχ (απνζηνιέαο ηάζεο Γεσξγφπνπινο), δ) δίθπιιν η. Γεσξγφπνπινο γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο εθινγέο, ππνςήθηνο ζχκβνπινο κε «Αηηηθή Γε» Γξεγ. Φαξηαλνχ, 

ε) «Σα εξσηήκαηα πνπ ηαιαηπσξνχλ ηε ζπλείδεζή κνπ, ρ.ρ. ηνπ Αλδξέα 

Ρνπκπέια, ζ) Δπηζηνιή 30.4.2013, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε απνρψξεζε κνπ 

απφ ηε Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά, γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο/δηαθσλίεο θαη,  

η) Ζ ΑΤΓΖ 26.10.2010 κε επηζηνιή/ δηακαξηπξία κνπ γηα ην απαξάδεθην έληππν 

πξφζθιεζεο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, κε 

θσηνγξαθία εθεκεξίδαο κε ην Βαζηιηά Γεψξγην θαη ηνλ Ησάλλε Μεηαμά !!, θαη ε 



πξφζθιεζε, ηα) Ζ ΑΤΓΖ, θχιιν ηεο 20.12.2011, ζει. 20 αλαγγειία ζαλάηνπ θαη 

βηνγξαθηθφ ηεο Παγψλαο Μαινπζάξε-Γεξαιέα. Γηα ην ζχδπγφ ηεο Νίθν Γεξα-

ιέα, έρσ θαηαζέζεη ζηελ ΔΜΗΑΝ: 1) βηνγξαθηθφ θαη 2) παξαδψζεη ην 1177/ 

8.10.1960 Βνχιεπκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, κε ην νπνίν ν Δηζαγγειέαο είρε 

πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπ γηα απνθπιάθηζε, «δηφηη νπδεκίαλ 

κεηάλνηαλ θαη κεηακέιεηαλ επεδείμαην δηα ην έγθιεκά ηνπ» (βι. αξρείν ζε 

ΔΜΗΑΝ, παξάδνζε 23.2.2016). 

 

   ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΚΗΝΖΔΗ Αιίκνπ 

 ρφιηα: Καηαζέησ ηα έγγξαθα θαη ηεθκήξηα πνπ έρνπλ δηαζσζεί. Οη ίδηεο 

νη θηλήζεηο θαη νη επηθεθαιήο ηνπο, έρνπλ ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ ηνπηθή 

ηζηνξία λα θαηαζέζνπλ ην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ θαηέρνπλ, ψζηε λα ζρεκαηηζζεί 

ζπλνιηθή εηθφλα, απφ φιεο ηηο πεγέο. ηνηρεία ζεκαληηθά γηα ηελ θάζε θίλεζε, 

απνηεινχλ θαη νη εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαλ απφ θάζε κία απφ απηέο (απφ ηελ 

πιεπξά κνπ θαηαζέηνληαη ΟΛΔ νη εθεκεξίδεο ΟΛΧΝ ησλ παξαηάμεσλ, πνπ κε 

επηκέιεηα θαηάθεξα λα δηαηεξήζσ, ίζσο λα δηέιαζε θάπνην θχιιν), ζε ζπζρε-

ηηζκφ κε ηηο άιιεο δεκνηηθέο εθεκεξίδεο, ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ θαη ηε ζηάζε 

πνπ ηήξεζαλ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δ.ζ. ηνπο, θαη ην πιηθφ πνπ έρσ θαηαζέζεη 

γηα θάζε δεκνηηθή εθινγηθή αλακέηξεζε (βιεπ. νηθεία θεθάιαηα). Ζ εθεκεξίδα 

ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, απνηειεί ηδηάδνπζα πεξίπησζε. Ήηαλ θαη «εκπνξηθή» επη-

ρείξεζε ηνπ Αξγ. Αξγπξίνπ, πξηλ απφ ηελ εθινγή ηνπ σο δεκάξρνπ, αιιά θαη 

ηνλ ζηήξημε πνιπζήκαληα ζε φιν ην δηάζηεκα αλάκημήο ηνπ ζηα δεκνηηθά 

πξάγκαηα. Αξγφηεξα πεξηήιζε ζηελ ηδηνθηεζία Ζξαθιή Λάκπξνπ. Οη λένη ηδην-

θηήηεο ηεο «Φσλήο» νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πιήξε ζεηξά.  

 

 Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α ΣΗ Κ Ζ    Τ Ν Δ Ρ Γ Α  Η Α   Α Λ Η Μ Ο Τ  

 ρφιηα: Τιηθά γηα ηε δξάζε ηεο ππάξρνπλ δηαζθνξπηζκέλα ζε πνιινχο 

θαθέινπο ηνπ αξρείνπ. Δδψ ζα θαηαζέζσ ηα έγγξαθα πνπ, απνθιεηζηηθά θαη 



κφλν, αθνξνχλ ηηο αηηίεο γηα ηελ απνρψξεζε ησλ Λεσλίδα Αλσκεξίηε θαη 

Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ, απφ ην ζπλδπαζκφ, θαη έθδνζε κε ηίηιν «Υξήζηκα 

ηειέθσλα» έθδνζε ηνπ Γξαθείνπ Γεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, 

ξηδφραξην, κε πνηεηηθέο εθθξάζεηο ηνπ ΒΞΓ, απεπζπλφκελεο ζηνπο πνιίηεο. 

 α) επηζηνιή καο Λ.Αλσκ+Α.Θσκ. ηεο 20.12.1989 πξνο ην Β.Ξ.Γ. κε ηελ 

πξνζθψλεζε «Αγαπεηέ δήκαξρε» φπνπ εμεγνχκε ηνπο ιφγνπο πνπ αηηηνιν-

γνχλ ηελ απνρψξεζή καο π.ρ. κε άζθεζε αγσγήο γηα Λνχλα Πάξθ, ΔΛΒΗΟΠ, 

Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο Σνπξηζκνχ, Σερληθψλ έξγσλ, Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφ-

γξακκα θιπ, α1) επηζηνιή ΔΑΡ ηεο 20.12.1989 πξνο ηε «Σ.Ο. ΠΑΟΚ Αιίκνπ» 

κε ζπλεκκέλε ηελ επηζηνιή πξνο δήκαξρν, β) επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ ΒΞΓ ηεο 

31.1.1990 πξνο ηνπο Α. Θσκ. θαη Λ.Αλσκ. απαληεηηθή ζηελ πην πάλσ δηθή καο, 

κε ηελ νπνία πξνζπαζεί λα αλαζθεπάζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο καο, αιιά θπξίσο 

λα εζηηάζεη ζην φηη ήηαλ κηα θνκκαηηθή απφθαζε («… ιφγσ ησλ πξφζθαησλ 

εμειίμεσλ…»)  πνπ ειήθζε, ηζρπξηζκφο ν νπνίνο ήηαλ αβάζηκνο (βι. ακέζσο 

κεηά), γ) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ γηα ην «Πξνζπκβνχιην ηεο 14.9.1987 

(νγδφληα επηά, δπφκηζε ρξφληα ΠΡΗΝ) ζηηο νπνίεο δηαιακβάλνληαη: «Γελ ιεη-

ηνπξγνχκε- Αζξνηδφκαζηε, Γελ επηθνηλσλνχκε –Μνλνινγνχκε, Γελ πξνγξακ-

καηίδνπκε –Μαο παίξλεη ε δίλε ηεο θνξάο ησλ πξαγκάησλ, Γελ νξγαλψλνπκε–

Παξαζεξλφκαζηε, Γελ βάδνπκε ζηφρνπο- Απιά θηάλνπκε θάπνπ» θαη άιιεο 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ Οξγάλσζε ηνπ Γήκνπ, ΓΠ, ΔΠΑ, Λνχλα Πάξθ, θαη άιιεο 

θαη ηειηθά πξφηαζε: «Καηάζηξσζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε» θαη (3ν 

θχιιν) εηζήγεζε δεκάξρνπ «Γελ αζρνιεζήθακε κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα 

ηεο γεηηνληάο, πληνληζκφο, Πξνγξακκαηηζκφο θ.α.», δ) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

κνπ γηα ην Πξνζπκβνχιην ηεο 22.9.1987, κε ζέκαηα γηα ηε «ιεηηνπξγία Τπεξε-

ζηψλ ηνπ Γήκνπ, Οηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, Δπαλακέηξεζε επηθαλεηψλ ζπηηηψλ, 

ΔΠΑ, Αλαπηπμηαθφ ζπλέδξην, Καζαξηφηεηα, πλνηθ. πκβνχιηα, θ.ά.», ε) ρεηξφ-

γξαθεο ζεκεηψζεηο, αξηζκεκέλεο 1-7, ρσξίο εκεξνκελία, γηα πξνζπκβνχιηα, κε 

επαλάιεςε ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο θιπ, κε αλαθνξά θαη ζε απεξγία 

ΟΣΑ κε απνθάζεηο ΚΔΓΚΔ-ΣΔΓΚΝΑ, απφθαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ γηα ΑΠΔΡΓΗΑ 

θαη ζην Γήκν καο,  ΠΑΡ  ΟΛΑ ΑΤΣΑ, ι ε η ην π ξ γ ί α  ηνπ Γήκνπ κε απφθαζε 



απνθιεηζηηθά ηνπ ΒΞ, θαη κε αλαθνξέο ζε Λνχλα Πάξθ, ΔΛΒΗΟΠ, Δπηρεηξήζεηο 

Σνπξηζκνχ, Σερληθψλ έξγσλ, ΓΠ + ΔΠΑ θιπ, θιπ., θαη ρεηξφγξαθε ζειίδα κε 

ηα ίδηα δεηήκαηα («Γελ ιεηηνπξγνχκε σο ζπλδπαζκφο, δήκαξρνο ζπγθεληξσ-

ηηθφο, απνζηαζηνπνίεζε δεκ. ζπκβνχισλ, κε ιεηηνπξγία επηηξνπψλ θιπ»).  

Γειαδή απφ ην 1987 ζέηακε ΟΛΑ ηα ζέκαηα πνπ καο νδήγεζαλ ην Γεθέκβξην 

1989 ζε απνρψξεζε, ζη) Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γεκ.πκβ. ηεο 28.2.1990, κε 

απάληεζε καο ζηελ επηζηνιή ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ (ηελ νπνία ν ίδηνο είρε δεκν-

ζηνπνηήζεη ζην πξνεγνχκελν Γ) ζει. 6 έσο 24, δ) θείκελν, ρσξίο ππνγξαθή 

θαη εκεξνκελία, εθηηκψ απφ ην χθνο θαη ην ιεμηιφγην φηη είλαη ηνπ ΒΞΓ (αξρίδεη 

απφ ηε κέζε ηεο ζει.3), γηα ηελ ΔΠΑ θη άιια ζέκαηα, θαη πξνγξακκαηηζκφο γηα 

ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, πνιηηηζηηθφ θέληξν, βηβιηνζήθε, δεκνηηθφ ζπκβνχ-

ιην λενιαίαο θιπ. ε) πξνιερζέληα: «Υξήζηκα ηειέθσλα» θαη ξηδφραξην. 

 ρφιηα: «…ιφγσ ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ…» ελλνεί φηη ην Φεβξνπάξην 

1989 είρε ηδξπζεί ν ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ. Ζ επηζην-

ιή καο ζηάιζεθε ην Γεθέκβξην 1989. Σν αβάζηκν ηνπ ηζρπξηζκνχ γηα θνκκαηηθή 

απφθαζε, πέξαλ ησλ πην πάλσ «αηηεκάησλ» πνπ ζνβνχζαλ επί 2-3 ρξφληα, 

θαηαξξίπηεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Λεσλ. Αλσκεξίηεο δελ είρε ζπκθσλήζεη 

κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΤΝ, θαη είρε απνζηαζηνπνηεζεί. Οη ιφγνη ηεο απνρψξεζήο 

καο  ήηαλ θαζαξά απηνδηνηθεηηθνί ησλ 2-3 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

 Δπηζήκαλζε: Απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, είρε ζπκθσλεζεί φηη 

νη δ.ζ. ηνπ ζπλδπαζκνχ ζα ζπλέξρνληαη ΠΡΗΝ απφ θάζε δεκ.ζπκβνχιην, ψζηε 

λα πξνηείλνπλ ζέκαηα ή λα ζπδεηνχλ ζέκαηα πνπ πξφηεηλε ν δήκαξρνο θαη νη 

ππεξεζίεο, ψζηε λα βξίζθνληαη νη θαιχηεξεο ιχζεηο, ή λα γίλνληαη δηνξζψζεηο. 

Απηά ηα νλνκάδακε «πξνζπκβνχιηα» (ν θαλφλαο ίζρπε θαη επί Π.Σδηβαλίδε, δελ 

γλσξίδσ γηα παιαηφηεξα), θαη ππνζέησ θαη γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο δηνηθήζεηο. 

 Π Ρ Χ Σ Ο Β Ο Τ Λ Η Α   Π Ο Λ Η ΣΧ Ν    Α Λ Η Μ Ο Τ 

 ρφιηα: Σελ Άλνημε θαη Καινθαίξη ηνπ 1990, είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο 

γηα ηελ ίδξπζε κηαο απηνδηνηθεηηθήο θίλεζεο, απφ πξφζσπα πνπ ήηαλ εληαγκέ-

λα ζηελ Αξηζηεξά, θαη ηδίσο ζην ΤΝΑΠΗΜΟ θαη αλέληαρηνπο. Καη ιέγσ ηεο 



Αξηζηεξάο, δηφηη, θπξίσο, νη έρνληεο «ηξνθφ κεηέξα»/alma mater, ηδεψλ ηελ 

Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά, είραλ ηέηνηεο αληηιήςεηο γηα ηελ «Απηνδηνηθεηηθφηεηα» θαη 

ηελ «Απηνλνκία» ησλ δεκνηηθψλ θηλήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ θηλεκάησλ. 

Άιισζηε πιεζίαδαλ θαη νη δεκνηηθέο εθινγέο (Οθηψβξηνο 1990). Έηζη ηνλ Ηνχλην 

1990 κεηά απφ ζπγθέληξσζε ηδξχζεθε ε «Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ». 

Δθιέρηεθα επηθεθαιήο. Ακέζσο εθδφζεθε θη ε εθεκεξίδα «Παξέκβαζε», 

θηιφμελε θαη γηα δηαθνξεηηθέο απφςεηο. Απφ ζέζε αξρήο, φινη αιιά θαη εγψ, 

ζέιακε λα ιεηηνπξγνχκε ζπιινγηθά, κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν θαη δηαθάλεηα, γη απηφ 

θαη, ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο, ην Γεθέκβξην 1990 ζπληάμακε ηηο «Καηαζηαηηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο» ηεο θίλεζεο. Γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπη-

ηξνπήο, ζπληαζζφηαλ «Ζκεξήζηα δηάηαμε» γηα ηα δεηήκαηα, θαη πάληα κε ζέζε 

θαη γηα «άιια ζέκαηα». Γπζηπρψο ζψζεθε κφλν κία Ζκεξήζηα Γηάηαμε. Σελ ίδηα 

ηαθηηθή αθνινπζήζακε θαη ζηε πλεξγαζία. Γη απηή έρνπλ ζσζεί πνιιέο Ζ.Γ. 

 α) θείκελν δαθηπινγξαθεκέλν ζε γξαθνκεραλή, Γεθέκβξηνο 1990, κε 

ηίηιν «ρέδην. Καηαζηαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο ΠΠΑ, θαη 

άιιν ίδην, κε ζεκεηψζεηο γηα ζπκπιεξψζεηο, β) θείκελν ζπλέληεπμήο κνπ ζε 

θάπνηα εθεκεξίδα (κνπ έδσζαλ εξσηήζεηο, ηηο μαλάγξαςα, θαη απάληεζα. ην 

ηέινο γξάθσ: Σνπ Αξ.Θσκ. δεκ. ζπκβ ηεο Πξσηνβνπιίαο θιπ. Παξαθαιψ ΟΥΗ 

αξρεγνχ, ή επηθεθαιήο»,βα) εκεηψζεηο Γ.. Πξσηνβνπιίαο= 20.3.1997, κε 

νξηζκφ ζπλέρεηαο γηα 7.4.97, γ) Δθηππσκέλε ΖΓ/εηζήγεζε γηα ηελ 7.4.1997 κε 

ηίηιν «Γξάζε θαη Παξεκβάζεηο», δ) θείκελν, 13 ζει., ρσξίο ηίηιν κε απεχζπλζε 

«Πνιίηεο ηνπ Άιηκνπ» θαη κε ζεκείσζή κνπ «Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Δθηεισληζηψλ 

31.5.1998», άξα ζε ζπγθέληξσζε, κε αλαθνξέο ζε ζέκαηα απηνδηνηθεηηθψλ 

αξρψλ θαη ζηα κεγάια δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ε1) θείκελν 3 ζει., κε ηίηιν «Γηαθή-

ξπμε» θαη ρεηξφγξαθα 1, πξνο «Αιηκηψηεο», ε2) θείκελν 2 ζει. κε ίδην ηίηιν θαη 

ρεηξφγξαθα 2, ζπληνκεπκέλν, ε3) θείκελν 1,5 ζει., κε ίδην ηίηιν θαη ρεηξφγξαθα 

3, πεξηζζφηεξν ζπληνκεπκέλν. 

 

 



 Τ Ν Δ Ρ Γ Α  Η Α  ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ Άιηκν   

 ρφιηα: Ζ Αλαλεσηηθή Κηλ.Αιίκνπ/Αι. Αινχθνο, ζηα κεγάια δεηήκαηα 

(π.ρ. Παξαιία ΟΣΡΗΑ-ηαζνθσζηφπνπινο, Σξάρσλεο –έληαμε ζην ζρέδην κε 

θαηάξγεζε ηνπ ΓΠ 1994/95 Κ. Λαιηψηε, θαη επαλαθνξά ηνπ ΓΠ 1992 Αρηιιέα 

Καξακαλιή/ΜΑΚΡΟ/πνιπθαηάζηεκα, CONTINEΝT (Καξθνχξ), έληαμε ζην ζρέ-

δην ή ράξηζκα ηνπ πάξθηλγθ ζην Μαξηλφπνπιν;; θ.α.) ηαπηηδφηαλ κε ηε δηνίθεζε 

Αξγπξίνπ θαη νη δ.ζ. ηεο ςήθηδαλ ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Πνιιά κέιε/ζηειέρε 

θαη θίινη ηνπ ΠΑΟΚ είραλ ελαληησζεί ζηελ θαηάζηαζε απηή, θαη ππεξαζπηζηεί 

ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο ΠΠΑ, κε ζπκκεηνρή θαη ζπλαπνθάζεηο, ζε ζπγθελ-

ηξψζεηο, θηλεηνπνηήζεηο θιπ, γηα ηα ηνπηθά ζέκαηα. Γελ αλέρνληαλ ηηο επηινγέο 

Αι. Αινχθνπ. Χξίκαζαλ ηα πξάγκαηα θαη έηζη, γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ 1998 (εθιέρηεθε σο δήκαξρνο ν Αι. Αινχθνο), απνθαζίζακε λα 

ζπληδξχζνπκε θαη ιεηηνπξγήζνπκε ηε «πλεξγαζία Πνιηηψλ γηα ηνλ ΄Αιηκν» θαη 

ζπλερίζακε ηελ έθδνζε ηεο «Παξέκβαζεο». Ακέζσο κεηά ζπληάμακε ηηο θαηά-

ζηαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο καο (ζρέδην Οθηψβξην, νξηζηηθφ Ννέκβξην 1998). 

 Α.- ΣΑ ΠΡΟΖΓΖΘΔΝΣΑ θαη ε ΤΓΚΡΟΣΖΖ ηεο «πλεξγαζίαο». 

 ΣΑ ΠΡΟΖΓΖΘΔΝΣΑ: α) κλεκφλην,ρσξίο εκεξ., κε ηίηιν «ρέδην γηα ηε 

ζπδήηεζε κε Π» (ΑΟΚ) ελψ αθφκα δήκαξρνο είλαη ν Αξγ. Αξγπξίνπ (πξνθα-

λψο πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο αληηπξνζσπείαο), θαη ζπεκκέλν, θείκελν 

κε ηα θαη ηδίαλ ζέκαηα,  β) θείκελν ρσξίο εκεξ. θαη ππνγξαθέο, ηνπ ΠΑΟΚ 

Αιίκνπ, «Πξνο ηα κέιε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξαθείνπ» κε θνηλνπνίεζε «Σνκέα 

Απηνδηνίθεζεο, ΝΔ Β1 Αζήλαο, 2νΣνκεαθφ Γξαθείν, Σνπηθέο θαη ζεκαηηθέο 

νξγαλψζεηο Αιίκνπ, Γεκνηηθή πλέιεπζε», ζην νπνίν αλαγξάθεηαη: 

«…Αληίζεηα ηα άηνκα πνπ ζπγθξνηνχλ ηε δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ (= 

ΑΝΚΑ Αι.Αινπθ.) θαη απνηεινχλ ηε κείδνλα αληηπνιίηεπζε ΓΔΝ απνδείρηεθαλ 

αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πξννδεπηηθψλ πνιηηψλ πνπ ηνπο εκπηζηεχηεθαλ. 

ηα κεγάια ζέκαηα φπσο Κηήκα Σξάρσλεο θαη Παξαιία ηαπηίζηεθαλ κε ηηο 

επηινγέο ηνπ δεκάξρνπ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ, ζε ΑΝΣΗΘΔΖ κε ηελ εθπεθξαζκέλε 

άπνςε ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηνπ ΠΑΟΚ αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 



Κπβέξλεζεο καο (απφθαζε ππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ζπληξφθνπ Λαιηψηε γηα ην 

Κηήκα Σξάρσλεο). Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ 

Αιίκνπ, ηα πξφζσπα απηά (=Αι.Αι. θιπ) απνηεινχλ ηελ άιιε φςε ηνπ ίδηνπ 

λνκίζκαηνο», «Γπζηπρψο νη γέθπξεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηελ παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ ζην Γήκν Αιίκνπ θαη ην πλαζπηζκφ 

έρνπλ νξηζηηθά απνθνπεί φπσο άιισζηε έγηλε γλσζηφ κε δεκνζίεπκα ηνπ θνκ-

καηηθνχ εληχπνπ ηνπ πλαζπηζκνχ ΑΤΓΖ, ζηελ έθδνζε ηεο Πέκπηεο 26.2.1998 

ην νπνίν θαη επηζπλάπηεηαη», θαη αθνχ αλαθεξζνχλ ζε ηειενπηηθή ζπλέληεπμε 

πνπ δψζακε νη Αξγ-Αι.-Θσκ. ζην NEW CHANEL,ζην ηέινο «Γη απηφ πξνηεί-

λνπκε θαη ζηεξίδνπκε αλεπηθχιαθηα ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ ζπληξφθνπ γηαηξνχ 

Αιέμαλδξνπ Σξνβά . . .», γ) Αλαθνίλσζε ηεο 31.3.1998 ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ 

Π.Κ. Αιίκνπ, κε απφςεηο «Οη πξννδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο  δπλάκεηο 

ηνπ Γήκνπ, νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα κηα άιιε πνιηηηθή ζηνλ Άιηκν, πνπ 

ζα έρεη άμνλα έλα πξφγξακκα θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

αλάπηπμεο κε θέληξν ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ..», κε έληνλε θξηηηθή ζηνλ 

Α. Αινχθν/ ΑΝΚΑ, θαη,«Θεσξνχκε φηη, ελδερφκελε πξφθξηζε απφ ηε πιεπξά 

ηνπ ΠΑΟΚ ηεο δεκαξρηαθήο ππνςεθηφηεηαο ηνπ γηαηξνχ θ. Αι. Σξνβά, αλνίγεη 

ην δξφκν γηα ζπδήηεζε θαη πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε ησλ πξννδεπηηθψλ 

δπλάκεσλ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1998 ζηνλ ΄Αιηκν»,  

ΤΓΚΡΟΣΖΖ θαη ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: δ) «Γηαθήξπμε» πξνο «Αιηκηψηεο, Αιη-

κηψηηζεο» ηεο 23.6.1998 πνιηηψλ (ζε πνιιά αληίηππα απηήο ππνγξάθνπλ κε 

πξσηφηππεο ππνγξαθέο 65-70 πξφζσπα) ζηελ νπνία αθνχ γίλεη θξηηηθή ζε 

Αξγπξίνπ θαη Αινχθν, αλαθέξνπλ «Δκείο πνπ ππνγξάθνπκε ηε δηαθήξπμε απηή, 

πνπ αλήθνπκε ζην ΠΑΟΚ,ΓΖΚΚΗ, ΤΝΑΠΗΜΟ, Αλαλεσηηθή Αξηζηεξά ή πνπ 

είκαζηε πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ…», πξνηείλεηαη 

«Δθηηκνχκε ζεηηθά ηε κέρξη ζήκεξα αγσληζηηθή παξνπζία ηνπ δ.ζ. Αξ.Θσκ. ... 

Θεσξνχκε φηη ε ππνςεθηφηεηα θαη ε εθινγή ηνπ σο Γεκάξρνπ, απνηειεί εγγχε-

ζε ...θιπ», ε) πξφζθιεζε ηεο πλεξγαζίαο γηα ηελ 1.7.1998 ζην Κνληνπήγαδν 

«λα γηνξηάζνπκε ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλδπαζκνχ καο», ζη) θείκελν ραηξεηηζκνχ 

«Αγαπεηνί θίινη θαη ζχληξνθνη» θαη ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «1.7.1998 ζηελ ηα-



βέξλα Κνληνπήγαδν γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλδπαζκνχ», δ) δήισζε ηεο 4.7.1998 

ηεο Βαζηιηθήο Καξαγηάλλε, βνπιεπηίλαο ηνπ ΓΖΚΚΗ (θαη επί 20εηία θαζεγήηξηαο 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηνλ Άιηκν) γηα ππνζηήξημε ηεο «πλεξγαζίαο»,  ε) 

«Γηαθήξπμε» ηεο 19.6.1998, απφ «Δκείο, ηα κέιε ηνπ ΠΑΟΚ, ηα πξψελ κέιε 

ηνπ θαη νη θίινη ηνπ πνπ ππνγξάθνπκε…», θάλνπλ θξηηηθή ζε Αξγπξίνπ-Αινχθν, 

θαη «Δκείο, ινηπφλ πξαγκαηνπνηψληαο ηελ απφθαζε ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξα-

θείνπ ηνπ ΠΑΟΚ γηα επξχηεξεο ζπλεξγαζίεο ελφςεη ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαινχκε φια ηα Γεκνθξαηηθά θφκκαηα, ηνπο θνξείο θαη 

ηνπο πνιίηεο ζε ζπλεξγαζία, γηα λα θηίζνπκε φινη καδί ηνλ Άιηκν ηνπ 21νπ 

αηψλα», ππνγξάθνπλ, εθηφο απφ άιινπο, νη άκκπ Αζθνχξ, Βαζηιηθή Βεξπθά-

θε, Παλαγηψηεο Βαραβηψινο, Νέιιε Γηαλλνπνχινπ, Εαθπλζηλφο Θσκάο, Ενχθα 

Βαζηιηθή, Γηάλλεο Πξαζηψηεο, ηεθαλάθεο Υξήζηνο, Φάξνο Μαλψιεο, Υξνλφ-

πνπινο Γηψξγνο, Φαζάο Υάξεο θ.α., κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «απνζχξ-

ζεθε ε ππνγξαθή ηεο Μπάξνπ Ρίθαο, (=θαη κεηά) απνζχξζεθε απφ ηε θπθιν-

θνξία», ζ) ζρέδην κε ηίηιν «πκθσλεηηθφ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ πξννδεπηηθψλ 

δπλάκεσλ Αιίκνπ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 11εοΟθησβξίνπ 1998» κε ηε 

ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Γελ ππνγξάθηεθε» (αξθεζηήθακε ζε πξνθνξηθή ζπκ-

θσλία θαη ζπιινγηθή επίιπζε ησλ αλαθπνκέλσλ δεηεκάησλ, πνπ ηεξήζεθε), η) 

θείκελν νκηιίαο κνπ εθ κέξνπο ηεο πλεξγαζ., 6 ζει. κε αλαθνξά «Ζ πξψηε 

Κπξηαθή ησλ εθινγψλ έρεη πεξάζεη» θαη ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Β‘ ΚΑΠΖ 

14.10.1998 ζπγθέληξσζε ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ κεηά ηηο εθινγέο», ηα) 

αλαθνίλσζε ηεο ΤΝΔΡΓ. κε εκεξνκελία 14.10.1998, κε θαηαθιείδα «ε. Με 

βάζε ηα παξαπάλσ, θαη ζεβφκελνη θαη εκπηζηεπφκελνη ηνπο πνιίηεο πνπ καο 

ςήθηζαλ, ζεσξνχκε φηη έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ επζχλε, κε ηα πνιηηηθά θξηηή-

ξηα πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη θαη ηε γλψζε θαη πείξα ηνπο, λα θάλνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο ζηηο επαλαιεπηηθέο εθινγέο ηεο 18.10.1998» (= θαηά ζπλείδεζε 

ςήθνο), ηβ) θείκελν κε ηίηιν «ΤΝΔΡΓΑ. ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ Άιηκν, ΚΑΠΖ 

16.11.1998» γηα ελεκέξσζε κεηά ηηο εθινγέο, ηγ) θείκελν κε ηίηιν «Πνι. Κέληξν 

Γ.Αι. 17.12.98» εηζήγεζε ζε ζπλέιεπζε, ηδ) επηζηνιή ηεο ΑΝΚΑ-Αι.Αινχθνπ 

ηεο 18.12.1998 πξνο ηε ΤΝΔΡΓ.κε ηελ νπνία δειψλνπλ φηη «εθηηκνχκε θαη 

πηζηεχνπκε φηη ρξεηάδεηαη ε ζχγθιηζε φισλ ησλ δπλάκεσλ . . . Γη απηφ ζαο 



θαινχκε ζε δηάινγν ζηελ αλαδήηεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, θαη ηε θαηάξηηζε κηαο 

θνηλήο πξννδεπηηθήο πξνγξακκαηηθήο πξφηαζεο –πιαίζην γηα ην Γήκν καο …. 

(θαη ε παξάηαμε) πξνηείλεη ηε ζπγθξφηεζε δηαπαξαηαμηαθνχ πξνεδξίνπ…», ηε) 

επηζηνιή-απάληεζε ηεο ΤΝΔΡΓ. πξνο ηελ ΑΝΚΑ ηεο 21.12.98, κε ηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη «Δθηηκνχκε σο ζεηηθή ηε δηάζεζε ηελ νπνία έρεηε γηα ζπγθξφηεζε 

δηαπαξαηαμηαθνχ πξνεδξείνπ» (αιιά, ζα δηεθδηθήζνπκε ζέζε ηαθηηθνχ θαη αλα-

πιεξσκαηηθνχ ζηε Γεκ. Δπ., θαη ν λφκνο δελ επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη δ.ζ. 

ζην Πξνεδξείν), αλαθεξφκαζηε ζην δηάινγν θαη «..πξνηείλνπκε λα ζπλαληεζνχλ 

αληηπξνζσπείεο ησλ παξαηάμεψλ καο ηελ 23.12.98 ή ηελ 28.12.1998 ή φπνηαλ 

άιιε εκέξα. . ..», θαη ηε1= ζρέδην ηεο απάληεζεο απηήο κε δηνξζψζεηο, ηζη) 

θείκελν κε ηίηιν «Θέκαηα πξνο ζπδήηεζε κε ΑΝ. ΚΗΝ. ΑΛΗΜΟΤ», άγλσζηνπ 

ζπληάθηε, σο νδεγφ γηα ηε ζπλάληεζε, ηδ) επηζηνιή ηεο ΑΝΚΑ ηεο 28.12.1998 

πξνο ηε ΤΝΔΡΓ. κε ηελ νπνία «Λππνχκαζηε εηιηθξηλά γηα ηελ απφθαζή ζαο 

λα κε ζπκκεηέρεηε ζην δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν… . απνξνχκε γηα ηελ 

πξνηίκεζε δηεθδίθεζεο θαη ηεο αλαπιεξσκαηηθήο ζέζεο  ηεο Γεκ. Δπ. . . .κε 

ηδηαίηεξε ραξά δηαβάζακε ηελ επίζεκε απνδνρή ζαο γηα ην δηάινγν απηφ …. 

Σέινο γηα ην ρξφλν έλαξμεο ηνπ δηαιφγνπ, απηφο ζπλδέεηαη κε ην θφξην ησλ 

πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ πνπ καο ζψξεπζε ε απεξρφκελε δηνίθεζε Αξγπ-

ξίνπ, αιιά θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο καο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ 

λέσλ καο θαζεθφλησλ. Χζηφζν ν ρξφλνο απηφο δελ παξαπέκπεηαη ζην αφξηζην 

κέιινλ, αιιά ζχληνκα ζα έρεηε ηε ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζή καο».  

ρφιηα: Πεξηηηφ λα ζεκεηψζσ φηη ε πξφζθιεζε απηή ΟΤΓΔΠΟΣΔ καο ήιζε !!,  

ηε) επηζηνιή ηεο ΓΖΑ/Αξγ. Αξγπξίνπ πξνο ηελ ΑΝΚΑ/Αι. ηεο 21.12.1998, 

φπνπ γηα ην δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν ππελζπκίδεη φηη «είρε πξνηαζεί θαη απφ 

ηε παξάηαμή καο ηφζν ην 1990 θη είρε απνξξηθζεί, φζν θαη ην 1994, αιιά δελ 

θαηέζηε εθηθηή ιφγσ ηεο κνλνεδξηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Πξσηνβ.Πνι.Αι. θαη 

ηεο πξνηηκήζεσο ηνπ θ. Αξ.Θ. λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεκ. Δπηηξνπή»,  ηζ) νκηιία 

καο γηα ηελ «Δγθαηάζηαζε 1.1.1999» (ηεο λέαο δεκνηηθήο αξρήο),  



θ) θείκελν κε ηίηιν «Γήισζε ησλ δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ.ΠΟΛ.ΑΛ. Υξ. ηεθα-

λάθε θαη Αξ. Θσκ.» κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Γεκαηξεζίεο 3.1.1999», φηη 

«επηθξνηνχκε ηελ πξφζεζε γηα ζπγθξφηεζε δηαπαξαηαμηαθνχ πξνεδξείνπ, φηη 

ζα ζεσξνχκε απηφ δηαπαξαηαμηαθφ έζησ θαη αλ ζπλζέηεηαη απφ εθπξνζψπνπο 

ησλ δχν παξαηάμεσλ», φηη «Γεζκεπφκαζηε ζε πεξίπησζε πνπ δεισζεί δεζκεπ-

ηηθά ηψξα απφ ηηο δχν παξαηάμεηο φηη ζπκθσλνχλ ζηε ζχλζεζε δηαπαξαηαμηα-

θνχ πξνεδξείνπ . . . εκείο ζα ςεθίζνπκε ζεηηθά. . . φπνηνλ δ.ζ. θαη αλ ππνδείμεη 

θάζε παξάηαμε», θα) επηζηνιή ηεο ΤΝΔΡΓ.ΠΟΛ.ΑΛ. ηεο 26.1.1999 πξνο ηνλ 

Αζαλάζην-άθε ρίδα (πνπ ήηαλ κέινο ηεο πλεξ.), φηη πξνηάζεθε απφ ηνλ Αι. 

Αινχθν σο κέινο ηνπ Γ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, δηφηη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε απηφλ 

είρε απνδερζεί ην δηνξηζκφ, φηη έηζη ζηέξεζε ζηελ παξάηαμή καο ηελ εθπξνζψ-

πεζε απφ ην Γηακαληή ηεθ. σο είρε απνθαζηζηεί απφ ηε πλη.Δπ. (ζεκ=ελψ ε 

πάγηα ηαθηηθή ήηαλ ε θάζε παξάηαμε ησλ κεηνςεθηψλ, λα πξνηείλεη ηνλ εθπξφ-

ζσπφ ηεο, ν Αι. Αι. ΓΔΝ δερφηαλ ηελ πξφηαζε ηεο ΤΝΔΡΓ., δηφηη ηζρπξηδφηαλ 

θαηά ηξφπν πνιηηηθά αήζε, φηη κε ην δηνξηζκφ ηνπ Αζ.ρίδα, εθπξνζσπείηαη ε 

παξάηαμή καο, δει. λα πξνηείλεη απηφο γηα εκάο, αληί θαη πξηλ απφ εκάο!) θαη 

ηνπ δεηνχζακε (=ηνπ ρίδα) λα παξαηηεζεί απφ ην Γ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, πξάγκα ην 

νπνίν δελ έθαλε, έρνληαο θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ, θαη κε βάζε απηέο κηα πνιηηηθή 

απξέπεηα, θβ) επηζηνιή ηεο ΤΝΔΡΓ. ηεο 26.1.1999 πξνο ην Γηάλλε Ηγγιέζε, 

πνπ είρε πξνηαζεί απφ ηνλ Αι.Αι. σο κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΚΑΠΖ, αληί γηα εκάο, θαη καο ζηέξεζε ηελ εθπξνζψπεζή καο απφ ην Υξ. 

ηεθαλάθε. Χο εάλ δελ θαηαιάβαηλαλ νη ρίδαο-Ηγγιέζεο φηη ν Αι. Αι. ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχζε θαηά ηξφπν αήζε, κε ζθνπφ λα κεηψζεη πνιηηηθά ηε ΤΝ. (εκ 

= Μεηά απφ απηά πνπ έθαλαλ νη ηεο δηνίθεζεο Αι.Αι., είραλ «παξαβεί» ηηο 

(ηάρα, θαη ιεθηηθέο κφλν) δεζκεχζεηο ηνπο γηα δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θιπ.), θαη 

δελ είραλ ηελ αμηνπηζηία γηα λα νξίζνπλ εκεξνκελία γηα ζπλνκηιίεο !!), θγ) 

θείκελν ηεο ΤΝΔΡ. ηεο 5.4.1999, κε ηίηιν «Αλαθνίλσζε» φπνπ θαηαγγέιινληαη 

ηα πην πάλσ, θαη αξρηθφ ζρέδην ζην νπνίν έγηλαλ δηνξζψζεηο/ ζπκπιεξψζεηο. 

ρφιηα: εκεησηένλ γηα ηελ Ηζηνξία, φηη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 12.1.1995 

ηνπ Γ γηα ην δηνξηζκφ ζηα ΝΠ ηνπ Γήκνπ (δηνίθεζε Αξγπξίνπ), ν Αι.Αινχθνο 



ππνζηήξηδε (ζπλεκκέλα πξαθηηθά ζει.9) «. . . Άιινηε (=ηελ πεξίνδν ηνπ ΒΞΓ) ε 

ινγηθή απηή ήηαλε παξαηαμηαθή, άιινηε  … γεληθφηεξεο απνδνρήο. Ζ άπνςε 

πνπ έρεη ε ΑΝΚΑ ζαλ λέα παξάηαμε – θαη είλαη ε ζέζε ηεο απηή θαη ζα ηελ ππν-

ζηεξίδεη ΠΑΝΣΑ--, (είλαη)φηη ζηα Ν.Π. ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη 

αλαινγηθά απφ ηηο παξαηάμεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζην Γ.. . .  κσο ηηο φπνηεο 

θηλήζεηο ζέιεη λα θάλεη ε Γεκνηηθή Αξρή, δε λνκίδσ ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ, ΝΑ 

ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΑΝΖΚΟΤΝ ζηελ ΑΝΣΗΠΟΛΗΣΔΤΖ, παξά ηα 

πξφζσπα ηα νπνία αλήθνπλ ζηε Γηνίθεζε..», θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 23.1.1997 

γηα ην ίδην ζέκα(πξαθηηθά ζ.70) «…Δδψ ινηπφλ ππάξρνπλ ηα εμήο δεδνκέλα: Ζ 

ΚΑΘΔ παξάηαμε ΠΡΟΣΔΗΝΔΗ ηνπο ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΣΖ γηα λα ζπκκεηέ-

ρνπλ…» (ε ζπδήηεζε ήηαλ γηα ην Πνι.Κέληξν). εκ= ια απηά, πνπ ηάρα ήηαλ 

«αξρέο» ηεο θίλεζεο, μεράζηεθαλ θαη απνδείρηεθαλ «απινί ερνχληεο θαη θχκβα-

ια αιαιάδνληα» φηαλ έγηλαλ δηνίθεζε. Αθνχ ζπκπεξηθέξζεθαλ δηαθνξεηηθά.  

θδ) Θέκαηα ΖΓ γηα «ζπλεδξίαζε πλη.Δπ. ηεο 5.4.1999» κε ζπκπιεξψζεηο, θε) 

θείκελν ηεο 14.10.99 ηνπ ηακ. Παπαζαλαζίνπ «Θέκαηα γηα ζπδήηεζε ζηε 

πλη.Δπ. ηεο 14.10.99», θζη) Θέκαηα ΖΓ ηεο 6.5.1999, θδ) έγγξαθν ηεο ΓΖΑ-

Αξγπξίνπ ηεο 12.9.99 πξνο ην Γήκαξρν Αι.Αι., φηη ΓΔΝ απνδέρεηαη πξφζθιε-

ζε γηα ΚΑΣ ΗΓΗΑΝ ζπδήηεζε γηα ηελ Παξαιία, θαη ηνλ θαιεί λα θέξεη φπνην ζέκα 

ζην Γ.., θαη επηζηνιή ηνπ Αξγ.Αξγ. ηεο 14.7.99 πξνο ηε ΤΝΔΡΓ. φπνπ 

επηζπλάπηεη ην πην πάλσ έγγξαθν, θε) «ΤΝΔΡΓ.= πληνλ. Δπηηξνπή ηεο 

1.2.2000 – Παξαηεξήζεηο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2000» θαη «Γελ έρεη θνλδχιηα 

γηα ηα αθφινπζα έξγα + κειέηεο», θε) ρεηξφγξαθν η. Παπαζαλαζίνπ κε ηίηιν 

«Πξνβιήκαηα θαη Θέκαηα» γηα ηε πλη.Δπ., θζ) «Θέκαηα Ζ.Γ. γηα ηε πλη.Δπ.» 

ησλ 8.6.2000, 7.11.2000, ι) θείκελν κε ζεκείσζε «1.1.2001 Γελ εθθσλήζεθε»  

κε δηαηχπσζε απφςεσλ γηα ηελ έλλνηα ηεο «Γεκνθξαηίαο κε ζπλαηλέζεηο», ια) 

«Γήισζε γηα ηηο Γεκαηξεζίεο, ησλ δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ. Υξήζηνπ ηεθαλάθε θαη Α. 

Θσκ.»,κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Ηαλνπάξηνο 2001», κε ίδηα ζέζε γηα ηα ζέκαηα 

δηαπαξαηαμηαθνχ θιπ,  ιβ) «Θέκαηα ΖΓ γηα .Δπ» ησλ 8.7.2002 κε ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε ζηε 2ε ζειίδα, νλνκάησλ, γηα ηνλ επηκεξηζκφ επζπλψλ γηα ηα «Πξν-

γξάκκαηα», «Οηθνλνκηθά», «Οξγαλσηηθά», ηεο 13.11.2002, ιγ) θείκελν ηακ. 



Παπ. κε ηίηιν «Ακεζεο απνθάζεηο θηλήζεηο θαη πξννπηηθέο ηεο «πλεξγαζίαο» 

ηεο 13.11.2002, ιδ) «Θέκαηα ΖΓ πλη.Δπ.» ησλ 17.12.2002, 22.12.2002, 

7.1.2003 (γηα ζπκκεηνρή ζε ΝΠ Γήκνπ, δηνίθεζε Κ. Μαληδ.) θαη «Μλεκφλην 2εο 

ζπλάληεζεο ….1.2003» (πάιη γηα ζπκκεηνρή ζε ΝΠ Γήκνπ), θαη, «πξφηαζε γηα 

ηηο δεκαηξεζίεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζηα Γ ησλ ΝΠΓΓ+ΝΠΗΓ ηνπ Γήκνπ», θαη 

ζρέδην Αλαθνίλσζεο, Ηαλνπάξηνο 2003 (κεηά δηφξζσζε ηνπ 2002) ηεο πλεξγ. 

κε «Θέκα: πγθξφηεζε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ ΝΠ ηνπ Γήκνπ» ζηελ 

νπνία ραηξεηίδνπκε ηε βνχιεζε γηα ΜΖ κνλνπαξαηαμηαθή απφιπηε πιεηνςεθία 

ζηα ΝΠ, παξακέλνπκε παξάηαμε πξνγξακκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ζπλεπψο 

***φρη ζηε ζπλδηνίθεζε, *** φρη ζηελ πξνλνκηαθή ζρέζε ηεο παξάηαμήο καο κε 

ηε δηνηθνχζα (Κ.Μαληδνπξάλε) θαη φρη πξνλνκηαθή παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηα 

ΝΠ (δηφηη ειέρζε θαη απηφ θαη ην απνξξίςακε ακέζσο), θαη, θαηαζηάζεηο κε ηίηιν 

«Μέιε Γ θη Δπηηξνπψλ δηεηίαο 2001-2002»,  ιδ.1) θείκελν «Οκηιία Αξ.Θ., σο 

επηθεθαιήο ηεο ΤΝΔΡΓ. ηε 1.1.2003… θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκν-

ηηθψλ αξρψλ ζηελ αίζνπζα Γ (νδφο Φαλ Βάτθ), σο θαη θείκελν «Δηζήγεζε Αξ. 

Θσκ. ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο 18.6.2003 ζην ζέκα: «Δλεκέξσζε θαη 

ζπδήηεζε γηα ηε γεληθφηεξε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ πνπ παξέιαβε ε λέα δεκνηηθή αξρή», ιε) «Θέκα-

ηα ΖΓ πλη.Δπ.» ηεο 20.2.2003, ιζη) θείκελν ηεο 7.7.2003 (απφ έλδεημε 

ηειενκνηνηππίαο ηνπ ΤΠΔΘΟ, άξα απφ ηάζε Γεσξγφπνπιν) κε ηίηιν «Σα 

Οηθνλνκηθά» (=ηεο ΤΝΔΡΓ), κε ζπλεκκέλν θαηάινγν/ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ, ιδ) «Θέκαηα ΖΓ ηεο πλη.Δπ.» ησλ 7.7.2003, 17.7.2003, 10.11.03, 

19.4.2004, 27.4.2004, ιε) θείκελν κε ηίηιν «Δηζήγεζε 04.05.2004» (δηνίθεζε Κ. 

Μαληδνπξάλε) κε πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο δνπιεηάο καο (άγλσζηνο ζπληά-

θηεο, ίζσο ηάζεο Γεσξγφπνπινο), ιε) «Θέκαηα ΖΓ πλη.Δπ.» ησλ 24.6.2004, 

ιζ)  επηζηνιή ηεο 24.7.2004 ηνπ η. Παπαζαλαζίνπ πξνο ηε πλη.Δπ., κε 

επηζεκάλζεηο θαη παξάπνλα γηα ηε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε θαη ηελ απνρψξεζή 

ηνπ, φηη ηνχην δελ ζεκαίλεη απνρψξεζε απφ ηε ΤΝΔΡΓ. πνπ είλαη αλαγθαία ε 

παξνπζία ηεο, εγρεηξίδεη 100 επξψ πξνο ελίζρπζε θιπ, κ) «Θέκαηα ΖΓ πληνλ. 

Δπηηξ.» ησλ 14.9.2004, 21.9.2004, κα) αίηεζε Αξ.Θσκ.-ΤΝΔΡΓ. ηεο 23.9.04 

πξνο ην Γ ηνπ Πνιηη. Κέληξνπ, γηα παξαρψξεζε αίζνπζαο ηελ 25.10.2004, κβ) 



θείκελν νκηιίαο κνπ κε ηίηιν «πγθέληξσζε ηεο 25.10.2004 ζην Πνι.Κέληξν 

19.30» κε έληνλε θξηηηθή ζηε δηνίθεζε Μαληδνπξάλε θιπ, κγ) «Θέκαηα ΖΓ 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο» ησλ 16.11.2004.  

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) δχν θσηφ Γεθεκ. 1998, νη Υξ.ηεθ. θαη Αξ.Θ. ππνγξά-

θνπλ ην πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηνπο, β) ζπγθέληξσζε ζην Πνι.Κ. 2001 δχν 

θσηφ, Αξ.Θσκ., Μαλ.Φάξνο, Υξ.ηεθ., γ) ζπγθέληξσζε Πνι.Κ. 25.10.2004 δχν 

θσηφ Αξ.Θ., Μαλ. Φάξνο, Αλδξ.Κνλδχιεο, π. Δπζηξαηίνπ, Βιάζζεο Παχινπ, 

δ) ζπγθέληξσζε «ςεθνδειηίνπ» ΤΝΔΡΓ. 24.5.2005 Πνι.Κ., Θσκ-Παπαγηαλ-

Παχινπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά Αλδξέαο Κεζζέο (άζπξν πνπθάκηζν), Μνζρνχ-

ια Καξαγηαλλάθε,Λέλα Παπαγηαλ.(ην θεθάιη ηεο), Μηράιεο θνχξηεο (ζηξακέλν 

θεθάιη), Κψζηαο Πνληηθφο θ.α. θαη θάησ δεμηά (κηζφο, πιάηε) Θέκεο Γαιέδηνο. 

Φσηνγξαθία απφ ζπλεδξίαζε Γ γηα έθηαθην ζέκα (αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη 

βήκα): αξηζηεξά ζηα ζεσξεία Γεκ. Σδψηδνο, Απνζη. ηψδνο (ΚΚΔ), ζηελ θάησ 

ζεηξά Μηρ.Αξγ., Π. Σδηβαλίδεο θ.α. θαη άιιε κε Α.Θ. νκηιεηή, παξαθνινπζεί ν 

Ζξαθιήο Λάκπξνπ, δεμηά Σζακπαξιήο-Κσλζηαληηλίδεο (άξα δεκαξρία Α.Αξγ.). 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ απφ Κάξνιν Κνχλ (θνηλή εθδήισζε κε άιινπο Γήκνπο, 

πξνθαλψο γηα ζέκα Παξαιίαο): α) Α.Θ. ζην βήκα, δεμηά πξφεδξνη άιισλ Γ 

ήηνη Πάλνο Καξαηδάο (κε κπνπθάλ) Αξγπξνχπνιεο, άγλσζηνο, Ησζήθ Κσλζηα-

ληηλίδεο (Αιίκνπ), άγλσζηνο, β) Α.Θ. ζην βήκα, γ) Α.Θ. κε Γφκλα Γαζθαιάθνπ. 

*** ΒΟΜΒΑΡΓΗΜΟΗ ζε ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΑ: α) ζρέδην Φεθίζκαηνο ηεο πλεξγ. 

γη απηνχο (δελ έρσ ην ηειηθφ πνπ ςεθίζηεθε απφ ην Γ), β) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ 

πνξείαο γηα ηελ επίζεζε θαηά ηεο Γηνπγθνζιαβίαο ηελ 3.4.1999, κεηά απφ νκφ-

θσλε απφθαζε Γ.. (βι.»Παξεκβ» Μαξη-Απξ.1999) απφ Γσδεθαλήζνπ έσο 

Θνπθπδίδνπ. α) ρσξίο πεξηπνιηθφ: πξψηε ζεηξά: Ησ. Σαξαζηάδεο, Βίθε Καξα-

γηάλλε (βνπιεπηήο ΓΖΚΚΗ) Αι. Αινχθνο, Θ. Γαιέδηνο (κε ληνπληνχθα), Ρνχια 

Βξάλε, Δπγελία Εαθπλζηλνχ (κε πηθέηα), δεχηεξε ζεηξά ε ζχδπγνο ηνπ Γηάλλε  

Παπαδεκεηξίνπ, ηερληθνχ Γήκνπ, Γηψξγνο Μαληίθνο (κε πηθέηα), η. Γηακαληήο 

θ.α., δεμηά 3ε ή 4ε ζεηξά Γηάλλεο Ηνξδάλεο, Νίθνο Σζακπαξιήο, πην πίζσ 

Βαζίιεο Γακηαλφο (κε πηθέηα) θ.α. β) 2 κε πεξηπνιηθφ αξηζηεξά ηελ ίδηα ζηηγκή, 



γ) κε πεξηπνιηηθφ δεμηά, γ) ηξαβεγκέλε απφ πίζσ, δεμηά θάησ ηάζεο Γεσξγφ-

πνπινο (θξαηά δηπισκέλεο θφιιεο θαη θνξάεη πηθέηα) θαη Γεκ.Γφγθαο, δ)απφ 

πίζσ, Νηθ.Αλαγλψζηνπ (ζαθάθη-ηδίλ) θαη Υξ. Νηθνιάνπ (κε θαζθέην), ε) ηειείσκα 

Υξήζηνο Νηθνιάνπ, Νίθνο Αλαγλψζηνπ θαη άιινη (βι. «Π» Μαη-Απξ.1999). 

ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΜΔΛΧΝ: κγ) ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ηεο πλ.Πνι.Αι., Ννέκβξηνο 

2004, κε ηα νλφκαηα ΟΛΧΝ =θαη ησλ 11 κειψλ ηεο πλη.Δπ. ήηνη θαη αιθαβε-

ηηθή ζεηξά Γεσξγφπνπινο ηάζεο, Γηαλλνπνχινπ Νέιιε, Γηακαληήο ηέθαλνο, 

Δπζηξαηίνπ πχξνο, Θσκφπνπινο Αξ., Κνλδχιεο Αλδξέαο, Κσζηακπάξε νθ., 

Παπαγηαλλφπνπινο ηαχξνο, Παχινπ Βιάζζεο, ηεθαλάθεο Υξήζηνο, Φάξνο 

Μαλψιεο, φηη «.. κεηά ηελ αλνηρηή ζπγθέληξσζε ηεο 25.10.2004 ζπλερίδεη . …», 

«Βαζηθή αξρή θαη πάγηα επηδίσμε ηεο ΤΝΔΡΓ. είλαη θαη παξακέλεη ε πξνζπά-

ζεηα γηα ηελ ελφηεηα ησλ πνιηηψλ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ καο 

. . . ηα πιαίζηα απηά, φρη κφλν απνδέρεηαη ΑΛΛΑ θαη επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία 

κε άιιεο δεκνηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο, ζπιιφγνπο, θηλήζεηο πνιηηψλ …. 

θιπ .... ηα πιαίζηα απηά ζα ιάβνπκε ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο ην πξνζερέο 

δηάζηεκα …», κδ) εθηππσκέλν ζρέδην ηεο «αλαθνίλσζεο» κε δηνξζψζεηο, θαη 

αξρηθά ζρέδηα απηήο, κε) θείκελν ρσξίο εκεξ., νχηε νλφκαηα, «Δκείο ηα ζηειέρε 

θαη κέιε ηεο αλεμάξηεηεο απηνδηνηθεηηθήο παξάηαμεο «πλ.Πνι.Αι.». . …», κζη) 

«Θέκαηα ΖΓ πλη.Δπ.» ησλ 28.12.2004, κδ) «Γήισζε ησλ δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ. 

Αξ. Θ. θη Αλδξέα Κνλδχιε, θαηά ηηο δεκαηξεζίεο ηεο 2.1.2005» γηα ην δηαπαξα-

ηαμηαθφ πξνεδξείν θαη ηε Γε.Δπ. (ππήξρε πξφβιεκα δηφηη πξφηεηλε εθπξφζσπν 

θαη ε επίζεκε ΑΝΚΑ/ Αι.Αι., ΑΛΛΑ ΚΑΗ νη απνζρηζζέληεο απφ ηελ παξάηαμε 

Οξθαλφο θιπ) φηη ζα ςεθίζνπκε ιεπθφ γηα λα κε ζεσξεζεί φηη επλννχκε ηνλ 

έλα ή ηνλ άιιν θιπ. εκείσζε: Παξά ηε ζπκθσλεκέλε θαη απνθαζηζκέλε απφ 

ηε πλη. Δπ. ζηάζε καο, ηελ νπνία αλέγλσζα θαηά ηε ζπλεδξίαζε, ρσξίο θαλέ-

λα πξντδεαζκφ κνπ, ν Αλδξ.Κνλδχιεο ςήθηζε ηνλ ππνςήθην πνπ ππέδεημε ν 

Οξθαλφο. Σν δεχηεξν θχιιν/ζειίδα έρεη ειαθξψο παξαιιάζζνπζεο δηαηππψ-

ζεηο (γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί αλάινγα κε ην άλ νη ινηπνί απνζρηζζέληεο, ζα 

δήισλαλ ζηήξημε ζηελ πξφηαζε Οξθαλνχ ή φρη), κδ) «Θέκαηα ΖΓ πλη.Δπ.» 

ηεο 14.1.2005, κε) ζρέδην ςεθίζκαηνο γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο 14.1.2005 ηνπ 



η.Παπαζαλαζίνπ, κζ) πξφζθιεζε ηεο 21.1.2005 ησλ Παπαζαλαζίνπ η., 

Φάξνπ Μαλ., ηεθαλάθε Υξ., Γηαλλνπνχινπ Νέι., Κσζηακπάξε νθ., Κνλδχιε 

Αλδ., κε ηίηιν «Κάιεζκα ησλ κειψλ ηεο πλη.Δπ. ηεο πλεξγ.Πνι. Αι.» γηα ηελ 

23.1.2005, ζην έλα αληίηππν κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε η. Γηακαληή «Μνπ 

έζηεηιαλ ην fax ζην γξαθείν κνπ ρζέο βξάδπ (Παξαζθεπή) ηέθαλνο», ι) «Αλα-

θνίλσζε», σο ζρέδην ηνπ ηάζε Γεσξγφπνπινπ (απφ ηε ηειενκνηνηππία πξνθχ-

πηεη φηη ήηαλ ηεο 27.1.05) κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «ρέδην ηνπ ηάζε, Γελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε» ζηελ νπνία αλαθνηλψλεηαη ζηνπο πνιίηεο φηη «δελ ππάξρεη 

ζχκπησζε απφςεσλ» γηα ζέκαηα ζπλεξγαζηψλ θιπ, θαη γηα ηα αμηφπηζηα πξφ-

ζσπα, κε δήισζε απνρψξεζεο «απνραηξεηψληαο θηιηθά θαη εηιηθξηλά ηνπο 

κέρξη ζήκεξα ζπλεξγάηεο θαη θίινπο καο», ια) θείκελν ησλ πην πάλσ πξνζθα-

ινχλησλ, κε ηίηιν «ΔΗζήγεζε 23.1.2005» κε δηφξζσζε «30.1.2005», ζην νπνίν 

επηθαινχληαη παξάπνλα γηα κε ηήξεζε ζπκθσληψλ, κηινχλ «γηα κεξνιεςία θη 

απζαηξεζία απφ ηνλ Αξ. Θ. ήζαλ ηα κφλα πνπ δελ πεξηκέλακε!! Καη εθθξάδνπκε 

ηελ έθπιεμή καο θαη ηελ απνγνήηεπζή καο», θαη φηη θαθψο, νη ζπλνκηιίεο ηηο 

νπνίεο είραλ κε ηνλ Οξθαλφ (= ρσξίο ηε γλψζε θαη έγθξηζε ηεο πλη.Δπ.), 

«ραξαθηεξίζηεθε απζαίξεηα σο πξφζεζε δηάζπαζεο, γη απηφ, δελ ζπδεηάκε 

πεξαηηέξσ» θαη άιια, ιβ) ζρέδην απφθαζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο πλη.Δπ. 

10.2.2005 κε ην νπνίν δηαδειψλεηαη ε αληίζεζε ζηε δηνίθεζε Μαληδνπξάλε, ε 

επηδίσμε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο δπλάκεηο, ε απνδνθηκαζία ηεο ζηάζεο ηνπ 

Α. Κνλδχιε θαηά ηηο δεκαηξεζίεο, θαη φηη «νη απξνγξακκάηηζηεο ζπλαληήζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο κειψλ ηεο πλη.Δπ. κε άιιεο θηλήζεηο…θιπ, δελ έρνπλ ηε ζπλαίλε-

ζε θαη δελ εθθξάδνπλ ηε πλη.Δπ. Οη ζπλαληήζεηο απηέο ζα γίλνπλ άκεζα κε 

ζπληεηαγκέλν ηξφπν», ιγ) θείκελν ηεο 14.2.2005 «πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

κέιε ηνπ Γ.. Αιίκνπ» πνπ αλέγλσζε ν Α. Κνλδχιεο ζηε ζπλεδξίαζε, ηελ ππν-

γξάθνπλ νη Μαλ. Φάξνο, Υξ. ηεθαλάθεο, Ν. Γηαλλνπνχινπ, . Κσζηακπάξε, 

Α. Κνλδχιεο (φρη ν η.Παπαζαλαζίνπ), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη «εκκέλνπκε 

ζηηο ζέζεηο καο θαη ηηο αξρέο καο γηα ηα δεηήκαηα ηνπ δήκνπ, δηαθσλνχκε φκσο 

ξηδηθά κε πξαθηηθέο θαη ηαθηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Πξσηνβνπιίαο θη απνθιίλνπλ απφ ην πλεχκα ηεο πλεξγαζίαο», 

θαη «δειψλνπκε φηη εθεμήο δελ εθπξνζσπνχκεζα απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 



ςεθνδειηίνπ. πλερίδνπκε ηε δεκνηηθή καο δξαζηεξηφηεηα σο αλεμάξηεηνο 

απηνδηνηθεηηθφο ζρεκαηηζκφο θαη εθπξνζσπνχκεζα ζην Γ.. απφ ηνλ αλεμάξ-

ηεην πιένλ δ.ζ. Α. Κνλδχιε», ιδ) «Γήισζε Αξ.Θσκ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

επηθεθαιήο ηεο πλεξγ.Πνι.Αι. ζην Γ ηεο..» (θελή εκεξνκελία, δηφηη δελ γλσ-

ξίδακε πνηα εκεξνκελία ζα δεκνζηνπνηεζεί ην πξνεγνχκελν θείκελν απφ ηνλ Α. 

Κνλδχιε), κε ηελ νπνία δειψλεηαη φηη «ε πλεξ. νπδέπνηε απνηέιεζε άζξνηζκα 

πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ ή εθηξνθείν αηνκηθψλ επηινγψλ παξαγφλησλ ή 

κνηξάζκαηνο ζέζεσλ», φηη «… ηελ έιιεηςε πείξαο επηβάιιεηαη λα ηε ζπγρσξεί 

θάπνηνο. Σελ αδπλακία θαηαλφεζεο αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο λα 

πξνζπαζεί κε ηελ πεηζψ λα ηελ απνθαηαζηήζεη. κσο ηε ιεηηνπξγία κε βάζε 

πξνζσπηθέο επηινγέο θαη θηινδνμίεο, σο θαη, ηελ εμάξηεζε ηεο ζπκπφξεπζεο 

κε ηε δηεθδίθεζε γηα θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ, είλαη ππνρξεσκέλνο 

θάπνηνο λα ηελ θαπηεξηάζεη, κε ζθνπφ ηε ζπλαγσγή (εάλ ζπλαρζνχλ) ησλ 

αλαγθαίσλ ζπκπεξαζκάησλ … Δθείλν φκσο πνπ δελ κπνξεί λα αλερζεί ή 

θνπθνπιψζεη θάπνηνο είλαη ηελ θαη εμαθνινχζεζε δεκφζηα ζηάζε θαη ιεηηνπξγία 

πξνβεβιεκέλσλ κειψλ ηεο παξάηαμεο ζηε βάζε πξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη 

ζηνρεχζεσλ . . ηηο ζπλαληήζεηο κε ηξίηνπο ελάληηα ζηηο απνθάζεηο ηεο πλη.Δπ. 

ηεο θαη εθηφο ησλ ζπκθσλεκέλσλ. . .»,  φηη «…είλαη θαλεξφ φηη ε αλεμαξηεην-

πνίεζή ηνπ (=Α. Κνλδχιε) δελ απνηειεί δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, αιιά είλαη 

ζπλέπεηα αθελφο ησλ αληηθαηαζηαηηθψλ επηινγψλ ηνπ θαη αθεηέξνπ ηεο 

πνιηηηθά εζηθήο ζηάζεο εκάο ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο πλ.Δπ. πξνο απφθξνπζή 

ηεο. ινη θξηλφκαζηε απφ ην Λαφ. Πξνο ην παξφλ αξθνχλ απηά», ιε) «Θέκαηα 

ΖΓ πλη.Δπ.» ησλ 23.2.2005, 11.4.2005, 26.4.05, 12.6.2005, …9.2005, 

1.12.2005, 15.12.2005. 

ρφιηα: πλεδξηάζεηο κε «ζέκαηα Ζ.Γ.» ηεο πλη.Δπ. ππήξμαλ, ζε φιε ηε 

δηαρξνλία ηεο πλεξγ., πνιχ πεξηζζφηεξεο. Καηαζέησ κφλν φζεο ζψζεθαλ απφ 

ηηο εθηππσκέλεο. Τπάξρνπλ θαη ρεηξφγξαθεο (φηαλ νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ θαηάι-

ιειεο θαη ππνρξεσλφκνπλ γηα ρεηξφγξαθν κλεκφλην ζεκάησλ ΖΓ) αιιά δελ ηηο 

θαηαζέησ, ιφγσ ηνπ δπζαλάγλσζηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα κνπ. Άιισζηε νη 

απνθάζεηο, πξάμεηο θαη παξαιείςεηο ηεο  πλεξγ. έρνπλ ζεκαζία, φρη νη Ζ.Γ.  



ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Φεβξνπάξηνο 2005 «Ζ αλαθνίλσ-

ζε ηεο πληνληζηηθήο» (φπνπ φκσο αλαγξάθεηαη ε δήισζε ηνπ Α. Κνλδχιε ζην 

Γ.., θαη ΟΥΗ ε δήισζε ηεο πλη.Δπ. πνπ αλέγλσζα εγψ ζην Γ..), θαη, πλέ-

ληεπμε ησλ «πέληε κειψλ πνπ ππέγξαθαλ ηελ αλαθνίλσζε» θαη ηνλ ππφηηηιν 

«Άθεζαλ ηνλ Αξηζηείδε Θσκφπνπιν κφλν ηνπ!», ΠΡΧΣΖ Φεβξνπάξηνο 2005 

«Γηάζπαζε ζην πλαζπηζκφ Αιίκνπ» (=ν ζπληάθηεο βξίζθεηαη ζε ζχγρπζε!!, 

παξά ην φηη ην θείκελφ ηνπ είλαη επηθξηηηθφ γηα ηνπο «δηαζπαζηέο» δηφηη εγθαηέ-

ιεηςαλ θιπ) κε θσηνγξαθίεο Θσκ.-Κνλδχιε, ΑΓΝΧΣΖ, Φεβξνπάξηνο 2005, 

Καη άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο, GO NOTIA, Φεβξνπάξηνο 2005 Γηαιχζεθε ε 

«πλεξγαζία Πνιηηψλ» Ξαλά κφλνο ηνπ ζην Γ.. ν Αξ.Θσκφπνπινο. 

Β.- ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ηεο «πλεξγαζίαο» 

α) θείκελφ κνπ, Οθηψβξηνο 1998 (θαη άιιν Ννέκβξηνο 1998, βξηζθφηαλ 

ζε δηαξθή επεμεξγαζία), κε ηίηιν «ρέδην. Καηαζηαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκνηηθήο θίλεζεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΑΛΗΜΟ», ην νπνίν ζπδε-

ηήζεθε ζηε πλη.Δπ., πξνέθπςαλ νη ζεκεησκέλεο δηνξζψζεηο, ζπκπιεξψζεηο, 

θαη κε βάζε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε ζα εγθξηλφηαλ ζηε «Γ.. = Πέκπηε 17.12.98  

Πνιηη. Κέληξν 8 κ.κ.» θαη κλεκφλην γηα κέλα λα ζπληάμσ «Αίηεζε γηα εγγξαθή 

κέινπο». β) θείκελν ρεηξφγξαθν ηνπ ηακ. Παπαζαλαζίνπ κε ηίηιν «Γηα ην 

ζρέδην» θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, γ) Υεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο (απφ θάπνηα Γ..) 

κε πξνηάζεηο/παξαηεξήζεηο θαη άξζξν, ή πξνζζήθεο,  πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ελζσκαησζνχλ, δ) θείκελν, Ννέκβξηνο 1998, κε ην ηειηθφ ζρέδην θεηκέλνπ, ην 

νπνίν εγθξίζεθε (παγίσο γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα βειηηψλεηαη). Πξνγξακκαηί-

ζηεθε πνιιέο θνξέο ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηε «Παξέκβαζε», αιιά δελ έγηλε, 

ειιείςεη ρψξνπ, ή/θαη ρξεκάησλ γηα πεξηζζφηεξεο ζειίδεο. Δίρε θπθινθνξήζεη 

επξέσο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη θίισλ, ζε θσηνηππίεο, ε) Αηηήζεηο εγγξαθήο 

κειψλ ηεο 17.12.1998 ησλ: Θσκά Εαθπλζηλνχ, ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, 

Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Δκκαλνπήι Φάξνπ, Υξνλφπνπινπ Γηψξγνπ, Κψζηα 

Παπαδφπνπινπ,Παλαγηψηε Λαπξεληηάδε, Αιέμαλδξνπ Κεζέ, Μνζρνχιαο Καξα-

γηαλλάθε, πχξνπ Δπζηξαηίνπ, Γηάλλε Πξαζηψηε, Γηάλλε Γατηάλε, Αλαγλψζηνπ 

Νίθνπ, Νηθφιανπ Αξκάνπ, Αιεμάλδξαο Γηαλλνχηζνπ, νθίαο Υαιηθηά, Βαζηιηθήο 



Ενχθα,  Υξήζηνπ ηεθαλάθε, ιγαο Μνπιίλνπ, Μηιηηάδε Βαζηιεηάδε, Αξηζηείδε 

Θσκφπνπινπ, Υξήζηνπ Νηθνιάνπ, ηέθαλνπ Γηακαληή, Βαζηιείνπ Κπξηαθάθνπ.  

Άιιεο αηηήζεηο, δελ ζψζεθαλ, ελψ ζίγνπξα ππήξραλ.  

 Β.1. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ δχν κε ην Υξ. ηεθαλάθε ζε ραηξεηηζκφ πξνο ηνπο 

θίινπο ζπλδαηηπκφλεο, ζε ζπλεζηίαζε ζηα «Ληζαξίηζηα» ηεο Αξγπξνχπνιεο. 

 Γ.- ΠΑΡΑΗΣΖΖ Αξ.Θσκ. απφ «επηθεθαιήο» ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

 α) θείκελν κε ηίηιν «Θέκαηα πξηλ απφ ηελ Ζ.Γ. ηνπ Γεκ.πκβ. ηεο 15.2. 

2006 – ΓΖΛΧΖ» κε ηελ νπνία δειψλσ φηη έγηλε δεθηή απφ ηε πλη.Δπ. ε πξφ-

ηαζή κνπ γηα παξαίηεζε απφ ηελ πην πάλσ ηδηφηεηα, φηη ε πλεξγ. εμαθνινπζεί 

ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε ηεο, ηελ εθπξνζψπεζή απηήο απφ ηξηκειή επηηξνπή 

πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ηάζε Γεσξγφπνπιν, ηέθαλν Γηακαληή θαη ηαχξν 

Παπαγηαλλφπνπιν, φηη παξακέλσ κέινο ηεο πλη.Δπ., θαη παξαθαιψ λα κε κε 

απνθαινχλ «επηθεθαιήο» γηα λα κελ αλαγθάδνκαη ζε δηαςεχζεηο ή εμεγήζεηο, 

 β) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 11.3.2006 Παξαηηήζεθε ν Θσκ. 

απφ επηθεθαιήο ηεο πλεξγ.Πνι.Αιίκνπ, ΔΗΓΖΔΗ, Φεβξνπάξηνο 2006 

«Παξαηηήζεθε ν θ. Θσκφπνπινο απφ επηθεθαιήο …..θιπ  

 

 Α Π Ο Υ Χ Ρ Ζ  Ζ   Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ απφ ην Γ.. 

 Α.- Ζ ζεηεία κνπ ηειείσλε ηελ 31.12.06. ην ηειεπηαίν Γ.. ηεο 21.12.06, 

ν δήκαξρνο Κ.Μαληδνπξάλεο αλαθνίλσζε (ρσξίο λα έρσ ελεκεξσζεί) φηη ην 

Γ.. ζέιεη λα κνπ απνλείκεη ηελ αλψηαηε δηάθξηζε πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 

ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ ηνπ Γήκνπ, δει. ην Υξπζφ Θνπθπδίδε, δηφηη ζηηο εθινγέο 

πνπ είραλ πξνεγεζεί / Οθηψβξηνο 2006 ΓΔΝ ήκνπλ ππνςήθηνο (αληέδξαζα, 

δηεθφπε ε ζπλεδξίαζε θαη κε ηελ πίεζε ηνπ Θάλνπ Οξθαλνχ –πνπ είρε εθιεγεί 

σο λένο δήκαξρνο, απνδέρηεθα ηελ απνλνκή, δηφηη ζεσξήζεθε φηη ην Γ είρε 

ιάβεη απφθαζε) θαη, β) απεχζπλα ζηνπο ζπλαδέιθνπο κηα απνραηξεηηζηήξηα 

νκηιία, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηελ Παξέκβαζε. Δθηφο θεηκέλνπ (ζηελ αξρή) 



ζέιεζα λα  δηθαηνινγήζσ ηνλ ηίηιν «απφινγνο» θαη δήισζα φηη ην νλφκαζα 

έηζη δηφηη δελ είλαη «πξφινγνο» (κεηά απφ 24 ρξφληα !!), δελ είλαη «επίινγνο» 

(αθνχ ζα εμαθνινπζνχζα λα ελδηαθέξνκαη σο πνιίηεο γηα ηα θνηλά), αιιά 

«απφινγνο», αλαζηνραζκφο γηα ηα κέρξη ηφηε δηαδξακαηηζζέληα,θη φηη πνιινχο 

«απφινγνπο» έρνπλ ηα νκεξηθά έπε. Ο «απφινγφο» κνπ, ήηαλ ν αθφινπζνο: 

    «Α π φ ι ν γ ν ο 

 Ζ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην 2006,  θαη ε 

ηειεπηαία ζπκκεηνρή νξηζκέλσλ απφ εκάο ζε απηφ.  Καη ηνπ νκηινχληνο, κε δηθή 

ηνπ βνχιεζε, ζρεκαηηζκέλε απφ πνιιά ρξφληα πξηλ, πνπ πινπνηείηαη ζήκεξα.  

 Αλαζηνραδφκελνο ηα 24 ρξφληα πνπ πέξαζαλ, δηαπηζηψλσ (φζν θαη αλ 

απηφ πεξηέρεη ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο) φηη ππάξρνπλ πνιιέο ζειίδεο πνπ 

απνηππψλνπλ ηε βνχιεζε, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ αθηέξσζή κνπ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο εληνιήο ηνπ Λανχ, ηελ πεξεθάλεηα γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβιήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ή ηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ δεκνηψλ, θαη ιίγεο έσο ειάρηζηεο ζειίδεο 

εηεξνγελνχο ζηελνρψξηαο.  

 Ο δεκνηηθφο βίνο πνπ αθηεξψζεθε απφ κέλα είλαη δηαθαλήο ζαλ αλνηρηφ 

βηβιίν, ν πνιηηηθφο ιφγνο κνπ δηαηππψζεθε πάληνηε δεκφζηα θαη επψλπκα, 

θαζαξά θαη ρσξίο κηζφινγα, έζησ θαη αλ απηφ απάξεζθε ζε άιινπο.  

 Δθαλα ην ρξένο κνπ, δηαζέηνληαο θάζε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηθκάδα 

πνπ δηέζεηα, κε βάζε ηε ζπλείδεζή κνπ θαη ηελ πνιηηηθή έληαμή κνπ ζηελ 

θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν καο. Τπεξαζπίζηεθα ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά, αξρέο θαη 

αμίεο πνπ πίζηεπα, έζησ θαη αλ έλησζα ηελ εξεκία ηεο απφιπηεο κνλαμηάο, ζε 

επηινγέο κνπ, θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Καη πξνζδνθψ φηη ζα κνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εμαθνινπζήζσ λα 

θάλσ ην ρξένο κνπ, απφ ηε ζέζε ηνπ πνιίηε. 

 Γελ κειαγρνιψ γηα ην εξρφκελν ηέινο.  Αηζηνδνμψ γηα ηε λέα αξρή. 



 Γηαηί είλαη βέβαην φηη ν απφινγνο απηφο ζπλερίδεηαη κε έλα λέν πξφινγν 

θαη έπεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ ιφγνπ. 

 Θα ήζεια φκσο λα ζαο κηιήζσ θπξίσο γηα ην πην ζπνπδαίν πξάγκα ζην 

νπνίν ζπκκεηείρα ζηελ πνιηηηθή δσή κνπ, κεηά βέβαηα, θαη θαηά ζεηξά, ηελ 

έληαμή κνπ, απφ ηα ρξφληα ηεο λεφηεηάο κνπ, ζηελ αλαλεσηηθή αξηζηεξά. 

 Θα ήζεια λα ζαο κηιήζσ γηα ηελ «Πξσηνβνπιία» αξρηθά θαη ηε 

«πλεξγαζία Πνιηηψλ γηα ηνλ Αιηκν». Σε δεκνηηθή θίλεζε θαη ζπιινγηθφηεηα, 

ηελ νπνία ζπληδξχζακε κε πνιινχο άιινπο ελεξγνχο πνιίηεο, θαη ηεο νπνίαο 

φια απηά ηα ρξφληα, ήκνπλα απιά έλαο εληνινδφρνο.  

 ΠΡΧΣΟ: Ζ θνκβηθή αθεηεξία ζθέςεο πνπ δηαπεξλνχζε ηελ ίδξπζή ηεο 

ήηαλ ε ελφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηε βάζε ηεο επηζήκαλζεο, κειέηεο θαη επίιπζεο 

ησλ πξνβιεκάησλ καο, θαη ε ζπκκεηνρηθή, θηλεκαηηθή  θαη ελεξγή παξνπζία 

ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  Αλεμάξηεηα απφ θνκκαηηθέο επηινγέο ηνπ θαζέλα. 

Απνδείμεηο θαη ηεθκήξηα πινπνίεζεο ηεο αληίιεςεο απηήο θαη ηεο κεηνπζίσζήο 

ηεο ζε Πξάμε, ππάξρνπλ πνιιά. 

 Γηαηί ηειεπηαία νξηζκέλνη θάλνπλ πσο αγλννχλ ην πεξίθεκν αμίσκα πνπ 

ζπληζηά ηελ νπζία, απνηειεί ξηδηκηφ ιηζάξη, θαη απνηππψλεηαη κε ηηο ιέμεηο φηη 

«δελ είλαη ε ζπλείδεζε πνπ δεκηνπξγεί ην θνηλσληθφ είλαη, αιιά απηφ ην θνηλσ-

ληθφ είλαη πνπ δεκηνπξγεί ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε». Σν «θνηλσληθφ είλαη», δει. 

ε δσή, ε κειέηε, ε επηζήκαλζε ησλ αηηίσλ (ηεο «αιεζεζηάηεο πξνθάζεσο» 

θαηά ην Θνπθπδίδε), θαη ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα γηα ηελ επίιπζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ε ΠΡΑΞΖ, ζα άιιαδε (θαη αιιάδεη) ηε 

θνηλσληθή ζπλείδεζή καο. Καη απηή είλαη πνπ θέξλεη κέζα ηεο, ζηελ ηζηνξηθή 

δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ αλαηξνπή θαη ηελ επαλάζηαζε, θαη φρη ε 

επαλαζηαηηθή ξεηνξεία ή θξαζενινγία, ή ε ζπλαληίιεςε κηαο κεηνςεθίαο. 

 ΓΔΤΣΔΡΟ: Αξρηθή θνκβηθή αληίιεςε θαη ζθέςε καο ήηαλ θαη φηη δελ 

κπνξνχκε λα ιεηηνπξγνχκε εηθή θαη σο έηπρε, αιιά έπξεπε λα νξίζνπκε «απφ 

ηα πξηλ» ηηο Αξρέο θαη ηνπο Καλφλεο ηεο ιεηηνπξγίαο καο. Γηαηί κφλν ε δηαηχπσ-

ζε Αξρψλ θαη νη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζπκθσλνχληαη ζε αλχπνπην 



ρξφλν, κπνξνχλ λα γίλνπλ ζεβαζηέο (αλ θαη φζν γίλνπλ, αιιηψο ν κε ζεβφκελνο 

απνρσξεί) θαη λα δψζνπλ  δηέμνδν ζε κηα ελδερφκελε θξίζε. Γη απηφ θαη 

ζπκθσλήζακε δεκφζηα ηηο «Καηαζηαηηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο».  

 Πνπ ζεσξνχλ σο ζεκειηαθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνζρψξεζε ζηηο 

ηάμεηο ηεο θίλεζεο, ηελ νπζηαζηηθή απνδνρή απφ ηα κέιε ηεο:  

α) Σεο αξρήο ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπί πιένλ φκσο θαη ηε 

ζπλνκνιφγεζε φηη «νη θνκκαηηθέο επηινγέο ηνπ θαζέλα είλαη ζεβαζηέο απφ ηνπο 

άιινπο, θαη φηη νια ηα κέιε ηεο Κίλεζεο έρνπλ ηε ζέιεζε θαη ηελ ειεπζεξία λα 

απνθαζίδνπλ θαη λα δξνχλ «γηα ηα ηνπ Γήκνπ καο» αλεμάξηεηα θαη αδέζκεπηα 

απφ θνκκαηηθέο επηηαγέο θαη λα δηαηππψλνπλ ηνλ απηνδηνηθεηηθφ ιφγν ηνπο». 

β) Σεο αξρήο ηεο «Απνθέληξσζεο κε Απηνδηνίθεζε». Με ηελ έλλνηα φηη 

«απνθέληξσζε ρσξίο ηζρπξή απηνδηνίθεζε, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε, δε λνείηαη, 

θαη βηψζηκε αλάπηπμε δελ επηηπγράλεηαη».  

ΣΡΗΣΟΝ: Ζ έλλνηα ηνπ αξρεγηζκνχ ή ηνπ αξρεγνχ, ήηαλ έμσ απφ ηελ 

αληίιεςε φισλ καο. Ζ έλλνηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηε 

ζρεδίαζε θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ,αιιά θαη ηεο αιιειεγγχεο ζηελ εθηέιεζή 

ηνπο, ήηαλ πνπ καο δηαπεξλνχζε κέρξη κπεινχ νζηέσλ. Σν έρσ δηαθεξχμεη 

πνιιέο θνξέο (επεηδή εγψ θπξίσο  είρα ηελ επζχλε ηεο δεκφζηαο έθθξαζεο, 

ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο κνπ), φηη φιεο νη πξσηνβνπιίεο πνπ πήξακε, ήηαλ 

απνηέιεζκα εζσηεξηθήο ζπιινγηθήο δηεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηχραηλαλ ηεο απνδνρήο ησλ Γεληθψλ πλέιεπζεψλ καο. 

 ΣΔΣΑΡΣΟΝ: Γελ απνδερηήθακε νχηε κηα ζηηγκή, ηνλ εχθνιν γεληθφ ή 

ζηείξν θαηαγγειηηθφ ιφγν. Πνπ κπνξεί λα θηλεηνπνηεί κεηνςεθίεο, θαη λα ηξέθεη 

ην ζπκηθφ νξηζκέλσλ, δελ εηζρσξεί, δελ εκπεδψλεηαη θαη δελ ππξπνιεί φκσο ηε 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Γη απηφ δηακνξθψλακε γηα θάζε ζέκα, θαη θαηαζέηακε 

πξνηάζεηο. Γηαηί απηέο είλαη πνπ ππνζηαζηψλνπλ θαη θάλνπλ ρεηξνπηαζηή θαη 

θαηαλνεηή, άξα ΠΟΛΗΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ, ηελ «άιιε αληίιεςε», θαη 

πείζνπλ ηνπο απινχο αλζξψπνπο φηη ππάξρνπλ άιιεο εθηθηέο επηινγέο, φηη, 



εθηφο απφ ηνπο αθνινπζνχκελνπο, ππάξρνπλ θη άιινη δξφκνη πνπ εμαζθαιί-

δνπλ ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 

 Σειεηψλσ. Δπηηξέςηε κνπ λα θαηαζέζσ κλεκνζχλν δαθξχσλ γηα απηνχο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζην εγρείξεκά καο, θαη είλαη ήδε απφληεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο 

ππήξμε πνιχηηκε.  

Καη, απφ ηελ έδξα απηή, ρσξίο λα αλαθεξζψ ζε θαζέλα νλνκαζηηθά, γηα 

λα κελ αδηθήζσ θαλέλα (άιισζηε φινη ηνπο γλσξίδνπκε), λα απνηίζσ θφξν 

ηηκήο θαη επαίλνπ ζηνπο αγαπεηνχο ζπληξφθνπο, ζπλαγσληζηέο θαη θίινπο, 

ηδίσο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηελ ελεξγεηηθφ-

ηεηά ηνπο έθαλαλ ηα φλεηξά καο λα ιάβνπλ εθδίθεζε, πνπ ιέγεη ν πνηεηήο.  Αο 

κνπ επηηξέςνπλ λα ηνπο δηαβεβαηψζσ πσο έρσ ηε βαζεηά πεπνίζεζε, φηη ρσξίο 

απηνχο θαη ηηο Αξρέο καο δελ ζα είρε ππάξμεη ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ 

Αιηκν. ‗Ζ δελ ζα ήηαλ απηή πνπ γλσξίδνπκε, αιιά θάηη άιιν εληειψο δηαθνξεηη-

θφ. Ζ δφθηκε θαη νμπδεξθήο θξίζε ηνπο, νη επαηζζεζίεο ηνπο, ε αηζζαληηθφηεηά 

ηνπο, νη άμηεο πξνζσπηθφηεηέο ηνπο κε έλα ιφγν, δίλνπλ κέρξη ζήκεξα, 

ππφζηαζε ζηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ. 

 Δίκαη βέβαηνο φηη νινη απηνί έρνπλ ηελ απφθαζε, ηε ζέιεζε θαη ηε 

δχλακε λα ζπλερίζνπλ ζηνλ ίδην δξφκν.  

Απνρσξίδνκαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

ζπγθξαηεκφ, θαη εχρνκαη ζε φινπο ην θαιχηεξν. Ζ πείξα πνπ απνρηήζακε απφ 

ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπ ζψκαηνο απηνχ, αο κελ πάεη ρακέλε. 

 Δχρνκαη ζην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ην δήκαξρν,πνπ απνηεινχλ ηε 

Νέα Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία, δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, 

επζπθξηζία ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ, θαη επίδεημε ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθή άπνςε ηνπ άιινπ.  

 Γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, πνπ, σο ππεξέηεο ηεο, καο πνλάεη. 

 Γηα ηνλ Αιηκν, πνπ, παξά ηηο δηαθνξέο καο, πξέπεη λα καο ελψλεη . . .». 



Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: NOTOS PRESS Γεθέκβξηνο 2006, Σηκήζεθε ν Αξ. Θσκ., 

ΑΛΗΜΗΧΣΖ Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2007, Ζ ηηκεηηθή πιαθέηα ζηνλ θ. 

Θσκφπνπιν (κε ζρφιην φηη ζα έπξεπε λα γίλεη θαη γηα ηνπο Αινχθν, Σζηηζάλε,  

θνξηζή), θαη, Έλαο θχξηνο πνπ ζα ιείςεη απφ ηελ Φαλ Βάτθ (=φπνπ ε αίζνπζα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ..), ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηαλνπάξηνο 2006 (νξζφ 2007) 

Κχξηνο κε ηα φια ηνπ,  Φεβξνπάξηνο  2007, Σνλ ηίκεζαλ φινη.  

 

 ΓΖΑ - ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ ΑΛΗΜΟΤ– Αξγ. Αξγπξίνπ 

 ρφιηα: Γηα ηε δεκνηηθή θίλεζε απηή, δελ ρξεηάζηεθε λα ζρεκαηίζσ μερσ-

ξηζηφ θάθειν. Πνιιά ζηνηρεία γη απηή, ηα έζεζα θαη ππάξρνπλ ζην θεθάιαην γηα 

ηηο Γεκνηηθέο εθινγέο. Γηα ηηο ζέζεηο, αηηήζεηο ηεο θιπ, φπσο θαη γηα ηνλ αληηπα-

ξαζεηηθφ ιφγν πνπ δηαηππψλακε ζε πνιιέο επηινγέο ηεο, έρσ αλαθεξζεί ζηα 

θαη ηδίαλ ζέκαηα. Παξαπέκπσ ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο. Δπίζεο δηαηεξνχ-

ζα πάληα φια ή ζρεδφλ φια ηα θχιια ηεο «Φσλήο ηνπ Αιίκνπ». Γηα ηελ επ απ-

ηνθψξσ ζχιιεςε ηνπ αληηδεκάξρνπ Α.Γθ.,έρσ μερσξηζηφ θάθειν,γηα ηνλ νπνίν 

(φπσο θαη γηα άιινπο θαθέινπο πνπ αθνξνχλ ζε ηξίηα πξφζσπα κε εκπινθή  

κε ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε) ζέησ ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε δεκνζην-

πνίεζε. Καηαζέησ «Πξφγξακκα ενξηαζκνχ Δζληθήο Δπεηείνπ»= γηα 25.3.1998. 

 

Α Ν Α Ν Δ Χ ΣΗ Κ Ζ   Κ Η Ν Ζ  Ζ   ΑΛΗΜΟΤ - ΑΝΚΑ (Αι. Αινχθνο) 

 Α.- ΠΔΡΗΟΓΟ 1994-1998: α) δχν επρεηήξηεο θάξηεο ηνπ «επηθεθαιήο» 

Αι. Αινχθνπ, ρ.ρ., β)  επρεηήξηα επηζηνιή Γ. Καξαληθφια γηα ην 1997, γ) επηζην-

ιή ηεο 17.3.1998 ηνπ δ.ζ. Υξήζηνπ ηεθαλάθε,πξνο ην Γήκαξρν Α.Αξγ., κε αξ. 

πξ. 4144/18.3.98, λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ζε ππαηληγκνχο ηνπ 

γηα «ελνρνπνηεηηθά ζηνηρεία ζε βάξνο δχν ζπκβνχισλ ηεο Αλαλεσηηθήο», πνπ 

είρε αθίζεη ζην Γ.., δηφηη ζίγεηαη, δ) επηζηνιή 17.3.1998 ηνπ ίδηνπ πξνο ηνλ Αι. 

Αινχθν, κε δηακαξηπξία δηφηη δελ έρεη θάλεη ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαιεχθαλζε 

ηεο ππφζεζεο, κε δήισζε φηη ζα ζπκκεηέρεη ζηα Γ σο αλεμάξηεηνο δ.ζ., ε) 



επηζηνιή δεκάξρνπ Αξγ. Αξγ. κε αξ.πξ.5995/3.4.1998 πξνο ην Υξ. ηεθαλάθε, 

κε δήισζε φηη είλαη γλσζηή ε αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ν έληηκνο βίνο 

ηνπ, θαη φηη δελ ζπκπεξηιακβαλεηαη ζηηο αλαθνξέο. 

 Β. ΓΖΜΑΡΥΗΑ 1999-2002: α) επηζηνιή-δήισζε ηεο 26.5.2000 ηεο Δηξή-

λεο Κνλδχιε, πξνο ην δήκαξρν Αι. Αινχθν, φηη γηα δηαθσλίεο πνιηηηθήο (π.ρ. 

πξνζιήςεηο, έιιεηςε ελεκέξσζεο, παξαγθσληζκνχο θιπ) απνρσξεί απφ ηελ 

παξάηαμε (είρε πξνεγεζεί παξαίηεζε ηεο νθίαο Κσζηακπάξε, αιιά δελ 

απφθηεζα ή δελ έρεη ζσζεί ε παξαίηεζή ηεο, έρεη φκσο δεκνζηεπηεί, «Π» θ.56 

Μαξη-Απξ.2000), β) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., (ζ. 20) Σν ληέξκππ πνπ δελ 

έγηλε -ε δεχηεξε κνίξα νη παξαηηήζεηο Κνλδχιε- Κσζηακπάξε, κεηά ηηο θαηαγ-

γειίεο Ραθαειίδε ελαληίνλ Αξγπξίνπ, (ζ.21) παξνπζίαζε ησλ δχν λέσλ δ.ζ. 

Γηψξγνπ θαξή θαη Απφζηνινπ Σδψηδνπ, θαη δειψζεηο Αξ. Θ. γηα ηηο παξαηηή-

ζεηο «ηελ αγνξά ηνπ Γήκνπ άιια αθνχγνληαη» θαη Νίθνπ Σζακπαξιή «ινο ν 

Γήκνο βνά γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο ησλ παξαηηήζεσλ», γ) επηζηνιή 

Βιάζε Παχινπ πξνο ην δήκαξρν Αι. Αι. κε αξ.πξ. 21479/3.11.2000 κε 

δήισζε φηη παξαηηείηαη απφ ηελ παξάηαμε, δ) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ. (ζ.19) 

Ζ Δηξήλε Κνλδχιε απαληά ζε δεκνζίεπκα ηεο «Αλαλεσηηθήο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 

2001 θ.35», ε) Γηεπθξίληζε ηεο 20.11.2000 ηνπ Ησάλλε Ννκηθνχ πξνο ηα κέιε 

ηνπ Γ, φηη ηα ρξήκαηα πνπ έιαβε σο απνδεκίσζε ηα δηέζεζε γηα παξάβνια 

ζην ηΔ ζε αίηεζε πνπ είρε αζθήζεη ελαληίνλ ηνπ ν Απ. Σδψηδνο, ζη) επηζηνιή Η. 

Ννκηθνχ πξνο ηα κέιε ηνπ Γ, κε αξ.πξ. 24396/6.12.2000,φηη παξαηηείηαη απφ 

ηε παξάηαμε θη αλεμαξηεηνπνηείηαη κε αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ Δπηηξνπή 

Γηαθάλεηαο, ηηο πξνζιήςεηο, ηελ ΑΝΔΓΑ θαη ην «ζθιεξφ ππξήλα» ζηνλ νπνίν ν 

Αι. Αι. είλαη εγθισβηζκέλνο, δ) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., Σξίησζε ην θαθφ 

ζηνλ Άιηκν, κε «ζθιεξή απάληεζε ηεο Γεκνηηθήο νκάδαο ηεο δηνηθνχζαο παξά-

ηαμεο», ε) ίδηα εθεκεξίδα ρ.ρ., Απάληεζε Γηάλλε Ννκηθνχ ζηε δηαζηξέβισζε 

ηεο αιήζεηαο, ζ) επηζηνιή ηνπ Γηψξγνπ Μαληίθνπ, πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε αξ. 

πξ. 16724/16.7.2002 γηα ππνβνιή παξαίηεζήο ηνπ «γηα ιφγνπο πξνζσπηθήο 

αμηνπξέπεηαο θη επζημίαο … θαη ιφγνπο αξρήο», η)εηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ. «Ηνχιηνο 

00» πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 240/31.7.2000 απφθαζε, κε έξγν «πληήξεζε 



ρνιηθψλ Κηηξίσλ» πνπ δφζεθε ΥΧΡΗ πιεηζηεξηαζκφ, αιιά (κε βάζε 

ζεκείσζή κνπ) κε λ.1418/84 άξζξν 4 παξ.27 = κε ΑΝΑΘΔΖ !!. 

 Γ.- ΠΔΡΗΟΓΟ 2003-2006 (κεηά ηελ ήηηα ζηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 

2002): α) Αλαθνίλσζε ηεο Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο, κε θαηεγνξίεο θαηά ηεο 

πλεξγαζίαο Πνιηηψλ θαη ηνπ Αξ. Θσκ. γηα «θαηλφκελα ηδηνηέιεηαο θαη πνιηηη-

θνχ ηπρνδησθηηζκνχ, γηα πνιηηηθέο ζπλαιιαγέο θιπ, θιπ (πνπ ζπλήζσο γξάθεη 

γηα ηνπο άιινπο, κε ακεηξνέπεηα, θάζε απειπηζκέλνο πνπ έραζε ηελ εμνπζία). 

ε κία απφ απηέο έρεη ζεκεησζεί απφ ην Θέκε Γαιέδην (είρε πεξάζεη απφ ηα 

γξαθεία ηνπο θαη ηε πξνκεζεχηεθε): «16.2.2003 Θα ηε κνηξάζεη αχξην ζηελ 

πίηηα ηνπ». Σειηθά, επηθξάηεζαλ άιιεο ζθέςεηο θαη ΓΔΝ ηε κνίξαζαλ, νχηε ζηελ 

πίηηα, νχηε ζηα καγαδηά, β) επηζηνιή Απφζηνινπ Σδψηδνπ, ρ.ρ. (ακέζσο κεηά 

ηηο εθινγέο) κε θξηηηθή θαη ππνδείμεηο γηα κε επίδεημε αιαδνληθήο δηάζεζεο, 

άθεζε ζην πεξηζψξην πιεγκάησλ θιπ, γ) επηζηνιή Απ. Σδψηδνπ ηεο 22.6.2003 

πξνο ηνλ Αι.Αι. θαη ηα κέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ, κε επηζήκαλζε φηη «παξαηεξψ 

ηελ επεξρφκελε δηάιπζε ηεο Αλαλεσηηθήο», φηη «ηα κέιε βξίζθνληαη ζην 

πεξηζψξην» θαη «ε παιηά εγεηηθή νκάδα απνθνκκέλε απφ φινπο εκάο», κε 

θαηαθιείδα φηη «ΑΠΟΥΧΡΔΗ» (κε θεθαιαία) απφ ην ζπλδπαζκφ, δ) ΠΡΧΣΖ, ρ.ρ. 

Με δξηκχηαηα «θαηεγνξψ» απνρψξεζε ν θ. Σδψηδνο, ε) εμψδηθε δηακαξηπξία 

Αι. Αινχθνπ ηεο 11.12.2003 πξνο ην Θεφδσξν Βέζζε, εθδφηε ηεο πεξηνδηθήο 

έθδνζεο «Ακπειάθηα Αιίκνπ» γηα δεκνζίεπκα κε ηίηιν «Δθηεζεηκέλνο θη απνκν-

λσκέλνο ν Αινχθνο κε ςέκαηα πξνζπαζεί λα ζσζεί», ζη) δήισζε ηεο 9.12.04 

πξνο ην Γ ηνπ δ.ζ. Νίθνπ Παπαληθνιάνπ φηη απνρσξεί απφ ηελ παξάηαμε 

Αλαλεσηηθή, δ) δήισζε ζηνλ Πξφεδξν Γ ησλ Θάλνπ Οξθαλνχ θαη Μαίξεο 

Υαηδάθε, ρ.ρ. φηη απνρσξνχλ απφ ηελ ΑΝΚΑ θαη αλεμαξηεηνπνηνχληαη, ιφγσ 

έιιεηςεο δηαθάλεηαο, ελεκέξσζεο, θαη ζπλεξγαζίαο, άλεπαλφξζσην θινληζκφ 

ησλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θιπ, ε) Αλαθνίλσζε ηεο ΑΝΚΑ ηεο 20.12.2004 κε 

«θαηεγνξίεο» θαηά ησλ απνρσξεζάλησλ, ζ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 11.1.2005 Γηαζπά-

ζζεθε ν ζπλδπαζκφο Αινχθνπ ζηνλ Άιηκν, ηεο 25.1. 2005 Ζ απνρψξεζε 3 δ.ζ. 

απφ Αινχθν, ΟΥΗ θαη ηφζν θεξαπλφο ελ αηζξία, ηεο 29.1.05. Απφ ηνπο 7 δ.ζ. 

παξακέλνπλ κφλν 2 ζην ζπλδπαζκφ ηνπ, Απνρψξεζαλ άιινη δχν (= Η. Πέηζαο, 



Γ. Καξαληθφιαο) απφ ηνλ Αινχθν, ζ) ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηαλνπάξηνο 2005, (ζει. 

19) Ο Αινχθνο . . .νξθάλεςε απφ Οξθαλφ, θαη Αλαθνίλσζε ηεο ΑΝΚΑ, (ζ.20) Ζ 

επηζηνιή αλεμαξηεηνπνίεζεο πνπ έζηεηιε ν Γ. Καξαληθφιαο ζηνλ ηέσο δήκαξρν 

θ.Αι.(κε «παξαηεξήζεηο απφ ην θείκελν Καξαληθφια» ηεο εθεκεξίδαο), Φεβξνπ-

άξηνο 2005, Ζ αιήζεηα γηα ηελ Αλαλεσηηθή, θη, Αλαλεσηηθή Αιίκνπ, ππξά ηεο 

πλέιεπζεο γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, θαη, Δηαηξία Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ, η) 

GO NOTIA, ρ.ρ. (Γ.Καξαληθφιαο) Φεχγσ απφ ηελ Αλαλεσηηθή γηαηί δηαθσλψ, 

ηα) ΒΖΜΑ αξσληθνχ,Γεθέκβξηνο 2004, Αλεμάξηεηνη νη Θ.Οξθαλφο, Μ. Υαηδάθε 

θαη Ν. Παπαληθνιάνπ, θαη, Αλαθνίλσζε ηεο ΑΝΚΑ, θαη (ζ.21) Ζ πφξηα ηεο Αλαλ. 

παξακέλεη αλνηρηή!!, Ηαλνπαξίνπ 2005 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε Αι. Αινχθνπ- 

Γεκνζηνγξάθσλ, ηβ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 1.4. 2005 Θ. Οξθαλφο «Να θάλεη απηνθξηηηθή 

ν θ. Αινχθνο», ηεο 9.4.2005 Καη βνιέο Φνπζηέξε θαηά Αινχθνπ, Εεηνχλ ηελ 

παξαίηεζε ηνπ Οξθαλνχ θαη ησλ άιισλ δ.ζ. πνπ απνρψξεζαλ, ηγ) Αλαθνίλσζε 

πξνζσπηθή ηνπ Αι. Αι. ηεο 9.1.2005 φηη «έιαβε ηελ απφθαζε,λα δεηήζεη απφ 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα απνδεζκεπηνχλ», ηδ) ΠΑΛΜΟ 22.1.2005 Ο Αι. Αι. 

απνθάζηζε, Αληί έλαο-έλαο ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ, θαη, Ο πξ. δήκαξρνο ζρνιηάδεη ηηο 

αλεμαξηεηνπνηήζεηο ησλ θ.Οξθ-Υαηδ-Παπαληθ., ηε) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 19.4.2005 «Ζ 

Αλαλεσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ νινθιήξσζε ηνλ ηζηνξηθφ ηεο θχθιν, Νέν ζπλδπα-

ζκφ ηδξχεη ν Αινχθνο», ηεο 5.5.2005 Αι. Αι. πξψελ δήκαξρνο «Πνιηηηθά 

αθεξέγγπνη νη επηθξηηέο κνπ», ηεο 27.5.05 ηειέρε ΠΑΟΚ Αιίκνπ: «Αο ηδησ-

ηεχζεη επηηέινπο ν θ. Αινχθνο», ηζη) ΑΠΟΦΖ Ηαλνπαξίνπ 2005 «Ηδηνηειείο» νη 

ιφγνη ησλ αλεμαξηεηνπνηήζεσλ απφ ηελ παξάηαμε Αινχθνπ, Μία λέα παξάηα-

με, ηδ) Γηακαξηπξία 25.1.2005, ππνγξάθνπλ «Μέιε ηνπ ζπλδπαζκνχ Αλ.Κηλ. 

Αιίκνπ» «θαηά» ησλ απνρσξεζάλησλ δ.ζ., ηε) ΠΡΧΣΖ Φεβξνπάξηνο 2005, 

«Αξλνχκαζηε ηελ άδηθε απαμίσζε είηε πξνζψπσλ ηνπ ζπλδπαζκνχ καο, είηε 

ηνπ έξγνπ πνπ καδί πινπνηήζακε» κε δεκνζίεπζε ηεο ακέζσο πξηλ «Γηακαξ-

ηπξίαο», ηζ) Κάιεζκα ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γεκνηηθή Οξγάλσζεο 

ηνπ ΠΑΟΚ Αιίκνπ» γηα ζπγθέληξσζε ηελ 20.4.2005 ζηελ αίζνπζα Κάξνινο 

Κνχλ (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε: 87 άηνκα ην κέγηζην, 50-60 (ελλνείηαη: πξνζή-

ιζαλ) κηζή ψξα κεηά ηελ έλαξμε». 



 Γ.- ΓΗΑΞΗΦΗΜΟΗ κε εθεκεξίδεο γηα δεκνζηεχκαηά ηνπο (ρξνλνινγηθά): 

 Γ.1.- Με ηελ ΑΤΓΖ: α) ηεο 29.7.2000 Αιηκνο, β) Δπηζηνιή δεκάξρνπ Αι. 

Αι.  κε αξ.πξ. 14650 ;;(δπζαλάγλσζην) 1.8.2005, κε παξάπνλα θαη αλαθνξά 

«ηηο αθξηβψο γίλεηαη ζήκεξα ζηνλ Άιηκν», γ) ηεο 9.8.2000 Γηα ηνλ Άιηκν, δ) ηεο 

18.8.2000 Λφγνο θαη αληίινγνο γηα ην δήκν Αιίκνπ. 

 Γ.2.- Με ην ΔΘΝΟ: α) ηεο 18.5.2000 Κνχληα πνπ ηνπο θνχλαγε (γηα ηε 

Παηδηθε Υαξά ηεο Παξαιίαο), β) επηζηνιή Αξ.Θσκ. θαη Υξ. ηεθαλάθε, ρ.ρ. 

πξνο ην ΔΘΝΟ γηα ην πην πάλσ ζρφιην, γ) ηεο 25.6.2000 Σα θψηα θαη ην γξα-

ζίδη, δ) ηεο 2.7.2000 Σα παηδία παίδεη, ε) ηεο 17.6.2001 Πάξηη παξαλνκίαο ζηελ 

παξαιία ηνπ Αιίκνπ, ζη) επηζηνιή δεκάξρνπ Αι.Αι. ηεο 18.6.2001, ρσξίο αξ. 

πξ. πξνο ην ΔΘΝΟ γηα ηελ αλαζθεπή ηνπ πην πάλσ ζρνιίνπ, δ) ηεο 24.6.2001 

(ζ.20) Σν ιφγν γηα ην «πάξηη» ηνπ Αιίκνπ έρεη ε Πνιηηεία, θαη (ζ.70) Σν «πάξηη» 

ηνπ Αιίκνπ, ν δήκαξρνο ηεο πφιεο απαληά ζην δεκνζίεπκα ηνπ ΔΘΝΟΤ γηα 

ηα θέληξα ηεο παξαιίαο. 

 Γ.3.- Με ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ: α) ηεο 24.7.2004 Τπνβάζκηζε {{κε 

αθνξκή ηελ θαηαγγειία καο φηη Μαληδ+Αι. ζπκθψλεζαλ λα ιεηηνπξγήζεη πνιχ-

κνξθν θέληξν δηαζθέδαζεο ζηελ πιάδ ηνπ ΔΟΣ (βι. ζρεηηθή αλαθνξά γηα ην 

PRIVILEGE}}, β) ηεο 7.9.2004 κε ηίηιν Γεκνηηθά (ζηνηρεία απφ απάληεζε 

Αι.Αι. – δελ ηελ έρσ, θαη ζρφιην ηνπ ζπληάθηε). 

 Δ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΓΝΧΜΖ Ηαλνπάξηνο 1999 Ο δήκαξρνο 

Αιίκνπ Α. Αινχθνο φξηζε ηνπο αληηδεκάξρνπο, Δκπεηξία θαη γλψζε ηα θξηηήξηα 

επηινγήο, ηνπ Απξηιίνπ 1999 (θσην Αι.Αι, θαη) Οη πξψηεο 90 εκέξεο ζην Γήκν, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 12.5.1999 Καηαγγειίεο ηνπ δεκάξρνπ Αι. Αι. θαηά Αξγπξίνπ, 

2 δηο ην έιιεηκκα ζην Γήκν Αιίκνπ, ηεο 15.7.99 «Αξ.Θ. Δθθπιηζηηθά θαηλφκελα 

ζηε Γεκνηηθή Αξρή Αιίκνπ», ηεο 1.3.2000 Αι. Αινχθνο, Τινπνηνχληαη νη πξνε-

θινγηθέο δεζκεχζεηο, ηεο 7.3.2000 Αι. Αι. δήκαξρνο, Ο Αιηκνο ηνπ 21νπ αηψλα, 

ηεο 15.9.2000 Απνζηνκσηηθή απάληεζε Αινχθνπ, Κνζκνγνλία έξγσλ ζηνλ 

Αιηκν,  ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Μάηνο 1999 Αιηκνο – πλέληεπμε, Ο Αι. Αινχθνο 

δήκαξρνο κηιά ζηνλ εθδφηε ηνπ Β – Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηα πξνβιήκαηα ηεο 



πφιεο καο θαη απνθιεηζηηθφο ζηφρνο ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη  ε 

επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, θχιιν ρ.ρ., Πξνυπνινγηζκφο 2000, Αι. Αι. 

Παξαιάβακε ηεξάζηηα ρξέε . . ., Α.Αξγπξίνπ Πξφρεηξν ινγηζηηθφ θαηαζθεχαζκα 

ν λένο πξνυπνινγηζκφο, Αξ.Θσκ. πσο θαη ν πεξπζηλφο έηζη θαη ν θεηηλφο 

ζπληάρζεθε ρσξίο ιατθή ζπκκεηνρή,  θχιιν ρ.ρ. (πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ 2006) Ζ 

ΑΝΚΑ έθνςε ηελ πίηα ηεο ζην Καξ. Κνπλ, Αι. Αι. «ηαλ εκείο θνηηάδνπκε πίζσ 

αληηιακβαλφκαζηε πφζν θαζαξνχο ινγηαξηαζκνχο έρνπκε κε ην ρξφλν», θχιιν 

ρ.ρ. πλέληεπμε κε ην δήκαξρν Αιίκνπ Αι. Αι. «Οη Οιπκπηαθνί αγψλεο καο 

βάδνπλ ζε κηα ππνρξεσηηθή πνξεία αλάπηπμεο, ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα 

δηαθνξεηηθή πφιε, ζηα δχν ρξφληα πνπ πέξαζαλ . ..», θχιιν ρ.ρ. (3 ρξφληα απφ 

ηελ εθινγή) Καηάζεζε Απνινγηζκφο έξγνπ, Αι.Αι. «Ο Γήκνο ππάξρεη, γηα λα 

ππεξεηεί ηνλ πνιίηε. ζνη ην μέραζαλ θαηέξξεπζαλ κε πάηαγν θάησ απφ ηε 

ιατθή θαηαθξαπγή θαη ηελ πεξηθξφλεζε», ηνπ Απξηιίνπ 2003 (ζ. 18) ζπλέληεπμε 

«Οηαλ νη πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο είλαη θελέο», (ζ.19) ηξίβεηλ δηα .. ηνπ αξξα-

βψλνο ΣΔΔ ή δεκνηηθφ ζρνιείν;;, ηνπ Μαξηίνπ 2005 Γχν πξψελ δήκαξρνη 

απαληνχλ ζε δεκνζηεχκαηα ηνπ Β (Αξγ. Αξγπξίνπ, Αι.Αινχθνο, γηα ην ΣΔΔ), 

ΟΤΝΗΟ Γεθέκβξηνο 1998 «Οξθίδνκαη» (κε θσηνγξαθίεο ησλ δ.ζ.), θχιιν ρ.ρ. 

Πξνυπνινγηζκφο 2000 Πεξίπαηνο πήγε ην ζπλαηλεηηθφ θιίκα, Κφληξεο ζηνλ 

Αιηκν (κε θσηνγξ. Αξγπξίνπ, Αινχθνπ, Θσκφπνπινπ),  ΣΤΠΟ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟ-

ΑΣΗΧΝ (κεηά ηηο εθινγέο Οθησβξίνπ 2002) ζπλέληεπμε Θα ζπλερίζσ λα αγσλί-

δνκαη θαη ζα βξίζθνκαη πάληα θνληά ζην ιαφ ηνπ Αιίκνπ, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ 

Ηαλνπάξηνο 1997 ζπλέληεπμε Αι.Αι. Λεειαηήζεθαλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα, 

θαη, Λχζεθε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ζηνλ Αιηκν ;;, θαη, Αλαζηάζηνο 

Κεθαιάο, Δζείο κφλν πξνγξακκαηίδαηε, εκείο πινπνηνχκε, παξάγνπκε έξγν, 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1999 ζπλέληεπμε Αξ. Θσκ., «Σα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ηεο 

λέαο Γ.Α. δελ είλαη ελζαξξπληηθά», ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Φεβξνπάξηνο 2005 Ζ 

Αιήζεηα γηα ηελ Αλαλεσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ, ΑΓΝΧΣΖ Φεβξνπάξηνο 2005 

Δηαηξία Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ (κε θσηφ Κ. Σξέθια), θαη Αλαλεσηηθή Αιίκνπ 

«Ππξά» ηεο ζπλέιεπζεο γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο. 



 Σ.- ΤΛΟΠΟΗΖΖ Ρπκνηνκηθήο Γξακκήο ηεο ΦΑΜΑΡ: α) αίηεζε ηεο 

ΑΝΚΑ ηεο 12.3.1997 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα: Τινπνίεζε 

Ρπκνηνκηθήο Γξακκήο Τπνρψξεζε ζπξκαηνπιεγκάησλ γεπέδνπ ΦΑΜΑΡ» κε 

«ηε δηεπζέηεζε ηνπ ξέκαηνο Αγίνπ Γεκεηξίνπ» ζηελ πξφζνςε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ΦΑΜΑΡ, β) επηζπλαπηφκελν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ξέκαηνο θαη ηεο πξφ-

ζνςεο ηεο ηδηνθηεζίαο ΦΑΜΑΡ-ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ, ρσξίο ππνγξαθή κεραληθνχ, 

πνπ, φπσο δειψλεηαη, εθπνλήζεθε απφ ηελ ΑΝΚΑ, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε 

ηνπ αηηήκαηνο, γ) επηζηνιή 19.3.1997 ηεο ΑΝΚΑ, κε πξνζθψλεζε «αγαπεηνί 

θίινη» (πξνθαλψο ζηάιζεθε πξνο Γεκνηηθέο Κηλήζεηο θ.α.) κε αλαθνίλσζε 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη επηζήκαλζε φηη «ε παξάηαμή καο πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία λα πξνσζήζεη ην ζέκα» θαη δεηά «θνηλή πξνζπάζεηα». 

 Ε.- Αλψλπκε/ αλππφγξαθε επηζηνιή πξνο εκέλα (ηε δεκνζηνπνηψ 

πξψηε θνξά, ηε ζεψξεζα έσιε/κε πεηζηηθή), κε ζπλεκκέλα α) ην κε αξ. πξ. 

12138/ 2453/23.12.1999 έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο, πξνο ην 

Α.Σ. Π. Φαιήξνπ, κε ζέκα «θνηλνπνίεζε έθζεζεο απηνςίαο θαη δηαθνπή νηθνδν-

κηθψλ εξγαζηψλ»,  β) ηελ απφ 21.12.1999 έθζεζε απηνςίαο «πεδνδξφκεζε ηκή-

καηνο νδνχ Καπνδηζηξίνπ, κεηαμχ ησλ νδψλ Μαιηέδνπ θαη Θνπθπδίδνπ» θαηά 

ηελ νπνία επηζηνιή ηα πξφζηηκα 1.553.526 επξψ, πξέπεη λα πιεξψζεη ν (ηφηε 

αληηδήκαξρνο) Γ. Σζηηζάλεο, κε (άγλσζηνπο ζε κέλα) ππαηληγκνχο. 

 Ζ.- Δθεκεξίδα ΖΜΔΡΖΗΑ ηεο 25.6.2006, α) «ε πιήξε εμέιημε ην πξν-

εθινγηθφ παδάξη. «Αλζξσπνο» ηνπ Γηάλλνπ επηζηξέθεη ζηελ ΠΤΡΚΑΛ-ΔΒΟ, 

Αλίεξεο ζπκκαρίεο ζην Γήκν Αιίκνπ γηα ηελ επαλεθινγή ηνπ θ. Μαληδνπξάλε», 

θαη, «Ο δηαρξνληθφο θ. Σζηηζάλεο», κε αλαθνξά ζε δηνξηζκνχο ηνπ ζε δηάθνξεο 

θξαηηθέο ζέζεηο, σο ζηέιερνο ηνπ ΠΑΟΚ θαη δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ηεο ΑΝΚΑ, 

β) θσηνηππία άγλσζηεο ζε κέλα αζιεηηθήο εθεκεξίδαο (ζην θείκελν απηφ-

ζπζηήλεηαη σο «Χ», ίζσο αξθηηθφ γξάκκα ιέμεο, πνπ δελ γλσξίδσ), κε ηίηιν «Ζ 

θαζέηα ησλ «Μάηξημ» ζην .…», θαη «Με εληνιή Ληάλε παγψλεη ν δηαγσληζκφο!», 

κεηά απφ θαηαγγειίεο ηνπ Μάθε Σξηαληαθπιιφπνπινπ ζηνλ ΑΝΣΔΝΑ. Γελ 

γλσξίδσ ην ζέκα, νχηε ηε ζπλέρεηα. (εκείσζε: Γελ είρα θαη δελ έρσ θακία 

εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε (θαη καζαίλσ ιεηηνπξγεί ζε site) σο 



«δεκνζηνγξάθνο» ν Μάθεο Σξηαληαθπιιφπνπινο, δηφηη απερζαλφκνπλ θαη 

απερζάλνκαη απηνχ ηνπ είδνπο ηελ «απξηαληθή», ηάρα «δεκνζηνγξαθία», απηνχ 

σο θαη ησλ Θέκνπ Αλαζηαζηάδε, Κψζηα Μπαμεβάλε, θαη άιισλ). 

 Θ.-ΑΠΡΔΠΔΗΔ: α)θέηγ βνιάλ αληηπάισλ ηνπο, κε ηίηιν «Μαληδνπξάλεο-

Αινχθνο Α.Δ.», κε πξάζηλν θαη κπιέ ρξψκα ζηηο δχν φςεηο, κε θσηνγξαθίεο 

νηθνπέδνπ (ππνζέησ ζην Λφθν Παλί) θαη ηεο ηεηξαφξνθεο νηθνδνκήο ηνπ Αι. 

Αινχθνπ πνπ νηθνδνκήζεθε ακέζσο κεηά ην ράζηκν ηεο Γεκαξρίαο ην 2002, θαη 

κε ππφηηηιν «κελ μαλαςεθίζεηε ιακφγηα», β) θέηγ βνιάλ κε ηίηιν «Δηαηξεία 

Πεηξειαηνεηδψλ ΑΛΟΤΚ-OIL  ΦΟΤΣ-OIL, εμππεξέηεζε άκεζε» κε ηνλ ίδην 

ππφηηηιν (ππνλνψληαο ηε γλσζηή δηθαζηηθή εκπινθή), γ) «ελεκεξσηηθφ δειηίν 

θίισλ ηεο ΝΔ.Γ.Α.» ηεο 28.8.2002 κε ηίηιν «Μήπσο ςεθίδεηε;;» θαη αλαθνξέο 

ζε «Ο ΑΛΟΤδνβηΚΟ ν 1νο», «Αδχλακνο θξίθνο» (κε αλαθνξά φηη ν Μ. θνχξ-

ηεο, θνπληάδνο ηνπ Θ. Οξθαλνχ ήηαλ ππνςήθηνο κε ηε πλεξγ.), «Αι.Αινχθνο- 

Α. Φνπζηέξεο – ΚΑΣΑΥΡΖΖ εμνπζίαο» (ελλνψληαο ηελ πην πάλσ εκπινθή). 

 

Ν Δ Α  Γ Ζ Μ Ο ΣΗ Κ Ζ  Α Ν ΣΗ Λ Ζ ΦΖ  (Κσλ. Μαληδνπξάλεο) 

 Α.- ΠΑΡΑΗΣΖΔΗ – ΓΗΑΓΡΑΦΔ: α) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάηνο 2005, 

Αξρηζαλ νη παξαηηήζεηο. . . (κε δχν επηζηνιέο ηνπ Γεκ. Μνξθσληνχ, δηεπζπληή 

ηεο ΑΝΔΓΑ, κε αλαθνξέο θαη θαηά ηεο Μαξ. Νεξνχηζνπ), θαη ζ.23, ζρφιηα, β) 

έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ Κ. Μαληδ. κε αξ.πξ. 12885/9.6.2005 πξνο ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ, κε ηελ νπνία αλαθνηλψλεη φηη «ν θχξηνο Γεψξγηνο Ληαθφπνπινο παχεη 

λα απνηειεί κέινο ηεο … Νέαο Γεκ. Αληίιεςεο» δηφηη «κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηηο ελέξγεηέο ηνπ  ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έδεημε πιήξε απνζηαζηνπνίεζε απφ 

ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο», θαη ζηε ζ. 2, ην ίδην= παχεη λα απνηειεί 

θιπ, θιπ, θαη γηα ηνλ Οδπζζέα Γξεγνξίνπ, γ) δήισζε Γ. Ληαθφπνπινπ ηεο 13.6. 

2005 πξνο ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε, φηη «απφ ζήκεξα 13.6.05 ζα ιεηηνπξγψ 

αλεμάξηεηα απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο Νέαο Γεκ. Αληηι.», δηφηη «δελ ηεξήζακε ηηο 

πξνεθινγηθέο καο δεζκεχζεηο, έιιεηςε αμηνπηζηίαο» . . .θιπ, δ) δήισζε ηεο 13. 

6.2005 ηνπ Οδπζζέα Γξεγνξίνπ φηη εθεμήο ζα είλαη «αλεμάξηεηνο δεκνηηθφο 



ζχκβνπινο» θαη επηθαιείηαη επηινγέο γηα ηελ παξαιηαθή δψλε, Πιάδ Αιίκνπ, 

Privilege,αδηαθάλεηα θιπ, ε) ΠΡΧΣΖ Ηνχληνο 2005, «Ναπάγην ζπκίδεη 4 ρξφληα 

κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο, ε παξάηαμε ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ, Παξαηηήζεηο θαη 

δηαγξαθέο» θαη κε ηε δήισζε Γεσξ. Ληαθφπνπινπ, ζη) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

Ηνχληνο 2005, «Γηάλλεο Σαξαζηάδεο (αληηδήκαξρνο): «Γλσζηφο επηρεηξεκαηίαο 

είπε φηη, φινη νη δ.ζ. ηα παίξλνπλ» Καη έγηλε ζηνλ Αιηκν ην … Μεγάιν κπάραιν» 

θαη ζ.24 Απνρσξήζεσλ ζπλέρεηα . . ηα .. βξφληεμαλ Ληαθφπνπινο-Γξεγνξίνπ, δ) 

ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2005 Παξαίηεζε βφκβα ηνπ Γ. Μνξθσληνχ 

απφ ηελ ΑΝΔΓΑ», «Ρήμε ζηελ παξάηαμε Μαληδνπξάλε», ε) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 

24.12.2004 κε δήισζε Μ.Νεξνχηζνπ, ηεο 15.7.2005 Με βαξχηαηεο θαηαγγειίεο 

απνρψξεζαλ απφ Μαληδνπξάλε δχν δ.ζ.», ηεο 28.7.2005, Αιηκνο, βαξχηαηεο 

θαηαγγειίεο Γξεγνξίνπθαηά Μαληδνπξάλε θαη δ.ζ. ηεο πιεηνςεθίαο, ε)ΝΟΣΗΑ 

ΓΡΑΜΜΖ Οθηψβξηνο 2005, Ο Γηψξγνο Ληαθφπνπινο ζην πιεπξφ θαη πάιη ηνπ 

δεκάξρνπ Κψζηα Μαληδνπξάλε, κε (ζ. 12) δεκνζίεπζε ησλ επηζηνιψλ πνπ 

αληαιιάρηεθαλ ηηο 12.10.05 ηνπ δεκάξρνπ θαη 14.10.2005 ηνπ Γ. Ληαθφπνπινπ, 

ζ) θσηνηππίεο «Γίλνπκε ιφγν ζηνπο δεκφηεο 2003-2004 Σα δχν πξψηα θεξδη-

ζκέλα ρξφληα ζηνλ Αιηκν», ηα) απφθαζε Γ κε αξ.216/6.4.2005 κε ζέκα «πκ-

πιήξσζε ηεο κε αξ. 81/2005 απφθαζεο Γ πνπ αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ην 2005». 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Ννέκβξηνο 2001 «Νέα Γεκνηηθή 

Αληίιεςε» νλνκάδεηαη ε λέα δεκνηηθή παξάηαμε πνπ γελλήζεθε ζηνλ Αιηκν κε 

ηδξπηή ηεο ην γηαηξφ-θαξδηνιφγν Κσλζηαληίλν Μαληδνπξάλε», β) ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο 5.7.2003, Αινχθνο: «Ο θ. Μαληδνπξάλεο ρξεζηκνπνηεί ςεπδή ζηνη-

ρεία θαη ιέεη ηε κηζή αιήζεηα ζην ιαφ …», ζει.5 Αινχθνο: «Ο θ. Μαληδνπξάλεο 

ςεχδεηαη», ζει.3 Αι. Αινχθνο «Εήηεκα πνιηηηθήο αμηνπηζηίαο θαη πνιηηηθνχ 

αλδξηζκνχ…», «γηα ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ έγηλαλ ζην ζπλδπαζκφ ηνπ θαη θξίλεη 

απηνχο πνπ ηνλ έθξηλαλ», θαη, Φήθηζκα ηεο ΑΝΚΑ Αιηκνο 25.1.2005, γ) ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ 10.7.2003 «Αι. Αινχθνο, πξψελ δήκαξρνο Αιίκνπ, Καηεδαθίδεη ηηο 

θαηαθηήζεηο ηνπ Γήκνπ ν Μαληδνπξάλεο», ηεο 8.4.2004 Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο, 

Πξφεδξνο Γ, Παξαγσγηθή ζε έξγα ε Γεκνηηθή Αξρή Μαληδνπξάλε, δ) ΑΓΔ-



ΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ 3.4.2004, ζει.5, Γηα ην Γήκαξρν Αιίκνπ θ. Μαληδνπξάλε, κε 

επηθξηηηθφ ζρφιην γηα ην δήκαξρν δηφηη (ιφγσ παξαπιεξνθφξεζεο απφ δ.ζ.ηνπ) 

δελ έζηεηιε επηζηνιή επραξηζηίαο ζηνλ επηρεηξεκαηία ηνπ Κίηζελ κπάξ, θαη ηνπ 

δεηά λα αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ γηα άιινπο δ.ζ. ηνπ πξψελ ζνπβιαηδήδεο…., ε) GO 

NOTIA Ηαλνπάξηνο 2005, Ζ ΑΛΦΑ πάληα πξψηε ζηνλ Αιηκν, κε θσηνγξαθίεο 

δεκάξρνπ θαη άιισλ, Ο χιινγνο Ακπειαθίσλ ζε δηαζθέδαζε κε θσηνγξαθίεο 

πνιιψλ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 8.3.2005 Γηψξγνο Κίηζνο, Πξφεδξνο Γ Αιίκνπ, 

Τινπνηνχκε ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο καο, ζη) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

επηέκβξηνο 2004, Σππηθά δελ … αλεμαξηεηνπνηήζεθε, κε αλαθνξά ζηε Μαξία 

Νεξνχηζνπ, φηη ελψ δήισλε φηη ζα δηαρσξίζεη ηε ζέζε ηεο, ηειηθά δελ ην έθαλε, 

θαη, Μαο ζηνίρηζε ν θνχθνο αεδφλη (ηνπνζεηήζεηο Ν. Παπαληθνιάνπ θη Α. Αινχ-

θνπ), δ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 3.9.2004 ζπλέληεπμε, Αξ. Θσκφπνπινο, πλεηδεηέο 

εζθαικέλεο επηινγέο Μαληδνπξάλε, ε) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Ηαλνπάξηνο 2005, 

ζπλέληεπμε  Αξγ. Αξγπξίνπ, ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη: «Ο Κψζηαο Μαληδ. θάλεη 

απηά γηα ηα νπνία θαηεγνξνχζε θάπνηε εκέλα, σο δήκαξρν, αιιά θαη ηνλ θ. 

Αινχθν ηελ πξνεγνχκελε 4εηία», ζ) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηαλνπάξηνο 2008, Γ. 

Εέξβαο θαηά Κ.Μαλη. «Μαληδ. καο εμαπάηεζεο», θαη Φεβξνπάξηνο 2008 Εέξβαο 

θαηά Μαληδνπξάλε, «Καη άκα μαλαγίλεηο εζχ δήκαξρνο γξάςε κνπ», η) GO 

NOTIA, Ηαλνπάξηνο 2005, Ζ ΑΛΦΑ πάληα πξψηε ζηνλ Αιηκν (κε θσην Κ. 

Μαληδνπξάλε, Βι. ηαζνθσζηφπνπινπ, Σαξαζηάδε, Οξθαλνχ,Φνπζηέξε θ.α.). 

Δπίζεο ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 16.2.2013 Αιηκνο, Ν. Σζακπαξιήο: ινη καδί 

ζα ελψζνπκε ηηο δπλάκεηο καο! ινη καδί ζα εξγαζηνχκε γηα ηνλ θνηλφ ζθνπφ, 

ΠΑΛΜΟ 13.11.2004, Σξακ ζπγθξνχζεσλ ζπλέρεηα…, ΝΔΑΓΝΧΜΖ 24.12.04 

ζρφιην γηα ηε Μ. Νεξνχηζνπ, θαη, Νηφξα Μπαθνγηάλλε, Οη ζηφρνη ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ην 2005. 

 Γ.- ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ηνπ Μάξηνπ θνξηζή ηεο 15.12.2003, σο Πξνέδξνπ 

ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο, πξνο ηνλ θ. Αι. Αινχθν, γηα ηεο δεκνζίεπκα ηεο 

εθεκ. Αλαλεσηηθή, γηα ζπθνθαληίεο ζε άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ αληδηνηειψο ηηο 

επηζηεκνληθέο ηνπο ππεξεζίεο απφ «επηζηνιή ελφο πξνβνθάηνξα», κε θνηλν-

πνίεζε ζην δήκαξρν Κ. Μαληδ. θαη Πξφεδξν Γ, θαη, ΔΠΗΣΟΛΖ ηνπ Κσλ/λνπ 



Γελεξάιε, πξνο ην δήκαξρν Κ. Μαληδ. (κε αξ.πξ. 18069/13.8.2003) θαη ΟΛΟ ην 

Γ.. Αιίκνπ, κε δηάθνξεο θαηαγγειίεο (γηα ηηο νπνίεο ε δηακαξηπξία θνξηζή).  

 Γ.- ΛΟΓΟΓΟΗΑ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 2005: α) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 

360/27.6.2005 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «πδήηεζε επί ηεο ινγνδνζίαο ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηα έηε 2003, 2004 θαη 

2005 έσο ζήκεξα», ππνβάινληαο παξαηεξήζεηο γηα ηε δηαηχπσζε («ινγνδνζία 

δεκάξρνπ» ελψ ην φξζφ ζα ήηαλ «ινγνδνζία δεκνηηθήο αξρήο»), γηα ηνλ ηξφπν 

ηεο πξφζθιεζεο ησλ δ.ζ. (καο έζηεηιαλ ηελ γεληθή πξφζθιεζε πξνο ηνπο δεκφ-

ηεο, ελψ νη δ.ζ. πξέπεη λα θαινχληαη νλνκαζηηθά), θαη ηνπνζεηνχκελνο είπα φηη 

ε δηνίθεζή ηνπο ΓΔΝ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη δηφηη ππάξρνπλ «Καπεηαλάηα», φηη 

«πνξεχεηαη παξαιπηηθά θαη ρανηηθά», φηη «δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή», φηη 

δελ ζπδεηνχληαη αηηήζεηο/πξνηάζεηο καο γηα πνιιά ζέκαηα», γηα ηα έζνδα, ηηο 

αλαπξνζαξκνγέο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηηο 

αλαζέζεηο έξγσλ κε απνθπγή ησλ κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ, ηελ αλάπιαζε ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο (γηα ην ηαζνθσζηφπνπιν, ε δηάξθεηα απφ 10 ρξφληα, είρε 

παξαηαζεί κε απφθαζε δ.Αινχθνπ,κέρξη ην 2015), γηα ηελ Πιαδ ΔΟΣ, ηηο άδεηεο 

θαη ηα λπρηεξηλά θέληξα, γηα ην Αεξνδξφκην/Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν, γηα ηε Μεηα-

νιπκπηαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ην Κηήκα Σξάρσλεο θαη ηελ πεξηνρή, 

γηα ην Κνιπκβεηήξην θαη άιια, β) πξφζθιεζε πξνο ηνπο δεκφηεο γηα ηελ 29.6. 

2005, κε ηίηιν «Γεκφζηα ινγνδνζία δεκάξρνπ» ζην Καξ. Κνπλ, γ) ηνπνζέηεζή 

κνπ γηα ηελ 29.6.2005 κε αλαθνξά ζηα πην πάλσ ζέκαηα, ελψπηνλ ησλ δεκν-

ησλ, δ) ζρέδην αίηεζεο πνπ κνηξαδφηαλ ζηνπο δεκφηεο γηα ππνβνιή ΜΟΝΟ 

ΓΡΑΠΣΧΝ εξσηήζεσλ !!, ε) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 9.7.2005 Αιηκνο, 2003-04 

Απνινγηζκφο δξάζεο ηεο δεκνηηθήο αξρήο, ηεο 16.7.2005 κε ηνλ ίδην ηίηιν, ζη) 

ΑΣΣΗΚΟ ΣΤΠΟ Μάηνο 2004, Αιηκνο, Θ.Οξθαλφο-Η.Πέηζαο θαηαγγέινπλ: Ζ 

παξαιία ζε …. ππνζήθε σο ην 2015! Τπεξρξεψλεηαη ν Γήκνο απφ ηηο ζπλερείο 

δαλεηνιεςίεο θαη απνδπλακψλνληαη νη δεκνηηθνί ζεζκνί θαη φξγαλα. 

 Δ.- ΛΟΓΟΓΟΗΑ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 2006: α) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην ΥΧΡΗ 

ΑΡΗΘΜΟ ζέκα ηεο 26.6.2006 «πδήηεζε επί ηεο ινγνδνζίαο ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο» (έπηαζε ηφπν ε θξηηηθή κνπ ηνπ 2005, 



γηα ινγνδνζία «δεκνηηθήο αξρήο» !!, φπσο απαηηεί ν λφκνο, θαη φρη «δεκάξρνπ» 

φπσο ζέινπλ νη δήκαξρνη) κε επίκνλε θξηηηθή θαη γηα ηα δηαδηθαζηηθά (π.ρ. λα 

ηεζεί αξηζκφο απφθαζεο, λα ςεθίζνπκε ζην ηέινο, αιιηψο λα δηεπθξηληζηεί εάλ 

πξφθεηηαη γηα ζπλεδξίαζε Γ ή γηα ζπγθέληξσζε ηεο παξάηαμήο ηνπο, θιπ) θαη 

γηα ηελ νπζία (επαλέιαβα ηα φζα θαηά θαηξνχο έιεγα ζηα Γ γηα ηα δηάθνξα 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ) θαη δηακαξηπξία γηα ην ιφγν φηη ζηηο 28.6.2006 νη 

δ.ζ. ΓΔΝ ζα είραλ δηθαίσκα ιφγνπ, θαη άιια πνιιά,  β) ηεχρνο «πξαθηηθψλ 

Λνγνδνζίαο δεκάξρνπ» ζην Γ 26.6.2006, θαη ζρεηηθφ ληνζηέ  γ) πξφζθιεζε 

πξνο ηνπο δεκφηεο γηα ηελ 28.6.2006 ζην αλνηθηφ ζέαηξν Μαίξε Αξψλε, γηα ηε 

«Γεκφζηα ινγνδνζία Γεκάξρνπ θαη πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο», ζηελ 

νπνία δελ παξαζηαζήθακε, αθνχ δελ ζα είρακε δηθαίσκα ιφγνπ. 

 Σ.- ΓΗΑΓΡΑΦΖ ή ΠΑΡΑΗΣΖΖ Η. Σαξαζηάδε: α) έγγξαθν ηνπ Κ.Μαληδ. 

κε αξ.πξ. 11625/9.5.2006 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, φηη δήηεζε ηελ παξαίηεζε Η.Σ. 

απφ φιεο ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη «γηα πνιηηηθέο ηνπ ελέξγεηεο, δειψζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην ήζνο θαη ηηο αξρέο ηεο ΝΔΓΑ», 

θαη ν Η.Σ. δήισζε φηη δέρεηαη λα παξαηηεζεί, ζα παξακείλεη φκσο δ.ζ., β) ΑΓΔ-

ΜΔΤΣΟ Γ.Ρίδνπ, 26.2.2004 «ΣΟΝ ΑΛΗΜΟ Βνά νιφθιεξνο ν Αιηκνο γηα … 

ιακφγην δ.ζ.. . .», ηεο 3.4.2004 «Γηα ην δήκαξρν Κ. Μαληδ.» κε πξνηξνπή «λα 

αλνίμεη ηα κάηηα ηνπ ….», πξψελ ζνπβιαηδήδεο, θαη ξσηήζηε πσο ζε ιίγα ρξφ-

ληα έρνπλ πάξεη ην …κηζφ Αιηκν ζε νηθφπεδα . . .», ηεο 13.9.2005, ζρφιηα ρσξίο 

ηίηιν, φηη θάπνηνη δ.ζ. «ηα παίξλνπλ» «ιαδψλνληαη», θαη φηη «θάπνηνη ζξεζθφιε-

πηνη κάιηζηα θαη … ςαιηάδεο, έρνπλ βάιεη ζην ρέξη ην κηζφ Αιηκν!...», ΠΑΡΟΝ 

11.9.2005 «Δλαο Δηζαγγειέαο ξε παηδηά;» γηα ην ίδην ζέκα. Γηα δεκνζηεχκαηα 

εθεκεξίδσλ βι.Πξαθηηθά Γ ηεο 29.5.2006, ηνπνζεηήζεηο Η. Σαξαζηάδε θ.ά. 

 

Α Λ Η Μ Ο ,  ε δ ψ   δ ν χ κ ε   - Θάλνο Οξθαλφο 

ΠΡΟΛΖΦΖ Ησ.Σαξαζηάδε: α) απφθαζε Γεκάξρνπ 323/3.4.2007 κε αξ. 

πξ. 8874/3.4.07, γηα πξφζιεςε Η. Σαξ. σο «εηδηθνχ ζπλεξγάηε-κεηαθιεηνχ 

ππαιιήινπ» κε «αληηθείκελν απαζρφιεζήο ηνπ ζα αλάγεηαη θχξηα ζηε δεκηνπξ-



γία Μνπζηθνχ Χδείνπ ζην Γήκν (δηεξεχλεζε ρψξνπ, ζηειέρσζε κε εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ) θαη εθθιεζηαζηηθά ζέκαηα, κε εηήζηα δαπάλε 18.450,νν επξψ», β) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 9440/12.4.07 πξνο ηε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ηελ 

απφθαζε πξνο δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ, γ) ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 14.3.2007 κε δεκνζίεπ-

ζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζιεθζνχλ ζηελ πην πάλσ ζέζε. 

ρφιηα: Άζηνρε θαη απαξάδεθηε πνιηηηθά (αιιά θαη εζηθά), απφθαζε. Σα 

θηλνχληα αίηηα ν θαζείο εχθνια ηα εηθάδεη. Πνιχ πεξηζζφηεξν (πέξαλ ησλ πην 

πάλσ) πνπ ν Η.Σαξ., ζε κεξηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ είρε απνθαιέζεη ηε ρνχληα 

ησλ ζπληαγκαηαξρψλ «αγία επαλάζηαζε», θη επαηξφηαλ γη απηφ θαη ην επαλα-

ιάκβαλε θαπρψκελνο (βιεπ., πιελ άιισλ, πξαθηηθά Γ 6.11.2006). Δίλαη πξνο 

ηηκή ηνπ Γηάλλε Μπειηά, πνπ είπε φηη «πνηέ δπζηπρψο δελ ην έρνπκε θαηαδηθά-

ζεη . .  αηζζάλνκαη ληξνπή πνπ έλαο ζπλάδειθνο …. απνθαιεί έηζη ηε ρνχληα 

θαη απνξψ πσο δελ ην έρνπκε θαηαδηθάζεη ζην Γ … . . .». 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ: α) Δηζήγεζε δεκάξρνπ, ρ.ρ., πξνο ην Γ, κε ζέκα: Πεξί 

νηθνλνκηθψλ», β) απφθαζε Γ κε αξ. 118/2011 κε ζέκα «Αίηεζε θαη φξνη γηα ηε 

ρνξήγεζε λένπ δαλείνπ γηα ηελ εμφθιεζε (αλαρξεκαηνδφηεζε) ηεο ελ γέλεη 

νθεηιήο απφ ηα ρνξεγεζέληα απφ ην Σ.Π. θαη Γαλείσλ, δάλεηα, κε ζπλεκκέλε 

ηξηζέιηδε «Καηάζηαζε θίλεζεο δαλείσλ έηνπο 2010», γ) ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, 

12.11.2011 ην «θφθθηλν» ηα νηθνλνκηθά ηνπ Αιίκνπ. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: NOTOS NEWS Απξίι. 2007 Θ. Οξθαλφο, Θα ηεξήζνπκε 

ζην αθέξαην ηηο πξνεθινγηθέο καο δεζκεχζεηο, ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ 14.3.07, 

δεκνζηεχεηαη αλαθνίλσζε γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Ησάλλε Σαξαζηάδε σο εηδηθνχ 

ζπλεξγάηε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ γηα δεκηνπξγία Μνπζηθνχ Χδείνπ θαη 

ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (!!),  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 3.7.2010 α) νθ ζηνλ 

Άιηκν!! Γηα παξάβαζε θαζήθνληνο … παξαπέκπεηαη ν Γήκαξρνο!! Κιείλνπλ νη 

πφξηεο πξνο ηελ Αξηζηεξά, β)Γεκνηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί, Σα παηδία ΓΔΝ παίδεη 

…, γ) Γε ζέιεη; Γελ μέξεη; ή Γελ ιέεη;; (γηα ηνλ Ησ. Σαξαζηάδε θαη ην έξγν (!) ηνπ, 

δ) Νίθνο Σζακπαξιήο,Με ηα παηδηά δελ κπνξεί λα παίδεη θαλέλαο, Αλδξέαο 



Κνλδχιεο, Δίλαη ηδαληθφ θηίξην γηα παηδηθφ ζηαζκφ, ηεο 18.2.2012 ηνλ Αιηκν… 

Γχζθνιε βξαδηά γηα ηε δηνίθεζε, Τπφ ακθηζβήηεζε ην Πξνεδξείν ηνπ Γ, 

Παξαίηεζε κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γ θαη εθινγή λένπ αληηπξνέδξνπ-γξακ-

καηέα, ηεο 25.2.2012 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζην Γήκν Αιίκνπ, ηεο 10.3.2012 

Νίθνο Παπαληθνιάνπ (ζπλέληεπμε) Ζ πξνζπάζεηα δελ ζηακαηά πνηέ, ηεο 

18.8.2012 α) ΠΔΠ Αηηηθήο, Αιιάδεη ξηδηθά ην παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Φαιήξνπ, 

β) SOS δεκάξρσλ γηα ηε παξαιία, γ) Αλδξέα Κνλδχιε (ζπλέληεπμε) Δρνπκε 

θάλεη κηα ζπληεηαγκέλε θαη ζνβαξή πξνζπάζεηα θη έηζη ζα ζπλερίζνπκε, ηεο 

2.2.2013 Αλσ Καιακάθη: Πάιη ζην πξνζθήλην ε ιατθή …ηεο Σξίηεο, ΒΖΜΑ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Μάηνο 2012 πλέληεπμε κε ηελ Πξφεδξν ηνπ Γ..Αιίκνπ 

νθία Κσζηακπάξε, Αληηπνιηηεπηηθέο θνξψλεο νη θαηεγνξίεο ζην πξφζσπφ 

κνπ, ηνπ επηεκβξίνπ 2012, 12 εξσηήζεηο γηα ηνλ Αλδξέα Κνλδχιε, ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΡΑΜΜΖ εθεκ. ηεο Σ.Α., Απξίιηνο 2013, Παξαίηεζε δεκ. ζπκβνχινπ Αιίκνπ 

ηελ 11.4.2013 (= Α. Κνλδχιε), ηεο 13.11.2004 Αιηκνο, Ο ενξηαζκφο ηεο 28 

Οθησβξίνπ, ηεο 20.1.07 Πήξακε εληνιή λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηα, 

ηεο 8.12.2007 Ο Θ. Οξθαλφο ζηνλ απνινγηζκφ γηα ηνπο 11 κήλεο ζην δεκαξ-

ρηαθφ ζψθν… ηήζακε γέθπξα απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ…, ηεο 22.12.07 

Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη Σερλ.Πξνγξάκκαηνο γηα ην 2008, ηεο 29.3.2008 

Αιηκνο, Δγθξηζε, αλαβνιή ή παξαιαβή;; Πξνβιεκαηηζκφο … γχξσ απφ ηελ 

θαζπζηεξεκέλε ςήθηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γ.Αιίκνπ, νη δ.ζ. 

βξέζεθαλ απξνεηνίκαζηνη ελ φςεη ηνπ θεηκέλνπ, ησλ 26.4.2008 θαη 3.5.2008 

ζπλέληεπμε ζε ζπλέρεηα ηνπ αληηδεκάξρνπ Αλδξέα Κνλδχιε, ηεο 31.5.2008 

Αιηκνο, 30 ή 37,5 ψξεο;; Ηδνχ ην εξψηεκα (γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο Παηδ. 

ηαζκνχο), ηεο 2.8.2008 Αιηκνο, κε ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν, θαη, άξζξν Α. 

Κνλδχιε Ο άλζξσπνο ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο καο, ηεο 30.8.2008 Αιηκνο, Σν 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ηεο 8.11.2008 Αζηξαςε θαη βξφληεμε ν 

Θ. Οξθαλφο!, ηεο 4.4.2009 Αιηκνο, Καξνπδνρακφο ζην Γ, ηεο 25.7.2009 

Απνινγηζκφο δεκάξρνπ Θ. Οξθαλνχ, Αιηκνο, κία πφιε πνπ ηηκά θαη ζέβεηαη 

ηνπο δεκφηεο ηεο, ηεο 31.10.2008 Οχηε θξχν, νχηε δεζηφ, θαη, Υακφο ζηνπο 

δξφκνπο ηνπ Αιίκνπ, ηεο 9.10.2010 Πνπ βξίζθνπλ ηφζνπο δεκφηεο;; Παξάλνκεο 

κεηαδεκνηεχζεηο ζηνλ Άιηκν, ηεο 18.6.11 Αιηκνο, Δπηαζαλ πάην θαη θαζάξηζαλ 



ην βπζφ νη θαηαδχηεο,  ηεο 25.6.2011 ε απζηεξνχο ηφλνπο ε ζπλεδξίαζε ζην 

Γ, ηεο 2.7.2011 Αιηκνο, ν δεκφηεο δεηά απαληήζεηο,  ηεο 23.7.2011 Αιηκνο, 

Δχθνιε ιχζε ε αλαρξεκαηνδφηεζε, ηεο 10.9.2011 χλαςε λένπ δαλείνπ. 

Γηνίθεζε: Μεγάιε αλάγθε γηα δάλεην, Αληηπνιίηεπζε: Μεηαθνξά ηνπ βάξνπο ζε 

κειινληηθέο δηνηθήζεηο, ΒΖΜΑ ηεο Σνπ. Απη/ζεο, Ηαλνπάξηνο 2007 (ιάζνο ην 

2006) Οξθσκνζία θαη δεκαηξεζίεο ζην δήκν Αιίκνπ, θ.α. κε πνιιέο θσηφ, 

Ννέκβξηνο 2007, Θα θάεη ε κχγα ζίδεξν;, θαη,Σν λέν αίκα ζην Γ, θαη, Σηκψληαο 

ηηο κλήκεο ηνπ 1940, Γεθέκβξηνο 2007 Θ.Οξθαλφο, Έλδεθα κήλεο δξάζεο: 

ηήζακε γέθπξα απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ, θαη, Μαζεκαηηθά θαη παηρλίδη, 

Ηνχληνο 2009, Δξσηήκαηα ζέηεη ν πξ.δήκαξρνο Αξγ. Αξγπξίνπ, θαη, Θ. Οξθαλφο 

Ο Αιηκνο αξγά αιιά ζηαζεξά αιιάδεη. Γελ θνηηάκε πίζσ, Μάηνο 2010 Κξήηεο 

θαη Αξθάδεο, εθδειψζεηο κλήκεο θαη πνιηηηζκνχ, ΑΛΗΜΗΧΣΖ Ηαλ-Φεβξ.2007 

Χξεο επζχλεο γηα ην λέν δήκαξρν, Ηαλ 2010 Ζ επίζεκε ζηήξημε ΠΑΟΚ-ΝΓ ζα 

βγάιεη ην δήκαξρν ζην δηεπξπκέλν δήκν καο,  ΣΟΛΜΖ ρ.ρ. Δμφθιεζε γξακκα-

ηίνπ (θαη θσηφ ηνπ Ησ. Σαξαζηάδε), Ννεκ-Γεθ. 2007 40 εθαη. ρξένο θιεξνλφκε-

ζε ν Οξθαλφο, Ηαλνπαξ-Φεβξ.2009 Αξξαγήο ε δηνίθεζε γηα ηε ιχζε ησλ πξν-

βιεκάησλ ηνπ Γήκνπ (Οξθαλφο),  ηνπ 2011 Μέιε Γηνηθ.πκβ. θαη Δπηηξνπψλ 

2011, ΑΗΥΜΖ Ηαλνπάξηνο 2007, Αιηκνο, Οξθσκνζία θαη νξηζκνί αληηδεκάξρσλ, 

Απξίιηνο 2008, Παξαπνιηηηθά Αιίκνπ, CLEVER TIME Οθη-Ννεκ.2007, Κιείλεη ε 

ΑΝΔΓΑ Καηαρξεσκέλε ε εηαηξία πνπ ρξσζηά γχξσ ζην 1,6 εθαη.επξψ, θαη, ε 

κηα ζεκλή θαη ιηηή ηειεηή, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηνπι-Απγ.08, ζπλέληεπμε Θ. Οξθα-

λνχ, ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ, 3.7.2009 Θ.Οξθαλφο: Ση θάλακε ζηνπο 30 

κήλεο ζην Γήκν Αιίκνπ, Ζ ΑΤΓΖ 30.12.2010 κε Ηζνινγηζκφ Γήκνπ ηεο 

31.12.09,ΝΔΑ ησλ λνηηναλαηνιηθψλ πξναζηίσλ, Φεβξνπάξηνο 2011, Γπλακηθφ 

μεθίλεκα ησλ λέσλ δεκάξρσλ, Λχζε ζε φια ηα πξνβιήκαηα θαζεκεξηλφηεηαο 

ζηνλ Αιηκν, ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Ηνχληνο 2011, γνπξφο-Οξθαλφο ζηελ Διιεληθφ 

ΑΔ, Τπεξέηεο … δχν αθεληάδσλ. 

ΔΟΡΣΑΜΟ 28 Οθησβξίνπ: α) πξφγξακκα ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ 

γηα ην 2007, β) Ζ ΑΤΓΖ 26.10.2010 κε επηζηνιή/ δηακαξηπξία κνπ γηα ην 

απαξάδεθην έληππν πξφζθιεζεο ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 28εο 



Οθησβξίνπ 1940, κε θσηνγξαθία εθεκεξίδαο κε ην Βαζηιηά Γεψξγην θαη ηνλ 

Ησάλλε Μεηαμά!!, θη ε πξφζθιεζε (βι. απηά ζην θεθ. «Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά»). 

 

  ΑΛΗΜΟ, Αλζξψπηλε πφιε – Λεσλίδαο Αλσκεξίηεο 

 ια ηα ζρεηηθά γηα ηε δεκνηηθή θίλεζε απηή (π.ρ. ζπγθξφηεζε ζπλδπα-

ζκνχ, εθεκεξίδα, δηαθεκηζηηθά, εθεκεξίδεο θιπ) γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο ελφηεηαο 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην θεθάιαην γηα ηηο «Γεκνηηθέο εθινγέο 2006» ζει. 30. 

 

  ΑΛΗΜΟ  ΟΛΟΗ ΜΑΕΗ – Νίθνο Σζακπαξιήο 

 Α.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 5.1.2008 Ν. Σζακπαξιήο, 

Απξαμία θαη αηνικία ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πξψην ρξφλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ απφ ηε λέα δεκνηηθή αξρή, ηεο 21.5.2011 Ν. Σζακπαξιήο «Γηα θάπνην 

ιφγν ν θ. Οξθαλφο πηζηεχεη φηη νη εθινγέο ήηαλ ν ηεξκαηηζκφο ηεο δεκνηηθήο 

ηνπ πξνζπάζεηαο θαη φρη ε αξρή έλφο ζθιεξνχ αγψλα», ΒΖΜΑ ηεο Σνπ.Α/ζεο, 

Μάηνο 2010, Αλαθνηλψζεθε ε ππνςεθηφηεηα ηνπ Νίθνπ Σζακπαξιή ζηνλ Αιηκν, 

θαη, Παξαπνιηηηθά, Ηερσβάδεο, πηλαθίδεο, Λατθή… θαη έληαζε ζηνλ Άιηκν. 

Β. α) Καηαγγειία ηεο 6.10.2011 Νηθνιάνπ Σζακπαξιή, πξνο ηελ Απνθελ-

ηξσκέλε Γηνίθεζε, «Με έθπιεμε θαη αγαλάθηεζε δηαπηζηψζακε πξνζθάησο, 

φηη ε αλσηέξσ απφθαζε ΓΔΝ απνηππψλεη  ηα φζα ην Γ απνθάζηζε, αιιά πα-

ξαπνηεί ηε βνχιεζε ηνπ ζψκαηνο θαζφηη αλαθέξεη ςεπδψο φηη ΓΖΘΔΝ ππήξρε 

θαη δεχηεξε εηζήγεζε ηνπ ίδηνπ αληηδεκάξρνπ απφ 22.6.2011 ……… νπδέπνηε 

εηέζε ππφςηλ ηνπ ζψκαηνο, νπδέπνηε αλαγλψζηεθε, νπδέπνηε ζπδεηήζεθε ή 

ςεθίζηεθε… Θεσξνχκε φηη ε αιινίσζε έγηλε γηα λα απνθνκίζεη νθέιε ε κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε ΚΔΑΝ, απνηειεί βαξχηαην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο 

Πξνέδξνπ θαη ζαο θαιψ λα ελεξγήζεηε γηα α) ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ηεο πξν-

έδξνπ ηνπ Γ θ.νθίαο Κσζηακπάξε, β) ηελ αθχξσζε ηεο 182/2011 απφθαζεο 

Γ …..», β) απφθαζε 182/22.6.2011, γ) εηζήγεζε δεκάξρνπ, Β.- Πξφγξακκα 



ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ 28.10.1940, Γ.- θέηγ βνιάλ κε ηίηιν «Φηάλεη 

πηα ν εκπαηγκφο θ.Γήκαξρε, γηα δήζελ δσξεάλ είζνδν ζηελ πιάδ» θαη αληη-

θξπζηά «Ζ θάξηα δεκφηε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα», θαη, «Ζ θάξηα δεκφηε κεηά 

ηε ζπκθσλία Οξθαλνχ», ρσξίο ππνγξαθή (= αληηπάισλ ηνπ Θ. Οξθαλνχ). 

 

   Α Ν Χ   Κ Α ΣΧ  ζην  Κ Α Λ Α Μ Α Κ Η 

 ρφιηα: Έγγξαθα, αλαθνηλψζεηο, δηακαξηπξίεο θιπ. βξίζθνληαη, θαη αλα-

θνξέο ζηε δεκνηηθή θίλεζε απηή γίλνληαη, ΚΑΗ ζε πνιιά θαη ηδίαλ θεθάιαηα. 

--- Δθεκεξίδα «Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη», κε εθδφηε ην Νίθν Αλαγλψζηνπ, θη 

επηκέιεηα έθδνζεο Θέκε Γαιέδην: θπι. 2 Γεθέκβξηνο 2006,  3= Ηνχληνο 2007, 4= 

Γεθέκβξηνο 2007 (καδί κε έλζεην γηα «θαιέο Γηνξηέο, ραξνχκελν θαη αγσληζηηθφ 

ην 2008»), 5= Ηνχληνο 2008, 6= Απξίιηνο 2009. Καη: Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θ. 

Ηαλνπάξηνο 2011, Μάξηηνο 2011, Οθηψβξηνο 2011,  Οθηψβξηνο 2012. Βιέπεηε 

θαη θεθάιαην «Σνπηθέο εθεκεξίδεο».  

--- ΔΓΓΡΑΦΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ: α) πξφζθιεζε γηα εθδήισζε ζην Πνι.Κ.Γ.Αι. ηελ 

27.11. (2007) κε ζέκα «Αεξνδξφκην Διιεληθνχ: Πάξθν πςεινχ πξαζίλνπ θαη 

πλεχκνλαο δσήο γηα φιε ηελ Αζήλα ή κία λέα πφιε 15.000 θαηνίθσλ δίπια 

καο;;» κε ηνπο Βαγγέιε Απνζηφινπ, Ρνδή Γεσξγαθάθε, Νίθν Αλαγλψζηνπ, β) 

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ Ννέκβξηνο 2007 Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Διιεληθνχ, Σν 

πην ζχληνκν αλέθδνην!,  Ζ ΑΤΓΖ 30.11.2007, κε ηνλ ίδην ηίηιν, ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο 1.12.2007, Πνπ είλαη ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν; Οεν;! (φιεο γηα ηελ 

εθδήισζε), γ) πξφζθιεζε ηξηήκεξν εθδειψζεσλ 18, 19, 20.1.2008 γηα ην Με-

ηξνπνιηηηθφ Πάξθν ζην θιεηζηφ γήπεδν κπάζθεη, κε ηίηιν «3 κέξεο γηα κηα δσή» 

δ) πξφζθιεζε ηεο «Κνηλήο Γξάζεο» ησλ 4 δεκάξρσλ (Οξθαλνχ-Δπζηαζηάδε-

Θενδσξφπνπινπ-Κνξηδίδε) γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν, δ) πξφζθιεζε γηα ηελ 

14.3. (2008;;) ζην Πνι.Κ.Γ.Αι. γηα εθδήισζε κε ηίηιν «Σν κεηξνπνιηηηθφ πάξθν 

Διιεληθνχ είλαη έλαο εθηθηφο ζηφρνο» κε ην Νίθν Μπειαβίια θ.α., ε) ΑΤΓΖ ηεο 

14.5.2008 Απζαηξεζίεο ζηνλ Αιηκν (θαη θσην παξαιίαο), ζη) δειηίν ηχπνπ ηνπ 



Γήκνπ ηεο 14.5.2008 γηα ηελ άκεζε παξέκβαζε ηεο Γεκ. Αξρήο γηα ην μήισκα 

ηεο εμέδξαο, δ) ΑΤΓΖ 15.5.2008 Πξψηε λίθε, ε)  αλαθνίλσζε ηεο 3.12.2008 κε 

ηίηιν «Να κηιήζνπκε θαη γη απηά θ. Γήκαξρε» (Παξαιία, Λφθνο Παλί, Κηήκα 

Σξάρσλεο, Αλαθχθισζε, Ακίαληνο, Μεηξ.Πάξθν), ζ) αλαθνίλσζε ηεο 11.2.2011 

«ρη ζηηο ζπγρσλεχζεηο ζρνιείσλ – ρη ζηε δηάιπζε ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ», 

η) θέηγ βνιάλ ηεο 10.3.2008 «Ο λφκνο ηεο λχρηαο βαζηιεχεη ζηελ Παξαιία». 

 ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ: «Καηαζηαηηθφ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκ. 

θίλεζεο Αιίκνπ, ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην ΚΑΛΑΜΑΚΗ» (σο πξνθχπηεη, είλαη ζρέδην). 

 

      ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΛΗΜΟΤ (Υξ. Γνπξίδαο) 

 ρφιηα: Πξνζθείκελε ζην ΚΚΔ. Δίρε έληνλε δεκνηηθή παξνπζία ζην Γήκν 

πνιιά ρξφληα, κε επηθεθαιήο ην Υξήζην Γνπξίδα. Δηζήιζε ζην Γ ηε δεκνηηθή 

πεξίνδν 2007- 2010, θαη ηα επφκελα ρξφληα. Δθηφο απφ έγγξαθα, δηθφγξαθα, 

παξεκβάζεηο, ελέξγεηεο θιπ, αλαθνξέο γη απηή ζηα θαη ηδίαλ ζέκαηα π.ρ. 

αξσληθφ, ζσηεξία Παξαιίαο, Κηήκα Σξάρσλεο θιπ, θαηαζέησ: 

Α.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ή πεξηνδηθή έθδνζε, κε ηίηιν «Θνπθπδίδνπ θαη . . . Ησλίαο», 

θχιιν Οθηψβξεο 2008, θ.3 Ννέκβξεο 2009, Β.- Άιιεο εθεκεξίδεο: ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ Οθηψβξηνο 2007 Παξάπνλα, Μάηνο 2008 πλέληεπμε κε ην δ.ζ. 

Υξήζην Γνπξίδα, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Αγσλ.Γεκ.Δλφη.Αιίκνπ» (ΚΚΔ), 

ΣΟΛΜΖ ρ.ρ. Διιείςεηο ζρνιηθήο ζηέγεο. 

 

 

 

 

 



ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ ΤΠΔΡΑΠΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ  

ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ  απφ ζπιινγηθφηεηεο θαη πνιίηεο. 

(Οη θάθεινη πεξηέρνπλ ηελ θάζε θνξά πξνζβαιιφκελε δηνηθεηηθή πξάμε, ηελ 

αίηεζε αθχξσζεο, ηνπο πξφζζεηνπο ιφγνπο, ην ππφκλεκα, ηηο παξεκβάζεηο 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο π.ρ Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα, ΔΟΣ, 

ΣΑΗΠΔΓ θιπ, ηελ/ηηο απφθαζε/ ζεηο, θαη ν,ηη άιιν ζρεηηθφ, θαηά πεξίπησζε). 

 ρφιηα: Γηα πνιιέο ή κεξηθέο απφ απηέο, είρακε επίγλσζε φηη λνκηθά 

ππήξραλ πξνβιήκαηα γηα ην παξαδεθηφ ή λφκηκφ ηνπο (π.ρ. έιιεηςε εθηειεζηφ-

ηεηαο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ θιπ). κσο γηα ηελ άζθεζή ηνπο, θαη 

δεδνκέλνπ φηη είρακε ζπλείδεζε πσο δηαθπβεχνληαη «δεκφζηα αγαζά», 

ππεξίζρπε ην θξηηήξην φηη «νθείιακε» θαη «έπξεπε» λα ππάξμεη κηα αληίζηαζε, 

ζε απηφ πνπ ζεσξνχζακε σο κε νξζφ. ζηε φρη κφλν νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

λα δερηνχλ ηελ «πίεζε» (π.ρ. κε ηηο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνξέο ζηνλ ηχπν 

θιπ.), φπσο ζπλέβαηλε θαη κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ ζπιινγηθνηήησλ, αιιά θη νη 

Γηθαζηέο λα βξεζνχλ «ελψπηνη ελσπίνηο»=ησλ επζπλψλ ηνπο. 

  ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΑΜΔΡΗΜΝΖΗΑ !! 

Α.-  Καηά ηνπ Π.Γ. ζην ΦΔΚ 254 Γ/ 5.3.2004 κε ηίηιν «Καζνξηζκφο Εσλψλ 

Πξνζηαζίαο ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή 

δψλε ηεο Αηηηθήο απφ ην Φαιεξηθφ ξκν, κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κνξσπίνπ». 

***Αίηεζε αθχξσζεο Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ, Υξήζηνπ Γνπξίδα, νθίαο Κσ-

ζηακπάξε, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, θαη Δμσξ. Πνιηη. πιιφγνπ θαη Πλεπκαηηθνχ 

Κέληξνπ  Οηθηζκνχ Δθηεισλ. Αιίκνπ, ηεο 4.5.2004. Τπήξμε αξλεηηθή εηζήγεζε, 

θαη πξνο απνθπγή άζθνπσλ δαπαλψλ, παξαηηεζήθακε απφ ην δηθφγξαθν. 

***Αίηεζε αθχξσζεο Θενδψξαο Κνθθίλνπ θαη Σαηηάλαο Νηει Κφληε ηεο 4.5.2004 

– Απφθαζε 3211/2011  απνξξηπηηθή. 

*** Αίηεζε αθχξσζεο Δμσξ.Πνι.+ Αζιεη. Οκίινπ Βάξθηδαο, θαη Κσλ. Βιαράθε 

ηεο 4.5.2004. Παξαηηήζεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 



*** Αίηεζε αθχξσζεο Υξήζηνπ Κνξηδίδε, πχξνπ Κίληα, Μαξίαο Πέππα, ηεο 

4.5.2004. Παξαηηήζεθαλ γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο. 

*** Αίηεζε αθχξσζεο Κσλ/λνπ Μνζρνβάθε, Αζαλ. Ζιηφπνπινπ, Διέλεο Μαηδα-

βίλνπ, Δκκαλνπήι Βιαράθε ηεο 4.5.2004. Παξαηηήζεθαλ γηα ίδηνπο ιφγνπο. 

*** Αίηεζε αθχξσζεο Μαξίαο Πάζρνπ ηεο 4.5.2004. Παξαίηεζε απφ δηθφγξαθν. 

*** Αίηεζε αθχξσζεο Ίξηδνο Παπαδνπνχινπ, Γεσξγίνπ Φηθέ, ηέιιαο Μαηαγνχ 

ηεο 4.5.2004. Παξαίηεζε απφ ην δηθφγξαθν. 

*** Αίηεζε αθχξσζεο Μαξίαο-Διέλεο (Μαξηιέλαο) Ηαηξίδνπ, Αιέμε Παπατσάλ-

λνπ ηεο 4.5.2004. Παξαίηεζε απφ ηα δηθφγξαθα αίηεζεο + πξφζζεησλ ιφγσλ. 

Β.- Καηά ηεο κε αξ. 2/42249/0023/26.7.2001 ΦΔΚ 991 Β/20.7.2001 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηίηιν «Έθδνζε Πξνκεηφρσλ Διιεληθψλ Σνπξη-

ζηηθψλ Αθηλήησλ» (αθνξνχζαλ θαη ηηο αθηέο), ησλ Αιθηέξε ηέιιαο, Αξηζηείδε 

Θσκφπνπινπ, Κνξηδίδε Υξήζηνπ, Ηαηξίδνπ Μαξίαο Διέλεο, Γνπξίδα Υξήζηνπ, 

Βιάζζε Παχινπ, Κσζηακπάξε νθίαο,Κψζηα Μαληδνπξάλε, Υαιηθηά νθίαο, 

Μνζρνβάθε Κσλζηαληίλνπ, θαη ζπλνιηθά 55 πξνζψπσλ, θπζηθψλ θαη λνκηθψλ, 

ηεο 28.10.2001.  Αξρηθά ζπδεηήζεθε ζην Γ‘ ηκήκα = Απφθαζε 1032/2004, 

απνξξίπηεη γηα νξηζκέλνπο, παξαπέκπεη ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο ζηελ Οινκέιεηα. 

πδεηήζεθε ζε ΟιηΔ, απφθαζε 896/2008 απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε. 

Γ.- Καηά ηνπ απφ 20.2.2003 Π.Γ. κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζκφο σο Σνπξηζηηθνχ 

Γεκνζίνπ Κηήκαηνο, εθηάζεσο ηνπ Γεκνζίνπ ζηε πεξηνρή Άιηκνο (πιαδ Αιίκνπ) 

Ννκνχ Αηηηθήο» (ΦΔΚ 51 Α/3.3.2003), ην νπνίν θπθινθνξήζεθε ηελ 12.3.2003. 

Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, Κνλδχιε Αλδξέα, Γνπξίδα 

Υξήζηνπ, Υαιηθηά νθίαο, Βέζζε Θεφδσξνπ, Βιάζζε Παχινπ, Κσζηακπάξε 

νθίαο, ηεο 5.4.2003. Οξίζηεθε ζπδήηεζε 2.6.2004 Γ‘ ηκήκα, παξαπέκθζεθε 

ζην Δ‘ ηκήκα γηα ηελ 15.6.2004, αλαβιήζεθε γηα ηηο 29.3.2005, 31.1.2006, 

30.5.2006, 5.12.2006, 29.5.2007, 4.12.2007, 1.4.2008, 7.10.2008, 13.1.2009, 

19.5.2009, 13.10.2009, 12.1.2010, 11.5.2010, 30.11.2010, 11.1.2011!! (είρε ήδε 



θηάζεη ε επνρή ησλ κλεκνλίσλ). Σειηθά παξαηηεζήθακε απφ ην δηθφγξαθν, 

ιφγσ αξλεηηθήο εηζήγεζεο. 

Γ.- Καηά ηεο ΚΤΑ κε αξ. 2550/11.10. 2004 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θιπ, κε 

ηίηιν «Αλάζεζε δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηα-

θψλ ζηνηρείσλ  ζηελ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Οιπκπηαθά Αθίλεηα 

Αλψλπκε Δηαηξία» ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη 

(ΦΔΚ 1664 Β/10.11.2004). Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, 

Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Κίληα ππξίδσλα, Πέππα Μαξίαο, ηεο 18.1.2005. 

Γ.1.- Καηά ηεο κε αξηζ. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ02/10291/585/27.2.1998 απφθαζεο 

ηνπ Τπ.Πνιηηηζκνχ κε ζέκα «Δπέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ μελνδνρεηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ΑΣΔΡΗΑ, θαζψο θαη ησλ ινπηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην 

γήπεδν ΔΟΣ ζηε Γιπθάδα», ηεο 16.9.1998, ηνπ ζσκαηείνπ «Πεξηβαιινληηθή 

Κίλεζε Πνιηηψλ Γιπθάδαο» θαη Κψζηα Μνζρνβάθε, κε ππνγξάθνληα δηθεγφξν 

ηνλ Κψζηα Ν. Παπαδφπνπιν. Γελ έρσ άιια ζηνηρεία. 

   ΣΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΧΝ ΜΝΖΜΟΝΗΧΝ   

Δ.- Καηά ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλ. θιπ, 

κε αξ. 206/25.4.2012 (ΦΔΚ 1363 Β/26.4.2012) «Μεηαθνξά ζηελ εηαηξία 

«Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ» πεξηνπζηαθψλ ζηνη-

ρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο ή ζπλεθειθφκελεο πξάμεο. 

Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, Γάλνπ Αλδξέα, Κίληα ππξί-

δσλα, Σαζηάλε Αλαζηαζίνπ, Σδηγθνπλάθε Νηθνιάνπ, Σφηζηθα Παλαγηψηε, 

Ηαηξίδνπ Μαξίαο-Διέλεο, Κνξηδίδε Υξήζηνπ, Γεσξγαθάθε Ρντδήο, Πνξηάιηνπ 

Διέλεο, Σαθφπνπινπ Πνιχδσξνπ, ηεο 25.6.2012. Παξαίηεζε απφ δηθφγξαθν. 

Σ.- Καηά ηεο Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θιπ, κε αξ. 225/7.1.2013 

(ΦΔΚ 15 Β/10.1.2013) κε ηίηιν «Μεηαθνξά ζηελ εηαηξία «Σακείν Αμηνπνίεζεο 

Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 

θάζε άιιεο ζπλαθνχο ή ζπλεθειθφκελεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 



Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, Γάλνπ Αλδξέα, Κίληα ππξί-

δσλα, Υαιηθηά νθίαο, Σαζηάλε Αλαζηαζίνπ, Μπνπζειέγθα Αιεμάλδξνπ, 

Σδηγθνπλάθε Νηθνιάνπ, Σφηζηθα Παλαγηψηε, Ηαηξίδνπ Μαξίαο-Διέλεο, Γνπθίδνπ 

Διέλεο, ηεο 11.3.2013. Απφθαζε 1903/2014, απνξξηπηηθή. 

Ε.- Καηά ηεο Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θιπ, κε αξ. 227/28.1.2013 

(ΦΔΚ 136 Β/10.1.2013) κε ηίηιν «Μεηαθνξά ζηελ εηαηξία «Σακείν Αμηνπνίεζεο 

Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γεκνζίνπ, θαη 

θάζε άιιεο ζπλαθνχο ή ζπλεθειθφκελεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Θσκφπνπινπ Αξηζηείδε, Γάλνπ Αλδξέα, Κίληα ππξί-

δσλα, Υαιηθηά νθίαο, Σαζηάλε Αλαζηαζίνπ, Μπνπζειέγθα Αιεμάλδξνπ, 

Σδηγθνπλάθε Νηθνιάνπ, Σφηζηθα Παλαγηψηε, Ηαηξίδνπ Μαξίαο-Διέλεο, Γνπθίδνπ 

Διέλεο, ηεο 1.4.2013. Απφθαζε 2185/2014 ηεο ΟιηΔ, απνξξηπηηθή (ιφγσ 

πξνεγεζεηζψλ απνθάζεσλ 1902-1903/14 ηεο ίδηαο δηθαζίκνπ). 

Ζ.- Καηά ηεο ΚΤΑ 218/13.8.2012 γηα ηε κεηαθνξά ζην ΣΑΗΠΔΓ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (ηνπ «Σνπξηζηηθνχ ιηκέλα ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ»). α) Αίηεζε αθχξσζεο 

ηεο 8.10.2012 ησλ Διέλεο Μπειηά, Γεκεηξίνπ Κιαπδηαλνχ, Νηθνιάνπ Αλαγλψ-

ζηνπ, Αηθαηεξίλεο Γηαλλνχιε, Αλλαο Σδάξα, Παλαγηψηε Μαζηξνγηαλλφπνπινπ, 

Θεκηζηνθιή-Νηθεθφξνπ Γαιέδηνπ, Κσλζηαληίλνπ Παπαδφπνπινπ, Αξ. Θσκφ-

πνπινπ. Σε ζπλέηαμε θαη ηελ ππνγξάθεη ν ζπλάδειθνο Κψζηαο Ν. Παπαδφ-

πνπινο. Παξέκβαζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ. Γελ έρσ ζεηηθή γλψζε γηα ην απνηέιεζκα. 

Ζ.1.- Καηά ηεο ΚΤΑ 218/13.8.12 γηα ηε κεηαθνξά ζην ΣΑΗΠΔΓ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (ζην Γήκν Γιπθάδαο). α) Αίηεζε αθχξσζεο ησλ Αλαζηαζίνπ (Σάζνπ) 

Σαζηάλε, Νηθνιάνπ Κσζηάθε, ηπιηαλνχ Πιηάθε, Αρηιιέα Καιιηληεξάθε, 

Νηθνιάνπ Μα-γθαθψζε, Γήκεηξαο Παπαδεκεηξίνπ, β) ΦΔΚ 2322Β/ 13.8.2012. 

Σε ζπλέηαμε θαη ηελ ππνγξάθεη ν ζπλάδειθνο Κψζηαο Ν. Παπαδφπνπινο. 

Θ.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ: Αίηεζε αθχξσζεο ηεο 18.1.2017 ησλ 

δ.ζ. α) Διέλεο Μπειηά, β) Αζαλαζίνπ Οξθαλνχ, γ) Νηθνιάνπ Σζακπαξιή, θαηά 



ησλ α) Γήκνπ Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο, Τπεξεζία Γφκεζεο, β) Σνπ Τπνπξ-

γείνπ Πνιηηηζκνχ, γ) ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «Η. ΚΣΔΟ ΛΔΧΦΟΡΟ ΒΟΤΛΗΑΓ-

ΜΔΝΖ ΑΔ» γηα ηελ αθχξσζε ηεο 099/22.11.2016 άδεηαο δφκεζεο θαη ηεο 

1075/27.10.2016 άδεηαο έγθξηζεο, σο θαη ηεο κε αξ. 302565/181345/10514/ 

23.9.2016 απφθαζεο ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γπηηθήο Αηηηθήο θιπ. Σε 

ζπλέηαμε θαη ππνγξάθεη ν Κψζηαο Παπαδφπνπινο. Παξέκβαζε ηεο Η.ΚΣΔΟ 

Βνπιηαγκέλεο ΑΔ». Αίηεζε αθχξσζεο ησλ ίδησλ πξάμεσλ, ηεο «Η. ΚΣΔΟ ΑΣΣΗ-

ΚΖ ΑΔ» θαη ηνπ Δπαγγέινπ Σζακήηα. Γελ έρεη εθδνζεί απφθαζε αθφκα. 

Γηάθνξα δηθφγξαθα θαη ζρεηηθά κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην κε αξ.πξ. 

3067/2475/30.6.2005 ηεο ίδηαο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ην 2005 

«…ΓΗΑΦΧΝΟΤΔ κε νπνηαδήπνηε επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΑΔ 

ΚΑΡΔΝΣΑ. . . ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ επηθέξεη παληφο είδνπο δεκία (αηζζεηηθή, 

πεξηβαιινληηθή) ζην παξαθείκελν αξραίν κλεκείν πνπ απνηειεί έλα απφ ηα 

ειάρηζηα ζσδφκελα αξραία ζέαηξα ηεο Αηηηθήο», ΔΝΧ ην 2016 ΤΜΦΧΝΖΔ 

γηα ην Η.ΚΣΔΟ πνπ βξίζθεηαη φκνξν. Ο Γήκνο καο ην 2005 ΓΗΑΦΧΝΖΔ κε ηελ 

ίδξπζε Η.ΚΣΔΟ ζην Παιαηφ Αιηκν (βι.θεθάιαην), ΔΝΧ ην 2016 ΤΜΦΧΝΖΔ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Μέξνο ηέηαξην 

ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ  

ηεο ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ θαη ηνπ Γήκνπ 

   Κεθάιαην πξψην 

Π Δ Ρ Η Β Α Λ Λ Ο Ν (γεληθά) θαη ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:  

 Α.- α) ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ (χζθεςε απηνδηνηθεηηθψλ 1983 ή 84): Ζ ζπκκε-

ηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Γηαπη-

ζηψζεηο θαη Πξννπηηθέο, ζ.25. Τπνγξαθή Ν.Π. (πξέπεη Νίθνο Παπαγξεγνξίνπ, 

ηφηε δηθεγφξνο θαη κεηά δηθαζηήο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ), β) ΑΤΓΖ 12.3.1986 

«Πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ γηα βειηίσζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ην 

πεξηβάιινλ» θαηαηέζεθαλ ρζέο ζην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο. 

 Β.- ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ: α)πξφηαζε: «Ννκφο 

Αηηηθήο: Πφιε θαη Θάιαζζα. Ζ παξάθηηα δψλε θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ 

πεξηβάιινληνο, Ηνχληνο 1992, ζει. 31, Δπηηξνπή Οηθνινγίαο θαη Πεξηβάιινληνο 

ηνπ ΤΝ, β) πξνηάζεηο: Θξηάζην Πεδίν Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο, Γελάξεο 

1993,  ηεο ίδηαο Δπηηξνπήο, γ) ΤΝ Νέα Οηθνινγηθή Πξσηνβνπιία, Πεξηβάιινλ 

Κάπνηνη κπνξνχλ θαη δεζκεχνληαη, ρ.ρ., δ) Πξάζηλα Σεηξάδηα θχιιν 7 Μάξηηνο 

Απξίιηνο 1994 «Αηηηθή SOS». 

 Γ.- ΣΔΔ - ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΡΟΝΗΚΑ, 1984 ηεχρνο 1-2: Πξνζηαζία Πεξηβάιιν-

ληνο θαη Πνιενδνκία, ηνπ Γ. Μ. Μηραήι. 

 Γ.- ΚΔΓΚΔ: α) πλέδξην Κέξθπξα Ννέκβξηνο 1984: «Σνπηθή Απηνδηνίθε-

ζε Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο» ηνπ Βαζίιε Παπα-

δηνλπζίνπ, πξνέδξνπ ΣΔΓΚΝΑ, δεκάξρνπ Γαιαηζίνπ, β) «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

θαη Πεξηβάιινλ» 20.3.1984, Κψζηαο Μπνχξθαο, ΠΔΡΠΑ, γ) «Δηζήγεζε δεκάξ-

ρνπ Πεηξαηά θαη κέινπο ηνπ Γ ΚΔΓΚΔ (ηέιηνπ Λνγνζέηε). 



 Δ.- ΓΗΑΦΟΡΑ: α) ΓΑ ηεχρνο 56 ζειίδσλ, Ζ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ Ααξρνπο. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο, απφ ηελ εκεξίδα γηα ην πεξηβάιινλ 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζην ΓΑ 8.5.2007, β) ΔΜΠ-εθεκ. ΑΘΔΡΑ ΗΚΑΡΗΑ 12.8. 

1995 «Πνην κέιινλ ηαηξηάδεη ζηελ Ηθαξία;;, Αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο Ηθαξίαο, δπλαηφηεηεο – πξννπηηθέο» ηνπ Ζιία Ληγλνχ, Μερ.Ζι. Μεραληθνχ, 

β) Κέληξν Τπεξπςειήο Σάζεο ζηνλ Τκεηηφ, 30.10.2002, Πάλνο Σφηζηθαο, 

πνιενδφκνο, γ) Δηζήγεζε ηεο ΓΣΤ, ζην Γ γηα ιήςε ηεο κε αξ.87/25.2.2004 

απφθαζεο κε ηίηιν: «Έγθξηζε ππνβνιήο πξφηαζεο ηεο ΓΣΤ ηνπ Γήκνπ γηα ην 

έξγν «Αλάπιαζε πεδνδξνκίσλ Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο ζηνλ Άιηκν» ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ» ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ», δ) Δηζήγεζε ζην Γ 

ηνπ Γηάλλε Μπειηά ηεο 22.3.2005 κε ζέκα «Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο – 

αληηθαηάζηαζε diesel απφ ρξεζηκνπνηεκέλα θαη αλαθπθισκέλα θπηηθά ιάδηα» 

θαη ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο 29.11.2004 πξνο αληηδήκαξρν Παλαγηψηε Πηεξξάθν, 

ε) Δηζήγεζε Αξ. Θσκ. πξνο ηε 2ε Δπηηξνπή (γηα θαζαξηφηεηα θαη πξάζηλν) ηνπ 

Γεκ.πκβ. Αιίκνπ, κε εκεξνκελία Καιακάθη, 13.9.1983.  

 Σ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α)ΑΤΓΖ, ηεο 28.10.1993 «Πξσηφηππνη ιφγνη κε πα-

ξσρεκέλεο ππνδνκέο θαη πξνηάζεηο. Οη πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην θπζηθφ θαη ην ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ», άξζξν ηνπ Βαζίιε Κ. 

Γσξνβίλε, ηεο 12.8.1994 ρέζε κεηαμχ πεξηβάιινληνο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηεο 24.11.1995 πκπφζην ΣΔΔ γηα ηα ξέκαηα, ηεο 4.6.95, 5ε Ηνπλίνπ Παγθφζκηα 

Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, ηεο 24.9.2000 Αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 24 πληάγ/ηνο, 

Καηεδαθίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 17.5.2002 Απαηηνχληαη ζπγ-

θεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (έγθξηζε πξφηαζεο Μ. Παπαγηαλ-

λάθε απφ ην Δπξσπ. Κνηλνβ.), ηεο 29.6.02 Γξάζε γηα λα ζσζνχλ νη ειεχζεξνη 

ρψξνη ηεο Αηηηθήο, ηεο 14 θη 21.7.2002 Δμειίμεηο ζηελ νηθνινγία ζήκεξα, Σν 

«Δθνθφξνπκ» απφ ην  Άαξρνπο θαη ην Κίεβν ζηηο Βξπμέιιεο» ηνπ Βαζίιε Γσ-

ξνβίλε, ηεο 20.11.2003 Γηεζλνπνηνχληαη νη αληηδξάζεηο γηα ην «δαζνθηφλν» 

λνκνζρέδην, ηεο 10.12. 2003 ΟΥΗ ζην δαζνθηφλν ράνο απ φια ηα θφκκαηα πιελ 

ΠΑΟΚ, ηεο 21.12.03 Μλεκείν . . . αληηζπληαγκαηηθφηεηαο (γηα ην άξζξν 24), 

ηεο 9.6.2004 Ζ αλάζρεζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πξαζίλνπ θαη ηδίσο ηεο 



πξσηεχνπζαο, ηεο 27.3.2005 Ζ απηναλαίξεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιενδνκηθνχ 

δηθαίνπ, ηεο 12.3.2006 Σν πξάζηλν θαη νη ζρνιηθνχ θήπνη, ηνπ Άγγ. Διεθάληε, 

ηεο 15.12.2006 Κάησ ηα ρέξηα απφ ην αξ. 24 θαη ην ηΔ, ηεο 9.1.07 Έξρεηαη θαη 

ε ζεηξά ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 11.1.2007 Αο ζψζνπκε ηα δάζε καο, ηεο 

12.1.2007 Θα απνθξνχζνπκε ηε λέα επίζεζε θαηά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ηεο 14.1.2007 Αλαζεψξεζε άξζξνπ 24, ηεο 16.1.2007 Μέησπν θνηλσληθψλ 

θνξέσλ θαηά ησλ δαζνθάγσλ, θαη, Απηνθηνλία ε αλαζεψξεζε ηνπ άξ.24, ηεο 

18.1.2007 Σν κεγαιχηεξν ξνπζθέηη. . . ., ηεο 5.7.2007 Σν ηΔ λα θάλεη 

πξνιεπηηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα ξπζκίζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, ηεο 19.8.2007 

Οη Γηθεγ.χιινγνη, ην ΣΔΔ, ΚΑ, ΠΗ πξνο ηα θφκκαηα, Γέθα πξνηάζεηο 

πξαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 22.9.07 Μ.Παπαγηαλλάθεο, 

Δμσθξεληθή ε άξλεζε γηα μερσξηζηφ ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, ηεο 20.9.2007 

Αξλνχληαη ηελ ίδξπζε Τπ. Πεξηβάιινληνο, Αξραηνινγηθή θαη Γαζηθή Τπεξεζία 

εκπνδίδνπλ ηα έξγα, θαηά ηνλ Γ. νπθιηά, θαη άιια άξζξα. β) ΣΟ ΒΖΜΑ 6.3.94 

Γχν ζελάξηα γηα ην δαθηχιην-Βξαρλάο ηα ιεσθνξεία, ηεο 11.8. 2002 Οηθνινγία- 

Ζ ερνξχπαλζε βιάπηεη ηελ πγεία, γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 20.3. 2003 Δπηζεψξεζε 

πεξηβάιινληνο, θαη ηΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ Π.Γ., ην κε αξ.41/03 Πξαθηηθφ ηνπ, ηεο 

ρ.ρ. Αλεπαξθή ηα κέηξα αζθαιείαο ζηα βελδηλάδηθα, θαη, Αηνιηθφ Πάξθν ζην 

Λαχξην, δ) ΒΖΜΑ ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ ρ.ρ. Σφλνη κπεηφλ ζηα παξαιηαθά δάζε ηεο 

Βνπι/λεο, ρ.ρ.2007 Αξηζηνχξγεκα ππνθξηζίαο θαη ζαηαληθφ έξγν ε αλαζεψξεζε 

ησλ άξζξσλ 24,94, 95, 100 ηνπ πληάγκαηνο, ε) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, Κνηλή 

πξσηνβνπιία ησλ δεκάξρσλ Πεηξαηά/ Γιπθάδαο γηα ηε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία. 

 Ε.- ΓΗΑΦΟΡΑ: Α.- ΔΚΑ, α)ΓΡΑΖ η.114 Μάξηηνο 2002 Ζ ΔΔ επηθχξσζε 

ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, η. 117 Ηνχληνο 2002 Παγθφζκηα εκέξα πεξηβάιιν-

ληνο, β) δίπηπρν Ζκεξίδα Οη Διεχζεξνη ρψξνη ηεο Αζήλαο, πξνβιήκαηα θαη 

πξννπηηθέο 28.6.2002, γ) αθίζα ηεο εκεξίδαο, δ) Δηζήγεζε ηεο Οξγαλσηηθήο 

Δπηηξνπήο, Γξ. Υ. κπξληψηεο, ε) Ζ επίδξαζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζην κηθξν-

θιίκα θαη ηνλ νξγαληζκφ, Γξ Υξηζηίλαο Θενράξε, ζη) Οη ειεχζεξνη ρψξνη ηεο 

θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη νη αγψλεο ησλ θηλήζεσλ πνιηηψλ, Γξ. 

Πνιενδνκίαο Υσξνηάθηε Γεξάζηκνπ θιαβνχλνπ,  Β.- ΜΔΟΓΔΗΟ SOS Κπ-



θιάδεο Αο ζεβαζηνχκε ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, η.8 Ηνπι-Απγ- 

επη 1995, Γ.- WWF α) Αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 24 θαη πεξηβάιινλ, Ννέκβξη-

νο 2000, β) Σν χληαγκα αιιάδεη ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο, γ) ΚΑΗ 100.4 

Με «εζληθή» ζπλαίλεζε: Καηαπαηεηέο, εκπξεζηέο θαη νηθνπεδνθάγνη, έλνρα 

θφκκαηα θαη πνιινί δηαπιεθφκελνη, ζπλαπιία δηακαξηπξία 29.1.. . . γ) Κέληξν 

Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Ζιηνχπνιεο, Ο δαζηθφο ρψξνο ηνπ Τκεηηνχ ζε 

πιεηζηεξηαζκφ, Γ.- ΝΟΜΗΚΑ: α) Γηθαηφξακα Απξ-Ηνχληνο 2005, Ννκνινγηαθέο 

θαη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζην Γίθαην ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηνπ Γεκήηξε Μειίζζα, 

θαζεγεηή, β) Οινκέιεηα Πξνέδξσλ Γηθ.πι. Διιάδνο 4.7.2007 κε πξφηαζε 

ζηελ Κπβέξλεζε γηα ην πεξηβάιινλ, γ) Σν Βήκα ηνπ δηθεγφξνπ, Ηνχι-Απγ.2007 

θάθεινο, Οη δηθεγφξνη αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δ) Σν 

ζέκα: Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, ε) Σν Βήκα ηνπ δηθεγφξνπ, Ννέκβξηνο 2007, 

Αλαθνίλσζε επηζηεκνληθψλ θνξέσλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

     O Λ Τ Μ Π Η Α Γ Α  2 0 0 4 

 ρφιηα: Γξάθσ μερσξηζηφ θεθάιαην παξά ην γεγνλφο φηη ε αλάιεςε ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 επεξέαζε ή έηεηλε λα επεξεάζεη ηνλ Άιηκν (θη φινπο 

ηνπο παξάθηηνπο δήκνπο ηνπ αξσληθνχ) φζνλ αθνξά ην Παξαιηαθφ Μέησπν, 

θαη, παξφιν πνπ, ηα δεηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη πην θάησ ζηνλ ηίηιν 

(«Αηγηαιφο Παξαιία), θαη φζα έπνληαη, επηθαιχπηνληαη ή αιιεινθαιχπηνληαη. 

ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΔ-ΓΖΜΟ-ΔΣΑ: α) θέηγ βνιάλ ζπιινγηθνηήησλ κε ηίηιν 

«Οιπκπηαθνί Αγψλεο 2004 – Ζ Αζήλα εθπέκπεη SOS», β) ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο 

Αξ. θαη ηεο Πξνφδνπ, εηζήγεζε Αιέθνπ Φιακπνπξάξε γηα εκεξίδα ζην Εάππεην 

ηελ 3.3.1999 κε ηίηιν «Οιπκπ. Αγψλεο 2004, 18 κήλεο κεηά. . ..», γ) κλεκφλην 

γηα ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ απφθαζε Γ αξρηθά 264/13.9.1999 (αλαβιήζεθε) 

θαη γηα 293/11.10.1999 γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 2004 (κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ θαη ην γήπεδν κπάληηκγθηνλ 6-7.000 ζέζεσλ ζηνπο Σξάρσλεο, γηα ην 

νπνίν ζπδεηνχζε ν Αι. Αινχθνο κε ηελ θεληξηθή εμνπζία ρσξίο ελεκέξσζε θαη 

ρσξίο απφθαζε ηνπ Γ), δ) αίηεζή καο/εμαηξεηηθψο επείγνπζα πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 4629/4.3.2002 πνπ απνηέιεζε θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε 



305/24.7.02, γηα θαζπζηεξήζεηο ζηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ε) ΦΔΚ 233 Γ/26. 

3.2002 κε ΠΓ «Δγθξηζε Δηδηθνχ ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο (ΔΟΑΠ) 

πεξηνρήο Οιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Beach Volley θαη ινηπψλ αζιεκάησλ θαη 

αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο ζην Φαιεξηθφ φξκν Ν.Αηηηθήο», ζη) Πξφζθιεζε 

«Κακπάληαο Αληη-2004» γηα ζπγθέληξσζε «Οιπκπηαθά Έξγα θαη ηνπηθέο 

αληηζηάζεηο» γηα ζπλάληεζε 11.12.2002,  δ) ηεχρνο ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ, κε 

«παξνπζίαζε πξνηεηλφκελεο κειέηεο» ηεο 20.2.2003 κε ππνγξαθή γηα ηελ 

παξνπζίαζε Γηάλλαο Κξφθνπ, κε ηίηιν «Μειέηε Αλάθηεζεο θαη αλάπιαζεο 

ζαιαζζίνπ κεηψπνπ απφ Φαιεξηθφ φξκν έσο Βνπιηαγκέλε» κε ζπληνληζηή ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ, κε απεηθνλίζεηο ζπγθεθξηκέλσλ δηακνξθψζεσλ ζηηο ζέζεηο έλαληη 

Καιακαθίνπ, ρεξζφλεζν (ηερλεηή) ηεο Αθηήο ηνπ Ζιηνπ, θαη Β‘ Αιίπεδν,  ε) 

εηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο 21.2.2003 πξνο ην Γ (δελ έρσ ζεκεηψζεη ηνλ αξηζκφ 

απφθαζεο) ρσξίο ππνγξαθέο, κε ζέκα: πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε 

κειέηε «Αλάθηεζε θαη Αλάπιαζε . . .θιπ» (σο άλσ),  ζ) ππνγξακκέλε εηζήγεζε 

ηεο ΓΣΤ ηεο 24.2.2003 ηεο ίδηαο ΣΤ, κε ηνλ ίδην ηίηιν, η) Γειηίν ηχπνπ 22.1.2003 

ηεο πληνλ.Δπηηξ. γηα ηε Γηάζσζε ηεο Παξαιίαο αξσληθνχ, κε ζπλεκκέλεο 

εθηππψζεηο απφ ΔΣΑ, κε ηίηινπο Έξγα ζε εμέιημε, Πξφζθιεζε εθδήισζεο γελη-

θνχ κε δεζκεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. . .γηα Λνπηξά Κατάθα Ζιείαο, Πξσηνπν-

ξηαθά πξνγξάκκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, Πξφγξακκα «ηνιίδηα ζηελ άκκν», 

Αλαθνίλσζε, λ.3139/03 ΦΔΚ 100Α/30.3.03 θ.α., ηα) πλέληεπμε ηχπνπ ηεο 22 

Οθησβξίνπ 2003 ηνπ Μηραήι Γεθιεξή, επηη. αληηπξνέδξνπ ηΔ, Πξνέδξνπ Δπη-

κειεηεξίνπ Πεξηβάιινληνο, κε ζέκα «Γηαθπβέξλεζε θαη εθπνίεζε ηεο Γεκφζηαο 

Κηήζεσο ζην Υξεκαηηζηήξην», ηβ) έγγξαθν ΔΣΑ κε αξ.πξ. 460/23.1.2004 πξνο 

απνδέθηεο (δελ πξνθχπηεη αξ. πξ. Γήκνπ, πξνθχπηεη φκσο ραξαθηεξηζκφο απφ 

ηε Γηεπζχληξηα Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ)κε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε εμαηξνπκέλσλ 

ηεο απνηίκεζεο αθηλήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 20.420 ηκ. ζηελ Παξαιία καο, 

ηγ) έγγξαθν ΔΣΑ κε αξ.πξ. 938/ 12.2.2004 πξνο Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., γηα 

παξαρψξεζε έθηαζεο, ηδ) απφθαζε Γ κε αξ.111/ 25.2.2004 κε ζέκα «πδήη. 

θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ηεο ΔΣΑ ΑΔ πνπ αθνξνχλ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ηέιε 

πεξηβάιινληνο θαη θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ Πιαδ θαη ηε Μαξίλα 



Αιίκνπ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη πξνζδηνξηζκφο απηψλ γηα ην 2004», 

ηε) εηζήγεζε ηεο Οηθνλ.Γ/λζεο κε αξ. πξ. 17649/04 πξνο ην Γ γηα ηνλ πην 

πάλσ ζπκβηβαζκφ, καδί κε δηαβηβαζηηθφ ηεο απφθαζεο 111/04 (αξ.πξ. 16307/ 

6.7.2004), ηζη) θαηάζηαζε κε ηέιε, σο άλσ, ηδ) ΚΝνΒ 2003/2263 κε λ. 3207/03 

θ.α., ηε) ΠΟΝΣΗΚΗ 14.10.04 ΔΣΑ ΑΔ: Δδψ δελ ππάξρνπλ ληαβαηδήδεο, ν θ. 

Υσκελίδεο ζην ζθακλί…, ηζ) Ζκεξίδα 17.1.05 ζηελ Αξγπξνχπνιε κε ζέκα 

«ΔΣΑ, ΚΔΓ, Οιπκπηαθά Αθίλεηα ΑΔ, Ζ παξαιία αξσληθνχ θηλδπλεχεη λα ραζεί. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ: «Αλαλεσηηθή Αιίκνπ» (παξάηαμεο Αι.Αινχθνπ), Ηνχληνο-

Ηνχιηνο 1999, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηεο νπνίαο δεκνζηεχεηαη ζπλέληεπμε ηνπ 

Γηάλλε πλνδηλνχ, δεκνζηνγξάθνπ, φπνπ γηα ΠΡΧΣΖ θνξά πιεξνθνξνχκαζηε 

φηη ε δηνίθεζε Αινχθνπ, θάλεη ζπλαληήζεηο/ζπδεηήζεηο γηα θαηαζθεπή γεπέδνπ 

κπάληηκγθηνλ, 6-7.000 ζέζεσλ ζηνπο Σξάρσλεο, ηηο νπνίεο είρε απνθξχςεη.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ άγλσζηεο εκεξνκελίαο «Φάθεινο: Οιπκπηάδα 

2004 Ζ ππνςεθηφηεηα ηεο Αζήλαο, επθαηξία ή πξφζρεκα;;», ηεο 13.3.1997 

Οθζαικαπάηε 2004, ηεο 9.1.1998 Δθκεηαιιεχζηκε ε παξαιία κέρξη ηε Βάξε, 

ηεο 18.1.1998 Αο πεξηνξίζνπκε ηελ θαηαζηξνθή, ηεο 21.1.1998 Αληί ηεο θαηά-

ζηξνθήο …, ηεο 30.1.1998 Αζιήκαηα πνπ δελ επηδέρνληαη γθξίληα, ηεο 6.2.99 

Θα γιπηψζεη ην Καξατζθάθε απφ ηνπο … εθζπγρξνληζηέο;, ηεο 14.2.1999 Να κε 

πλίμνπλ ηελ παξαιία ην Οιπκπηαθά έξγα, ηεο 19.6.1998 Αθηή γηα θνιχκπη, φρη 

καξίλεο γηα ζθάθε, ηεο 21.6.1998 Γηα λα κε γίλεη ν Αγηνο Κνζκάο κηα απέξαληε 

καξίλα, ηεο 1.8.1998 ψδεηαη ην Σαηφη, κηζφινγα γηα ην Φάιεξν, ηεο 11.10.1998 

Ζ αξρηηεθηνληθή αληί λα πξνεγείηαη, απνπζηάδεη, ηεο 8.11.1998 Έλα Π.Γ. ηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ πνπ αγλνεί ηνπο λένπο ζρεδηαζκνχο, ηεο 13.12.1998 Φάιεξν-Ηππφ-

δξνκνο Γελ πινπνηείηαη ε απφθαζε ππνπξγνχ γηα ιηγφηεξν κπάδσκα, ηεο 13.1. 

1999 Δξψηεζε Μ. Γακαλάθε γηα ηα Οιπκπηαθά έξγα, ηεο 22.1.99 «2004 επη-

λνήζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ», ηεο 7.3.1999 Με ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ρπζκηζηηθνχ λνκηκνπνηνχλ ηα Οιπκπ. έξγα, ηεο 14.3.1999 Σα επηθίλδπλα αια-

ινχκ ηεο…«εζληθήο λίθεο», ηεο 16.3.1999 ρη ζηελ αιιαγή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ γηα 

λα ρσξέζνπλ ηα Οιπκπ. έξγα, ηεο 25.4.1999 Οιπκπηαθά εθηξψκαηα, ηεο 

27.4.1999 Αληηδξάζεηο ζηνλ Οιπκπηαθφ ππεξλφκν, ηεο 30.4.1999 Δπηρείξεζε 



εμσξατζκνχ ηνπ Οιπκπηαθνχ ππεξλφκνπ, ηεο 13.5.1999 Δγθξίζεθε κε κηθξέο 

αιιαγέο ην λ/ζ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο, ε λέα εηαηξία ην κεγάιν θαγνπφηη, ηεο 

16.5.99 Ο ηεξαηψδεο Οιπκπηαθφο ππεξλφκνο γίλεηαη … αθφκα πην ηεξαηψδεο, 

ηεο 20.5.1999 Οη νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πλίμνπλ ην Φαιεξηθφ φξκν, ηεο 

21.5.1999 Καηαςεθίζηε ηνλ νιπκπηαθφ ππεξλφκν,ηεο 26.5.1999 Να απνζπξζεί 

ην νιπκπηαθφ ηεξαηνχξγεκα, θαη, θπξνθφπεκα ζηε Βνπιή γηα ην λ/ζ 2004, ηεο 

28.5.1999 Οιπκπηαθφ έγθιεκα κε ηελ θπβεξλεηηθή ςήθν, ηεο 1.8.1999 2004: 

Γξφκνο κεη εκπνδίσλ, ηεο 20.10.1999 ηα .. αδήηεηα ηα «νξθαλά» έξγα !, ΣΑ 

ΝΔΑ 7.5.1998 Αιιαγέο ζηα κεγάια έξγα, ηεο 4.9.1999 Παξέκβαζε γηα ηνλ 

Ηππφδξνκν, ΣΟ ΒΖΜΑ 14.6.1998 Αιιαγέο ζηα έξγα ηνπ 2004, ηεο 28.6.1998 

«2004 πνξεία πξνο ην άγλσζην», ηεο 11.4.1999 Ζ Αζήλα ηνπ 2004, έλα 

κνπζείν αλνηρηφ ζηνλ θφζκν,  ηεο 11.7.1999 Ση μέξεη ν θ. εκίηεο γηα ηελ Αζήλα 

2004, ηεο 17.12.2000 Σν παλφξακα ησλ έξγσλ ηνπ 2004 ζηελ Αηηηθή, ηεο 

23.6.02 Ο νδηθφο ράξηεο ηεο Αζήλαο 2004, ηεο 12.8.2006 εηξά γηα εθπνίεζε 

έρνπλ ηα Σνπξηζηηθά Αθίλεηα θαη ε ΓΔΠΑ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, άγλσζηεο 

εκεξνκελίαο, πάλησο κεηά ηηο δεκ.εθινγέο 1998, Κίλδπλνο ηεξάζηηαο καξίλαο 

ζηνλ Αγην Κνζκά, Ηαλνπάξηνο 1999 Σζηκέλην λα γίλεη, θαη άιια, Ματνπ 1999 

Οχηε ηερλεηφ λεζί νχηε βνπλά κπεηφλ ζηε Παξαιία ηνπ 2004, Ζ ΔΠΟΥΖ 

14.3.1999 Αληηζπληαγκαηηθή αλαηξνπή ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Αζήλαο 

(αλππφγξαθν, ηνπ Κψζηα Παπαδφπνπινπ),  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 21.5.1999 Δληνλεο 

αληηδξάζεηο γηα ηα νιπκπηαθά έξγα ζηελ Παξαιία, ηεο 25.5.1999 Παπαδψε-

Γήκαξρνη ζε ζχζθεςε γηα νιπκπηαθά έξγα, ηεο 16.7.1999 πδήηεζε γηα ηα 

Οιπκπηαθά έξγα, ηεο 26.10.1999 Σα Οιπκπηαθά έξγα: Μνριφο αλάπηπμεο θη φρη 

ππνβάζκηζεο, ηεο 13.5.00, άγλσζηεο εκεξνκελίαο, Πινχζηνο πξνβιεκαηηζκφο 

ζηελ εκεξίδα Γήκνπ Ακαξνπζίνπ γηα ηελ Οιπκπηάδα, άγλσζηεο, Γχν βήκαηα 

πίζσ, ηεο 21.11.2003 Οιπκπηαθφ ζπγθξφηεκα ζην Διιεληθφ, ηεο 18.5.2004 Γηα 

ηελ Οιπκπηαθή πξνεηνηκαζία ηνπ Αιίκνπ, Πξνηάζεηο Αινχθνπ, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖ, 

1999, χζθεςε θαζεζπραζκνχ έλφςεη ηεο έλαξμεο ησλ Οιπκπηαθψλ έξγσλ !!, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 27.7.1999 Απφ Αγηνο Κνζκάο … άγηνο θαζκάο, άγλσζηεο 

εκεξνκελίαο ην ζθπξί δάζε θαη αθηέο, κε πξφζρεκα ηελ Οιπκπηάδα 2004, 

ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 19.5.2002 ηνηρίδεη αθξηβά, πξνρσξάεη θαιά (ην Οιπκπηαθφ 



ρσξηφ), ΜΔΣΡΟΡΑΜΑ 4.12.03 Πξνζγείσζε ζην Διιεληθφ, ΦΑΛΖΡΗΚΖ ΓΝΧΜΖ 

Οθηψβξηνο 2003 Ζ Παξαιία Παιαηνχ Φαιήξνπ κε ελέγεηεο ηνπ Γεκάξρνπ 

Υαηδεδάθε παξαρσξείηαη απφ ηελ ΔΣΑ ΑΔ ζην Γήκν. 

Σν ΠΟΝΣΗΚΗ ηεο 22.8.2002 Οιπκπηαθνί Αγψλεο 1896, ΑΦΗΔΡΧΜΑ, Πεξη-

γξαθή, ξεπνξηάδ, ζρφιηα, κία πιήξεο εηθφλα. 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ: α) ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ (έθδνζε ηνπ Γήκνπ) άγλσζηεο εκεξνκε-

λίαο, Γηεθδηθνχκε ηελ παξαιία Διιεληθνχ, θαη άιια, β) ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ Μάηνο- Ηνχ-

ληνο- Ηνχιηνο 1997, Θέζεηο γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο Οιπκπηάδαο ηνπ 2004 γηα ηελ 

Αζήλα, γ) ΑΣΣΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ, Ζ ΣΔΓΚΝΑ κπξνζηά ζηελ πξφθιεζε ηνπ 2004. 

 Πέληε θσηνγξαθίεο γηα Οιπκπηαθά Έξγα ζην πξψελ Αεξνδξφκην. 

 

 ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ (2005 επ.) ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

 Α.- α) Πξφζθιεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο ησλ 4 Γήκσλ Αιίκνπ,Αξγπξ.,Γιπθ., 

Διιεληθνχ, γηα ελεκέξσζε ηελ 9.2.2005 ζηελ Αξγπξνχπνιε, θαη ζπγθέληξσζε 

ηελ 16.2.2005 ζηε Λ.Πνζεηδψλνο,αεξνγέθπξα εηζφδνπ Οιπκπ.Δγθαηαζηάζεσλ,  

β) πξφζθιεζε γηα δεκφζηα ζπδήηεζε ηελ 4.4.2005 απφ πλεξγαδφκελνπο Φν-

ξείο, πλη. Δπ. γηα ηε δηάζσζε Παξαιίαο θ.α., γ) Γειηίν ηχπνπ ηεο 8.4.2005 Τπ. 

Πνιηηζκνχ, γηα απζεκεξφλ ζπλάληεζε κε δεκάξρνπο, δ) ηειενκνηνηππία ηνπ 

Πξνθφπε Μπαδνγηάλλε, ηεο 19.4.2005, κε ηελ νπνία κνπ ζηέιλεη ην «Τπφκλε-

κα, ρη ζην λνκνζρέδην γηα ηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο» ηεο 8.4.2005, ε) 

θείκελν ηεο πζπείξσζεο Φνξέσλ & Γεκνη.παξαηάμεσλ Αι-Αξγ-Διι-Γιπθ. 

πξνο ηνπο δεκάξρνπο, ζη) θείκελν ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ, ηκήκαηνο νηθνινγίαο,  

ηεο 11.4.2005 κε ηίηιν Να απνζπξζεί άκεζα ην λνκνζρέδην πεξί Οιπκπ. Δγθα-

ηαζηάζεσλ, δ) θείκελν ην λνκηθνχ ζπκβνχινπ Π. Επγνχξε, ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο 4.5. 

2003 κε ηίηιν «Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ – Βηψζηκε αλάπηπμε. . . .», 

κε ζπλεκκέλεο Πξνηάζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ…. θιπ, ησλ Γηάλλε Κνπξάθε, 

δεκάξρνπ Ζξαθιείνπ, Εαραξία Γνμαζηάθε, δ.ζ., ηεο 18.4.2005, ε) ΣΔΓΚΝΑ κε 

αξ.πξ.396/ 21.4.2005 πξνο Τπ. Πνιηηηζκνχ Φάλε Πάιιε-Πεηξαιηά, κε ζέκα 



«Απνζηνιή απφθαζεο 25/2005 ηνπ Γ ηεο ΣΔΓΚΝΑ» κε ζπλεκκέλε ηελ 

απφθαζε, ζ) ΚΔΓΚΔ, Ζκεξ. Γηάηαμε ηεο 10.5.2005, κεηαμχ ησλ ζεκάησλ θαη ην 

ζρέδην λφκνπ, η) απφθαζε ΚΔΓΚΔ 103/1905/12.5.2005 γηα ην ίδην ζέκα, δεηά 

ηελ απφζπξζε, κε ζπλεκκέλεο παξαηεξήζεηο Π. Επγνχξε, ηα) πξφζθιεζε 

ΣΔΓΚΝΑ γηα ζπλαπιία δηακαξηπξίαο ηελ 28.5.2005 ζην ρψξν ηνπ Αεξνδξνκίνπ, 

ηβ) λ. 3342/2005 απφ ΣΝΠΓΑ, ηγ) ΚΝνΒ 2005/1107 λ. 3342/2005.   

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 7.10.04 Να αλαπιαζζνχλ νη ειεχζεξνη 

ρψξνη. .. .., ηεο 16.12.2004 Γηα ηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο- Γεληθή ζπκθσλία 

Τπ. Πνιηηηζκνχ-ΣΔΓΚΝΑ, ηεο 19.2.2005 Καη γήπεδν ηνπ ΠΑΟ ζην πξψελ 

Αεξνδξφκην;; Ξελνδνρείν ζηνλ Αγην Κνζκά, ηεο 23.2.2005 Σζηκεληνπνηεί ηνπο 

ειεχζεξνπο ρψξνπο ε Κπβέξλεζε, ηεο 5.3.2005 Πξψελ Αεξνδξφκην Διιεληθνχ 

Αζηείεο δηθαηνινγίεο νπθιηά, ηεο 30.3.2005 Σα ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε 

ρξήζε ησλ Οιπκπ. Δγθαηαζηάζεσλ, ηεο 5.5.2005 Ο Γήκνο Καιιηζέαο ελάληηα 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ/ζ γηα ηα νιπκπηαθά αθίλεηα, ηεο 18.5.2005 Απνδνθηκαζίεο 

Υαηδεδάθε ζην Γ Μνζράηνπ, Γπλακηθέο θηλεηνπνηήζεηο πξναλαγγέιινπλ νη 

Γήκνη ηνπ Φαιεξηθνχ φξκνπ γηα ηηο νιπκπαηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηεο 26.5.2005 

Πξνηάζεηο ζην Γ Διιεληθνχ, Ρηδηθά αληίζεην ζην λ/ζ γηα ηηο νιπκπ. εγθαηαζηά-

ζεηο, Ζ ΑΤΓΖ 12.12.2004 Καιέο πξνζέζεηο θαη θξαπγαιέεο ζησπέο, ηεο 19.12. 

2004 Οπδέλ κνληκφηεξνλ .. ησλ πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 23.3.2005 

Υίιηα ζηξέκκαηα γηα θηίξηα ζην Διιεληθφ!, ηεο 21.4.2005 Δθρσξνχληαη ζε ηδηψ-

ηεο ηα νιπκπηαθά έξγα, θαη, Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην γηα ηηο νιπκπηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο,  ηεο 5.5.2005 ΟΥΗ θαη απφ ην ΣΔΔ ζην λ/ζ γηα ηηο ρξήζεηο ησλ 

νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 6.5.2005 Ζ ΚΔΓΚΔ θαηά ηνπ λ/ζ γηα ηηο 

νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, Αθαηξνχληαη θαη πάιη πφξνη ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηεο 

7.5.2005 Μεηανιπκπηαθφ Μαξνχζη – Πξνηάζεηο θφληξα ζηνλ θαηξφ, ηεο 8.5.05 

Ομχλνληαη νη αληηδξάζεηο γηα ην λ/ζ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νιπκπηαθψλ εγθα-

ηαζηάζεσλ, ηεο 7.8.05 Φάθεινο: Έλα ρξφλν κεηά, Ζ γθξίδα θιεξνλνκηά ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ηεο 15.9.2006 Οιπκπηαθά αθίλεηα ζε … ηηκή επθαηξίαο, 

ΣΟ ΒΖΜΑ 13.8.2006 δχν ρξφληα κεηά ηνπο αγψλεο, Μαο έκεηλαλ νη … γηνξηέο, 



CITY PRESS 6.10.2005 Μεγάιν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο νιπκπηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 

   Κεθάιαην δεχηεξν 

ΑΡΧΝΗΚΟ, Α Η Γ Η Α Λ Ο   θαη  Π Α Ρ Α Λ Η Α (γεληθά) 

 Η.- Ρ Τ Π Α Ν  Ζ    Α Ρ Χ Ν Η Κ Ο Τ  (1986-1988) 

 Α.- ΓΔΝΗΚΑ: α) ΤΠΔΥΧΓΔ Γ/λζε Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ, Ηνχιηνο 1986, 

νκάδα κειέηεο ηξαηήο Κνχιεο, Αλλα Γηαλλίηζε, Γηψξγνο αθιαξίδεο: Πάξθν 

ηεο ζάιαζζαο ζηνλ Φαιεξηθφ ξκν, ζει.37, β) ΜΔΟΓΔΗΟ SOS, ελεκεξσηηθφ 

δειηίν η.1 Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο 1993, SOS αξσληθφο, Οινθιεξσκέλν Πξφ-

γξακκα δξάζεο γηα ην αξσληθφ, γ) EDITORIAL Flash 96,1, εθ.ΣΟ ΒΖΜΑ, 

Γίθηπν Μεζφγεηνο SOS, ρ.ρ., δ) θείκελν 3 ζει. ρσξίο ηίηιν, Αισληάηεο Απφζην-

ινο, ε) θείκελν 3 ζει. ρσξίο ηίηιν θαη φλνκα, ζη) Σν Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά, ζει.11 

θαη δηαγξάκκαηα, ησλ Παπαδήζε – Καζηαληψηε, ρ.ρ., δ) Ζ ξχπαλζε ζην αξσ-

ληθφ, ζει2, ρ.ρ. θαη φλνκα, ε) εθεκ. Ζ ΠΡΧΣΖ 24.2.19 . .(δελ έρεη θσηνηππεζεί 

ην έηνο) «Ζ ξχπαλζε αλζίδεη ζηα ιηκάληα». 

 Β.- ΡΤΠΑΝΖ ΑΚΣΧΝ ΑΛΗΜΟΤ ην 1988: α) Τπ.Μεη+Δπηθ., Κξαηηθφο Αε-

ξνιηκέλαο Αζελψλ, κε αξ.πξ.ΚΑΑ/ΣΑ/Γ/10594/2273/27.9.1988, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ.10214/6.10.1988 κε ζέκα «Ρχπαλζε ζαιάζζηαο πεξηνρήο Αιίκνπ», β) 

ζρέδην εξψηεζεο (γξακκέλν απφ εκέλα) ηεο Διιεληθήο Αξηζηεξάο/ΔΑΡ, πξνο 

ηνπο Τπνπξγνχο Μεηαθνξψλ θαη Δζλ.Άκπλαο, ηεο 25.10.1988, γ) έγγξαθν ηεο 

ΔΑΡ ηεο 21.12.1998 πξνο ην Γ Αιίκνπ (κε αξ.πξ. 13278/30.12.1988) δηαβη-

βαζηηθφ ηεο (πην πάλσ) εξψηεζεο θαη ηεο απάληεζεο ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ, δ) 

Κείκελν επηζηνιήο κνπ 26.8.1992 πξνο ηελ ΑΤΓΖ, ε) ΑΤΓΖ 29.8.1992 κε ηελ 

επηζηνιή θαη ηίηιν «Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη ππνθξηζία», ε) ΦΧΝΖ ηνπ Αιί-

κνπ, Ννέκβξηνο 1992, κε αλαδεκνζίεπζε ηεο επηζηνιήο, ζη) ΑΤΓΖ 25.9.1988 

«Σνμηθά απφβιεηα ζηελ Οιπκπηαθή», δ) θείκελν/κλεκφλην βνεζεηηθφ, γηα ηε 



ζπλέληεπμε πνπ έδσζα ζην ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ ηε 15.7.1990 ζηελ εθκπνκπή ηνπ 

Γηψξγνπ Γθξφο, θαζεγεηή θξνληηζηεξίνπ, γηα ην ζέκα, εηδηθά θαη γεληθφηεξα. 

 Γ.- ΤΝΓΔΜΟ Γήκσλ Πεηξαηά, Πξσηνβνπιία 4 δεκάξρσλ, ΔΚΑζήλαο, 

ΔΚΠεηξαηά, εκεξίδα 4.7.1990 (ηειηθά έγηλε 5.7.1990) ζην ΔΑΚΝ Αγηνο Κνζκάο, 

κε ζέκα «Ζ ξχπαλζε ηνπ αξσληθνχ θαη ηα άκεζα κέηξα γηα ηε ζσηεξία ηνπ», 

α) Πξφζθιεζε γηα ηελ εκεξίδα, β) πξαθηηθά εκεξίδαο απνκαγλεηνθσλεκέλα 

ηεο εκεξίδαο, γ) Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα γηα ην αξσληθφ, ρσξίο φλνκα, δ) 

θείκελν Ζ ζσηεξία ηνπ αξσληθνχ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ρσξίο φλνκα, ε) Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηεο 

Αηηηθήο, Αλδξέα Αλδξεαδάθε, Καζ. ΔΜΠ, ζη) θείκελφ κνπ πνπ εθθσλήζεθε 

ζηελ εκεξίδα (βι. ζ. 70 πξαθηηθψλ) κε ηίηιν  ξχπαλζε ηνπ αξσληθνχ θη άκεζα 

κέηξα γηα ηε ζσηεξία ηνπ», δ)Γειηίν ηχπνπ 5.7.90 κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΑΤΓΖ 12.12.1986 Ρχπαλζε ζην αξσληθφ θαη 

κεηά ηελ Φπηηάιεηα, ηεο 8.12.1992 η.Λνγνζέηεο, Δίλαη δπλαηφ λα θάλνπκε μαλά 

κπάλην ζην αξσληθφ, ηεο 23.12.1993 Έλα βήκα πξηλ ην Δπξσδηθαζηήξην γηα 

Φπηηάιεηα θαη ΥΤΣΑ,  ηεο  24.8.1994 Σελ επηηάρπλζε ησλ κεγάισλ έξγσλ. . …, 

ηεο 11.2.1005 Φπηηάιεηα Οηθνινγηθή βφκβα γηα ηελ Αηηηθή, ηεο 22.2.2005 Φπη-

ηάιεηα: Κφιιεζαλ ζηε . . ιάζπε, ηεο 23.2.2005 Ζ απηνδηνίθεζε απνξξίπηεη ηε 

ιχζε αεξηνπνίεζεο.. ., ηεο 24.5.2005 Γηάηξεηε ε Μειέηε Πεξηβαι. Δπηπηψζεσλ 

γηα ηελ Φπηηάιεηα, ηεο 27.2.2005 Καθέο επηδφζεηο αιιά θαη .. θφιπα κε ηα 

αζηηθά ιχκαηα, ηεο 8.3.2005 Πην ζνιή ε ιχζε γηα ηελ Φπηηάιεηα, 27.5.2005 

Γπξίδεη ε ιάζπε ζηε ρσκαηεξή Ληνζίσλ, ηεο 29.5.2005 ΟΥΗ ηνπ ΤΝ ζηελ 

επεμεξγαζία ηεο ιπκαηνιάζπεο ζηα ιαηνκεία Μνπζακά– Γηθαίσκα λα εθπέκ-

ςνπλ SOS έρνπλ θαη νη θάηνηθνη ηεο Πεηξνχπνιεο, ηεο 31.5.2005 Γπλακηθέο 

αληηδξάζεηο ζηε Πεηξνχπνιε θαη ηα Ληφζηα γηα ηε ιπκαηνιάζπε, 1.6.2005 Νέα 

ηξνπνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηε ιπκαηνζιάζπε, ηεο 5.6.2005 

Ζκέξα πεξηβάιινληνο: Ο ενξηαζκφο θφιιεζε ζηε ιάζπε, ηεο 19.5.2005 Ο 

πφιεκνο ηεο ιπκαηνιάζπεο, ηεο 22.6. 2005 Γαθξπγφλα θαη μπινδαξκνί γηα λα 

πεξάζεη ε ιάζπε, ηεο 30.6.2005 Υσξίο λφκηκε άδεηα ε ιάζπε ζηελ Φπηηάιεηα, 

ηεο 31.7.2005 Απιά καζήκαηα ειιεληθψλ ηερληθψλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 



Δθαξκνγή, ην παξάδεηγκα ηεο Φπηηάιεηαο, β) Σν ΒΖΜΑ 29.7.1990 Ζ Αζήλα 

ζθνηψλεη ην αξσληθφ, ηεο 27.6.1993 Ο αξσληθφο κπνξεί λα ζσζεί, 29.8.1993 

Δηδηθφ Σακείν γηα ην αξσληθφ, ηεο 5.7.1998 Θα ηζνπεδσζεί ε Φπηηάιεηα, ηεο 

5.8.2001 Δλέξγεηα απφ ηα ιχκαηα, ηεο 5.6.2005 Πέξα βξέρεη γηα ηα ζθνππίδηα- 

Μέγα πξφβιεκα ε ξχπαλζε ησλ πδάησλ, ηεο 12.6.2005 Σα ζθνππίδηα πλίγνπλ 

θαη νηθνλνκηθά ηελ Αηηηθή, γ) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.8.1993 Ο θνληάο ηνπ 

Αξγνζαξσληθνχ ήηαλ βπηηνθφξν, δ) Γεκνηηθά Νέα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ 

Μάεο 1988, Ο αξσληθφο αξγνπεζαίλεη, ε) ΡΗΕΟΠΑΣΖ 6.7.1990 αξσληθφο 

57 θξνχζκηα ξχπαλζεο ην ηειεπηαίν 6κελν, ζη) ΔΠΟΥΖ 12.6.2005 Φπηηάιεηα: 

Μπζηηθά θαη ςέκαηα, ζη) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ Απφ ην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ πνπ αληηδξά 

ζηε κεηαθνξά ηεο ιπκαηνιάζπεο απφ ηε Φπηηάιεηα, επ αφξηζηνλ θιεηζηή ε 

ρσκαηεξή, ηεο 7.6.2005 Καη «απνζήθε» εκπινπηηζκνχ ηεο ιπκαηνιάζπεο ην 

«Μνπζακά»- Μνλφδξνκνο ε ρσκαηεξή επηκέλεη ν νπθιηάο, 9.6.05 Απεξξίθζε 

νξηζηηθά απ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ε ιχζε ηεο θαχζεο-αεξηνπνίεζεο ηεο ιπκαηνιάζπεο 

ζηελ Φπηηάιεηα, ηεο 10.6.2005 Βειηησκέλε ε πξφηαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηα 

ιχκαηα ηεο Φπηηάιεηαο ζην ΥΤΣΑ Αλσ Ληνζίσλ, ηεο 11.6.05 Γηα ηελ Φπηηάιεηα, 

θαη κελπηήξηα αλαθνξά, ηεο 14.6.2005 Αξλείηαη ε Κνκηζηφλ λα ρξεκαηνδνηήζεη 

ηελ επεμεξγαζία ηεο απνζεθεπκέλεο ιπκαηνιάζπεο, ηεο 15.6.2005 ΤΝΑ-

ΠΗΜΟ ην «ζθακλί» ε Διιάδα γηα ηε Φπηηάιεηα;, 17.6.05 Με ηάλθεξ ζε εξε-

κνλήζηα ε ιπκαηνιάζπε ηεο Φπηηάιεηαο, ηεο 18.6.05 Νέα κελπηήξηα αλαθνξά 

θαη πξφζηηκν (γηα Φπηηάιεηα), ηεο 12.1.2006 Νέα εξψηεζε Παπαδεκνχιε ζηελ 

Κνκηζηφλ Πνπ ζα πάεη ε ιπκαηνιάζπε ηεο Φπηηάιεηαο, δ) ΜΔΣΡΟ 16.2.2006 

θνδξή επίζεζε Μίρα ζηε ΔΤΓΑΠ κεηά ηηο κελχζεηο . . ηεο ιπκαηνιάζπεο. 

«Παξέκβαζε»: θ. 31-32 επηΟθη. 1996. 

  ΗΗ. Α Η Γ Η Α Λ Ο    θαη   Π Α Ρ Α Λ Η Α 

 Α.- ΓΔΝΗΚΑ, α) ΣΔΔ, Δπηζηεκνληθφ Σκήκα Αγξνλ-Σνπ-Μεραλ., γξαθείν 

ηεθκεξίσζεο αξ. εηζ.727, Αζήλα, Ηνχιηνο 1981, «Μειέηε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο» ησλ Γ. Γαγξέ θαη Γ. Λάκπξνπ, δχν θείκελα, ζ.5 + 28, β) 

ΣΔΔ- Γηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο ΣΔΔ, ζέκα: Αηγηαιφο θαη Παξαιία, ζεζκηθφ θαζεζηψο 



θαη πξνηάζεηο, Γ. Λάκπξνπ-Γ. Γαγξέ, Απξίιηνο 27.4.1983, ζει.6, γ) Δλεκεξσηη-

θφ Γειηίν ΣΔΔ, η. 1318 ηεο 9.7.1984 «Σν ΣΔΔ δήηεζε παξέκβαζε ηνπ Πξσζπ-

πνπξγνχ, Απφςεηο γηα ην ρέδην Νφκνπ γηα ηνλ αηγηαιφ», δ1) εηζήγεζε ηεο 

7.4.1987 ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ, ζρεηηθή κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο παξαιίαο, πξνο ην 

Γ γηα ηε κε αξ.79/8.4.1987 απφθαζή ηνπ, δ2) εηζήγεζε κε ηίηιν «Πξνο ηα Γ» 

ησλ δεκάξρσλ Μνζράηνπ-Καιιηζέαο-Π.Φαιήξνπ-Αιίκνπ-Διιεληθνχ- Γιπθά-

δαο-Βνχιαο- Βνπιηαγκέλεο- Σαχξνπ-Ν. κχξλεο, γηα ην θαιεξηθφ φξκν, δ3)  

ρέδην λφκνπ γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηε παξαιία, δαθηπινγξαθεκέλν κε ρεηξφγξα-

θεο πξνζζήθεο-δηνξζψζεηο ρ.ρ. (κε θάπνην ηξφπν, ην βξήθε ν ΒΞΓ θαη ην έθεξε 

ζην Γήκν γηα κειέηε), ε) θείκελφ κνπ δαθηπινγξαθεκέλν κε ηίηιν «Παξαηε-

ξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία», ζει.3, ρ.ρ. (ην 

παξέδσζα ζην δήκαξρν γηα λα ην πξνσζήζεη αξκνδίσο), ζη) ζειίδα Κσδ.Ννκ. 

Βήκαηνο κε ην θείκελν ηνπ λ.2971/19.12.2001 (ΦΔΚ Α 285) Αγηαιφο παξαιία θη 

άιιεο δηαηάμεηο, θαη, απφ ηε Βνπιή, «Δηζεγεηηθή έθζεζε ζην ζρέδην λφκνπ 

«Αγηαιφο, παξαιία θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη, ΦΔΚ 595 Β/4.5.2005 κε ΚΤΑ 

1089532π.ε./8205 πε/Β0010/4.5.2005 «ζηνηρεία θαζνξηζκνχ αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο»,  δ) ΚΤΑ. 1090652/6799/Β0010/7.10. 2005 κε ζέκα «Πξσηφθνιια 

θαηεδάθηζεο θηηζκάησλ,θαηαζθεπψλ θη έξγσλ, ζε αηγηαιφ, παξαιία θαη 

ζαιάζζην ρψξν», ε) ΓΑ- Γηθεγνξηθφο χιινγνο Αζελψλ, ηεχρνο «Πξνζηαζία 

ηνπ Πεξηβάιινληνο, άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο, Αηγηαινί θαη Παξαιίεο αλήθνπλ 

ζηνπο Πνιίηεο – Ο ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ είλαη ζεβαζκφο ζηε ΕΧΖ» ηεο 

5.6.2007, ζει.16. 

 Β.- ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΗΜΟΤ: α) απφθαζε ΔΟΣ κε αξ.πξ. 

538792/3.11.1986 πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 12291/21.11.1986, κε ζέκα «Παξα-

ρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ηνπ ΔΟΣ ζην Γήκν Αιίκνπ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο» 

έθηαζεο 19.250 η.κ., «απφ ηελ αλαηνιηθή πεξίθξαμε ηεο πιάδ ΔΟΣ κέρξη ηνπ 

ξέκαηνο Αγίνπ Νηθνιάνπ» (δει. ην Β‘ αιίπεδν), θαη, «Σνπνγξαθηθφλ, Παξαιηαθή 

Εψλε Αιίκνπ» κε εκεξνκελία 25.6.1977 ηνπ ΔΟΣ κε ηε δήισζε: «Σν ηνπνγξα-

θηθφ απηφ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ, κε εκεξνκελία 21.11.1986 

πξσηνθφιινπ παξάδνζεο ηεο έθηαζεο ησλ 19.250 η.κ. κεηά ησλ επ απηήο 



εγθαηάζηαζεσλ απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Γήκν», β) απφθαζε ΔΟΣ κε αξ.πξ. 539720/ 

21.11.1986 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13514/31.12.1986 κε ζέκα «πγθξφηεζε 

επηηξνπήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αθηλήηνπ ηνπ ΔΟΣ ζην Γήκν Αιίκνπ γηα 

θνηλσθειείο ζθνπνχο», γ) Πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο» ηεο 

21.11.1986, ηεο πην πάλσ έθηαζεο (καδί κε ην θηίζκα ΕΔΦΤΡΟ απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν πξνο θαηεδάθηζε), γ1) απφθαζε Γ 167/22.9.1986, κεηά ην έγγξαθν 

525032/91/86 ηνπ ΔΟΣ, απνδέρεηαη νκφθσλα ηελ παξαρψξεζε 19.250 η.κ., δ) 

απφθαζε 296/30.3.1988 ηνπ ΔΟΣ, κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ζην Γήκν 

έθηαζε 36.998 η.κ. σο θαίλεηαη ζην ππ αξ. 1055/32/ 4.12.1987 ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ηνπ ΔΟΣ (κε εμαίξεζε ηηο εθηάζεηο ηνπ κίλη γθνιθ θαη δηζθνζήθεο 

παλνχ, άξα απέλαληη απφ ηελ νδφ Καιακαθίνπ),  ε) απφθαζε Γ κε αξ.244/ 

9.11.1988 «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή φξσλ παξαρψξεζεο ηεο 

ρξήζεο ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ, ζπλνιηθήο έθηαζεο 12 ζηξεκκάησλ έκπξνζζελ 

ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, απφ ηνλ ΔΟΣ ζην Γήκν Αιίκνπ γηα ηε δεκηνπξγία αζιεηη-

θψλ εγθαηαζηάζεσλ», ε1) έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξ.522221/16.6.1988 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ.7248/1.7.88 «Παξαρψξεζε κε ρξεζηδάλεην παξαιηαθήο έθηαζεο 

ζην Γήκν Αιίκνπ….», ζη) «χκβαζε παξαρψξεζεο ρξήζεο» ηεο 9.11.1988 

κεηαμχ ΔΟΣ θαη Γήκνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ πην πάλσ 12 ζηξεκκάησλ, 

ζη1) έγγξαθν ηεο Κηεκ.Δη.Πεηξαηά κε αξ. πξ. 110/25.1.2002 πξνο ην Γεκήηξε 

Μπειαληή, πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηέιιαο Αιθηέξε θιπ, κε ζέκα «Απάληεζε 

ζε έγγξαθν, ζρεη.Ζ απφ 11.1.2002 εμψδηθε πξφζθιεζε, «… έθηαζε 31.400 η.κ. 

… δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί Σνπξ. Γεκ.Κηήκα … (φκσο) ην Τπ.Οηθνλ. έρεη ζπκθσ-

λήζεη ζηελ αλαθήξπμή ηνπ …», θαη, πξφζθιεζε Αξ.Θσκ. ζην Πηαηζκαηνδηθείν, 

ζη2) έγγξαθν ΔΣΑ=Διιελ.Σνπξ.Αθ. κε αξ.πξ. 894/28.2.2002 πξνο Γήκν κε 

αξ.πξ. 5338/13.3.2002 κε «Γηαπηζησηηθή πξάμε αλάθιεζεο παξαρψξεζεο 

(αξ.12 παξ.1β λ.2730/2000 φπσο ηξνπ.κε αξ.12 λ. 2947/2001» ησλ 19.250 

η.κ., ζη3) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε αξ.πξ.39387/22.7.02 πξνο πνιινχο 

θαη Γήκν κε αξ.πξ. 18174/…8.2002 κε ηίηιν «Απεπζείαο παξαρψξεζε, κε 

αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο θαη παξαιίαο ζηνπο ΟΣΑ Α‘ 

Βαζκνχ»,  δ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 460/23.1.2004, πξνο δηαθφξνπο απνδέθηεο, κε 

ζέκα «Παξαρψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο νηθείνπο Γήκνπο, γηα 



θνηλσθειή ρξήζε» κε ζπλεκκέλν πίλαθα κε ηίηιν «Αθίλεηα πνπ εμαηξνχληαη 

απνηίκεζεο βάζεη ηνπ λ. 3105/2003»(γηα ηνλ Άιηκν αξ.9 «Απφ πιαδ Αιίκνπέσο 

φξηα Αγίνπ Κνζκά – ηνλ Άιηκν Αηηηθήο παξαιηαθή έθηαζε κεηά αηγηαινχ 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 20.420 η.κ.» θαη θαηάζηαζε κε παξαρσξεζέληα αθίλεηα, δ1) 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 938/12.2.04 ηεο Διιελ.Σνπξ.Αθίλεηα, πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 5103/25.2.2004 φηη «.. παξαρσξεί θαηά δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ζην 

Γήκν ζαο γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, αληί ηεο κέρξη ην έηνο 2016 απιήο 

ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, κε ηνπο εμήο φξνπο …..», ε) απφθαζε Γ κε αξ.112/25. 

2.2004 κε ζέκα «Παξαρψξεζε θαηά δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απφ ηελ ΔΣΑ ΑΔ 

ζην Γήκν Αιίκνπ, γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεο έθηαζεο κεηαμχ Πιαδ 

Αιίκνπ θαη Αγίνπ Κνζκά, αληί ηεο κέρξη ην έηνο 2016 απιήο ρξήζεο», ζ) ΦΔΚ 

51Α/ 3.3.2003 κε Π.Γ. αξ.51/20.2.2003 «Υαξαθηεξηζκφο σο Σνπξηζηηθνχ Γεκν-

ζίνπ Κηήκαηνο, εθηάζεσο ηνπ Γεκνζίνπ ζηελ πεξηνρή «Αιηκνο» (πιαδ Αιίκνπ) 

….» θαη ζ1) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 15.5.2002 κε ζέζε «Αιηκνο, πιάδ 

Αιίκνπ» = πιάδ ΔΟΣ,θη «Αλαθήξπμε έθηαζεο ζε Γεκ.Σνπξ.Κηήκα» έθηαζεο 

31.400 η.κ., η) έγγξαθν ΔΣΑ κε αξ.πξ.1590/10.3.2004 πξνο Γήκν (θη άιινπο) κε 

αξ.πξ.6603/15.3.2004 θαη ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο απφ 9.11.1998 χκβαζεο 

Παξαρψξεζεο, φπσο απηή ηξνπ. θαη ηζρχεη ζήκεξα, κεηαμχ ΔΟΣ θαη Γήκνπ Αιί-

κνπ», ηα) αίηεζε αθχξσζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηελ 

αθχξσζε ηνπ κε αξ.26/Φ.123/10.6.2009 πξσηνθφιινπ θαηεδάθηζεο, άξζεο θαη 

απνκάθξπλζεο θηηζκάησλ, θαηαζθεπψλ θαη έξγσλ ζε ρψξνπο αηγηαινχ-παξα-

ιίαο θαη ζάιαζζαο, ζην Β‘ αιίπεδν, ηβ) Γλσκνδφηεζε κε αξ. 335/3.6.2005 ηνπ 

ΝΚ φηη θαηαζθεπέο (π.ρ.νκπξέιιεο, θαζίζκαηα, ηξνρήιαην αλαςπθηήξην θιπ) 

δελ ζεσξνχληαη «εθηεινχκελν έξγν» κε βάζε ην λφκν, θαη επηηξέπνληαη, ηγ) 

αίηεζε Γήκνπ ηεο 17.7.2009 ζην ηΔ, γηα αθχξσζε πξσηνθφιινπ θαηεδάθηζεο.  

 Β.- ΓΗΑ ηνλ ΑΛΗΜΟ: α) θείκελν Σα πνιενδνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Παξα-

ιίαο, άγλσζηνπ ζπληάθηε, β) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 2547/ … Μαξηίνπ 

83, πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα: «Απάληεζε ζην κε αξ.πξ.2128/ 28.2.1983 

εξσηεκαηνιφγην» κε αλαθνξά ηζηνξηθνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Παξαιίαο 

Γήκνπ Αιίκνπ, γ) Φήθηζκα Γ κε αξ.πξ. 6218/18.8.1987 γηα ηηο «Πξνηάζεηο 



ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο» ηνπ Τθππ.Δζλ.Οηθ. Α. Γεσξγηάδε, δει. γηα παξαρψξεζε 

ζε ηδηψηεο, «…δηαθσλεί ξηδηθά κε ηηο παξαπάλσ ζέζεηο ησλ πξνηάζεσλ … 

Εεηάεη λα δηαηεξεζεη ν ΔΟΣ σο απηνδχλακνο θαη απηφλνκνο ηνπξηζηηθφο 

νξγαληζκφο …»,  δ) θείκελν δαθηπινγξαθεκέλν απφ εκέλα κε ηίηιν «Ννκφο 

Αηηηθήο: Πφιε θαη ζάιαζζα, Ζ παξάθηηα δψλεο ηεο Αηηηθήο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο» κε αλαθνξά ζηνλ Ηνχλην 1992, ε) Πξαθηηθά Γ ηεο 

8.4.1987 κε ζέκαηα: ε1) «πδεη. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο θνηλήο πξνηάζεσο 

ησλ δεκάξρσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο 

παξαιίαο απφ Μνζράην κέρξη Βνπιηαγκέλε», θαη, ε2) «πδ.θαη ιήςε απνθ. επί 

ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ 

ηνπ Γήκνπ καο», ε3) έγγξαθν Τπ.Δζ.Ακ., Γελ.Δπ.Ναπηηθνχ κε αξ.πξ. 188/271/ 

8.7.1987 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. δπζαλάγλσζηε, κε ηίηιν «Δξγα ζηνλ αηγηαιφ 

παξαιία (εμσξατζκφο θαη δηακφξθσζή ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ ζηε ζέζε 

Παιαηά Λνπηξά Αιίκνπ», ε4) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7174/13.6.1994 πξνο 

ηνλ ΔΟΣ κε ζέκα «Δπηζθεπή ξάκπαο», ζη) Πξαθηηθά 12.11.91 κε πξφηαζε ηεο 

ΣΟΤΟΣΑ γηα παξαρψξεζε ζε απηή ρψξνπ ζηελ παξαιία, γηα πάξθν θπθινθν-

ξηαθήο αγσγήο, δ) έγγξαθν Τπ.Οηθνλ. Γ/λζε Γεκφζηαο πεξηνπζίαο κε αξ.πξ. 

1089532/5543/Β0010/21.7.1995 πξνο ηε Γ/λζε Ν. Μειεηψλ, κε ζέκα «Αηγηαιφο-

Παξαιία» θαη εξσηήκαηα ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο θξεπηδψκαηνο, ε) έγγξαθν 

Τπ.Οηθνλνκ., Σκήκαηνο Αηγηαινχ θαη Παξαιίαο, κε αξ.πξ. 1089532/5543/ 

Β0010/ 5.9.1995, ΠΟΛ 1223 κε ζέκα: «Καζνξηζκφο νξηνγξακκήο αηγηαινχ ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ», ζ) Τπ. Οηθνλ., Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πεηξαηά, 

Οθηψβξηνο 1997, κε ζέκα «Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα παξαιηαθήο έθηαζεο 

έξγσλ αλάπιαζεο παξαιίαο Αιίκνπ» κε ζεψξεζε 17.10.2003, η) έγγξαθν Κηεκ. 

Τπ.Πεηξαηά κε αξ.πξ. 3825/20.10.2003 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, κε αξ.πξ. 23047/ 

30.10.03,  κε ζέκα «Σνηρνθφιιεζε πξσηνθφιινπ θαηεδάθηζεο» κε ζπλεκκέλν 

ην κε αξ. 14/17.10. 2003 Πξση.Καηεδ. Απζαηξ.Κηηζκάησλ, θαηά ηνπ Γήκνπ γηα 

«ηνηρείν, πιαθφζηξσηα, επηζηξψζεηο κπεηφλ θιπ» (αλαθέξεηαη ζην απφ 

Οθησβξίνπ 1997 δηάγξακκα, βι.άλσ), θαινχκελνπ λα πξνβεί ζε θαηεδάθηζε 

θιπ, ηα) αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηνπ πην πάλσ πξσηνθφιινπ, ελψπηνλ ηνπ 

πκβ.ηεο Δπηθξαηείαο ηεο 10.12.2003, ηβ) έγγξαθν Τπ.Δκπ.Ναπη., Κ.Λ.Πεηξαηά 



κε αξ.πξ. 2119.11/04/04/11.2.2004 πξνο ηνπ Γήκν (κε αξ.πξ. 4531/17.2.2004) 

θαη άιινπο γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ ζε επηηξνπέο, ηγ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηελ 

απφθαζε 90/25.2.2004 «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο «Σνπνγξα-

θηθή Δξγαζία επαλαθαζνξηζκνχ αηγηαινχ», ηδ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηελ απφθα-

ζε 108/31.1.05 «έγθξηζε ηνπνζέηεζεο πισηνχ θξάγκαηνο ζηελ Πιαδ Αιίκνπ», 

ηε) έγγξαθν Κ.Τ.Πεηξαηά κε αξ.πξ. 2491/17.6.2005 πξνο πνιινχο θαη ην Γ 

Αιίκνπ, κε αξ.πξ. 14757/20.6.05, γηα λνκηκνπνίεζε πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 

θιπ, ηζη) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 9.7.2005, «ρέδην γηα πεξηνξηζκφ ηεο δψλεο 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο», ηδ) εηζήγεζε ΓΣΤ Γήκνπ ηεο 25.7.2005 πξνο ην Γ γηα 

ηελ απφθαζε 388/27.7.05, «Ννκηκνπνίεζε πθηζηάκεσλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ 

αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο κεηαμχ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ θαη ηνπ Α‘ Αιίπεδνπ ηνπ 

Γήκνπ (αξ.πξ. ΚΤΠ 2491/ 17.6.2005), ΤΠΔΡ=10, ΚΑΣΑ Αξ.Θ.,ΛΔΤΚΑ 3=Θ. 

Οξθαλφο, Μ. Υαηδάθε, Α. Κνλδχιεο,θαη απφθαζε, ηε) εηζήγεζε δεκάξρνπ πξνο 

ην Γ ηεο 2.11.2006, γηα ηελ απφθαζε κε αξ. 422/6.11.2006, Λήςε απφθαζεο 

γηα ηελ αλάζεζε κειέηεο «Σνπνγξαθηθή εξγαζία επαλαθαζνξηζκνχ αηγηαινχ», 

ηζ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 16.2.2013 Γηαθσλίεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

Παξαιίαο. «Ναη» ππφ πξνχπνζέζεηο απφ γνπξφ ζηελ Παξάθηην Μέησπν ΑΔ. 

 Γηα ηε ΓΛΤΦΑΓΑ: ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηνχιηνο 2007, ην Γήκν Γιπθά-

δαο ε ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηεο Παξαιίαο, ππνγξάθηεθε πξνγξακκαηηθή ζχκ-

βαζε, Κνηλή δηαθήξπμε Κφθθνξε-πνλδπιίδε-Γιπλνχ, Δκπαηγκφο ε παξαρψ-

ξεζε ηεο Παξαιίαο ζην Γήκν Γιπθάδαο, θαη επίζεο, Δπαλέξρεηαη ε πξφηαζε 

γηα ηε ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία Γιπθάδα- Πεηξαηάο ζε πξψηε πξνζέγγηζε, ΠΑΛ-

ΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 14.7.2007, Παξαρψξεζε ζην Γήκν … ππφ φξνπο, 

«Μήιν ηεο έξηδνο» ε ζχκβαζε ΚΔΓ – Γήκνπ, ΠΑΡΔΜΒΑΖ 6.7.2007 Μεηαμχ 

Γήκνπ Γιπθάδαο θαη ΚΔΓ, παξνπζία ηνπ Π.Γνχθα, Πξνγξακκαηηθή χκβαζε 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο πφιεο. 

«Παξέκβαζε»: θ. 76 ΦεβξΑπξ. 2005. 

 

 



  ΗΗΗ. Π Α Ρ Α Λ Η Α Κ Ο  ΜΔΣΧΠΟ   

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ- Σνκέαο Πνιενδνκίαο Υσξνηαμίαο, 

Οξγαληζκφο Αζήλαο, Αζήλα 1994, κειέηε 232 ζειίδσλ, κε ηίηιν: «Γηεξεχλεζε 

κεζφδνπ δηαρείξηζεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο παξάθηησλ κεηξνπνιηηηθψλ 

πεξηνρψλ κε εληαηηθή ρξήζε (Ζ πεξίπησζε ηνπ αξσληθνχ)», Κνηλνηηθφ πξφ-

γξακκα ENVIREG). 

Π Ρ Ο ΣΑ  Δ Η   Ο.Ρ..Α. 

Α.- ΣΑ ΠΡΟΖΓΖΘΔΝΣΑ: α) ηεηξάπηπρν ηνπ ΤΥΟΠ κε ηίηιν: «Αζήλα θαη 

πάιη Αζήλα, Ση είλαη ην Ρπζκηζηηθφ ‘83 θαη πσο ζα αιιάμεη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πφιεο», καδί κε ηξίπηπρν «Οη Αθηέο αλνηθηέο» (λ.1337/83), β) θείκελν, σο 

θεθάιαην ΗΗΗ, κε ηίηιν «Απειεπζέξσζε αθηψλ» θαη «Πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ 

Φαιεξηθνχ ξκνπ» θαη ράξηεο, γ) ΤΝΑΠΗΜΟ, Δπηηξνπή Οηθνινγίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο, Ηνχληνο 1992, «Ννκφο Αηηηθήο: Πφιε θαη ζάιαζζα. Ζ παξάθηηα 

δψλε θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο», δ) έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ 

 

 Π Ρ Η Ν  απφ ηελ ΑΝΑΛΖΦΖ ησλ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 

 Β.- α) εηζήγεζε Αι. Αινχθνπ ζην Γ γηα ηε κε αξ.91/6.4.94= αλαβνιή 

(λέα απνθ.102/94), γηα ηε δηακφξθσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο Παξαιίαο ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ»,β) απφθαζε Γ 102/11.4.1994 «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ 

πξνηάζεσλ δηακφξθσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο Παξαιίαο», γ) ΔΜΠ Σκήκα Αξρη-

ηεθηφλσλ-Σνκέαο Πνιενδνκίαο θιπ, έγγξαθν/ «εθηεηακέλε πεξίιεςε», Αζήλα, 

1995, κε ηίηιν «Γηεξεχλεζε κεζφδνπ δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο πα-

ξάθηησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ κε εληαηηθή ρξήζε: Ζ πεξίπησζε ηνπ αξσ-

ληθνχ» (Οκάδα έξεπλαο θαζεγεηέο Ν.Καξχδεο, Μαξ. Μαπξίδνπ, Γηάλ. Πνιχδνο, 

θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο Θ. Βιαζηφο, Γ. Γηαλλαθνχξνπ, Π. Παλαγησηίδεο, Ρνδίλα 

Ρνπγγέξε, Γ.Σζεθνχξαο, Ν. Φηληηθάθεο, Κίκσλ Υαηδεκπίξνο), δ)Τπ. Πνιηηηζκνχ, 

έγγξαθν κε αξ.πξ. ΣΤ-Γα/Φ550/918/869/10.5.1996, πξνο ηνλ ΟΡΑ: «Απφςεηο 



γηα ηελ πξφηαζε ζαο «ρεδηαζκφο αθηψλ αξσληθνχ ζηα φξηα ηνπ Πνι/θνχ 

πγθξνηήκαηνο ηεο Πξσηεχνπζαο, Δληαία Μειέηε Πξνζηαζίαο θαη Αλάδεημεο, 

Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ Φαιεξηθφ φξκν κέρξη 

Αγία Μαξία Κνξσπίνπ», ε) Γήκνο, «Γλσκνδφηεζε Πνιενδνκηθήο Δπηηξ. Γ 

Αιίκνπ ζε κειέηε ΟΡΑ» ηεο 20.5.1996, ππνγξάθεη Μάξ. θνξηζήο, ζη) 

έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 1961/15.3.1996, θαη πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3829/ 

21.3.1996 κε ζέκα: «ρεδηαζκφο αθηψλ αξσληθνχ ζηα φξηα ηνπ Πνιενδνκ. 

πγθξνηήκαηνο ηεο Πξσηεχνπζαο. Δληαία Μειέηε πξνζηαζίαο αλάπηπμεο θαη 

αλάδεημεο. Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο ζηε παξαιηαθή δψλε απφ Φαιεξηθφ φξκν 

κέρξηο Αγία Μαξίλα Κνξσπίνπ», κε ζπλεκκέλε ηε κειέηε «Θαιάζζην κέησπν 

Πνιεδ/θνχ πγθξ. Αζήλαο», επηέκβξηνο 1995, 83 ζειίδεο, δ) ηνπνγξαθηθφ ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ, πνπ ζπλνδεχεη ην πην πάλσ έγγξαθν,  

 ε) απφθαζε 157/27.5.1996 Γ «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ καο επί ηεο «Μειέηεο Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθ. ρεδίνπ 

Αζήλαο» ΤΠΔΡ= 17 ΚΑΣΑ= 1 Αξ. Θσκ., ζ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ πην πάλσ 

απφθαζε, η) ΟΡΑ, εηζήγεζε πξνο ΔΔ, γηα ηε 10.6.1997, κε ζέκα: «ρεδηαζκφο 

αθηψλ αξσληθνχ. . .θιπ, σο άλσ» κε πξνηάζεηο Γήκσλ-θνξέσλ θαη απφςεηο 

Τπεξεζίαο, ηα) ΟΡΑ, απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο 9.7.1997 κε ζέκα: «Σειηθή 

έγθξηζε πξφηαζεο γηα ην «Θαιάζζην κέησπν. . . απφ ην Φαιεξηθφ φξκν κέρξη 

Λνκπάξδα» γηα ηνπο Γήκνπο Κξσπίαο, Βνπι/λεο, Βάξεο, 16.7.1997 γηα ηε 

Γιπθάδα, 3.9.1997 γηα ηε Βνχια, 17.9.1997 γηα ηνλ Αιηκν, 8.10.1997 γηα ην 

Διιεληθφ, 15.10.1997 «Γεληθέο ξπζκίζεηο», 29.10.1997 κε ηίηιν «Σειηθή έγθξηζε 

. . . . απφ Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγία Μαξίλα Κνξσπίνπ – πεξηνρή ΔΦ Γήκνπ 

Πεηξαηά», 29.10.9797 «Γεληθέο ξπζκίζεηο», 12.11.97  γηα ηε Εψλε 5 θαη ηνπο 

Ναπηηθνχο νκίινπο, 19.11.1997 «Γεληθέο ξπζκίζεηο», ηβ) απφζπαζκα 17.9. 1997 

«Σειηθή έγθξηζε …..», γηα ην Γήκν Αιίκνπ, ηγ) ΟΡΑ έγγξαθν κε αξ.πξ. 6496/ 

3.12.1997 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 19528/16.12. 1997 «ρνξήγεζε απνθάζεσλ 

ηεο ΔΔ ηνπ ΟΡΑ»,ηδ) απφζπαζκα πξαθηηθψλ ΟΡΑ 1.10.97 επί εμψδηθεο 

δήισζεο-δηακαξηπξίαο ηεο «Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο Αιίκνπ/Αι. Αινχθνο», ηε) 

ΟΡΑ έγγξαθν κε αξ.πξ. 5413/6.10.97 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.15093/ 



15.10.1997 ρνξήγεζε ζρεδηαγξάκκαηνο, ηζη) ΟΡΑ εηζήγεζε ηεο 14.4.1998 κε 

ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Π. Γ/ηνο ησλ αθηψλ ζηελ πεξηνρή Αζηέξηα 

Γιπθάδαο», ηδ) ΟΡΑ απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο 9.12.1998 κε ζέκα «ρέδην 

Π. Γ/ηνο «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ, 

πνιηηηζκνχ. Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ 

παξαιηαθή δψλε απφ Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγ. Μαξίλα Κξσπίαο», ηε) θείκελφ 

κνπ κε ππνινγηζκνχο ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αλά δψλε, ζηελ Παξαιία θαη 

ηε Μαξίλα Αιίκνπ (γηα αθξηβή θαηαλφεζε ησλ πξνηάζεσλ, θαη ρξήζε), ηζ) ηνπν-

γξαθηθφ  δηάγξακκα κε παξαιία Αιίκνπ θαη ηηο πξνβιεπφκελεο Εψλεο, «ζπλν-

δεχεη ην ππ αξ.1961/96 έγγξαθν» θ) πλη. Δπηηξ. γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο 

αξσληθνχ, δειηίν ηχπνπ – θαηαγγειία ηεο 8.12.1998 κε ηίηιν «Σν ζαιάζζην 

κέησπν ηεο Αζήλαο απεηιείηαη κε πξσηνθαλή θαηαζηξνθή ηνπ παξάθηηνπ θαη 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, Μεγάιεο εθηάζεηο παξαρσξνχληαη ζε ηδησηηθά ζπκ-

θέξνληα είηε απφ ηνλ ΔΟΣ είηε ράξηλ ησλ Οιπκπηαθψλ θαη παξανιπκπηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ» (ζηηο ππνγξαθέο θαη ε Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ), θα) 

θσηνηππία ηεο Κ‘ πληαθηηθήο Πξάμεο ηεο 6/14.2.1968 ηεο Υνχληαο, γηα ηε πα-

ξαρψξεζε αθηλήησλ θιπ (θαη ηεο παξαιηαθήο δψλεο), θβ) θείκελν θαη ηνπνγξα-

θηθφ κε ηίηιν «Ξελνδνρεηαθέο θη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΑΣΔΡΗΑ Γιπθάδαο, 

θγ) Α/βάζκηα Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ ηεο 30.9.1999 γηα 

ηα ΑΣΔΡΗΑ Γιπθάδαο, κε ζπλεκκέλα έγγξαθα, απνθάζεηο ηΔ θαη λφκνπο, θδ) 

ππφκλεκα ηεο 4.11.98 ηεο πλη. Δπηη. γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο αξσληθνχ, 

πξνο ηελ ΔΔ- ΟΡΑ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξην-

ξηζκψλ δφκεζεο ζηε παξαιηαθή δψλε απφ Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγία Μαξίλα 

Γήκνπ Κξσπίαο» (κεηαμχ ησλ ππνγξαθφλησλ θαη ε Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ 

Αιίκνπ), θε) θσηνηππία ρεηξφγξαθνπ ζεκεηψκαηνο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

ζχζθεςε ηεο πλη.Δπ. γηα ηε Γηάζσζε Παξ.αξ. ζην δεκαξρείν Διιεληθνχ ηελ 

9.11.98 (θη ν Αξ.Θ.), θζη) ράξηεο ηνπ ΟΡΑ, ρ.ρ., παξαιία απφ φξκν Εέαο έσο 

Βνπιηαγκέλε, θδ) ράξηεο ΟΡΑ, ρ.ρ., παξαιία απφ Πέξακα έσο Μαχξν Ληζάξη. 

 

 



 Μ Δ Σ Α  ηελ ΑΝΑΛΖΦΖ ησλ ΟΛΤΜΠΗΑΚΧΝ ΑΓΧΝΧΝ 

***ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ κε παλψ ηνπ Γήκνπ ζηελ Πιαηεία Καξατζθάθε: «ΟΥΗ ζηνπο 

ζρεδηαζκνχο πνπ απεηινχλ ηελ Παξαιία – ΟΥΗ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο δσήο καο 

– Γήκνο Αιίκνπ» κε αλαγξαθφκελε ζην πίζσ κέξνο εκεξνκελία 23.9.2001). 

 Β.- α) ΟΡΑ απφζπαζκα πξαθηηθψλ 20.12.2001 κε ζέκα «Δγθξηζε ζρε-

δίνπ Π. Γ/ηνο «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ, 

πνιηηηζκνχ. Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη δηα-

ηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ 

Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγία Μαξίλα Κξσπίαο», β) έγγξαθν κε αξ.πξ. 4006/21. 

12.2001 ηνπ ΟΡΑ, θαη πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 27098/27.12.2001, κε ζέκα 

«Έθδνζε Π. Γ/ηνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ 

απφ Φαιεξηθφ φξκν έσο Λνκβάξδα», ζπλνιηθά 33 ζειίδεο, γ) ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ηεο 20.12.2001, κε ηνλ ίδην ηίηιν, γηα φιε ηελ επίδηθε πεξηνρή, γ) 

θείκελν κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη 

δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ παξαιηαθή δψλε απφ 

Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Αγία Μαξίλα Κξσπίαο» θαηά Εψλεο, δ) Δηζήγεζε 20.2.02 

ηνπ αληηδεκάξρνπ Γ. Σζηηζάλε πξνο ην Γ, «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΟΡΑ πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε Π. Γ/ηνο γηα ην κέησπν ηεο 

Παξαιίαο», ε) αξρηθή ηνπνζέηεζή κνπ γηα απφθαζε 47/20.2.2002 (αλαβνιή), 

ζη) εηζήγεζεζε ηεο 28.2.2002 ηνπ αληηδεκάξρνπ Γ. Σζηηζάλε, κε ην ίδην ζέκα, 

θαη, πίλαθα ρξήζεσλ-φξσλ δφκεζεο Μαξίλαο ΔΟΣ Αιίκνπ, δ) ηνπνζέηεζή κνπ 

γηα ην κεη αλαβνιή ίδην ζέκα θαη απφθαζε 74/4.3.2002, 

 ε)απφθαζε Γ κε αξ.74/4.3.2002 κε ην ίδην ζέκα, ΤΠΔΡ=13, ΚΑΣΑ 

= 1 (Γ. Ληαθφπνπινο), δηφηη φπσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο απφθαζεο ζ.1, 

φινη (πιελ Ληαθφπνπινπ) νη δεκ.ζχκβνπινη ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ κεηνςεθηψλ 

ΔΗΥΑΜΔ ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ. Καη φπσο πξνθχπηεη απφ ηδηφγξαθε ζεκείσζή κνπ 

ζην θείκελν ηεο απφθαζεο «Ο Αληψλεο Φνπζηέξεο δεκηνχξγεζε επεηζφδην ζε 

βάξνο κνπ, θαη γη απηφ απνρσξήζακε φινη» (πηζαλνινγψ φηη ζα πξνθχπηεη θαη 



απφ ηα πξαθηηθά),  ζ) ΟΡΑ απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο 26.4.2002 γηα ην ίδην 

ζέκα «ρέδην Π. Γ/ηνο «Πξνζηαζία …θι», 26 ζειίδεο, η) Γήκνη Παι. Φαιήξνπ 

(Γ. Υαηδεδάθεο) θαη Αιίκνπ (Κ. Μαληδνπξάλεο), δειηίν ηχπνπ ηεο 8.1.2003 κε 

ηίηιν «Οη Γήκνη Π. Φαιήξνπ θαη Αιίκνπ, δηεθδηθνχλ δπλακηθά ηελ Παξαιία ηνπο» 

κε δηαθσλία γηα ηελ παξάδνζε ζε ηδηψηεο, απαίηεζε γηα παξαρψξεζε ζηνπο 

Γήκνπο θιπ, θιπ, ηα) πληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο 

αξσληθνχ, δειηίν ηχπνπ ηεο 8.1.2003 κε ηίηιν «Ζ ΔΣΑ ζην ρξεκαηηζηήξην 

κέρξη ηνπ 66% ησλ κεηνρψλ ηεο,Αληηζηεθφκαζηε ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Ζιηνπ 

θαη ηεο Θάιαζζαο», ηβ) Δπηκειεηήξην Πεξηβάιινληνο θαη Βησζηκφηεηαο, πξνζ-

θιεζε γηα εθδήισζε ηελ 24.1.2003 κε νκηιεηέο ην Μηρ. Γεθιεξή θαη ηε Μαξ. 

Καξακαλψθ, ηγ) εθηχπσζε απφ in.gr. ηεο 12.3.2003 κε ηίηιν «Καηαηέζεθε ζην 

ηΔ, ππφ επεμεξγαζία Π.Γ. γηα ηνπο φξνπο δφκεζεο ζηελ παξαιηαθή δψλε 

Αηηηθήο», ηδ) ΖΜΔΡΖΗΑ 14.3.2003 «ην ηΔ ην ζρέδην .. αξσηηθέο αιιαγέο 

ζηελ παξαιηαθή δψλε ηεο Αηηηθήο», ηε) δειηίν ηχπνπ, ηεο 28.5.03 γηα δηάζθεςε 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ απφ ην Γήκν Αιίκνπ νη Κσλ. εξξάνο θαη Μάξηνο 

θνξηζήο, κε ηίηιν «Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο παξάθηησλ αζηηθψλ δσλψλ θαη 

ζρεηηθά πξνβιήκαηα. Ζ πεξίπησζε ηνπ Αιίκνπ (Αηηηθή)», ηζη) ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα Γήκνπ καο ηεο 27.6.2003 «ζρεηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ζπλάληεζεο 

κε ην θ. Αλ. Υσκελίδε, δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΔΣΑ ΑΔ» ππνγξαθή Κ. 

Μαληδνπξάλεο, ηδ) θείκελφ κνπ κε ηίηιν «ΑπΔΣΑμάκελ», ρ.ρ. ην νπνίν θάπνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ή δεκνζηεχηεθε, ηε) δηαβηβαζηηθφ απφ ηελ ηειενκνηνηππία ηνπ 

γξαθείνπ κνπ πξνο θ. Νηθ. Γαξδαλφ (ζπλάδειθν, ζπλεξγάηε Β. Καπεξλάξνπ) 

ησλ πην θάησ πξαθηηθψλ ηΔ, ηζ) Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο θη γλσκνδφηεζε ηνπ 

ηΔ, κε αξ. 371/ 26.6.2003 θαη 75/12.2.2004 κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία 

ζρεδίνπ Π.Γ. κε ηίηιν «Καζνξηζκφο δσλψλ πξνζηαζίαο .θιπ», θ) Γήκνο Αιίκνπ, 

θάμ ηεο 2.5.04 πξνο Ν. Γαξδαλφ, κε απνζηνιή «γεληθψλ θαη εηδηθψλ παξαηεξή-

ζεσλ γηα ην Π. Γ/γκα» πξνο αμηνιφγεζε, γηα αίηεζε αθχξσζεο θαηά ηνπ απφ 

1.3.04 ΠΓ (ΦΔΚ 254 Γ/5.3.2004)» (ην έλα αληίηππν έρεη κηα ζειίδα παξαπάλσ), 

θα) ηειενκνηνηππία Β. Καπεξλάξνπ ηεο 2.5.2004, πξνο Αξ. Θσκ., γηα ηελ 

αίηεζε αθχξσζεο, κε απνζηνιή εγγξάθσλ πνπ ηνπ έζηεηιε ε ΣΤ, θβ) εηζήγεζε 

ηνπ Αληηδεκ. Γηνηθ. θαη Οηθνλ.Τπεξεζηψλ Μ. θνξηζή ηεο 8.5.2005, πξνο ην Γ, 



γηα ηε κε αξ. 155/22.3.2005 απφθαζε Γ, θγ) ΚΤΑ 103/2009 (ΤΑ 1038460/ 

2439/Β0010 ΦΔΚ 792 Β/15.4.2009 κε ηίηιν:«Απεπζείαο παξαρψξεζε κε 

αληάιιαγκα ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο …», θδ) ΟΓΗΔ, 

θείκελν κε ηίηιν «Έξγν λένπ ηππνδξφκνπ θαη νιπκπηαθνχ ηππηθνχ θέληξνπ» κε 

ζπλεκκέλα ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 23.11.1999 «αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηνλ 

ηππφδξνκν», ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ην θ. 

Κνπηιίδε, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 11.2.2000 Γηα πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο δηψθνληαη νη 

ππεχζπλνη ηνπ ΟΓΗΔ, θε) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηνπ ΟΡΑ γηα ηνλ Αιηκν, 

θζη) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα κε παξαιίεο Γιπθάδαο, Βνπιηαγκέλεο, Διιε-

ληθνχ, θδ) εθηππψζεηο απφ Ζ/Τ «ηνπνγξαθηθψλ» γηα ηνλ Αιηκν, ην Διιεληθφ, θαη 

πάιη Διιεληθφ κε ηίηιν «Οιπκπηαθφ Κέληξν Ηζηηνπινταο Αγίνπ Κνζκά –πξφηαζε 

Κπβέξλεζεο 1998» (κε ην ηερλεηφ λεζί, πνπ ηειηθά δελ θαηαζθεπάζηεθε), θαη 

γηα ηε Βαξθειψλε κε ηίηιν «Σκήκα ράξηε Βαξθειψλεο», θε) θέηγ βνιάλ ηεο 

πληνληζηηθή Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε Παξαιίαο αξσληθνχ, κε ηίηιν Τπεξα-

ζπίδνκαη ηε Παξαιία, θζ) θέηγ βνιάλ κε ηίηιν «αξσληθφο SOS  Πεξηβαιινληηθή 

Οκάδα ηνπ 4νπ Λπθείνπ Καιιηζέαο, ι) θσηνγξαθίεο εθρσκαηψζεσλ ρψξνπ 

αεξνδξνκίνπ γηα Οιπκπηαθά Δξγα. 

 

 ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ πληνλ. Δπηηξνπήο ζην Δπγελίδεην 27-28.4.1999 

 εκείσζε: Ζ πλη.Δπ.γηα ηε ζσηεξία ηνπ αξσληθνχ, ην δηάζηεκα εθείλν 

έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, φπσο ζα 

δηαπηζησζεί θαη απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα. Ζ Ζκεξίδα ζην Δπγελίδεην, ήηαλ 

ε θνξχθσζε ηεο πξνζπάζεηαο «ελαιιαθηηθψλ»επηζηεκνληθψλ απαληήζεσλ ζηα 

ζέκαηα, κε εηζεγήζεηο κειψλ/ελ ελεξγεία ηνπ ηΔ θαη κειεηεηψλ ηνπ ΟΡΑ. 

Φπρή ηεο ήηαλ ε Μαξηιέλα Ηαηξίδνπ, πνιηηηθή κεραληθφο κε πεγαίεο θαη βαζεηέο 

νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο, θαη δεκνηηθή ζχκβνπινο Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

 Γ.- α)Πξφζθιεζε γηα ηε δηεκεξίδα κε νξγαλσηέο Γήκνπο Βνχιαο, Διιελη-

θνχ Ν. κχξλεο, Π. Φαιήξνπ (ν Αιηκνο ΓΔΝ ζπκκεηείρε επίζεκα), ηελ «Διεπζε-

ξνηππία» θαη ηε πλη. Δπηηξνπή, β) εθεκεξηδνχια κε ηίηιν «Γηάζσζε Παξαιίαο 



αξσληθνχ» Απξίιηνο 1999, ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηίηιν «Παξαιία 

2004, ζην έιενο ηνπ κπεηφλ», γ) Δηζήγεζε ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο, δ) 

Πξνηάζεηο γηα ηηο Υσξνζεηήζεηο ζηελ παξαιηαθή δψλε Βνχιαο, Απξίιηνο 1999, 

ηεο πλη. Δπ. (νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ πεξηνρή Βνχιαο), ε) εηζήγεζε ΠΡΧΣΖ 

κε ζέκα «Παξαιία Διιεληθνχ, Οιπκπηαθφ Ηζηηνπιντθφ Κέληξν» ησλ Π. Κνπκνπ-

λδνχξνπ θαη Μαξ.Υξηζηνπνχινπ, ζη) εηζήγεζε ΓΔΤΣΔΡΖ ησλ ηδίσλ, κε πίλαθα 

καξηλψλ, ζη) εηζήγεζε Μαληδαβίλνπ Διέλεο, 26.4.1999, κε ηίηιν Ζ Γιπθάδα ηνπ 

ρζέο, δ) θείκελφ κνπ (κε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ) κε ηα η.κ. ζηε Μαξίλα 

Αιίκνπ, Αθηή ΔΟΣ θη Διεχζεξεο Αθηέο, θη Αζιεηηθφ Κέληξν Φαζνχια-Φηιίππνπ, 

ε) κλεκφληφ κνπ, πξνο αλάπηπμε πξνθνξηθήο εηζήγεζεο κε η.κ. γηα Αθηή ΔΟΣ 

θη ειεχζεξεο αθηέο, Μαξίλα Αιίκνπ θαη Αζιεηηθφ Κέληξν Φαζνχια-Φηιίππνπ 

(ίδην κε ην πην πάλσ κε δηαθνξεηηθή θαηάηαμε ζεκάησλ), ζ) ζειίδα κε άξζξν 26 

λ. 1337/1983, η) ράξηεο Παξαιίαο, απφ ηε πλη.Δπηηξ. γηα ηε δηάζσζε θιπ, κε 

ηίηιν «Καηά κέησπν επίζεζε ζηηο κεηξνπνιηηηθέο αθηέο», ηα) ηξνπνινγία γηα ην 

άξζξν 30 λ.2160/1993, κε ππνγξαθέο Αι.Παπαδφπνπινπ Γ. Παπαλησλίνπ, Β. 

Παπαλδξένπ, . νπκάθε, Α.Σζνραηδφπνπινπ, Κ. Λαιηψηε.  

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ, θνκκάησλ θ.α. 

 Γ.- α) ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξ. θαη ηεο Πξνφδνπ, Πνιηηηθή Κίλεζε Μνζρά- 

ηνπ, ηεο 21.3.1996, πξνο ην Γήκαξρν θαη δ.ζ. Μνζράηνπ, κε ζέκα: «Μειέηε 

ΟΡΑ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξ/ηνο Αζήλαο», β) πξφζθιεζε 

ηεο «Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ ελάληηα ζηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπ. Αγψλσλ 2004» 

γηα εκεξίδα-ζπλάληεζε ηελ 9.2.1998 κε ζέκα «Οη Οιπκπ.Αγ. ηνπ 2004 θαη ην 

δηθαίσκα ζηελ Πφιε», γ) δειηίν ηχπνπ- θαηαγγειία ηεο πληνλ. Δπ. Πεξηβαιιν-

ληηθψλ Οξγαλψζεσλ Γιπθάδαο θαη ηεο πλη.Δπ. δηάζσζεο Παξ.αξσλ., ηεο 

18.6.1998 κε ζέκα «Ζ παξάθηηα δαζηθή θαη αξραηνινγηθή πεξηνρή ησλ ΑΣΔ-

ΡΗΧΝ Γιπθάδαο απεηιείηαη κε πιήξε ηζηκεληνπνίεζε», δ) Διιεληθέο Πεξηβαι-

ινληηθέο Οξγαλψζεηο, θείκελν  ρ.ρ., κε ζέκα «Να δεη θαλείο ή λα κε δεί ζηελ 

Αζήλα ηνπ 2004», ε) ράξηεο ηεο παξαιίαο απφ ΔΦ έσο Ναπηηθφ Μνπζείν Π. 



Φαιήξνπ, κε επηζεκάλζεηο παξεκβάζεσλ, ζη) Κίλεζε Πνιηηψλ Παξαιίαο, ρ.ρ., 

θείκελν κε ηίηιν «Παξαιία αξσληθνχ ψξα 0 – Υαβνχδα θαη ηζηκέλην, ή φαζε 

δσήο θαη αλαςπρήο» (ζηηο ππνγξαθέο θαη ηνπ Νίθνπ Αλαγλψζηνπ), δ) Οηθνινγη-

θέο Οξγαλψζεηο Παξαιίαο θείκελν ρ.ρ., κε ηίηιν «Παξαιία αξσληθνχ Χξα 

Μεδέλ, Σζηκέλην καξίλεο θαη λπθηεξηλά θέληξα, ή, φαζε δσήο θαη αλαςπρήο, Ση 

ζρεδηάδνπλ Τπνπξγνί θαη Γήκαξρνη», ε) κηινο θίισλ βνπλνχ θαη ζάιαζζαο- 

Οηθνινγηθφ ηκήκα, θείκελν ρ.ρ., κε ηίηιν «Πξνηάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

Παξαιίαο ζηε Βνχια», ζ) πληνλ. Δπ. γηα ηε Πξνζηαζία Παξαιίαο αξσληθνχ, 

θείκελν ρ.ρ., πξνο ην Γήκαξρν θαη δ.ζ. Βνπιηαγκέλεο, κε ζέκα «Μειέηε ΟΡΑ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ 

παξαιηαθή δψλε απφ Φαιεξηθφ φξκν κέρξη Λνκπάξδα». 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 30.7.92, Κνηλή δξάζε ΤΝ-Σ.Α. γηα ηε ζσηεξία 

ησλ αθηψλ, ηεο 3.11.1998 Γιπθάδα, Αληηδξνχλ νη πνιίηεο ζηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Παξαιίαο, ηεο 9.12.1998 Σν ζαιάζζην κέησπν … ραξίδεηαη ζηα ηδησηηθά 

ζπκθέξνληα, ηεο 17.1.1999 Ζ Κπβέξλεζε πξνζθέξεη ηα Αζηέξηα Γιπθάδαο αληί 

ηνλ Φινίζβν θαη ην Καδίλν;;, ηεο 10.11.1999 Θάιαζζα έρνπκε θαη ζάιαζζα δελ 

βιέπνπκε, ηεο 9.1.2003 Δθπνηνχλ αθηέο, δάζε, ιηκάληα κε λ/ζ, ηεο 15.1.2003 

Αληηζπληαγκαηηθή ε ξχζκηζε εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΟΣ, ηεο 17.7.2003 

Οη παξαιίεο ζηε νθνθιένπο …, ηεο 15.8.2003 Σα κπάληα ηνπ ιανχ ζην κάηη 

ηεο ΔΣΑ, ηεο 19.8.2003 Αιιάδεη ε παξαιία… αιιά γηα εληαηηθέο ρξήζεηο, ηεο 

30.8.2003 Οη παξαιίεο ηνπ αξσληθνχ ζην έιενο «λφκηκσλ» θαηαπαηεηψλ…, 

ηεο 29.5.2005 Φαιεξηθφο φξκνο: Σν ρξνληθφ ηνπ ζαλάηνπ κηαο πξναλαγγειζεί-

ζαο αλάπιαζεο, ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, ηεο 1-6-96 Απφ Πεηξαηά κέρξη Βάζε, 

Σζηκέλην ηέινο, απφθαζε ΤπΠΔΥΧΓΔ, ηεο 6.2.99 Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηα 

γηα ηε Λίκλε Βνπιηαγκέλεο, δηαπηζηψζεηο ηνπ πιιφγνπ Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο,  ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 1997, Γήκνο θαη Πνιίηεο δηεθδηθνχλ ηελ 

Παξαιία (ηνπ Διιεληθνχ), ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 12.2.1998 Διεχζεξεο αθηέο, ηεο 

26.10.1998 Δπηδξνκή ζπκθεξφλησλ γηα ην θηιέην ησλ αθηψλ, 2004: Σδφγνο δηο. 

ζην αξσληθφ, ηεο 9.12.1998 Δθπνηνχλ ηελ Παξαιία ελφςεη 2004, ηεο 28.4.99 

Νένη ζρεδηαζκνί ζηελ παξαιηαθή ελφςεη 2004, ηεο 30.6.2000 Ζ παξαιηαθή πάεη 



. . . παξαιία, ηεο 18.2.2002 Γέζκηα ηεο «λχρηαο» αθφκε ε παξαιηαθή, ηεο 

9.1.2003 Βνπιεπηέο, δήκαξρνη, δηθαζηέο: Μελ πνπιάηε ην αξσληθφ, θαη, 

πκκάδεκα ζε 2 ησλ 20 θφξσλ ηεο Σ.Α., ηεο 11.6.2003 Παξαιηαθή δψλε- Οη 

ρξήζεηο γεο πνπ πξφηεηλε ν ΟΡΑ, Νφκνη: 18 ρξφληα ειηνζεξαπείαο,   

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ, Δγθιεκα ε εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηεο παξαιίαο, 

ΒΖΜΑ ΑΡΧΝΗΚΟΤ, επηέκβξηνο 1998, Αγηνο Κνζκάο, ε πξφηαζε ηνπ Γήκνπ 

Διιεληθνχ, Παξαιία ησλ πνιηηψλ ή ησλ δηαπιεθνκέλσλ, ηνπ Οθησβξίνπ 1998, 

Αγηνο Κνζκάο Διιεληθφ, Παξαιία ησλ πνιηηψλ ή ησλ δηαπιεθνκέλσλ (άξζξν 

ηνπ Παλαγ. Κνπκνπλδνχξνπ), Οθηψβξηνο 2001, Αλαβαζκίδεηαη ε παξαιηαθή, 

Απξίιηνο 2002 Οκφθσλα αξλείηαη ην πλεχκα ηεο ηνπξηζηηθήο θαη ςπραγσγηθήο 

παξέκβαζεο πνπ δηαηππψλεη ν ΟΡΑ. . ., ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2005 Πξσηνβνπιία 

γηα πνιενδνκηθή κειέηε θαη Παξέκβαζε ζηελ παξαιηαθή δψλε (Υαηδεδάθεο-

Μαληδνπξάλεο-θαθηαλάθεο),  Οθηψβξηνο 2012  Ο Τθ. Αλάπηπμεο ελεκέξσζε 

ηνπο δεκάξρνπο ηεο Παξαιίαο – Δηαηξία φρεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξα-

ιηαθνχ κεηψπνπ, ΠΡΧΣΖ επηέκβξηνο 1998, Αιιάδεη ε κνξθή ηεο Παξαιίαο, 

Γεθέκβξηνο 1998 Με απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, Κιείλνπλ ηα θέληξα ηεο λχρηαο 

απφ Φάιεξν έσο Βάξθηδα, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 14.10.1998 Ζ κάρε ησλ εθινγψλ θαη 

ε παξαιία Διιεληθνχ, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Γεθέκβξηνο 1998, Αζηέξηα Γιπθάδαο: 

Χξα κεδέλ, Μάηνο 1999 Αιιάδεη ξηδηθά ε παξαιηαθή ιεσθφξνο, ΣΑ ΝΔΑ 2.1.99 

Ση αιιάδεη απφ ην Φάιεξν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα ελ φςεη ηεο Οιπκπηάδαο, Ζ 

παξαιία ηνπ 2004, ηεο 18-19.12.2004 Διιεληθή … Ρηβηέξα ε παξαιηαθή, 

ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Φεβξνπάξηνο 1999, Ο Δηζαγγειέαο ζα ζψζεη ηα Αζηέξηα, ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ 22.3.99 ηα θαηαζηξνθηθά ζρέδηα ηεο δαζηθήο έθηαζεο ζηα Αζηέξηα 

Γιπθάδαο επηκέλεη ε Δζηξέιηα, ηεο 7.5.1999 Γθεηνπνηείηαη ην ιεθαλνπέδην απφ 

ηα έξγα ηεο Οιπκπηάδαο, ηεο 10.5.1999 SOS γηα παξαιηαθνχο δήκνπο, ηεο 

13.5.1999 Αλνηρηή ζχγθξνπζε γηα ην κέιινλ ησλ παξαζαιάζησλ δήκσλ ηεο 

Αηηηθήο, ηεο 14.5.1999 Καηαγγέιινπλ ηα Οιπκπηαθά έξγα ζηελ Παξαιία, ηεο 

9.1.2003 Μέησπν Υαηδεδάθε- Μαληδνπξάλε θαηά ΔΣΑ γηα ηελ Παξαιία, ηεο 

21.6.2003 Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο παξάθηησλ αζηηθψλ δσλψλ θαη ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα – Ζ πεξίπησζε ηνπ Αιίκνπ, ηεο 19.3.2004 Νφκηκν ην ζρέδην γηα 

ηνπο φξνπο δφκεζεο ζην Φαιεξ. φξκν, Απνκαθξχλνληαη ηα θέληξα κέρξη ην 



2009, ΖΜΔΡΖΗΑ 25-26.5.2002 Ρηδηθέο αιιαγέο, ε ηδηψηεο κέζσ Απηνδηνί-

θεζεο νη παξαιίεο, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 30.8.2003 Τπφ θξίζε ζην ηΔ νη δηαηάμεηο 

ηνπ ζρεδίνπ ΠΓ γηα ηνλ θαζνξηζκφ δσλψλ, δσλψλ ..θιπ, Ρπζκίζεηο δφκεζεο 

απφ ην Φαιεξηθφ φξκν έσο ηελ Αγία Μαξίλα, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Ηαλνπάξηνο 

2004 Κηίδεηαη Κφληηλελη ζηελ παξαιία Φαιήξνπ,  ΜΗΣΟ 16.7.2010 ηνπο 

ψκνπο ηνπ Κάζδαγιε – ε αληηκεηψπηζε ηεο αγσγήο ησλ 16 εθαη. απφ ηηο 

Απνιιψληεο Αθηέο ΑΔ. ---«Παξέκβαζε»: θ.14-15 ΜαηΗνπλ.94, 29-30 ΜαηΗνπι.96, 

50 ΜαξηΑπξ.1999, 60 ΝνεΓεθ.1999, 63 ΜαΗνπλ.2001, 85 ΜαηΗνπι.2007. 

 

    Κεθάιαην ηξίην 

 Δ Π Δ Μ Β Α  Δ Η   ζην  Π Α Ρ Α Λ Η Α Κ Ο   ΜΔΣΧΠΟ 

  Η.-   Σ Ρ Α Μ = Γηέιεπζε απφ ηελ Παξαιία 

   «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΣΣΗΚΟ ΣΡΑΜ Α.Δ.». 

 ρφιηα : Με ηελ αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (1996) – θαη ελφςε 

απηήο – φινη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηα κεγάια έξγα. Μεηαμχ απηψλ ην Μεηξφ θαη 

ην Σξακ, αιιά θαη άιιεο νδηθέο/θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. ηα πιαίζηα ηεο 

αληίιεςεο γηα ηε «Γεκνηηθνπνίεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ» (βι. άιιν θεθάιαην) νη 

Γήκνη δηεθδηθνχζαλ ην Σξακ. Δηδηθφηεξα: 

 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ, Μειέηε 97 ζει. θαη ράξηεο, Αζήλα 1995, κε ηίηιν 

«Γηαδεκνηηθφ Σξακ: χλδεζε θέληξνπ Αζήλαο κε παξαιηαθνχο Γήκνπο (Πξφ-

ηαζε 1995)» θαη κειεηεηηθή νκάδα Α. Αξαβαληηλφο, Θ. Βιαζηφο, Η. Γθφιηαο, Κ. 

Πεηξάθεο. 

 α) επηζηνιή δεκάξρνπ Αζελαίσλ Γεκήηξε Αβξακφπνπινπ, ρ.ρ., πξνο 

πνιινχο δεκάξρνπο, αλαθεξφκελνο ζε ΑΠΟΦΑΖ ηνπο πνπ ειήθζε ηελ 19.6. 

1996 ζην Γήκν Αζελαίσλ (σο εηζήγεζε ζε «Θέκα 1ν»), κε ζπλεκκέλν ζρέδην 

απφθαζεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηελ ίδξπζε δηαδεκνηηθήο επηρεί-

ξεζεο θιπ, β) ρέδην εηαηξηθνχ (θαηαζηαηηθνχ) ηεο ππφ ζχζηαζε Γηαδεκνηηθήο 



Δπηρείξεζεο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ζην Γ (δελ έρσ απφθαζε), γ) ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο κνπ γηα ην ζέκα, κε παξαηεξήζεηο γηα ην εηαηξηθφ. δ) Ζ ΑΤΓΖ 16.3. 

1996 κε «πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο» ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, «γηα 

ηε ιεηηνπξγηθή κειέηε αλάπηπμεο ηξακ θαηά κήθνο ηνπ γξακκηθνχ άμνλα ηεο 

Καιακάηαο θαη αλαδηάξζξσζε αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ», 

 Α.1.- ΓΖΜΑΡΥΗΑ ΑΛ. ΑΛΟΤΚΟΤ: α) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνο ην 

Γ, γηα ηηο απνθάζεηο 264/13.9.1999 (αλαβιήζεθε), 293/11.10.99 (αλαβιήζεθε) 

θαη 297/10.11.1999, κε ζέκα «Πξφηαζε γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ελφςεη ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004, Αιηκνο επηέκβξηνο 1999», β) απφθαζε Γ 297/ 

10.11.1999 κε ζέκα «Δλεκέξσζε- ζπδήηεζε θαη θαη αξρήλ ιήςε απφθαζεο γηα 

ηηο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ελφςεη ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004», νκφθσλε, κε 

δήισζε ησλ Υξ. ηεθαλάθε θαη Αξ.Θσκ., «φηη ζεσξνχλ ηελ εηζήγεζε σο εηζή-

γεζε θαηεπζχλζεσλ, ηελ ςεθίδνπλ κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο απφςεηο θαη ζέζεηο 

πνπ δηαηππψζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε», γ) αίηεζε ησλ Υξ. ηεθ. θαη Αξ.Θσκ. 

ηεο 15.6.2000, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12108/21.6.2000, πνπ απνηέιεζε ηελ 

εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο 249/31.7.2000 (αλαβιήζεθε) θαη 279/11.9.2000, κε 

αλαθνξά ζε απφθαζε ησλ Τπνπξγείσλ γηα θαηαζθεπή ηεο Α‘ θάζεο ηνπ ηξακ, 

ρσξίο ην Γ λα γλσξίδεη νηηδήπνηε, γη απηφ δεηάκε ζπιινγή κειεηψλ, ηνπν-

γξαθηθψλ θιπ. θαη ζπδήηεζε ζην Γ, δ) «Αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηεο ηξνπνιν-

γίαο-πξνζζήθεο ζην ζρέδην λφκνπ «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνη-

λσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηεο 1.11.2000,κε αλαθνξά ζηελ ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ 

ΑΔ, ε) «Σξνπνινγία-πξνζζήθε ζην ζρέδην λφκνπ «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ..» 

ηεο 1.11.2000, ζη) «Δηδηθή έθζεζε (άξζξν 75 παξ.3 πληάγκαηνο) επί ηξνπνιν-

γίαο ζην ζρ.λ. «Οξγάλσζε …», ηεο 1.11.2000, δ) Δθζεζε Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, «Δπί ηξνπνινγίαο. . .Οξγάλσζε …θιπ» ηεο 6.11.2000, ε) θείκελφ 

κνπ κε ηίηιν «Θέκαηα ΠΡΗΝ απφ ηελ Ζ.Γ. ζην Γ 13.11.00» κε αλαθνξά ζε δή-

ισζε ηνπ δεκάξρνπ ηελ 11.9.2000 φηη ΓΔΝ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ΔΝΧ ζηνηρεία 

ππήξραλ πνιιά, πήγακε ζηε Βνπιή, ηα πήξακε θαη θαηαζέηνπκε, κε αίηεκα ηελ 

έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Γ, ζ) θείκελν εθηππσκέλν απφ εκέλα, κε ηίηιν «Παξα-

ιηαθή ιεσθφξνο, ηκήκα Γήκνπ Αιίκνπ» θαη ππνγξαθή ηακάηεο Παπαζαλα-



ζίνπ, κε θξηηηθή θαη πξνηάζεηο, σο θαη ρεηξφγξαθν/πξσηφηππν, ζ.1) αίηεζή καο 

15.12.2000 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 25246/18.12.2000 κε αλεζπρία γηα ηα έξγα 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, δεηάκε ζηνηρεία, η) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 322/25.7.2001 

απφθαζε ηνπ Γ, κε αλαθνξέο ζε ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ηεο δηνίθεζεο, ζηελ 

θαηάζεζε απφ εκάο ησλ πην πάλσ ηξνπνινγηψλ, εθζέζεσλ θιπ, ηε 13.11.2000 

θ.α., ηα) θείκελν κε «Απνςε Υξ.ηεθ. θαη Αξ. Θσκ. γηα ην ζέκα ηνπ Σξακ», βι. 

ακέζσο επφκελε απφθαζε,  

ηβ) απφθαζε Γ κε αξ. 322/25.7.2001 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ πξφηαζε ηεο γξακκήο ηνπ Σξακ ζηελ Παξαιία Αιίκνπ», 

νκφθσλε κε ηελ πην πάλσ δήισζή καο, ηγ) αξρηθφ ζρέδην απφθαζεο πνπ καο 

ζηάιζεθε πξνο γλψζε, κε παξαηεξήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο καο, ηδ) θείκελν κε 

ηίηιν «Σν ηξακ ζηε Πνζεηδψλνο: Μχζνο θαη πξαγκαηηθφηεηα», ρ.ρ., κε άγλσζην 

ζπληάθηε, ηε) αίηεζή καο 13.2.2002 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3136/14.2.2002 γηα 

κε λφκηκε εγθαηάζηαζε εξγνιάβσλ γηα έξγα ΤΠΔΥΧΓΔ, η3.1) απφθαζε Γ κε 

αξ. 92/19.3.2002 (θαη ΟΥΗ 2001, φπσο απφ παξαδξνκή αλαγξάθεηαη) σο 

ζρέδην, κε ζθνπφ λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο ζηε δηαηχπσζε, ηζη) ρεηξφγξαθν 

ζεκείσκα ηεο 10.4.2002 απφ ην «Κ.Α.» = Κσλζηαληίλν Ακπαθνχκθηλ, κε βνεζε-

ηηθέο παξαηεξήζεηο, ηδ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ απφθαζε Γ κε αξ. 48/20.2.02 

(δελ ηελ έρσ), κε αλαθνξέο ζην ιατθηζκφ πνπ είρε επηθξαηήζεη θαη ζηελ παξα-

πιεξνθφξεζε θαη πξνπαγάλδα ηεο Γηνίθεζεο, ηε) αίηεζή καο 17.5. 2002 πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ.10733/20.5.2002 κε ελεκέξσζε γηα δεκνζίεπζε απνθάζεσλ 

ηΔ ηελ ίδηα εκέξα, θαη αληηγξαθή ηνπ ζθεπηηθνχ (δηφηη δε κπνξνχζακε λα 

ιάβνπκε θσηνηππία), ηε1)ηειενκνηνηππία ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ Νάζνπ Γ. Αιεπξά, 

κε αξ. πξ. ΔΜΠ 38/18.6.2002, πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι., ρσξίο αξ.πξ. αιιά κε 

ραξαθηεξηζκφ απφ ηε Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, κε απνζηνιή απφθαζεο ηεο 

Ο.Π.Δ. ηεο 10.5.2002 πνπ αθνξά ηνλ θφκβν Καιακαθίνπ, ηζ) αίηεζε αθχξσζεο 

ζην ηΔ, ηεο 6.5.2002, θαη, πξφζζεηνη ιφγνη ηεο 3.7.2002, πνιηηψλ ηεο Γιπθά-

δαο, κε πιεξεμ. δηθεγφξν ην Νίθν Φξαγθάθε, γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο 

ΤΠΔΥΧΓΔ. θ) αίηεζε (αλαζηνιήο) ησλ ηδίσλ, ηεο 3.7.2002, θα) έγγξαθν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,Γεληθήο Γξακκαηείαο, κε αξ.πξ.SG(2002)/ D/2477/ 



26.7.2002, πξνο ην Γεψξγην Καιηακπέηζν, απαληεηηθή ζηελ απφ 29.5. 2002 

επηζηνιή «ιφγσ παξάβαζεο γηα κε ηήξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ», κε 

επεμεγήζεηο, θβ) πξφζθιεζε ηεο πλη.Δπ. γηα ηε ση.Παξαιίαο αξσληθνχ, γηα 

ζπγθέληξσζε ηε 2.9.2002 ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, γηα ην ηξάκ, θφκβνπο θιπ,  θγ) 

κλεκφληφ κνπ γηα νκηιία θαηά ηε ζπγθέληξσζε ηεο 2.9.2002, θδ) αλνηρηή επη-

ζηνιή ηεο νθίαο Υαιηθηά, πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι., κε ηελ νπνία ηνλ θαηαγγέ-

ιεη δηφηη ΓΔΝ εγθαηέζηεζε κηθξνθσληθή ζπζθεπή γηα ηε ζπγθέληξσζε 2.9.02, 

θαη, θείκελν ηεο ίδηαο θαη Μαξηιέλαο Ηαηξίδνπ, κε ηίηιν «Ο Α.Αινχθνο έρεη βαξχ-

ηαηεο επζχλεο γηα ην μεπνχιεκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο παξαιίαο» θαη, «ν Κ. 

Μαληδνπξάλεο θαηαςήθηζε ην μεπνχιεκα ηεο Αθηήο…(θαη)… παιεχεη καδί καο 

γηα λα ζσζεί ε παξαιία», θε) θείκελν ζηελ αγγιηθή γιψζζα γηα ην ηξακ, θε) 

ηεηξαζέιηδε πξφζθιεζε ησλ Οηθνινγηθή πλεξγαζία Παι. Φαιήξνπ, θαη, πλη. 

Δπ. γηα ηε δηάζσζε Παξαιίαο αξσληθνχ, γηα ζπγθέληξσζε ηελ 9.9.2002 ζην 

Φινίζβν Παι. Φαιήξνπ.  

Σέινο: α) Μειέηε ηεο ΣΡΑΜ ΑΔ, Ηνχιηνο 2001, Ζ ράξαμε ηνπ ηξακ ζην 

Γήκν Διιεληθνχ, β) Δθδήισζε ΣΔΔ 7.10.1997 «Οιπκπηαθνί Αγσλεο 2004. Ζ 

δνπιεηά ησλ Διιήλσλ ηερληθψλ», Ζ θπθινθνξία θαηά ηνπ Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

ηνπ 2004, Η.Μ. Φξαληδεζθάθεο, Τπεχζπλνο ηνπ θεθαιαίνπ «Μεηαθνξέο», γ) 

«Θέκα 14. Μεηαθνξέο» θείκελν 13 ζει. κε «δηνξζψζεηο κεηά ηελ ππνβνιή». 

 Α.2.- ΓΖΜΑΡΥΗΑ ΚΧΝ. ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΝΖ: α)έγγξαθν Γήκνπ, ΓΣΤ, κε αξ. 

πξ. 637/13.1.2003 πξνο ηελ ΣΡΑΜ ΑΔ (πην θάησ ΣΡΑΜ), κε ζέκα «Γεσηξήζεηο 

Γήκνπ Αιίκνπ», β) έγγξαθν ΣΡΑΜ, κε αξ.πξ. 1981/29.1.2003, πξνο ην Γήκν, 

κε αξ.πξ.4567/21.2.03 κε ζέκα «Οιπκπηαθή πξνεηνηκαζία – Αλάπηπμε ζχγρξν-

λνπ ηξνρηφδξνκνπ (Σξακ) ζηε κείδνλα πεξηνρή ηεο Αζήλαο», γ) ΤΝΑΠΗΜΟ 

ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, πξφζθιεζε ζε δεκφζηα ζπδήηεζε ηελ 10.2.03, 

κε νκηιεηέο Γηάλλε Πνιχδν, θαζεγεηή ΔΜΠ, Γηψξγν Αξγπξάθν, πξφεδξν 

πγθνηλσληνιφγσλ, Γηψξγν Νάζελα, ζπγγθνηλσληνιφγν, κε ζπληνληζηή ην άθε 

Κνπξνπδίδε, δ) ηεχρνο πνιιψλ ζειίδσλ θαη ραξηψλ, ηνπ Γήκνπ, Μάξηηνο 2003, 

κε πξφινγν αληηδεκάξρνπ Νίθνπ Σζακπαξιή, θαη ζπληάμαζεο ηηο Γηάλλα 

Κξφθνπ, Μαξηάλζε Γεκεηξνπνχινπ, ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο θαη Αλδξνκάρε 



Μνχζηα, Γηεπζχληξηα ΣΤ, θαη Παλ. Βαλδψξν, Πξντζηάκελν Σκήκαηνο, κε ηίηιν 

«Παξνπζίαζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ εληφο ηεο Παξαιηαθήο Εψλεο ζηα πιαίζηα 

ησλ Οιπκπηαθψλ Αλαπιάζεσλ», ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7869/7.4.2003 

πξνο ηελ ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο 

ηνπ ηξνρηφδξνκνπ εληφο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», ζη) έγγξαθν 

ηεο ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 2456/11.4.2003 πξνο θ.Κ. Μαληδνπξάλε δήκαξρν, κε ζέκα 

«χγρξνλνο ηξνρηφδξνκνο (ηξακ) ζηε Μείδνλα πεξηνρή ηεο Αζήλαο» ηάζεηο 

ηξακ» (κε νλφκαηα ζηάζεσλ,  δελ ζψζεθε), δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. πξ. 9013/ 

17.4.2003, πξνο ηελ ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Ολφκαηα ζηάζεσλ ηξηνρηφδξνκνπ» κε 

αίηεκα λα πεξηκέλνπλ απάληεζε, ε) έγγξαθν ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 2556/2.5.2003, 

πξνο Κ. Μαληδνπξάλε δήκαξρν, κε αξ.πξ. 9620/5.5.2003, κε ζέκα «Αλάπηπμε 

ζχγρξνλνπ ηξνρηφδξνκνπ (ηξακ) ζηε Μείδνλα… –Παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρηφδξνκνπ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αι.», ζ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 10461/4.5.2003, πξνο ηελ ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Ολφκαηα ζηάζεσλ 

ηξνρηφδξνκνπ» θαη πξνηάζεηο νλνκαηνδνηήζεσλ Πηθξνδάθλε, Μαξίλα Αιίκνπ, 

Καιακάθη, Εέθπξνο, Λνπηξά Αιίκνπ, θ) απφθαζε Γ κε αξ. 256/12.5. 2003 κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα νλφκαηα ησλ ζηάζεσλ ηνπ 

ηξνρηφδξνκνπ εληφο ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», νκφθσλε, κε 

δήισζε α) ησλ Αξ.Θσκ. θαη Αλδξέα Κνλδχιε, φηη πξνηηκνχλ ε 4ε (Εέθπξνο) λα 

νλνκαηνδνηεζεί Πιάδ Αιίκνπ ή Λεσθφξνο Αιίκνπ, θαη β) ησλ Αξ.Θσκ., Αλδξέα 

Κνλδχιε, Μαίξεο Υαηδάθε, Γηάλλε Πέηζα, Νίθνπ Παπαληθνιάνπ, Μ.Νεξνχηζνπ, 

φηη πξνηηκνχλ ε 5ε (Λνπηξά Αιίκνπ) λα νλνκαηνδνηεζεί ηέθαλνπ αξάθε, θα) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.11069/22.5.03 πξνο ηε ΣΡΑΜ κε ζέκα «Απαηηνχκε-

λεο παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρηφδξνκνπ εληφο ηεο ρσξηθήο 

ελφηεηαο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», θβ) έγγξαθν ηεο ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 2681/26.5.03, 

πξνο ΣΔΡΝΑ ΑΔ-IMPREGILO SpA», θαη Γήκνπ αξ.πξ.11748/29.5.03 κε ζέκα 

«Καηαζθεπή έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ . . ηξακ..», θγ) εηζήγεζε απφ 11.6.03, 

πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ.275/11.6.03 απφθαζε κε ζέκα «Δλεκέξσζε ζπδήηεζε 

κεηά ηελ νξηζηηθή ράξαμε ηνπ ηξνρηφδξνκνπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ 

Παξαιία», θδ) απφθαζε Γ κε αξ. 275/11.6.2003 κε ζέκα «Δλεκέξσζε-

ζπδήηεζε κεηά ηελ νξηζηηθή ράξαμε…» γηα απαίηεζε ζχληαμεο θπθινθνξηαθήο 



κειέηεο θιπ, θε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 13469/17.6.03 πξνο ηελ ΣΡΑΜ κε 

ζέκα «Απαηηνχκελεο παξεκβάζεο ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρηφδξνκνπ», 

θζη) έγγξαθν ηεο ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 2866/27.6.2003 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ. 

πξ., γηα ην ίδην ζέκα, θδ) έγγξαθν ΣΡΑΜ κε αξ.πξ.2929/8.7.03 πξνο ην Γήκν, 

ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα «Καηαζθεπή ηξνρηφδξνκνπ ζηελ πεξηνρή Αιίκνπ» θε) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.16060/11.7.2003, πξνο ΣΡΑΜ κε ζέκα «Παξεκβάζεηο 

ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο ηνπ ηξνρηφδξνκνπ εληφο….», θζ) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 16794/21.7.2003 πξνο ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Δπηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Οιπκπηαθψλ Έξγσλ» κε δηαβίβαζε επηζηνιήο 

ηνπ «ΔΑ Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ πιιφγσλ», κε επηζήκαλζε ηεο επηβάξπλζεο 

θιπ, ι) έγγξαθν ηεο ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 3276/5.9.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

19827/15.9.2003 γηα παξεκβάζεηο θιπ, ια) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 22029/ 

10.10.2003 πξνο ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Παξεκβάζεηο ….», ιβ) έγγξαθν ηεο ΣΡΑΜ 

κε αξ.πξ. 3672/6.11.03, πξνο Κ.Μαληδ. δήκαξρν, κε ζέκα «χγρξνλνο ηξνρηφ-

δξνκνο (ηξακ) ζηε Μείδνλα ….», ιγ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 23985/12.12.03 

πξνο ΣΡΑΜ, κε ζέκα «Παξεκβάζεηο ….», ιδ) αλαθνξά ηπιηαλνχ Σζάκε, Π. 

Σζαιδάξε 10, πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 179/7.1.20004 γηα ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

θιπ, θαη ιήςε κέηξσλ, θη έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 179/12.1.2004 πξνο ΣΡΑΜ, 

κε δηαβίβαζε ηεο αλαθνξάο, ιε) έγγξαθν ΣΡΑΜ κε αξ. πξ. 4156/27.1.2004 

πξνο Κ. Μαληδ., κε αξ.πξ. 3117/3.2.2004 γηα λέα γεψηξεζε θιπ, ιζη) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 3533/5.2.2004 πξνο ΣΡΑΜ κε ίδηα ζέκα, ιδ) έγγξαθν Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 3536/5.2.2004 πξνο ΣΡΑΜ κε ζέκα «θαηαζθεπή ηξνρηφδξνκνπ . . .», 

ιε) έγγξαθν ηεο ΣΡΑΜ κε αξ.πξ. 4241/6.2.04 πξνο ΣΔΡΝΑ ΑΔ-IMPREGILO 

SpA, κε θνηλνπ.Γήκν κε αξ.πξ. 3845/9.2.2004, κε ζέκα δηάβαζε πεδψλ ζηελ 

Παξαιία Αιίκνπ, ιζ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 4901/20.2.2004 πξνο ΣΡΑΜ, κε 

ζέκα «Γηάβαζε πεδψλ έλαληη ηεο Λεσθφξνπ Καιακαθίνπ», κ) έγγξαθν ΣΡΑΜ 

κε αξ.πξ. 5892/27.9.2004 πξνο Κ. Μαληδ., κε αξ.πξ. 22726/5.10.2004, κε 

απνζηνιή πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηηο δεζκεχζεηο ηεο ΣΡΑΜ θιπ, πνπ 

απνηέιεζε θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.452/13.10.04 απφθαζε, κε ζπλεκκέλν 

ην ζρέδην, επί ηνπ νπνίνπ παξαηεξήζεηο, δηνξζψζεηο κνπ θιπ, κα) εηζήγεζε 

αληηδεκάξρνπ ηεο 13.10.2004 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.452 απφθαζή ηνπ, κε 



ζέκα «χλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ΣΡΑΜ 

ΑΔ», κβ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 452/ 13.10.2004 απφθαζε Γ, κε ζέκα 

«χλαςε πξνγξακκαηηθήο ….» (απφθαζε, δελ ηελ έρσ), κγ) εηζήγεζε 

δεκάξρνπ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.262/18.5.05 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη 

ιήςε απνθ. γηα ηε ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ θαη ΣΡΑΜ ΑΔ», κε ζπλεκκέλν ζρέδην (ηελ απφθαζε δελ έρσ). 

 Α.3.- ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ-ΥΑΡΣΔ ράξαμε ησλ γξακκψλ ηεο ΣΡΑΜ ΑΔ: 

 α) δχν ζρέδηα ηεο 15 Ηνπλίνπ 2001 κε αξ. HOR 07 (εηο δηπινχλ) κε ζέκα 

«Μειέηε ράξαμεο ηξνρηνδξφκνπ Αζελψλ», κε ράξαμε ησλ γξακκψλ κέζα απφ 

ηε Μαξίλα, κπξνζηά απφ ην ΝΟΚ, κε θαηαζηξνθή δέλδξσλ θαη πξαζίλνπ (απφ 

Εατκε Π. Φαιήξνπ έσο Γηαλλάξνπ Αιίκνπ), θαη κε αξ. HOR 08 (απφ Γηαλλάξνπ 

έσο Μάξθνπ Μπφηζαξε), θαη β) ΜΔΣΑ ηελ Σ Ρ Ο Π Ο Π Ο Η Ζ  Ζ, σο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί έσο θαη ζήκεξα, επηά (7) ζρέδηα, αξηζκεκέλα απφ 1 έσο 7, ηεο 

10 Γεθεκβξίνπ 2002 κε ηίηιν «Υάξαμε ηξνρηφδξνκνπ – κειέηε εθαξκνγήο», ην 

θαζέλα αληηζηνηρεία ζε ηκήκα ηνπ κεηψπνπ ηνπ Γήκνπ πξνο ηε Παξαιία, γ) 

ηέζζεξα κηθξφηεξα ζρέδηα, δηαθφξσλ ζπληαθηψλ, κε ηελ ίδηα γξακκή, δ) θχιιν 

κε αλαγξαθή «Πεξηθέξεηα Αηηηθήο» κε ηίηιν «Νέεο δξάζεηο –Μεγάια έξγα» θαη 

αλαθνξά ζε «Αλάπιαζε Διιεληθνχ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ», 

«Κφκβνη ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο, Αιίκνπ, Αγ.Γεκεηξίνπ,Ακθηζέαο». 

Α.4.- Υξσκαηηζηφ ηεξαζέιηδν ηεο «Αλεμάξηεηεο Γεκνηηθήο Παξάηαμεο» 

ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε ζέκα «Σν ηξακ καο πάεη … Γελ καο πάεη ε 

δεκαγσγία, Ζ αιήζεηα γηα ην ηξακ ….». 

Α.5.- ΣΡΑΜ ΑΔ=  δηάθνξα ΦΔΚ πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνηήζεηο/ αλαθνηλψ-

ζεηο, θαη, ΑΤΓΖ 8.5.2002 κε ηζνινγηζκφ 31.12.2001 ηεο ΣΡΑΜ ΑΔ. 

Α.6.-ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: ηΔ Οι. 2173/2002, Πεξηβάιινλ θαη Γίθαην 2003/152. 

«Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ ηξνρηφδξνκνπ (ηξακ) ζηελ παξαιία ηνπ Φαιεξηθνχ φξκνπ 

ΓΔΝ αληίθεηηαη ζην άξζξν 24. 1,2 , … . . . . 

Α.7.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  



ΣΟ ΒΖΜΑ 29.8.1999 Σν ηξακ έξρεηαη μαλά ζηελ Αζήλα, ηεο 9.11.2000 Σν ηξακ 

αιιάδεη ην ράξηε ηεο Παξαιηαθήο, ηεο 6.5.2001 Δθαηφ ρηιηφκεηξα νη ιεσθν-

ξεηφδξνκνη, ηεο 30.5.01 Ζ δηέιεπζε ηνπ ηξακ ζα αιιάμεη ηηο γεηηνληέο ησλ λνηίσλ 

πξναζηίσλ, Νέα νηθφπεδα θηιέηα ζηηο αθηέο ηνπ αξσληθνχ, ηεο 13.6.2004 

Σξακ πςειήο ηερλνινγίαο, ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ Αιίκνπ, επηέκβξηνο Οθηψβξηνο 

2000, Άλνηγκα ηεο πφιεο ζηε ζάιαζζα- Θα ππνβηβαζηεί ε Πνζεηδψλνο- Ζ 

πξφζβαζε ζηελ Παξαιία γίλεηαη πξάμε,ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ, ρ.ρ. (κεηά ηηο 11.6.2001) 

Γιπθάδα ρη απφ ηελ Παξαιία ην Σξακ, ηεο 8.11.2001 ΝΑΗ ζην ηξακ απφ ην 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, ηεο 16.9.2003 Νηθ. Σζακπαξιήο, Θα κπνξνχζαλ λα 

απνηξαπνχλ νη επηπηψζεηο απφ ην ηξακ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ (κεηά ηηο 

11.6.2001) (Γιπθάδα) πδήηεζε – πξφηαζε γηα ην ηξακ, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ  

6.12.2000 Δμαγγειία θηιφδνμνπ ζρεδίνπ γηα ηξακ, ηηο ξάγεο έσο ην 2003, ηεο 

19.6.2001 Οη ζπγθνηλσλίεο ηεο Αζήλαο ζηελ ππεξεζία ηεο Οιπκπηάδαο, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 8.12.2000, Σξακ: Γίλεηαη ηαρείαο θπθινθνξίαο ε 

Παξαιηαθή – Δθηξνρηαζκφο απφ ηελ εθθίλεζε, ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, 9.12.2000, 

χληνκα Σξακ ζα θηάζεη κέρξη ηε Γιπθάδα, ηεο 16.4.2005 Ζ ΣΡΑΜ ΑΔ έζθαβε 

θαη ν Γήκνο … θνηκφηαλ!, ΣΑ ΝΔΑ 27.12.2000 Γξφκνη εμπξέο, ηξακ, γέθπξεο 

θαη πεδνδξφκηα ζην θχκα, ΚΔΡΓΟ 13.5.2001 ηηο ξάγεο ην ηξακ, ΔΛΔΤΘΔ-

ΡΟΣΤΠΗΑ 17.6.2001 Υσξίο ηξακ θαη πξναζηηαθφ, ηεο 22.2.02 Σν ηξακ δελ 

κπνξεί λα είλαη απηνζθνπφο, άξζξν ηνπ Κψζηα Ακπαθνχκθηλ, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Καιακάηαο, 5.8.2001 Σν κεηαθνξηθφ κέζν ζηαζεξήο ηξνρηάο (ηξακ), ΔΞΠΡΔ 

14.11.2001 ΣΔΡΝΑ, αλέιαβε ην έξγν ηνπ ηξακ κε θφζηνο 76,3 δηζεθ. δξαρκέο, 

Ζ ΑΤΓΖ 19.12.2001 Αξρίδεη ε θαηαζθεπή ηνπ ηξακ ηνλ άιιν κήλα, ηεο 30.7.04, 

Πξνζηαηέςηε ην ηξακ! ηεο Δπηηξνπήο Οηθνινγίαο ηνπ ΤΝαζπηζκνχ ηεο Αξηζη. 

ησλ Κηλεκάησλ θαη ηεο Οηθνινγίαο, ΔΣΗΑ 19, 20, θαη, 2111.2002 ζε ηξεηο ζπλέ-

ρεηεο, άξζξν ηνπ ζπγθνηλσληνιφγνπ Θενδ. Γ. Γξνχβα, κε ηίηιν «Έλαο 

θαθνζρεδηαζκέλνο ηξνρηφδξνκνο» (κε ζεκείσζε ζην μεζσξηαζκέλν θαμ, θαη 

εκεξνκελία 22.11.2002 ηνπ η. Παπαζαλαζίνπ πξνο εκέλα, φηη κνπ ζηέιλεη ηα 

άξζξα δηφηη είλαη θαινγξακκέλα, θαη δηφηη . . . (ηζρπξίδεηαη) «έρσ αληηιεθζεί φηη 

είζαη έλαο «θξππην» αιιά «ςηιφ» (δει. κε έλζεξκνο) ππνζηεξηθηήο ηνπ ηξακ, 

ελψ αλνηθηά ππνζηεξίδεηο ηε «ιχζε» ππνγεηνπνίεζεο ηεο Πνζεηδψλνο» !!. Πψο 



είρε ζπλαγάγεη ηέηνην ζπκπέξαζκα ν αείκλεζηνο ηακάηεο, κεηά ηφζεο 

θηλεηνπνηήζεηο, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ). 

«Παξέκβαζε»: θ.64 ΟθηΝνε.01, 69 ΦεβΑπξ.03, 70 ΜαΗνπλ.03, 71 Απγ.Οθη.03. 

 

          «ΚΟΜΒΟΗ/ΣΡΟΜΠΔΣΔ» = ξπζκίζεηο ζηελ Παξαιηαθή 

 ρφιηα: Γηα ηελ Καιακαθίνπ/Πνζεηδψλνο πξνβιεπφηαλ ηαπείλσζε ηεο Λ. 

Πνζεηδψλνο, ε νπνία ζα απνθηνχζε 10+2 ισξίδεο θπθινθνξίαο, κε ζπλνιηθφ 

πιάηνο 48 κέηξσλ,πιένλ ησλ 7,50 κέηξσλ γηα ηηο δχν γξακκέο ηνπ ηξακ. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ ν άμνλαο ηεο, ζα κεηαηνπηδφηαλ θαηά 14 κέηξα πξνο ηε ζάιαζζα, 

κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνξθή ηνπ πάξθνπ «Εέθπξνο» θαη φισλ ησλ δηα-

κνξθψζεσλ ηεο έθηαζεο ηεο παξαιίαο. Οη θφκβνη (ηξνκπέηεο) ζηελ Διεπζεξίαο 

θαη Αιίκνπ, κε Λ.Πνζεηδψλνο, πξνβιεπφηαλ λα γίλνπλ κε δχν ρσξηζηέο θαηεπ-

ζχλζεηο θίλεζεο θαη δχν ισξίδεο θαζεκηά (δειαδή είραλ κεγάιν εχξνο), κε 

απνηέιεζκα νη πξνβιεπφκελεο θαηαζθεπέο λα θαηαιακβάλνπλ ρψξνπο φρη 

κφλν ζηελ παξαιία, αιιά θαη ζηελ ακκνπδηά (αηγηαιφ) θαη κέζα ζηε ζάιαζζα. 

Απνηέιεζκα ήηαλ ε αξρηθή ράξαμε ηεο γξακκήο ηνπ ηξακ, ζην ζεκείν απηφ, λα 

γίλεηαη κέζα απφ ην ρψξν ηεο Μαξίλαο, λα δηέξρεηαη απφ ηελ πξφζνςε (πξνο 

ηε ζάιαζζα) ηνπ ΝΟΚ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξλά απφ ην ρψξν πξαζίλνπ θαη λα 

«βγαίλεη» ζηε Λεσθ. Πνζεηδψλνο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Υάξαμε πνπ 

απαηηνχζε θνπή εθαηνληάδσλ πνιπεηψλ δελδξσλ (θαη πνιιψλ απφ ηνπο 

επθαιχπηνπο ηεο Παξαιίαο). Οη θάηνηθνη μεζεθψζεθαλ. Δμνπζηνδνηήζεθα θαη 

είρακε πνιιέο ζπλαληήζεηο κε ηνλ θαζεγεηή ηδεξνδξνκηθήο θαη Μεηαθνξψλ 

ηνπ ΔΜΠ Κσλ. Ακπαθνχκθηλ, ζην ζπίηη ηνπ, ζην Παι. Φάιεξν (γλσζηνχ κνπ 

απφ παιαηφηεξε επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία, αιιά θαη ηεο Μαξηιέλαο Ηαηξίδνπ), 

ν νπνίνο δέρηεθε αθηινθεξδψο λα ζπληάμεη γλσκνδφηεζε. Δπίζεο, γλσκνδφηε-

ζε αθηινθεξδψο ζπλέηαμαλ θαη νη θαζεγεηέο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΜΠ Γ. αξή-

γηαλλεο, Μαξία Μαληνχβαινπ θαη Μαξία Μαπξίδνπ, κε αλαθνξά ζηε ζρέζε/ 

ζχλδεζε/ (ή απνπζία απηήο) ησλ ηξνκπεηψλ θαη ηνπ ηξακ κε ην Ρπζκηζηηθφ 

Αζήλαο. Μεηά απφ απηή ηελ πξνεηνηκαζία, νη χιινγνο Δθηεισληζηψλ θαη πνιί-



ηεο (βι.πην θάησ), αζθήζακε αίηεζε αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

ζην ηΔ, ελψ ιίγεο εκέξεο πξηλ είρε αζθήζεη θαη ν Γήκνο. Δίρε αζθεζεί θαη άιιε 

κε ηα νλφκαηα 45 πξνζψπσλ. Δκείο θαη ν Γήκνο αζθήζακε θη αίηεζε αλαζην-

ιήο ηεο εθηέιεζεο. Καηά ηε ζπδήηεζε ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο θιεζήθακε νη 

αηηνχληεο ζην ηΔ (παξέζηελ εγψ, σο ππνγξάθσλ/ πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο,  

απφ ην Γήκν= ν δήκαξρνο Αι. Αινχθνο θαη Γ. Σζηηζάλεο, καδί κε ην δηθεγφξν 

Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, θαη ν Γηάλλεο Πέηζαο γηα ηνπο 45 θαηνίθνπο, δελ ζπκάκαη 

πνηνο απφ ην ΝΚ, εθπξνζψπεζε ην Διιεληθφ Γεκφζην, δηφηη δελ ηνλ γλψξηδα) 

φπνπ παξνπζία ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ Υξήζηνπ Γεξαξή θαη ηνπ εηζεγεηή ζπκβνχ-

ινπ Γεκεηξίνπ Μπξηφια (ζπκθνηηεηή κνπ ζην ΔΚΠΑ, απιψο γλσξηδφκαζηε) 

έγηλε ζπδήηεζε θαη αλάπηπμε επηρεηξεκάησλ, φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα ηνλ θφκβν/ ηξνκπέηα ηεο Αιίκνπ, αλέπηπμα φηη ν ζρεδηα-

ζκφο γίλεηαη θαη ΜΔΑ ζην ΝΔΡΟ ηεο ζάιαζζαο, ν Πξφεδξνο ζέιεζε δηεπθξί-

ληζε εάλ πξφθεηηαη γηα ηε «παξαιία», επέκεηλα «κέζα ζηε ζάιαζζα», ν εηζεγε-

ηήο ην επηβεβαίσζε, θη έηζη ν Πξφεδξνο επηθπιάρηεθε. Ζ αλαζηνιή έγηλε δεθηή 

Απνθ.729/01).Ο Πξφεδξνο ιφγσ ζπνπδαηφηεηαο παξέπεκςε ηελ ππφζεζε ζηελ 

Οινκέιεηα. Καηά ηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην ηελ 1.2.2002, εθηφο ησλ άιισλ, 

πξνζθφκηζα δεθάδεο έγγξαθα, πιένλ ησλ 20 θσηνγξαθηψλ κε ζπζηάδα επθα-

ιχπησλ θαη ρψξνπο πξαζίλνπ πνπ θαηαζηξέθνληαη, απνθάζεηο Γ Παιαηνχ 

Φαιήξνπ, ηηο Γλσκνδνηήζεηο ησλ πην πάλσ θαζεγεηψλ ΔΜΠ θαη άιια πνιιά 

ζρεηηθά. Σελ 30.1.2002 (=πξνπαξακνλή ηεο ζπδήηεζεο) ην ΤΠΔΥΧΓΔ ηξνπν-

πνίεζε (κε ηε κε αξ. πξ.νηθ. 80680/30.1.2002 λεφηεξε) ηελ πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε ηνπ, θαη έηζη ην ηΔ θαηάξγεζε ηε δίθε (θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ 

εμέδσζε απφθαζε επί ηεο νπζίαο) απνθιεηζηηθά θαη κφλν ιφγσ απηήο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο, κε βάζε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ηειηθά ΜΟΝΟ ν θφκβνο ηεο 

Αιίκνπ, κε ακθίδξνκεο θαηεπζχλζεηο κηαο ισξίδαο, θαη αθπξψζεθε ε ηαπείλσζε 

ηεο Καιακαθίνπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ θφκβνπ ηεο ιεσθφξνπ Ακθηζέαο. 

 Β.1.- ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ. ΥΧ. ΓΔ. 

 α) έγγξαθν ηεο 29.6.2000 (κε έλδεημε ηειενκνηνηππίαο NEWSPAPER 

AYGH 29.6.2000) κε ηίηιν «πλνιηθφο ζρεδηαζκφο γηα έξγα θαη παξεκβάζεηο 



ζηελ παξάθηηα δψλε Φαιήξνπ», β) έγγξαθν κε αξ.πξ.3054/27.11.2000, πξνο 

ηε Γ/λζε Πνιενδ. ρεδηαζκνχ θαη Οξγαληζκφ Αζήλαο (Γήκνο, κε αξ.πξ. 25227/ 

15.12.2000) κε ζέκα «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ρξήζεσλ γεο παξαιηαθήο δψλεο», 

κε ζπλεκκέλν ζρέδην (ρσξίο αξηζκφ) απφθαζεο κε ζέκα «Έγθξηζε πξνθαηαξ-

θηηθήο κειέηεο βειηίσζεο ηεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο ζην ηκήκα 

απφ Φαιεξηθφ δέιηα κέρξη δηαζηαχξσζε Λ.Αιίκνπ»  

γ) ΚΤΑ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ-ΠΟΛ-ΤΔΝ κε αξ.πξ. 100769/19.6.2001 (Γήκνο 

αξ.πξ. 7097/9.7.2001) κε ζέκα: «Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν 

ππνζηήξημεο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Βειηίσζε ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο Λ. 

Πνζεηδ. απφ Λ.Ακθηζέαο έσο Λ.Αιίκνπ»,δεηήζακε ηελ ΑΚΤΡΧΖ ηεο, δ) Κ.Τ.Α. 

Τπ.ΠΔΥΧΓΔ-ΠΟΛΗΣ-ΤΔΝ κε αξ.πξ.νηθ. 80680/30.1.02 κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 

απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν ππνζηήξημεο Οιπκπηα-

θψλ Αγψλσλ «Βειηίσζε ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο Λ.Πνζεηδψλνο απφ Λ. 

Ακθηζέαο έσο Λ. Αιίκνπ», ε) «Πξαθηηθά –Μλεκφλην απνθάζεσλ 23εο ζπλεδξία-

ζεο ηεο Γηυπνπξγηθήο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ Οιπκπηαθήο Πξνεηνηκαζίαο, 

Αζήλα 28.8.2001» ζη)έγγξαθν Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.ΔΤΓΔ/ΔΔΑ/ νηθ/4418/ 

17.12.2001 πξνο ην ηΔ, κε αξ.πξ. 6795/19.12.01 κε ζέκα «Δθδίθαζε αίηεζεο 

αθχξσζεο θαηά ηεο Α.Π. 100769/19.6.01 ΚΤΑ γηα ην έξγν ηεο Παξαιηαθήο Λ. 

Πνζεηδψλνο, ζρεη. ε κε αξ.729/2001 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ», δ) 

έγγξαθν Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.85642/26.7.02 πξνο ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

κε ζέκα «Γηαβίβαζε Μειέηεο Πεξηβ. Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε 

ηκήκαηνο …Λ.Αιίκνπ, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε», ε) Τπ.ΠΔ ΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 

88720/3.12.2002 πξνο ην ηΔ κε ζέκα «Γηαβίβαζε ΚΤΑ Έγθξηζεο Πεξηβ. ξσλ 

ηνπ έξγνπ «Πξνζπειάζεηο ζηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηνρήο Φαιήξνπ 

θαη παξαιηαθήο Λ. Πνζεηδ. κέρξη Άγ. Κνζκά- Τπνηκήκα παξαιηαθήο ιεσθφξνπ 

απφ Ακθηζέαο έσο Αιίκνπ», 

 ζ) ηεχρνο, πνιιψλ ζειίδσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ, Τπ.ΠΔΥΧΓΔ «Μειέηε 

πξνζπειάζεσλ ζηηο Οιπκπ.Δγθ. πεξηνρήο Φαιήξνπ θαη παξαι. Λ.Πνζ. κέρξη 

Αγ.Κνζκά, Πξνκειέηε Οδνπνηταο, Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ», 

Γεθέκβξηνο 2000, δει. ε απζεληηθή κειέηε ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε ε πξνζβιε-



ζείζα απφθαζε 100769/01, ΑΛΛΑ θαη νη ιφγνη γηα ηηο αηηήζεηο αθχξσζεο η) 

θείκελν 4 ζει., άγλσζηνπ ζπληάθηε, κε ηίηιν, φπσο θαη πην πάλσ, θαη κε 

παξαηεξήζεηο/ππνδείμεηο (πξνθαλψο γηα ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο), 

ηα) «Έξγν: Πξνκειέηε γηα ηελ 1ε πεδνδηάβαζε ηεο πεξηνρήο Ακθηζέαο/Αιίκνπ, 

Τπεξεζία ΔΤΓΔ/ΔΔΑ», ρσξίο εκεξνκελία.  

 Β.2.- ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 α) έγγξαθν κε αξ.πξ. 3811/1.11.2000, πξνο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 

1063/21.11.2000, κε ζέκα «Μειέηε πξνζπειάζεσλ …θιπ», β) Τπ.ΠΟ. κε αξ. 

πξ. ΔΜΠ 38/18.6.2002 πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ, ρσξίο αξ.πξ., κε απνζηνιή 

απφθαζεο Οκάδαο Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ, ηνπ Νάζνπ Αιεπξά. 

 Β.3.- ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ ΔΤΓΔ/ΔΔΑ. 

 α) «Μειέηε πξνζπειάζεσλ. . .ηκήκα Φαιεξηθφ δέιηα-Λ.Αιίκνπ, Τπνηκή-

κα Παξαιηαθήο Λεσθφξνπ απφ Ακθηζέαο έσο Αιίκνπ» (ρεηξφγξαθα) πξνθα-

ηαξθηηθή κειέηε, Δ2.2. Λχζε «Σαπείλσζε Πνζεηδψλνο ζηελ Καιακαθίνπ θαη 

ηξνκπέηεο ζε Λ. Ακθηζέαο θαη Λ. Αιίκνπ», επηέκβξηνο 2000 κε «εγθξηηηθή απφ-

θαζε ΔΤΓΔ/ΔΔΑ/α/385/23.10.00», β) «Μειέηε πξνζπειάζεσλ …Τπνηκήκα 

παξαιηαθήο Λεσθφξνπ απφ Ακθ. έσο Αιίκνπ, Πξνκειέηε Οδνπνηταο, Εψλεο 

θαηαιήςεσλ», Ηαλνπάξηνο 2001, γ) ίδηνο κε ηνλ πην πάλσ ηίηιν, κε εκεξνκελία 

20-9-2001», δ) ρξσκαηηζηφ ηνπνγξαθηθφ (κάιινλ απφ Σ.Τ. Γήκνπ) κε επηζε-

κάλζεηο ησλ έξγσλ ζηελ παξαιηαθή, θαη θσηνηππίεο, ε) δηάθνξα κηθξά ζρέδηα. 

 εκείσζε: Σηο κειέηεο θαη ηνπνγξαθηθά, ειάκβαλα κεηά απφ αηηήζεηο (θαη 

πνιιέο θνξέο «πηέζεηο», νη ππάιιεινη ήηαλ δηζηαθηηθνί) απφ δηάθνξεο Τπεξε-

ζίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, πνπ είραλ εγθαηαζπαξεί ζε φια ηα ζεκεία ηεο Αζήλαο. Ο 

Γήκνο παξά ηηο αηηήζεηο/πηέζεηο ΓΔΝ ηα δεηνχζε ή ηα θξαηνχζε δη εαπηφλ. 

 Β.4.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ = απνθάζεηο, έληππα. 

 α) αίηεζε Υξ.ηεθ. θαη Αξ.Θσκ. ηεο ΤΝΔΡΓ. πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 

13543/5.8.1999, γηα ηνπο «πέληε (5) θφκβνπο ηεο Λ.Πνζεηδψλνο» (πξνζζέην-

ληαη θαη απηνί ηνπ Ρέκαηνο Πηθξνδάθλεο θαη ζην φξην ηνπ Αεξνδξνκίνπ), αλαθν-



ξά ζε δηεκεξίδα ηνπ Γήκνπ Π.Φαιήξνπ, κε αίηεκα ζπκπεξίιεςεο ζηελ Ζ.Γ. γηα 

ζπδήηεζε, θαη αληίηππν σο εηζήγεζε γηα ηε 248/2.7.2000 απφθαζε Γ, δειαδή 

ΜΔΣΑ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ!!, β) κλεκφλην γηα ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε 248/31.7.2000 

απφθαζε, γ)Παξέκβαζε θ.57 Μάηνο Ηνχλ. 2000,κε ζέκα «Δλαέξηεο νη γέθπξεο 

ζηελ Πνζεηδψλνο ;;», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 24429/6.12.2000 πξνο ηνλ 

Τπ.ΠΔΥΧΓΔ θ.Κ.Λαιηψηε κε ζέκα «Μειέηεο νδηθψλ έξγσλ βειηίσζεο Παξαιηα-

θήο Λ.Πνζεηδψλνο ζηελ πεξηνρή Γήκνπ Αιίκνπ», ε) αίηεζε Υξ.η.+Αξ.Θσκ. κε 

αξ. πξ. 25246/18.12.2000, δεηάκε λα καο παξαδνζνχλ αλαθεξφκελα έγγξαθα, 

ζη) θείκελν κε ηίηιν «Παξαιηαθή Λεσθφξνο Σκήκα Γήκνπ Αιίκνπ», ζε ρεηξφ-

γξαθν ηνπ ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, θαη δαθηπινγξαθεκέλν, κε θεθάιαηα «Α) 

Γηαπηζηψζεηο» θαη «Β) Γηθέο καο πξνηάζεηο» (=ηεο πλεξγαζίαο Πνιηηψλ), δ) 

ζρέδην απφθαζεο Γ ηεο 11.6.2001 κε ζέκα «κειέηεο νδηθψλ έξγσλ θαη πξνζ-

πειάζεσλ παξαιηαθήο. . ..θιπ», ε) ρεηξφγξαθν ηνπ πχξνπ Δπζηξαηίνπ, κε 

«Παξαηεξήζεηο  ζην ρέδην απφθαζεο ηνπ Γ», θαηά παξάγξαθν,  ζ) «Κείκελν 

δεκ. ζπκβ. Υξ.ηεθ+Αξ.Θσκ. γηα ην ζέκα ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ 

παξαιηαθή δψλε κε ζθνπφ ηε   ζ π κ π ε ξ ί ι ε ς ε   ζην θείκελν ηεο απφθαζεο 

θαηά ηηο δηαθξίζεηο πνπ γίλνληαη παξαθάησ», απεπζπλφκελν κε πνιιέο νδεγίεο 

ζην «Γεκήηξε» (=Γεσξγαθφπνπιν, γξακκαηέα ηνπ Γ) γηα ηελ θαηαρψξεζε,  

η)  απφθαζε 246/11.6.2001 Γ κε «Πεξίιεςε: πδήηεζε θαη ιήςε απφ-

θαζεο επί ησλ θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ Παξαιία Αιίκνπ (Λ.Ακθηζέαο, 

Λ. Καιακαθίνπ, Λ. Πνζεηδψλνο, Λ.Αιίκνπ)», ΟΜΟΦΧΝΖ, κε θαηαρσξεκέλεο με-

ρσξηζηέο παξαηεξήζεηο ηνπ πξψελ δεκάξρνπ Αξγ. Αξγπξίνπ θαη ηεο ΤΝΔΡΓ. 

Υξ.ηε+Αξ.Θσκ., θαη κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο απφθαζεο, ΝΔΑ 

θαηαγξαθή «Οη δ.ζ. Υξ.ηεθ.+Αξ.Θσκ. «δήηεζαλ λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα, 

πνπ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ε απφθαζε» (φηη «ην Γ δηαθσλεί θαη απνξξί-

πηεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ απφθαζε ΔΤΓΔ/ΔΔΑ 385 θαη ηα ζρέδηα επηεκβξίνπ 

2000 θαη Ηαλνπαξίνπ 2001 ηεο νπνίαο δεηά ηελ αλάθιεζε», «ζπλάληεζε αληη-

πξνζσπείαο ηνπ Γ απφ φιεο ηηο παξαηάμεηο κε ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ», «λα 

δεζκεπηεί φηη ζα αληηηαρζεί κε φια ηα λφκηκα κέζα, λα ελεκεξψζεη ηνπο Αιηκηψ-

ηεο . . ..θιπ»), ηα) επηζηνιή ηεο 28.6.2001 ηνπ Αιέμαλδξνπ Σξνβά, πξνο ην 



Γήκαξρν, κε πξφηαζε «ν Γήκνο Αιίκνπ λα αλαζέζεη ζην ΔΜΠ ζχληαμε θπθιν-

θνξηαθήο κειέηεο …, λα δεηεζεί ε ζηήξημε απφ ην ΣΔΔ» κε ζθνπφ λα κε 

κείλνπκε ζηελ άξλεζε αιιά λα θαηαζέζνπκε θαη πξνηάζεηο, ηβ) αίηεζε ηνπ Αξ. 

Θσ.ηεο ΤΝΔΡΓ., πξνο ην Γήκαξρν,κε αξ.πξ. 21969/18.10.2001, κε αίηεκα ηε 

ρνξήγεζε ζηνηρείσλ γηα απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ ζην ηΔ, θαη απάληεζε ηνπ 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 22089/22.10.2001 φηη «ε κειέηε ΟΡΑ δελ καο έρεη απφ-

ζηαιεί. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζεηε ζην ΟΡΑ. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηελ 55/10.7.2001 απφθαζε ηνπ Ννκ.πκβ. Αζήλαο, Σν ζρέδην ηεο δηα-

δξνκήο ηνπ ΣΡΑΜ ζαο ην επηζπλάπηνπκε», ηγ)έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 24216/ 

16.11.2001 πξνο ηελ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ Βάζσ Παπαλδξένπ, κε δηάθνξα αηηήκαηα 

θαη απνξίεο/εξσηεκαηηθά, ηδ) απάληεζε ηεο Τπνπξγνχ κε αξ.πξ.2311/17.11.01 

πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ (κε αξ.πξ. 24357/19.11.2001) κε ζέκα «Έξγα παξα-

ιηαθήο Λ. Πνζεηδψλνο» κε δηάθνξεο ηξνπνπνηεηηθέο ελεκεξψζεηο, ηε) ηεηξαζέιη-

δν ρξσκαηηζηφ θείκελν ηνπ Γήκνπ κε ηίηιν «Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ηνπ Αιί-

κνπ γηα ηα έξγα ηεο Παξαιίαο» ρσξίο εκεξνκελία (φκσο κεηά ηελ 20.3.2002, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην θείκελφ ηνπ), κε θσηνγξαθίεο, παλψ θιπ., ηζη) εηζήγεζε 

αληηδεκάξρνπ Ν. Σζακπαξιή ηεο 31.1.2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.87/31.1.05 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα επαλαθνξά ηνπ 

αηηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο Λ. Πνζεηδψλνο». 

Β.5.- ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ – ΓΖΜΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΖΡΟΤ 

α) «Απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο 13.6.2001 ηεο Ννκαξρ.Δπηηξ. Έξγσλ- 

Τπνδνκψλ-Πνιενδνκίαο-Πεξηβάιινληνο κε ζέκα «ΜΠΔ ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε 

ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο Λ. Πνζεηδψλνο απφ Λ. Ακθηζέαο έσο ηε Λ. Αιίκνπ» 

κε ηελ νπνία «νκφθσλα απνθάζηζε ηε ΜΖ έγθξηζε ηεο ΜΠΔ γηα ην ππφςε 

έξγν», β) εηζήγεζε ηεο 21.6.2001 πξνο ην Ννκ.πκβ. κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε 

γηα Μει.Πεξ.Δπηπηψζεσλ» κε εηζήγεζε ηε ΜΖ έγθξηζε, γ) απφθαζε 55/10.7.01 

ηνπ Ννκαξρ.πκ. κε ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε φηη «Γελ εγθξίλεη ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ 

ππνζηήξημεο νιπκπηαθψλ αγψλσλ «Βειηίσζε ηκήκαηνο ηεο παξαιηαθήο Πνζεη-

δψλνο απφ Λ. Ακθηζέαο έσο Λ. Αιίκνπ», δ) Πξφζθιεζε κειψλ Ννκ.πκβ. Ννκ. 



Γηακ/ηνο Αζελψλ, γηα ζπλεδξίαζε ηε 19.12.2002 κε ζέκα «Έγθξηζε ΜΠΔ . . . .ε) 

ηνπ έξγνπ Βειηίσζε ηκήκαηνο …θιπ» (δελ γλσξίδσ απνηέιεζκα), θαη, 

ε) πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, απφθαζε 2177/2002, κε ηελ νπνία απνξ-

ξίπηεηαη αίηεζε αθχξσζεο Ννκ.πκβ. γηα ηνλ «Αληζφπεδν θφκβν ζηε ζπκβνιή 

ησλ Λ.Κεθηζνχ θαη Παξαιηαθήο Πνζεηδψλνο», ζη) Γήκνο Παιαηνχ Φαιήξνπ κε 

ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 286/24.9.2001 «Τπνζηεξίδεη ηηο απφςεηο ηνπ Γήκνπ Αιί-

κνπ, Σάζζεηαη κε ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ ΟΡΑ, Ζ Λ. Πνζεηδψλνο λα κε γίλεη 

δξφκνο ηαρείαο θπθινθνξίαο», δ) ίδηνο Γήκνο, κε ΟΜΟΦΧΝΟ Φήθηζκα κε αξ. 

πξ.11959/13.6.02 «Γηαθσλνχκε ξηδηθά ….σο πξνο ηε παξαιηαθή ιεσθφξν …»,  

 Β.6.- ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΗ, ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΧΝ 

 α) θάιεζκα ηεο πλη.Δπ. γηα ηε δηάζσζε Παξαι.αξσληθνχ, γηα ζπγθέλ-

ηξσζε ηελ 9.5.2001 ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, β) θάιεζκα ηεο ίδηαο «γηα λέα ζπγ-

θέληξσζε ηελ 2.7.2001 ζηελ παξαιία Αιίκνπ», γ) ηεο ίδηαο γηα ζπγθέληξσζε 

ηελ 24.7. (2001) ζηνλ ίδην ρψξν, δ) έγγξαθν ηνπ Φψηε Κνπβέιε (ηεο 23.7.2001) 

πξνο ηε πληνληζη.,γηα ζπκπαξάζηαζε ζηε πην πάλσ ζπγθέληξσζε, δελ 

κπνξνχζε λα παξεπξεζεί, ε) θάιεζκα ηεο πην πάλσ πλη. γηα ζπγθέληξσζε 

26.9.2001 ζηνλ ίδην ηφπν, θαη, «ινη ηελ Κπξηαθή 30.9.2001 .. ζηηο Αθηέο 

Αιίκνπ, Βνχιαο, Βνπι/λεο, Βάξθηδαο) ΟΥΗ ζηελ παξάλνκε παξαρψξεζε ησλ 

αθηψλ», ζη) Γειηίν ηχπνπ ηεο 21.11.2001, ηεο ίδηαο «Φήθηζε αληηζπληαγκαηηθνχ 

λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία» θαη άιιν 21.11.2001 «ΟΥΗ ζηελ 

νιπκπηαθή θαηαζηξνθή ηεο Παξαιίαο, ΝΑΗ ζηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο», δ) ηεο 

ίδηαο γηα ζπγθέληξσζε ηελ 6.3.2002 ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, ε) ηεο ίδηαο γηα 

ζπγθέληξσζε 3.4.(2002), ζ) θείκελν «Δπηηξνπήο δηάζσζεο ηνπ αξσληθνχ- 

ηκήκαηνο Αιίκνπ», ρ.ρ. κε ελαληίσζε ζηα έξγα, η) θείκελν πιιφγνπ Γνλέσλ Α΄ 

Γεκνη.ρνι. Αιίκνπ γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπγθέληξσζε ηεο 3.4.02, ππνγξάθνπλ 

Πξφεδξνο ηαχξνο Παηξηθαιάθεο, Γ. Γξακκαηέαο Νίθνο Παπαβαζηιείνπ, ηα) 

ρεηξφγξαθν θείκελν, ρ.ρ. θαη άγλσζηνπ ζπληάθηε, κε ζέκα «Αληηξξήζεηο θαη 

πξνηάζεηο πξνο επεμεξγαζία γηα ην ζέκα ηεο Λ. Πνζεηδψλνο. 

 Β.7.- ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ –Μειέηεο Γλσκνδνηήζεηο 



 α) ΔΜΠ Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ – Σνκέαο Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο, 

Αζήλα 1995, θείκελν «Γηεξεχλεζε κεζφδνπ δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη αλά-

δεημεο παξάθηησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ κε εληαηηθή ρξήζε: Ζ πεξίπησζε 

ηνπ αξσληθνχ (εθηεηακέλε πεξίιεςε)», 13 ζει., β) θείκελν «Γηα ηελ θαηαζθεπή 

ιεσθφξνπ ηαρείαο θπθινθνξίαο αηνλ Κεθηζζφ –Πεξηνρή Νένπ Φαιήξνπ θαη 

Μνζράηνπ», Αζήλα 5.12.1997 ησλ θαζεγεηψλ ΔΜΠ  Μαξίαο Καιαληδνπνχινπ, 

Μαξίαο Μαληνχβαινπ, Μαξίαο Μαπξίδνπ, Νίθνπ Μπειαβίια, Γηάλλε Πνιχδνπ, 

Άλλαο αξήγηαλλε, γ) Γλσκνδφηεζε θαζεγεηή ΔΜΠ Κσλζηαληίλνπ Ακπαθνχκ-

θηλ, Σνκέα Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, ηεο 31.1.2002 ζρεηηθά 

κε ηελ «Μειέηε πξνζπειάζεσο ζηηο Οιπκπ. Δγθαη. Πεξηνρήο Φαιήξνπ θαη 

παξαιηαθήο Λ.Πνζεηδ. κέρξη Αγ.Κνζκά – Τπνηκήκα παξαιηαθήο Λ. Πνζεηδψλνο 

απφ Ακθηζέαο έσο Αιίκνπ», ζει.7, δ) ρεηξφγξαθν ζρέδην ηεο πην πάλσ 

Γλσκνδφηεζεο, 15 ζειίδσλ (κνπ είρε ζηαιεί γηα λα εθθέξσ γλψκε πιεξφηεηαο 

ή κε, σο πξνο ηηο δηαηππψζεηο), ε) Γλσκνδφηεζε θαζεγεηψλ ΔΜΠ Γ. αξή-

γηαλλε, Μ. Μαληνχβαινπ θαη Μ. Μαπξίδνπ, Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, 

Σνκέα Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο, ρσξίο εκεξνκελία, ζη) ζην Γήκν ππήξραλ 

πξνηάζεηο καο γηα κηα Ζκεξίδα ζρεηηθή, ηηο εκεξνκελίεο 13 ή 15.5.2002. Δίρα 

αλαιάβεη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ Κα Μαληνχβαινπ. Καηαζέησ πξφρεηξν 

ζεκείσκα/ κλεκφλην κε φλνκα/ ηειέθσλα Καο Μαληνχβαινπ, κε εκεξνκελίεο 

επηθνηλσλίαο κνπ κε απηή, θαη απαληήζεηο ηεο φηη είρε θφξην εξγαζίαο θιπ, θαη 

δελ ζα πξνιάβαηλε θαη φηη ηελ 8.5.2002 εηδνπνίεζα ην Γήκαξρν γηα ηα πην 

πάλσ, ν νπνίνο δηαηχπσζε επηθπιάμεηο γηα ην εάλ πξέπεη λα γίλεη Ζκεξίδα, θαη 

φηη ηνλ δηαβεβαίσζα φηη εγψ είκαη ζηε δηάζεζή ηνπ, δ) θσηνηππία απφ AASHO = 

American Association of State Highway officials – Highway Definitions (απφ Κ. 

Ακπαθνχκθηλ). 

 Β.8.- ΑΗΣΖΖ ΑΝΑΣΟΛΖ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ ηΔ. 

 Β.8.1.- α) αίηεζε αλαζηνιήο ησλ αηηνχλησλ (βι.πην θάησ) ηεο 10.10.01, 

κε αξ.θαη. 6057/16.10.2001,γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ΚΤΑ 100769/01. 

(άζθεζε θαη ν Γήκνο, δελ έρσ), β)απνθφκκαηα παξαβφινπ, γ) εθζέζεηο επηδφ-

ζεσλ κε αξ. 10151Γ, 10150Γ, 10149Γ/22.10.2001 πξνο Οξγ. Δπηηξ.Οι.Αγψλ., 



Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, Τπ.Πνιηηηζκνχ, αληίζηνηρα, θαη 10141Γ/19.10.01 πξνο Τπ.Δ.Ν., 

γ) αίηεζή κνπ ζην ηΔ γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο γηα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αλαζηνιψλ ηελ 19.11.01 σο δηθαηνινγεηηθφ ζε άιιν δηθαζηήξην πνπ είρα,  

 δ) απφθαζε 729/2001 ηεο Δπ. Αλαζηνιψλ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεη επί 

ησλ αηηήζεσλ αλαζηνιήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ θιπ,  κε 

ηελ νπνία «πλεθδηθάδεη ηηο αηηήζεηο θαη δέρεηαη απηέο ελ κέξεη, Αλαζηέιιεη» 

(ηελ θνπή ησλ επθαιχπησλ, θαη, ηελ ηξνκπέηα ζηε ζάιαζζα ζηε Λ.Αιίκνπ). 

ΑΗΣΖΔΗ ΑΚΤΡΧΔΧΝ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

 Β.8.2.-Απφ ΓΖΜΟ Αιίκνπ: α)αίηεζε αθχξσζεο ζην ηΔ, ηνπ Γήκνπ, θαηά 

ηεο κε αξ. 100769/19.6.2001 ΚΤΑ σο άλσ, κε αξ.θαη. 4704/2.8.2001 κε ππν-

γξάθνληα ηνλ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε (απηή θαη φιεο νη άιιεο αηηήζεηο, ιφγσ ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζέκαηνο,κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ,παξαπέκθζεθαλ λα ζπδε-

ηεζεί ζηελ Οινκέιεηα), β)εηζήγεζε ηνπ Δηζεγεηνχ πκβνχινπ Γεκ. Μπξηφια γηα 

ηελ πην πάλσ αίηεζε, απνξξηπηηθή (ηφηε, ε ηζρχνπζα δηάηαμε πξνέβιεπε φηη, νη 

Δηζεγεηέο θάλνπλ πξφηαζε π.ρ. λα γίλεη δεθηή, ή, λα απνξξηθζεί ε θξηλφκελε 

αίηεζε, ΔΝΧ κεηά απφ ηξνπνπνίεζε – πξηλ απφ 8-10 ρξφληα – ΣΧΡΑ απιψο 

ζέηνπλ ηα πξνο δηεξεχλεζε λνκηθά θαη πξαγκαηηθά δεηήκαηα, ρσξίο πξφηαζε),  

γ) απφθαζε 1499/2002 ηΔ Οινκέιεηαο κε ηελ νπνία «θεξχζεη θαηεξγε-

κέλε ηε δίθε» δηφηη ε λεφηεξε ΚΤΑ κε Α.Π./νηθ.80680/30.1.2002 επέθεξε 

νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζην επίδηθν έξγν θιπ, 

δ) αίηεζε αθχξσζεο ηνπ ΓΖΜΟΤ, ζην ηΔ, θαηά «ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν ΔΔ6/)1 Παξαιηαθή Λ.Πνζεηδψλνο ηκήκα απφ Ακθηζέαο 

κέρξη Λ. Αιίκνπ . . . πεξίιεςε ηεο νπνίαο δηαβηβάζηεθε λα δεκνζηεπηεί κε ην 

ΔΤΓΔ/ΔΔΑ.νηθ. 1837/2.7.2001 έγγξαθφ ηνπ»,  

ε) απφθαζε 1502/02 ηΔ Οινκέι., απνξξηπηηθή δηφηη κε ηελ 1499/02 

απφθαζή ηνπ είρε θαηαξγεζεί ε δίθε γηα ην ιφγν φηη ε λεφηεξε ΚΤΑ κε Α.Π./νηθ. 

80680/30.1.2002 επέθεξε νπζηψδεηο κεηαβνιέο ζην επίδηθν έξγν, θαη εμέιηπε ην 

έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ λα δεηήζεη ηελ αθχξσζε, ζη) «Γειηίν Δπηθνηλσ-



λίαο Γήκνπ Αιίκνπ» κε ηίηιν «θιεξή κάρε ζην ηΔ γηα ηε παξαιηαθή ιεσθφξν, 

Αξλεηηθή γηα ην Γήκν ε ζέζε ηνπ Δηζεγεηή» (ζην θείκελν γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζηηο άιιεο αηηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ήηαλ επίζεο απνξξηπηηθφο ν Δηζεγεηήο). 

 Β.8.3.- Αίηεζε αθχξσζεο ηεο 19.9.2001,ζην ηΔ κε αξ. θαη. 5786/4.10. 

2001 θαηά ηεο ΚΤΑ 100769/2001 ησλ: Δμσξ.+ Πνιηη. πιιφγνπ θαη Πλεπκαη. 

Κέληξνπ Οηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ, Θεφδσξνπ Βέζζε, ηέθαλνπ Γηακαληή, Υξή-

ζηνπ Γνπξίδα, Δπζηάζηνπ Εαθπλζηλνχ, Αξ.Θσκ., Δηξήλεο Κνλδχιε, νθίαο Κσ-

ζηακπάξε,Ησάλλε Ννκηθνχ, Βιάζζε Παχινπ, Υξήζηνπ ηεθαλάθε, Αιέμαλδξνπ 

–ηέθαλνπ Σξνβά, νθίαο Υαιηθηά, 22 ζειίδσλ, β) εθηχπσζε ηεο πξψηεο ζε-

ιίδαο ηεο αίηεζεο, πξνθεηκέλνπ, ζην αθξναηήξην,λα δειψζσ πνίνη παξίζηαληαη, 

θαη πνίνη φρη, γ) «Γηάγξακκα ππεξάζπηζεο» γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα 

ηελ 1.2.2002 κε θαξθηηζσκέλεο δηαηάμεηο, έγγξαθα θαη απφθαζε 55/01 Ννκ. 

πκβ., ψζηε θαηά ηελ αγφξεπζε λα θάλσ αλαθνξά, δ) θιήζε ηνπ ηΔ γη απηή, 

πξνο ζπδήηεζε ηελ 11.1.2002 (αλαβιήζεθε γηα 1.2.2002) ε)πξνζρέδηα 

δηαγξάκκαηνο ππεξάζπηζεο, 

 ζη) Τπφκλεκα ηεο 1.2.2002 κεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηΔ, θαη 

ζρέδην απηνχ, δ) Παξέκβαζε ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο ηνπ ηΔ, ηεο «Οξγαλσ-

ηηθή Δπηηξνπή Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ- Αζήλα 2004», θαηά «ηεο απφ 19.9.2001 

αηηήζεσο αθπξψζεσο ηνπ ζσκαηείνπ «Δμσξατζηηθφο χιινγν … Δθηεισληζηψλ 

. . . (αξ.θαη.5786/01)», ε) Δηζήγεζε απνξξηπηηθή ηνπ πκβνχινπ Γ. Μπξηφια, 

γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε καο, ζ) θαηαζηαηηθφ ηνπ πι. Δθηει., πηζηνπνηεηηθφ 

Πξσηνδηθείνπ θαη ζρέδην απφθαζεο Γηνηθ.πκβ. ζσκαηείνπ, γηα ηε λνκηκνπνί-

εζε ηνπ, η) αίηεζή κνπ ηεο 2.2.2002, ζην Γήκν κε αξ.πξ. 2436/5.2.2002 κε ηελ 

νπνία δεηψ βεβαίσζε γηα ηηο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ αηηνχλησλ, θαη απαληεηηθή 

βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ, ηα) ζρέδην ηεο πην πάλσ αίηεζεο αθχξσζεο, κε ηηο 

ππνγξαθέο ησλ Βι. Παχινπ θαη νθ.Κσζηακπάξε, φηη ζπλαηλνχλ ζηελ άζθεζε, 

ηβ) ραξηί κηθξνχ ζρήκαηνο, κε ηα νλφκαηα ησλ δηθαζηψλ ηεο Οινκέιεηαο,  

ηα) απφθαζε 1500/2002 ηε Οινκέιεηαο γηα ηελ αίηεζε απηή, κε ηελ 

νπνία γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, θαηαξγείηαη ε δίθε, ηβ) δχν απνθάζεηο ηνπ ηΔ, 



πνπ (κεηαμχ πνιιψλ άιισλ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο λνκνινγία, ηγ) αίηεζε 

Δμαηξεηηθψο επείγνπζα ηεο 17.5.2002 ψξα 17.00, πξνο ηνπο Γήκαξρν + 

Πξφεδξν Γ, κε αξ.πξ.10733/20. 5.2002, κε αλαθνίλσζε ηεο έθδνζεο ησλ 

απνθάζεσλ,θαη, δηφηη δελ επηηξεπφηαλ λα ιάβνπκε θσηνηππία ησλ ζρεδίσλ 

αληέγξαςα απζεκεξφλ θαη παξαζέησ δαθηπινγξαθεκέλν ην ζθεπηηθφ/ δηαηαθηη-

θφ ηνπο, κε αίηεκα λα ζπγθιεζεί ην Γ.., γηα ζπγθεθξηκέλεο δηεθδηθήζεηο 

 Β.8.4.- Μηθξφ άικπνπκ κε θσηνγξαθίεο παξαιηαθήο δψλεο, φπσο είρε 

δηακνξθσζεί (κε πεηξφηνηρνπο, πξάζηλν, άγαικα αξάθε θιπ) ΠΡΗΝ απφ ηε 

δηέιεπζε ηνπ ηξακ. Καηαηέζεθαλ ζην ηΔ. 

Β.8.5.- α) αίηεζε αθχξσζεο ηεο 30.3.2002 ζην ηΔ κε αξ.θαη. 1638/1.4. 

2002 ησλ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ, Θ. Βέζζε, Υξ. Γνπξίδα, Δπζη. Εαθπλζηλνχ, 

Αξ. Θσκ., Δηξ.Κνλδχιε, Ησ.Ννκηθνχ, Υξ. ηεθαλάθε, νθ. Υαιηθηά, θαηά ηεο 

ΚΤΑ 80680/30.1.2002, ψζηε λα κε ράζνπκε ηελ πξνζεζκία, β) παξέκβαζε ηεο 

«Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή Οιπκπ.Αγ.-Αζήλα 2004» ζην ηΔ κε αξ.θαη. 2437/8.5. 

2002, θαηά ηνπ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ (κε αξ.θαη. 1638/2002), γ) θιήζε ηνπ 

ηΔ γη απηή γηα ηε δηθάζηκε ηεο 17.5.2002, δ) «Παξαίηεζε απφ ην δηθφγξαθν 

αίηεζεο αθχξσζεο» (ππήξρε δεδηθαζκέλν) ηεο 3.1.2003, ζηελ Οινκέιεηα ηΔ, 

κε αξ.θαη. Π37/8.1.03, κε ζθνπφ λα κελ επηβαξπλζνχκε ηε δηθαζηηθή δαπάλε,  

 Β.8.6.-α) Αίηεζε αθχξσζεο ζην ηΔ θαηά ηεο ΚΤΑ 100769/01, κε αξ. 

θαηαζ. 4784/2001, ζαξάληα πέληε (45) πεξίπνπ Αιηκησηψλ --- ζπιιέρηεθαλ κε 

επηκέιεηα ηεο δηνίθεζεο --- κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Γηψξγνο Σζηηζάλεο, Θάλνο 

Οξθαλφο, Αληψλεο Φνπζηέξεο, Γηψξγνο Μαληίθνο θη άιινη (ζην αληίγξαθν πνπ 

έρσ δελ ππνγξάθεη δηθεγφξνο, φκσο ηελ είρε ππνγξάςεη ν Γηάλλεο Πέηζαο), β) 

ζρέδην αίηεζεο, πνπ έρεη ζπληαρηεί απφ ηνλ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, λνκηθφ ζχκ-

βνπιν ηνπ Γήκνπ (ινγφηππν ηνπ νπνίνπ θέξεη ζηελ επάλσ αξηζηεξή πιεπξά) 

πνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε ησλ 45 πξνζψπσλ, γ) ζειίδα 

κε ινγφηππν ηνπ Γήκνπ θαη ηίηιν «Τπνγξαθέο θαηνίθσλ γηα πξνζθπγή ζην ηΔ 

καδί κε ην Γήκν Αιίκνπ, γηα λα κε θαηαζθεπαζηνχλ νη θαηαζηξνθηθνί θφκβνη-



ηξνκπέηεο ζηε (=ζηηο) Λ. Ακθηζέαο θαη Αιίκνπ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ», δ) απφθαζε 

1501/2002 ηΔ Οινκέιεηαο, κε θαηάξγεζε ηεο δίθεο.  

 Β.8.7.- Αίηεζε αθχξσζεο ζην ηΔ κε αξ.θαη. 1643/1.4.2002 θαηά ηεο 

ΚΤΑ κε αξ. 80680/30.1.2002, ησλ Αξγ.Αξγπξίνπ, Ν. Σζακπαξιή, Ησ. Κσλζηα-

ληηλίδε, Αλ. Κεθαιά, Ησ. Σαξαζηάδε, Μηρ. Γέδε, Γ. Εαρφπνπινπ, Κ. Μαληδνπξά-

λε, Βιάζζε Παχινπ, νθίαο Κσζηακπάξε, κε ππνγξάθνληα δηθεγφξν ην Γεκή-

ηξε Μπειαληή. Γελ γλσξίδσ ηελ πνξεία. Πξνθαλψο ζα ππήξμε παξαίηεζε. 

 Β.8.8.- Αίηεζε αθπξψζεσο ηεο 6.9.2001 ζην ηΔ κε αξ. θαη. 5296/7.9.01 

θαηά ηεο ΚΤΑ 101443/ 14.6.2001 έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ην 

έξγν «ηκήκα νιπκπηαθνχ δαθηπιίνπ απφ Λ.πγγξνχ κέρξη θφκβν ίδεξα Υαιαλ-

δξίνπ ..θιπ», κε ππνγξαθή ηνπ δηθεγφξνπ Βαζίιε Παπαδεκεηξίνπ, θαη, αίηεζε 

αλαζηνιήο ηεο 12.9.01 γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ίδηαο ΚΤΑ. Άγλνψ ηελ πνξεία. 

 Β.8.9.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) Ν.1650/1986 απφ ην Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζε-

ζίαο θαη Απφθαζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 10813 ηεο 18/20. 6.1986 ΦΔΚ Β 420, 

Πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ-βηνηερληψλ ζηε κείδνλα πεξηνρή 

Αζελψλ, β) ΦΔΚ 561 Γ/12.10.1990, απφθαζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 62556/5073 

ξηζκφο βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ», γ) λ.2479/6.5.1997 ΦΔΚ 67 Α/6.5.97 «Αλψ-

ηαην εηδηθφ δηθαζηήξην, επηηάρπλζε ησλ δηθψλ, δηθνλνκηθέο απινπζηεχζεηο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», δ) ΦΔΚ 230 Α/12.10.1998 κε Π.Γ. αξ. 346 «Πξνζαξκνγή 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 92/50 ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18.7.1992», ε) ΦΔΚ 130 Α/25.6.99 

λφκνο 2730 ρεδηαζκφο, νινθιεξσκέλε αλάπηπμε θαη εθηέιεζε Οιπκπηαθψλ 

έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζη) ΦΔΚ 150 Α/30.6.2000 λ. 2833 Θέκαηα 

πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θ.ά. δηαηάμεηο», δ) ΚΝνΒ η.48 

ζει.1168, λ.2833/30.6.2000 Δηζεγεηηθή έθζεζε, ε) θσηνηππίεο απφ ην βηβιίν 

ηνπ «Αηγηαιφο – Θάιαζζα» ηνπ Δπάγγεινπ Γσξή. 

 Β.8.10.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 17.6.1999 Μία εξψηεζε, κηα 

απάληεζε,απφ Θαλάζε Οξθαλφ, ηεο 7.6.2000 Ζ πξφηαζε ηνπ ΟΡΑ Έξγα 

πλνήο 50 δηο ζην Φαιεξηθφ φξκν, ηεο 16. 6.2000 Π. Φάιεξν-Αιηκνο-Διιεληθφ 



Πξνο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηα ζπγθνηλσληαθά έξγα ζηελ παξαιία, ηνπ Ηνπιίνπ 

2000 Ξεθηλά ε πξψηε θάζε ηνπ ηξακ, ηεο 28.7.2000 Αι.Αινχθνο, Θα αληηζηα-

ζνχκε ζε ππεξθαηαζθεπέο επί ηεο Λ. Πνζεηδψλνο, ηεο 13.9.2000 Σν Γ Π. 

Φαιήξνπ, Γελ εθεζπράδεη κε ηηο δηαβεβαηψζεηο Λαιηψηε γηα ηελ παξαιηαθή, ηεο 

29.9.2000 Α.Αινχθνο, Τπνγεηνπνίεζε ηεο Λ.Πνζεηδψλνο, ηεο 11.10.00 Μεγάιε 

επηηπρία Αινχθνπ, Γχν γξακκέο ηξακ κέζσ Αιίκνπ,Γεθέκβξηνο 2000 Δπηζηξέ-

θεη ην ηξακ, ηεο 30.10.2001 Αι.Αινχθνο Όζηεξα απφ παξέκβαζε εκίηε –

Απεηξάπεζαλ ηα ζρέδηα γηα ηε Λ. Πνζεηδψλνο, ΣΑ ΝΔΑ 26.6.1999 Μέηξα ζηελ 

παξαιηαθή, ε πνηα ζεκεία ζα γίλνπλ θπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο, Ζ ηξνραία 

παίξλεη κέηξα ζηελ παξαιηαθή ιεσθφξν, ηεο 4.9.1999 Λεσθ. Πνζεηδψλνο 

Πξνζηαηεπηηθέο κπάξεο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα, ηεο 24.6.2000 Μειέηε γηα ην 

Β‘ αιίπεδν, Λ. Πνζεηδψλνο, Πεδίν αληηπαξάζεζεο, ηεο 8-9.9.2001 Παξαιηαθή 

ρσξίο θέληξα, Σα έμε βήκαηα γηα ηελ αλάπιαζε ησλ παξαιηψλ ηνπ αξσληθνχ,  

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 15.5.2000 Έμη θφκβνη – πνπ ζα γίλνπλ, 2004: Σα 9 

ππνρξεσηηθά νδηθά έξγα, ηεο 18.5.2000 πκθσλία μελνδφρσλ «Αζήλαο 2004», 

ηεο … (δπζαλάγλσζηε) πξξνή εξγνιάβσλ γηα δξφκνπο 1 ηξηο κε δηφδηα, ηεο 

5.7.2000 πλαγεξκφο θαηνίθσλ θφληξα ζηελ ηζηκεληνπνίεζε ηνπ αξσληθνχ, 

ηεο 25.5.01 Σν ΤΠΔΥΧΓΔ ζπκκαδεχεη ηνπο Οιπκπηαθνχο θφκβνπο,ηεο 30.11.01 

Μπιφθν ηΔ ζηνλ αληζφπεδν ηεο Αιίκνπ σο ηνλ Φεβξνπάξην, ΣΟ ΒΖΜΑ 

18.6.2000 Ζ Αζήλα κεηαηξέπεηαη ζε γηαπί, Απηφ ην ηξακ δελ ζα είλαη ην 

ηειεπηαίν, ηεο 24.12.2000 Απφ πνχ ζα πεξάζεη ην ηξακ, ηεο 28.8.2001 Αγψλαο 

δξφκνπ γηα ηα νιπκπηαθά έξγα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, ηεο 19.9.2001 πζηάζεηο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ζρεηηθά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηα νιπκπηαθά έξγα,  ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ Οθηψβξηνο 2000, Τπνγεηνπνηείηαη ε παξαιηαθή απφ ηε Λ. Ακθηζέαο 

σο ηε Λ. Αιίκνπ, πλέληεπμε κε ηνλ Αι.Αινχθν= Οη Οιπκπ. Αγψλεο καο βάδνπλ 

ζε κηα ππνρξεσηηθή πνξεία αλάπηπμεο, ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα δηαθνξε-

ηηθή πφιε, ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Ννέκβξηνο 2000 Ζ ππνγεηνπνίεζε ζηελ επηθάλεηα 

Δξγν δσήο γηα ηνλ Άιηκν, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο,24.3.01 Παξαιηαθέο εμειίμεηο 

κέζσ . . ΜΜΔ, ηεο 14. 7.2001  ην Γ Αιίκνπ, Ομχηεηεο άλεπ (ζνβαξνχ) ιφγνπ, 

ηεο 28.7.2001 Πλίγνπλ ηελ παξαιία ζηνλ ΄Αιηκν, Σξεηο βξφγρνη Λ. Ακθηζέαο-

Καιακαθίνπ-Αιίκνπ, METRORAMA 11.5.2001 Σν ηξακ θαη ην κεηξφ σθεινχλ 



ηελ πφιε, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 11.5.2001 Παξαιία αξσληθνχ, πζπείξσζε ελάληηα 

ζηελ ηζηκεληνπνίεζε (θαη θσηνγξαθία ζπγθέληξσζεο ζηνλ Αιηκν),  ΦΧΝΖ ηνπ 

Αιίκνπ, Απξ-Μάηνο 2001 Απαξάδεθηα ηα ζρέδηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα παξαιηαθή 

θαη ηξακ, Τπνβάζκηζε, Απφ πξνάζηην γίλεηαη Δζληθή Οδφο, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

27.6.01 Σέζζεξηο Γήκνη θξελάξνπλ ηε … (άγλσζηε ζπλέρεηα), ηεο 17.3.2002 Οη 

δξφκνη πνπ δελ ζα γίλνπλ ην 2004, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 9.7.01 Αιιάδεη φςε 

νιφθιεξε ε παξαιηαθή ιεσθφξνο, 41 δηο γηα ηξεηο εξγνιαβίεο ζηελ θνχξζα ησλ 

Οιπκπηαθψλ, ηεο 17.8.2001 Αλαβαζκίδνληαη νη ιεσθφξνη Πνζεηδψλνο, 

Κεθηζίαο θαη Κχκεο, Σξία νδηθά έξγα πλνήο ζηελ Αζήλα,ηεο 2.10.2001 Σα έξγα 

ηνπ 2004 απεηινχλ ηελ παξαιία αξσληθνχ, κε θσηνγξαθία ζπγθέληξσζεο 

Αιίκνπ, ηεο 20.11.2001 Ζ αμηνπνίεζε πλίγεη ηα λφηηα πξνάζηηα ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ, ηεο 11.12.2001 SOS εθκπέκπνπλ πάιη ηα λφηηα πξνάζηηα γηα ηα 

«νιέζξηα» έξγα, Ζ ΑΤΓΖ 17.8.2001 Ζ πλη.Δπ. γηα ηε δηάζσζε ηνπ αξσληθνχ, 

Ζ ζπλχπαξμε ηξακ θαη νδηθψλ θφκβσλ αθαλίδνπλ ηελ παξαιία, ηεο 21.9.2001 

Δβδνκάδα δξάζεο γηα ηε δηάζσζε ησλ αθηψλ ηνπ αξσληθνχ, αξσηηθφ 

λνκνζρέδην ζην φλνκα ηεο νιπκπηαθήο θηινμελίαο …, ηεο 29.9.2001 ΚΤΑ Τπ. 

ΥΧΓΔ,ΠΟΛ,ΜΔΣ, Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν «Αληζνπεδνπνί-

εζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηαδξφκνπ Πεηξαηά-Αζήλαο-Αραξλψλ, ηκήκα Αγ.Αλάξ-

γπξνη- ΚΑ», ηεο 14.2.2001 επηζηνιή κνπ πξνο δεκνζίεπζε (δελ έρσ ην θχιιν) 

φηη ε εξγνιήπηξηα εγθαηαζηάζεθε ακέζσο, ATHENS NEWS 19.4.2002 Return 

of ―benegicial‖ tram continues to ranke rasidents. ----«Παξέκβαζε»: θ.50 

ΜαξΑπξ.1999, 57 ΜαηΗνπλ.2000, 63 ΜαηΗνπλ.2001, 64 ΟθηΝνεκ.2001, 65/2002. 

 

   Μ Α Ρ Η Ν Α    Α Λ Η Μ Ο Τ  

 ρφιηα: πσο ζε φια, έηζη θαη γηα ηηο Μαξίλεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

είρε αξρίζεη ε ζπδήηεζε γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. Σνχην ίζρπε πξσηίζησο 

γηα ηηο Μαξίλεο Εέαο θαη Αιίκνπ, απφ ηηο νπνίεο εμππεξεηείην 90% ησλ ζθαθψλ. 

 Α.- α) έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξ.535324/16.10.1989 πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ (κε 

αξ. πξ. 57976/16.10.1989) κε ζέκα: Απνζηνιή λέσλ ηξνπνπνηεηηθψλ ζρεδίσλ 



Μαξίλαο Αιίκνπ, β) έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξ.506771/5.3.1990 πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ 

κε αξ.πξ. 6315/20.3.1990 κε ζέκα «Έθδνζε Π.Γ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ δν-

κήζεσο ζηελ Μαξίλα Αιίκνπ» κε ιεπηνκεξή αλαθνξά, γ) έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ. 

πξ.525944/14.8.1990 πξνο ΟΡΑ κε αξ.πξ.2407/22.8.90 κε ζέκα: Απνζηνιή 

δηαγξακκάησλ πεξηνρήο Μαξίλαο Αιίκνπ, δ) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ. πξ.2407/ 

10.9.1990, πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.58747/11.9.1990 κε ζέκα «Γηαβίβαζε 

θαθέινπ Μαξίλαο Αιίκνπ», ε) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 83244/2851/28. 

11.1990 πξνο ην Πνιενδ.Γξ. Αξγπξνχπνιεο, ηεο Ννκαξρίαο Αηηηθήο (αξ.πξ. 

559/14.1.1991 Γήκνπ καο) κε ζέκα: Αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Π.Γ., κε ζπλεκ-

κέλν ην ΦΔΚ 655Γ/1990, ζη) Οκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 35/31.1.1991, κε 

ηελ νπνία ην Γ δηακαξηχξεηαη γηα ηνλ ηξφπν έθδνζεο ηνπ ΠΓ, κε αγλφεζε ηεο 

άπνςεο ηνπ Γήκνπ, Εεηά λέν ρσξνηαμηθφ κε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ γηα φιε ηελ 

Παξαιία ζχκθσλα κε ην ΓΠ ηνπ Γήκνπ, λα δνζεί δεκνζηφηεηα θιπ., δ) 

ηνπνγξαθηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ, δ) ΦΔΚ κε άξζξα ηνπ λ. 

1337/83, ε) Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα ην λ. 1512/1985 θη άξζξν κε ην νπνίν 

ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 26 λ.1337/83 (θαη απφ ΚΝνΒ), ζ) Πξαθηηθά κε αξ.563/ 

18.10.1990 γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ Γ/ηνο,  

η) ΦΔΚ 655 Γ/22.11.1990 κε Π.Γ. γηα «Έγθξηζε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γ. Αιίκνπ γηα ην θαζνξηζκφ ρψξσλ θαη 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο απηψλ πξνο εμππεξέηεζε ηεο Μαξίλαο ηνπ 

ΔΟΣ», κε δεκηνπξγία Ο.Σ., .Γ. θαη θάιπςεο θιπ., ηα) ην ζπλνδεχνλ ην άλσ 

Γηάηαγκα ηνπνγξαθηθφ ζρέδην ην νπνίν παξέιαβα κε αίηεζή κνπ, ηβ) Αίηεζε 

αθχξσζεο απφ 25.1.1991 ζην ηΔ κε αξ.θαη. 581/1991, ηνπ Γήκνπ καο, θαηά 

νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηνπ άλσ Π.Γ., ηγ) Αίηεζε αλαζηνιήο ζην ηΔ, κε αξ.θαη. 

582/1991 θαη Τπφκλεκα ηεο 5.2.1991, ηδ) ηειεθσλνχκελν ηειεγξάθεκα κε αξ. 

πξ. 1084/28.1.1991 ηνπ Γήκνπ πξνο ην ΓΓ. ΔΟΣ Νηθ.Γηαηξάθν, ηε) αίηεζε κε αξ. 

πξ. 1108/29.1.1991 Γήκνπ, πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ννκαξρ. πκβνπιίνπ γηα 

έθηαθηε ζχγθιεζε απηνχ, ηζη) πξαθηηθά Γ ηεο 31.1.1991 κε ζέκα «πδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ΠΓ 655/22.11.1990 γηα ην ρψξν ηεο 

Παξαιίαο», ηδ) έγγξαθν-επηζηνιή Γήκνπ καο κε αξ.πξ. 1383/31.1.91 πξνο ηνλ 



Πξσζππνπξγφ Κσλ. Μεηζνηάθε, ηε) πξφζθιεζε ηεο 7.2.1991 ηνπ Γήκνπ, γηα 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ηελ 8.2.1991, ηζ) εξψηεζε βνπιεπηψλ ΠΑΟΚ Μαλ. Μπεηε-

ληψηε, Παλ.Κξεηηθνχ, Θνδ. Καηζαλέβα, πξνο ηε Βνπιή κε αξ.πξ. 2989/22.1.91, 

θ) εξψηεζε βνπιεπηψλ ΤΝ Μαξ.Γακαλάθε, Γξεγ. Γηάλλαξνπ, Αληξέα Λεληά-

θε, κε αξ.πξ. 3277/8.2.1991 θαη ΑΠΑΝΣΖΖ ηνπ ΤπΠΔΥΧΓΔ η. Μάλνπ,θα) αί-

ηεζή κνπ κε αξ.πξ. 7939/4.7.91 θη απάληεζε ηνπ Γήκνπ κε ρνξήγεζε αληηγξά-

θσλ (ζψδνληαη νη «πξνηάζεηο» ηεο εηαηξίαο), θβ) αίηεζή κνπ ηεο 5.7.1991 κε 

αξ. πξ.8015/5.7.1991 πξνο ην Γήκν, γηα ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, θγ) έγγξαθν 

Γήκνπ, απαληεηηθφ κε απνζηνιή αληηγξάθνπ ηνπ κε αξ.πξ. 8473/5.9.1989 

εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ πξνο ΔΟΣ, ΤΠΔΥΧΓΔ, θδ) δηάγξακκα πξφηαζεο Σνπηθνχ 

Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ Παξαιηαθνχ Υψξνπ, θε) ρεηξφγξαθν θείκελν κε ηίηιν 

«Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο Σνπηθνχ Ρπκ. ρεδίνπ ηεο Μαξίλαο 

Αιίκνπ» θαη «Πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Σνπ.Ρπκ. ρ. ζηελ ππφινηπε Παξα-

ιηαθή πεξηνρή» (κάιινλ, γξαθή Αι. Αινχθνπ ;;), θζη) ΦΔΚ 73 Α/27.3.1981 κε 

ΠΓ 160/11.3.1981 «Πεξί αλαθεξχμεσο σο Σνπξηζηηθνχ Γεκνζίνπ Κηήκαηνο 

(ΣΓΚ) εθηάζεσο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 171.030 η.κ. πεξίπνπ ε νπνία πξνήιζε 

απφ επηρσκαηψζεηο πιεζίνλ ηεο Μαξίλαο ζαιακεγψλ ζθαθψλ, εηο πεξηνρήλ 

Αιίκνπ Αηηηθήο», θδ) αίηεζή κνπ 5.7.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.8015/5.7.1991 

γηα ρνξήγεζε ΣΔΛΔΞ πνπ έζηεηιε ν Γήκνο ζηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, θε)ΓΖΑ-αίηεζε  

16.2.1994 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 1829/16.2.1994 ζρεηηθή κε Μαξίλα. 

 Β.- α) Πξαθηηθά Γ ηεο 16.5.1991 κε ελεκέξσζε Γεκάξρνπ γηα ζπλαληή-

ζεηο κε η. Λνγνζέηε Γήκαξρν Πεηξαηά, γηα ηηο Μαξίλεο Εέαο θαη Αιίκνπ, θαη, β) 

έγγξαθν Γήκνπ Λαπξεσηηθήο κε αξ.πξ. 6981/15.10.1999 πξνο ην Γήκν καο κε 

αξ.πξ.18540/26.10.1999 γηα «2ν Δπξσπατθφ πλέδξην Γήκσλ κε Μαξίλα, 5,6 

θαη 7 Ματνπ 2000, Λαχξην». 

Γ.- ΑΝΑΣΟΛΔ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ: ΦΔΚ Γ κε αξ. 579/5.8.1988, 

767/31.10.1988, 4/9.1.1989, 497/9.8.1989, θαη 79/16.2.1990. 



Γ.- Κείκελφ κνπ (γηα εθ. Παξέκβαζε) κε ηίηιν «Μαξίλα Αιίκνπ: Δηαηξία 

εθκεηάιιεπζεο κε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ;;» (δεκνζηεχηεθε, θ.Μαη-Ηνπλ.1991). 

Γχν θσηνγξαθίεο ηεο καξίλαο ηεο 8.7.1998. 

Δ.- ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ Κίλ. Αιίκνπ (Αι.Αι.): Γειηίν ηχπνπ ηεο 25.5.1998, 

δειψλεη «φηη είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ε πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλά-

πηπμεο θαη ηνπ ΔΟΣ, λα αλαζέζεη ζε ηδηψηεο ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ηεο 

Μαξίλαο Αιίκνπ. . .», ζέηεη φκσο νξηζκέλνπο φξνπο (ζεκ.=κσο άιια ςεθίδακε 

επί πνιιά ρξφληα, θαη άιια ππνζηήξηδε/δαλ νη ηεο παξάηαμήο ηνπ). 

Δ.1.- αίηεζε Αξγ.Αξγ. + Ησ. Κσλζηαληηλίδε ηεο 16.2.1994 πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 1829/16.2.1994 γηα βιέςεηο πινηνθηεηψλ εηζδνρή ζην Γ Μαξίλαο. 

Σ.ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ (εηδηθά θαη γεληθά):  ΒΖΜΑ 16.6.1991 Ζ κάρε ησλ γηφη, 

14.7.1991 Ζ λαπκαρία ησλ ηζηηνθφξσλ, 10.1.1999 ε ηδηψηεο 49% ησλ ιηκαλη-

ψλ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ. Ζ Μαξίλα Αιίκνπ σο ηνπξηζηηθφ πξντφλ, ΦΧΝΖ 

ηνπ Αιίκνπ, Φεβξνπάξηνο 1991 Απεηιείηαη ε Παξαιία, Μάξηηνο 1991 SOS γηα 

ηελ Παξαιία καο, Ννέκβξηνο 1991 Ζ παξαιία ζε θίλδπλν, ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 

21.3.1991 Ζ παξαιία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ εθπέκπεη SOS γηα αμηνπνίεζε, 

ΡΗΕΟΠΑΣΖ 9.3.1991 Παξαιία Αιίκνπ, παξαδίλεηαη ζε ηδηψηεο γηα 

ηζηκεληνπνίεζε, ΔΘΝΟ 17.5.1991 πλεξγαζία Πεηξαηά θαη Άιηκνπ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε καξηλψλ, ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, Μάηνο-Ηνχληνο 1991 Μαξίλα 

Αιίκνπ Δηαηξία εθκεηάιιεπζεο κε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ;;, εθ. …Πεηξαηψο 

1.4.1991 Ηδησηηθνπνίεζε Μαξηλψλ Παζαιηκαλίνπ θαη Αιίκνπ, ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο 14.6.1997 Έξρνληαη νη ηδηψηεο γηα Παξαιία Αίκνπ-Γιπθάδαο-Βνχιαο, 

10.1.1998 Νέεο ηηκέο ζε Παξαιίεο Μαξίλεο, ΠΡΧΣΖ Ηνχληνο 1998 Αι. Αινχθνο: 

Ζ ζάιαζζα ηνπ Αιίκνπ δελ είλαη μέθξαγν ακπέιη, ΜΔΣΟΥΟ 4.12.1998 Δπελ-

δχζεηο 70 δηζεθ. ζηε Παξαιηαθή, ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Μάξηηνο 1999 Δπηθίλδπλα 

παηρλίδηα ζηηο Μαξίλεο, ΣΑ ΝΔΑ 22-23.5.1999 Σα πέληε αλνηρηά κέησπα-

πιεγέο ηεο Παξαιηαθήο, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο 6.8.2000 ηηο 15 Οθησβξίνπ 

δεκνπξαηείηαη πάιη ε Μαξίλα Πχινπ. 

  ΜΑΡΗΝΔ ΑΛΗΜΟΤ θαη ΕΔΑ – Ηδησηηθνπνίεζε 2000 



 Α.-α)θείκελν ηεο «πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο 

αξσληθνχ» (Μαξηιέλα Ηαηξίδνπ, Γ.Καιηακπέηζνο, Π.Φάιεξν, Αξ.Θσκ. Αιηκνο, 

Υξ. Κνξηδίδεο Διιεληθφ θ.α.), κε ζέκα «Τπεξαζπίδνκαη ηελ Παξαιία» θαη θιήζε 

γηα «πξψηε εθδήισζε» ηελ 10.7.2000 ζην Μπάηε Παι. Φαιήξνπ, ζειίδεο 10 

γηα φια ηα απεηινχκελα, β) πξφζθιεζε ηεο πλη.Δπ. γηα ηελ ίδηα εθδήισζε, γ) 

απφ ην δηαδίθηπν, απφζπαζκα απφ απφθαζε ηΔ 2478/2000 γηα ηα ηέιε ειιη-

κεληζκνχ ζθαθψλ, δ) απφθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο κε αξ.πξ. Γ/1211/23.2.2001 

γηα ηελ έγθξηζε απφθαζεο ηνπ Γ ηεο Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ-ΔΣΑ γηα 

ηα ηέιε, ε) θείκελν κε απφζπαζκα απφθαζεο 4256/2001 Μνλ. Πξση.Αζ. (θαηά 

ηεο ΔΣΑ) γηα κε λφκηκε απαγφξεπζε απφπινπ ιφγσ κε πιεξσκήο ηειψλ, ζη) 

θείκελν κε ηίηιν «Οξνη ζπλαιιαγψλ-ειιηκεληζκνχ» γηα ηε Μαξίλα Εέαο. 

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: κε δηαγλσζζείζα 21.2.1998 ε ηδηψηεο ε εθκεηάιιεπ-

ζε ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ, ΚΔΡΓΟ 19.7.1998 Πνιηνξθνχλ ζηελά ηε Μαξίλα Αιί-

κνπ,  ΖΜΔΡΖΗΑ 14.4.1999 ηε δηαρείξηζε καξηλψλ δηεηζδχεη ε «Κπξηαθνχιεο» 

ΔΞΟΤΗΑ 14.4.1999 πκκαρία Κπξηαθνχιε γηα ηε Μαξίλα Αιίκνπ, ΒΖΜΑ 10. 

10.1999 Πνπ ζα γίλνπλ νη καξίλεο (Μειέηε Αλάπη.Δζλ. πζηήκ.Ληκέλσλ Αλαςπ-

ρήο) θαη ράξηεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζέζεηο, ΣΑ ΝΔΑ 30.10.1999 Γηακάρε γηα 

ηε καξίλα (Αιίκνπ), ΟΜΑΓΑ ΠΟΡ 15.2.2001 «55 λέα μελνδνρεία» (θαη ζηε 

Μαξίλα Αιίκνπ), ΑΤΓΖ 7.8.2001 Μαξίλεο: Αμηνπνίεζε κέζσ εθπνηήζεσλ, Ζ 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 11.8.2001 «Πεξίιεςε πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε. . . Μαξίλεο Αιίκνπ-Εέαο-Φινίζβνπ», ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

2.9.2002 Δπέηεηνο επηηπρίαο γηα ηε καξίλα ηεο Κσ, ΔΠΔΝΓΤΣΖ 9.6.2005 Ζ 

Δηαηξία Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ΑΔ (φπσο είραλ κεηνλνκαζηεί ηα Διιελ. Σνπξ. 

Αθίλεηα) μεπνπιάεη γηα λα ξεθάξεη, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 14.8.2005 Αθξηβά γηφη 

ζε θηελέο καξίλεο. -----«Παξέκβαζε»: θ. 4-5 ΜαηΗνπλ.1991, 45 ΜαηΗνπλ.1998, 

50 ΜαξΑπξ.1999. 

 

 

 



   K O Λ Τ Μ Β Ζ Σ Ζ Ρ Η Ο  

(Άξρηζε θαη δελ έγηλε) – Μπξνζηά, ζηελ Παξαιία καο 

 α) Δηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο 5.11.1999 κε ππνγξαθή Γ. Σζηηζάλε, γηα ηε 

κε αξ.296/10.11.99 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην Οιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ» 

κε πξφηαζε γηα κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 3-5 ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη έξγα ζην Γήκν! κε ην αηηηνινγηθφ γηα ην επεί-

γνλ φηη (Ννέκβξην κήλα) επέξρνληαη βξνρνπηψζεηο! (ην Υεηκψλα πάληα βξέρεη! 

θαη απηφ δελ είλαη είδεζε/αηηία!), β) απφθαζε 296/10.11.99 θαηά πιεηνςεθία 

(ΤΠΔΡ 19, ΚΑΣΑ Αξ.Θσκ., Υξ. ηεθαλ. κε ην ζθεπηηθφ: «πσο επαλεηιεκκέλα 

έρνπκε δειψζεη θαη ςεθίζεη είκαζηε ππέξ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Οιπκπηαθψλ δηαζηάζεσλ, δηαθσλνχκε φκσο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο πνπ επηιέγεη ε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ», γ)  Απφθαζε 

157/29.11.1999 ηεο Γεκ. Δπ. κε ζέκα «Δγθξηζε φξσλ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

«Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ» (= ε ιέμε ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ έρεη εμαιεηθζεί) ΤΠΔΡ 4, 

ΚΑΣΑ 1= Αξ.Θ. κε θαηαρσξεκέλε ηελ άπνςή καο, πιήλ άιισλ θαη «γηα έιιεηςε 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ»  δ) ρεηξφγξαθν ζεκείσκά κνπ πξνο ην 

γξακκαηέα κε ηελ άπνςή καο γηα ηελ πξνεγνχκελε θαηαρψξεζε, ε) Γηαθήξπμε 

δεκνπξαζίαο γηα ην Κνιπκβεηήξην, δαπάλεο δξαρ. 942.466.000 κε ΦΠΑ, κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΣΑ = Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ρρ., 

ε) Σερληθή έθζεζε ηεο ΓΣΤ, Ννεκ. 1999, κε αξηζκφ κειέηεο 45/ 1999, ρρ., ζη) 

απφθαζε Γεκ.Δπ. 158/1.12.1999 κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνχ Γεκνπξαζίαο 

θαη Αλαθήξπμε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ», κε ηελ νπνία 

αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ε «Κ/Ξ ΥΔΛΜΟ ΑΣΔ–ECHOTECH ΔΠΔ» (πην θάησ 

ΥΔΛΜΟ), κε ηηκή-έθπησζε 620.508.000 – 11%, δ) Ηδηση.ζπκθσλεηηθφ αλά-

ζεζεο έξγνπ 710.843.000 (κε δηφξζσζε 713.582.000) δξ. πιένλ ΦΠΑ κεηαμχ 

Γήκνπ θαη ΥΔΛΜΟ, ε) αίηεζή καο 9.12.1999 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.21812/ 

10.12.1999 δεηάκε ζηνηρεία γηα Κνιπκβεηήξην, Λνπηξφ θιπ, ε.1) απφθαζε 

Ννκάξρε Αζελψλ κε αξ.πξ. νηθ.7897/ 00/21. 2.2000 κε ζέκα «Έγθξηζε 



Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ, 

ζ)ηνπνγξαθηθφ ΓΣΤ γηα ην έξγν «Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ» κε ηίηιν 

«Αξρηηεθηνληθά – Γεληθή δηάηαμε», επηέκβξηνο 1999,  

η) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 51/00 απφθαζε,  ζέκα: «Δγθξηζε 

δηακόξθσζεο παξαρσξεζείζαο έθηαζεο ζηνλ παξαιηαθφ ρψξν ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 19 ηνπ λ.1512/1985 ΓΟΚ» (δηφηη ΓΔΝ επηηξεπφηαλ λα εθδνζεί ΑΓΔΗΑ 

γηα ην Κνιπκβεηήξην, ζέιεζαλ λα παξαπιαλήζνπλ ηελ Πνιενδνκία!),  

ηα) απφθαζε 51/3.3.2000 ηνπ Γ, κε ηίηιν «Έγθξηζε δηακφξθσζεο.. θιπ, 

σο άλσ) κε ΤΠΔΡ 13 θαη ΚΑΣΑ 1 θαη αηηηνιφγεζε: «Ο θ.Αξ.Θσκ. δελ ζπκθσλεί 

κε ηε δηαδηθαζία πνπ επηιέγεη ε Γηνίθεζε γηαηί θαη πάιη δελ ηεξείηαη ε λνκηκφηε-

ηα. Σν Κνιπκβεηήξην πξέπεη λα θαηαζθεπαζζεί θαη κπνξεί λα θαηαζθεπαζζεί κε 

ηελ ηήξεζε ηεο θαλνληθήο νδνχ. ηελ πξφηαζή ηνπ γηα αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο 

ςήθηζαλ 1 ΤΠΔΡ ηεο αλαβνιήο (=Αξ.Θ.) θαη 13 ΚΑΣΑ (φινη νη άιινη, δηφηη ήδε 

είραλ πξνγξακκαηηζηεί ηα εγθαίληα, βι. πην θάησ),  

ηβ) ηνπνγξαθηθφ ΓΣΤ γηα ην έξγν «Γηακόξθσζε έθηαζεο Αζιεηηθνύ 

Παηδόηνπνπ»! (ην Κνιπκβεηήξην, έγηλε παηδφηνπνο!!), θαη ηίηιν «Γηακφξθσζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ», Μάξηηνο 2000, φπνπ αληί γηα ην Κνιπκβεηήξην, ζρεδηά-

δεηαη έλαο . . . ρψξνο γηα εθζθαθέο,  

ηγ) πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ Αι. Αινχθνπ γηα ηα εγθαίληα ηεο ΘΔΜΔΛΗΧΖ 

ηνπ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ !! ηελ 4.3.2000 απφ ηελ Τπνπξγφ Βάζσ Παπαλδξένπ. 

 ηγ1) ΑΚΤΡΧΖ απφθαζεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο: α) απφθαζε Γεκ. 

Δπ. κε αξ.115/13.7.2000, σο πέκπην ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα, κε ηίηιν «Δγθξηζε ζηα-

ζεξήο πεξίθξαμεο θαη εθκεηάιιεπζεο δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ζην ρψξν ηνπ 

Κνιπκβεηεξίνπ», κε ΤΠΔΡ 3 ΚΑΣΑ 1 (Αξ.Θσκ.), ηγ2) πξνζθπγή Αξ.Θσκ. θαηά 

ηεο απφθαζεο απηήο ζηελ Δπηηξνπή,κε αξ.πξ. 710/26.7.2000, γηα έιιεηςε 

λνκηκφηεηαο, ηγ3) πξαθηηθφ κε αξ. 3/24.11.2000 ηεο Δπηηξνπήο, κε απφθαζε 

«…Α Κ Τ Ρ Χ Ν Δ Η ηελ απφθαζε απηή επεηδή ζχκθσλα κε ηε παξ.1 άξζξνπ 

111 ΠΓ 410/95, ε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή ΓΔΝ είλαη αξκφδηα λα απνθαζίζεη επί 



ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θξηλφκελε απφθαζε ….», ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

Ηαλνπάξηνο 2001 «Απφ Γηαθνπκάην, εξψηεζε γηα Κνιπκβεηήξην Αιίκνπ». 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: Γχν, κε ηελ εθζθαθή θαη ηα ιηκλάδνληα βξφρηλα λεξά. 

«Παξέκβαζε»: θ.56 ΜαξΑπξ.2000, 58-59 ΗνπιΟθη.2000, 61-62 ΜαξΑπξ.2001. 

 

  ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ ζην ΥΧΡΟ ηεο ΜΑΡΗΝΑ 

 ηδ) ΔΠΔΗΓΟΝ έγγξαθν Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. ΔΤΓΔ/ΔΔΑ/α/155/16.8. 

2000, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 15866/31.8.2000 φηη επεξεάδεηαη ην Κνιπκ-

βεηήξην απφ ηε «κειέηε πξνζπειάζεσλ ζηηο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο πεξη-

νρήο Φαιήξνπ θαη βειηίσζεο παξαιηαθήο Λ. Πνζεηδψλνο κέρξη Αγ. Κνζκά, κε 

κειέηε θπθινθνξηαθήο αλακφξθσζεο ηνπ θφκβνπ ζηε ζπκβνιή ηεο Λ.Ακθηζέαο 

θαη ηεο Λ. Πνζεηδψλνο» θαη παξαθαινχλ γηα αλαζηνιή ησλ νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ηε) έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ. 15866/8.9.00 πξνο 

ηελ Κ/Ξ ΥΔΛΜΟ γηα αλαζηνιή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ,  

ηζη) πξαθηηθφ/απφθαζε κε αξ. 5/5.10.2000 ηνπ Γηνηθ.πκβ. ηεο ΔΣΑ= Διιεληθά 

Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφ 9.11.1988 ζχκβαζεο ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ρψξνπ απφ ηνλ 

ΔΟΣ {{ζεκ.: ζην ρψξν ηεο Μαξίλαο}}, ηδ) κε αξ.πξ. 542283/24.11.88 απφθαζε 

ηνπ ΔΟΣ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.12707/ 8.12.88 κε ζέκα «Παξαρψξεζε κε 

ρξεζηδάλεην παξαιηαθήο έθηαζεο ζην Γήκν Αιίκνπ γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο –

πγθξφηεζε επηηξνπήο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο» γηα εχθνιε ελεκέξσζε, ηε) 

δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ. πξ. 3067/9.2.2001 πξνο ηελ 

Πεξηθέξεηα, θαη απφθαζε Γ κε αξ. 61/22.1.01 κε νκφθσλε απνδνρή.  

ηζ) εηζήγεζε πξνο ην Γ ηεο ΓΣΤ, ρ.ρ., κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ Σνπηθνχ 

Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ ρσξνζέηεζε Κνιπκβεηεξίνπ εληφο ηεο παξαρσ-

ξεζείζαο έθηαζεο ζηνλ παξαιηαθφ ρψξν {{Μαξίλα}}, δηφηη θαη πάιη ΓΔΝ κπν-

ξνχζε λα εθδνζεί άδεηα αλέγεξζεο, θ) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ.5696/ 12.3.01 



πξνο ην ΚΛΠ/Η Λ.Σ., κε γλσζηνπνίεζε ηεο έθδνζεο ηεο κε αξ. 194/01 νηθνδν- 

κηθή άδεηα γηα ηελ «Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ», ηελ νπνία απνζηέιιεη. 

θα) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, ρ.ρ, γηα ην έξγν «Γηακφξθσζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ – 

Αζιεηηθνχ Παηδφηνπνπ» (ΟΥΗ= Κνιπκβεηεξίνπ) κε «Θέζε: Ο.Σ. 3 Σνπηθνχ 

Ρπκνηνκηθνχ Μαξίλαο Αιίκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 λ.1577/1985. Απφ ηελ 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ιείπεη ε ιέμε «Κνιπκβεηήξην», θβ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 110/26.3.2001 απφθαζε κε ζέκα «Δηζήγεζε 1νπ 

Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα εξγαζηψλ θαη 1εο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ 

έξγνπ «Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ, Α.Μ. 45/99 αλαδφρνπ «ΥΔΛΜΟ», ιφγσ 

«πιήξνπο επαλαθαηαζθεπήο ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, ηεο άληιεζεο ησλ 

ππνγείσλ πδάησλ θαη ηεο εμπγείαλζεο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο. Δπίζεο απαη-

ηείηαη θαη ε επίρσζε ηεο παιαηάο εθζθαθήο» κε ζπλνιηθή δαπάλε ιφγσ ηεο 

αλαζεψξεζεο 1.062.029.356 δξαρκψλ», θβ.Α) γλσκνδφηεζε πκβνπιίνπ Γε-

κνζίσλ Έξγσλ, Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ.πξ.5151/5.3.2001, θγ) εηζήγεζε ηεο 

ΓΣΤ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 345/19.9.2001 απφθαζε κε ζέκα «Υνξήγεζε 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. . ..» θαη αίηεζε ηνπ ΥΔΛΜΟΤ 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13927/13.6.2001, θδ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ.196/29.5.2002 απφθαζε κε ζέκα «Τδξνδφηεζε Κνιπκβεηεξίνπ» 

κε ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο ΔΤΓΑΠ κε αξ.πξ. 272451/10.5.02 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 10608/17.5.2002, θε) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ρ.ρ., γηα ηε κε αξ. 411/18.11.02 

απφθαζε Γ, κε ζέκα «Δηζήγεζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα εξγαζηψλ, θαη, 

2εο πκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ . ..», κε «ζπλνιηθή αύμεζε 

δαπάλεο εξγαζηψλ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ηεο ΑΡΥΗΚΖ ζχκβαζεο θαηά 

31,21% . . . θαη ζπλνιηθήο δαπάλεο 939.007.929 δξρ», θζη) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ 

ρ.ρ., πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.121/24.2.03 απφθαζε κε ζέκα «Δηζήγεζε Αλαθ. 

Πίλ. εξγαζηψλ θαη 3νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή Κνιπκβεηεξίνπ …». 

 ρφιηα: Οη ηίηινη ησλ θχιισλ ηεο «Παξέκβαζεο» ήηαλ «Κνιπκβεηήξην 

παξαλνκηψλ πνπ θνζηίδνπλ» (αξ.56 Μάξη-Απξ.2000) θαη «Κνιχκπη … εθαηνκ-

κπξίσλ» (αξ.61-62 Ηαλνπξ-Απξ.2001). Γηφηη φηαλ απνθαιχθηεθε φηη ΓΔΝ κπν-



ξεί λα θαηαζθεπαζηεί κπξνζηά ζηελ Παξαιία καο (φπσο ην είρακε επηζεκάλεη), 

θαη πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζηε Μαξίλα, ξσηήζεθε ν δήκαξρνο πφζν ζα θνζηίζεη 

ζηνπο δεκφηεο ην ζθάκκα … πνπ είρε εθζθαθεί θαη έπξεπε λα κπαδσζεί, θαη 

απάληεζε 27 εθαη. δξαρκέο. ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηελ 5.3.2001 είρε γξαθηεί 

θνλδχιην 83 εθαη. Καη κε ηνλ 1ν Αλαθαθαιαησηηθφ πίλαθα, ε δαπάλε ζα αλεξ-

ρφηαλ ζηα 220 εθαη.δξρ. Ο δήκαξρνο ην πεξηφξηζε, κε αθαηξέζεηο πνζψλ ζηα 

170 εθαη.δξαρ. Σα ζθάλδαια ή «ζθάλδαια» πνπ αθνχγνληαλ ηφηε (π.ρ. φηη φια 

ηα θνξηεγά πνπ έπξεπε λα κεηαθέξνπλ κπάδα ζηε ρσκαηεξή/ρηζηφ, αληί γη 

απηή, ηα κεηέθεξαλ ζην ζθάκκα ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, πιεξψλνληαο θαη ηέινο 

απφξξηςεο), ΓΔΝ καο αθνξνχλ. Μαο αξθεί ε απνδεηθλπφκελε θαη αςεπδήο 

πξαγκαηηθφηεηα θαη νη παξαδνρέο. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΑ ΝΔΑ 22.1.2000 Κνιχκβεζε, Τγξφ θαηαθχγην γηα 

εθαηνληάδεο αζιεηέο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 29.1.2011 Κιεηζηφ σο ηα κέζα 

Φεβξνπαξίνπ ην Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην Αιίκνπ. 

 ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ηεο ΥΔΛΜΟ ΑΣΔ, απφ «Υ.Α. Καινγξίηζαο ΑΔ» ;; 

 ρφιηα: Απφ ην «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν» ηεο Υ.Α. Καινγξίηζαο ΑΔ, πνπ 

θαηέζεζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο κε δεκφζηα εγγξαθή (= άληιεζε ρξεκάησλ απφ ηδηψηεο), πξνέθππηε φηη κε-

ηαμχ ησλ έξγσλ πνπ δήισλε φηη εθηειεί απηή, πεξηιακβάλεηαη θαη ην Κνιπκβε-

ηήξην Γήκνπ Αιίκνπ,κε ππνθαηάζηαζε ηεο ΥΔΛΜΟ ΑΣΔ (ε επηζήκαλζε ηνπ 

ζέκαηνο έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ Νίθνπ Αξκάνπ). Γη απηφ: 

 α) αίηεζε Μαλψιε Φάξνπ, ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, Νέιιεο Γηαλλνπνχ-

ινπ, ηέθαλνπ Γηακαληή, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Βάζσο Ενχθα, νθίαο Υαιηθηά, 

Γηάλλε Πξαζηψηε, Υξήζηνπ ηεθαλάθε, Αξ.Θσκ., κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ 

ηεο πληνληζηηθήο ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ, πξνο ην Γήκν κε α.πξ. 21890/8.11.2000 

κε ηελ νπνία επηζεκαίλακε ηα πην πάλσ θαη δεηνχζακε ζπδήηεζε ζην Γ, σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 419/11.12.2000 απφθαζε ηνπ Γ. κε ζπλεκκέλα θχιια 

απφ απηφ, β) θχιια, απνθνκέλα απφ ην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, Ηνχιηνο 2000, γ) 

αίηεζή κνπ ηεο 15.1.2001 πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, γηα λα 



δψζεη εληνιή ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ζην νπνίν θαηαηέζεθε κε αξ. 

πξ. 2527/18.1.01) λα κνπ ρνξεγήζεη ζχκβαζε θαη ινηπά ζηνηρεία, δ) απαληεηηθφ 

έγγξαθν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ κε αξ.πξ. 4019/29.1.2001 φηη δελ έρνπλ ηέηνηα 

ζηνηρεία θαη ζε θάζε πεξίπησζε ΓΔΝ ζα ηα ρνξεγνχζαλ, ε) εθεκεξίδα ΑΤΓΖ 

2.12.2000 κε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Υ.Α. Καινγξίηζαο ΑΔ. 

 Γ.-ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ – επί Κ. Μαληδνπξάλε 

 α) έγγξαθν ηνπ «Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αιίκνπ», δει. ηνπ ΝΠΓΓ πνπ ηδξχ-

ζεθε επί δηνίθεζεο Κ. Μαληδνπξάλε, ρ.ρ., κε ηίηιν «Γηαθήξπμε αλνηρηήο δεκν-

πξαζίαο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο έξγνπ..κε ην ζχζηεκα Μειέηε-

Καηαζθεπή θη απηνρξεκαηνδφηεζε» γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε 

εγθαηαζηάζεσλ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αιίκνπ» πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000 Δ κε 

ΦΠΑ, θαη θιήζε ελδηαθεξνκέλσλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, κε παξαηεξήζεηο 

κνπ, θαη ίδην θαηά πεξηερφκελν έγγξαθν κε πξνυπνινγηζκφ 1.200.000 επξψ, κε 

εκεξνκελία «Μάηνο 2005»,  β) θείκελφ κνπ ηεο 2.6.2005, πξνο ηε ΓΣΤ (ππφςε 

θπξηψλ Α. Μνχζα θαη Ησ. Κξφθνπ) κε παξαηεξήζεηο ηηο νπνίεο είρα θάλεη θαηά 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθ.πκβ. ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ηελ 13.5.2005, γηα ην 

ζρέδην «Γηαθήξπμε αλνηρηήο…θιπ» γ) έγγξαθν ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ, ρ.ρ., κε 

ζέκα «Γηακφξθσζε εγθαηαζηάζεσλ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ Αιίκνπ – Δπηρεηξε-

ζηαθφ ζρέδην» 32 ζειίδσλ, κε ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδα ηεο GEOGENESIS AE, 

θαη «Γηακφξθσζε εγθαηαζηάζεσλ – Γηάγξακκα ξνήο θεθαιαίσλ, δ) ηνπνγξαθη-

θφ ηεο GEOGENESIS AE, κε ηίηιν «Γηακφξθσζε εγθαηαζηάζεσλ Αζι. Κέληξνπ 

Αιίκνπ», Οθηψβξηνο 2005, ε) «Δπηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ην έξγν Γηακφξθσζε 

… θιπ» ηεο ΔΡΜΧΝ Α.Δ., θαη, Γηάγξακκα ξνήο θεθαιαίσλ, ζη) ηνπνγξαθηθφ 

ηεο ΔΡΜΧΝ ΑΔ, κε ηίηιν «Γηακφξθσζε …θιπ – Γεληθή δηάηαμε», Οθηψβξηνο 

2005, δ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 22.9.2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 471/ 

5.10.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα: «Δγθξηζε 4νπ ΑΠΔ ηνπ έξγνπ «Οινθιήξσζε 

… θιπ», ε) απφθαζε Αζι.Κέληξνπ κε αξ. 53/19.12.2005 κε ζέκα «πδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΑΚΑ έηνπο 2006», ζ) πξαθηηθφ 

απνζθξάγηζεο θαθέισλ πξνζθνξάο νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη εμέηαζεο 

ηεο βέιηηζηεο πξνζθνξάο … ηνπ έξγνπ «Γηακφξθσζε …θιπ» ηεο 27.1.2006, η) 



εηζήγεζε ηεο 23.5.2006 ηεο ΓΣΤ, πξνο ην Γ γηα ηελ απφθαζή ηνπ 242/29.5. 

2006 κε ζέκα «Έγθξηζε 5νπ ΑΠΔ – ηαθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ «Οινθιήξσζε 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο Κνιπκβεηεξίνπ» κε πνζφ 1.016.890,15 επξψ ρσξίο ΦΠΑ 

= άξα κείσζε 194.404,96 απφ ην αξρηθφ πνζφ ησλ 1.171.257,97 επξψ, ηα)  

απφθαζε 38/21.11.2006 Αζι.Οξγαλ.Γ.Αιίκνπ κε ζέκα «Απνινγηζκφο ηνπ 

ΑΟΓΑ γηα 2005», ηα.Α) δηάθνξα ΦΔΚ κε δεκνζηεχζεηο ηεο GEOGENESIS AE, 

ηβ) εθεκ. ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Φεβξνπάξηνο 2006, κε ηίηιν «Κνιπκβεηήξην 

Αιίκνπ, έλα αζιεηηθφ ζηνιίδη ζηελ Παξαιία» θαη θσηνγξαθίεο απφ ηα εγθαίληα 

(θαη ζηελ πίζσ ζει: πγθέληξσζε Θάλνπ Οξθαλνχ), ηγ) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

ηεο 27.12.06 κεηαμχ Αζι.Κέληξνπ κε ππνγξαθή Γ. Βαξβαγηάλλε, θαη Δπάγγεινπ 

Υνπιηάξα (κηζζσηή) θαη ηαχξνπ χξακνπ (εγγπεηή), γηα ηε κίζζσζε ηνπ «θπιη-

θείνπ ηνπ αλαςπθηεξίνπ», ηδ) πξφζθιεζε ηνπ ΘΟΠΑΑ  κε αξ.πξ. 1032/6.12.12 

γηα ζπλεδξίαζε ηελ 12.12.2012 κε ζέκα ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θιπ, ηε) 

θείκελν 2ζέιηδν, κε εξσηήζεηο/απνξίεο  γηα ην  ζρέδην ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

γηα ην DIA NOCHE Δ.Υνπιηάξαο– Θ. Μαχξνο ΟΔ, ηζη) ζρέδην ηνπ άλσ ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ/ πξνθαλψο εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ ΘΟΠΑΑ, ηδ) Δζληθφ 

Σππνγξαθείν: Καηάζηαζε ΦΔΚ η.ΑΔ+ ΔΠΔ γηα ηε Geogenesis AE. 

 ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ: Πξάμε 0162/19.9.2006 κε ηελ νπνία απνξ-

ξίπηεηαη ε απφ 4.8.2006 αίηεζε αλάθιεζεο ηνπ Αζιεη. Κέληξνπ Αιίκνπ θαηά ηεο 

κε αξ. 838/2006 πξάμεο ηνπ Δ‘ Κιηκαθίνπ. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΑ ΝΔΑ 30.10.1999 Αιηκνο- Απνθηά δηθφ ηνπ θνιπκβε-

ηήξην, ηεο 11.11.00 Αιηκνο, ε λέν ζεκείν ζα θαηαζθεπαζηεί ην θνιπκβεηήξην, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 18.11.1999 ηνλ Αιηκν, Κνιπκβεηήξην Οιπκπηαθψλ Γηαζηάζεσλ, 

ηεο 4.3.2000 Θεκειηψλεηαη ζήκεξα απφ ηε Βάζσ Παπαλδξένπ, Γεκνηηθφ 

Κνιπκβεηήξην απνθηά ν Αιηκνο, ηεο 15.3.2000 Ζ Βάζσ εγθαηλίαζε Κιεηζηφ 

Κνιπκβεηήξην ζην Γήκν Αγ. Αλαξγχξσλ, ηεο 24.3.2000 ηνλ Άιηκν, εκαληηθά 

έξγα, ηεο 27.4.2001 Ξεθηλά ε θαηαζθεπή- Κνιπκβεηήξην Αιίκνπ, ηεο 8.10.2004 

Πφηε ζα δνζεί ζε ρξήζε ην θνιπκβεηήξην Αιίκνπ;; ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ, Ννέκβξηνο 

1999, άξθα θαη νζηά παίξλεη ην θνιπκβεηήξην ζηνλ Αιηκν, Εεηείηαη αλάδνρνο 



εηαηξεία, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 18.3.00 Θεκειηψζεθε απφ ηε Βάζσ Παπαλ-

δξένπ, Κνιπκβεηήξην ζην Καιακάθη, λεηξν εηψλ γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, ηεο 

9.6.2005 Ο Τπνπξγφο Σνπξηζκνχ θ. Αβξακφπνπινο εγθαηλίαζε … Έλα ζηνιίδη 

θνιπκβεηήξην ζηνλ Αιηκν,  ηεο 16.7.2005 Αιηκνο, Δγθαίληα Γεκνηηθνχ Κνιπκ-

βεηεξίνπ, Σν ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., Θεκειηψζεθε ην Γεκνηηθφ Κνιπκ-

βεηήξην Αιίκνπ, ρέδην γηα «βχζηζε» ηεο Πνζεηδψλνο ζε δσηηθά ζεκεία πξνθεη-

κέλνπ λα κελ αλαθφπηεηαη ε πφιε απφ ηε Παξαιία –Τπνζρέζεηο απφ ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ, ηνπ Ηνπιίνπ 2005 Δγθαηληάζηεθε ην Γεκνηηθφ Κνιπκβεηήξην Αιίκνπ, 

ΣΟ ΘΔΜΑ Ηνχιηνο 2005, Δγθαίληα Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ.  

«Παξέκβαζε»: 76 ΦεβΑπξ.2005. 

 

    Κεθάιαην ηέηαξην 

 Δ Κ Υ Χ Ρ Ζ  Δ Η   ζην  ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΧΠΟ 

  Λ Ο Τ Ν Α   Π Α Ρ Κ - Απνκάθξπλζε (1987) 

 εκείσζε: Σν Λνχλα Πάξθ ησλ επηρεηξεκαηηψλ Βαιιηάλνπ-Κνπηζηξξίκπα 

είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Παξαιία καο απέλαληη απφ ηε Λ. Καιακαθίνπ απφ ην 

1975. Ζ δηνίθεζε ηνπ ΒΞΓ, είρε άιιεο ζηνρεχζεηο γηα ην ρψξν. Ο ΔΟΣ είρε ηνπο 

δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. Έθαλε ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα κε απνβιεζνχλ απφ ην 

ρψξν. Υξεηάζηεθε θαη απεξγία ηνπ δεκάξρνπ, αλνηρηά Γ, δηακαξηπξίεο θ.α. 

πνιιά γηα λα εθηειεζηνχλ νη απνθάζεηο γηα ηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ ρψξνπ. 

    ΣΑ   Π Ρ Ο Ζ Γ Ζ Θ Δ Ν Σ Α 

 α) Γήκνο Αιίκνπ, Σερληθή πεξηγξαθή ηεο 21.10.1975 γηα ην έξγν: «Γηα-

κφξθσζηο ρψξνπ 3εο ζηάζεσο Καιακαθίνπ, δη εγθαηάζηαζηλ επηρεηξήζεσο παη-

γλίσλ αλαςπρήο (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ)» ππνγξακκέλε απφ ην δήκαξρν Π. Σδηβαλίδε 

θαη ηνπο Γ.Βαιιηάλν-Αρ.Κνπηζηξξίκπα, β)Απφθαζε Γ 111/22.10. 1975 κε ζέκα 

«Καηαξηηζκφο θαη έγθξηζηο φξσλ δηαθεξχμεσο, πεξί εθκηζζψζεσο εθηάζεσο 

29.000 ηκ., πεξίπνπ, εηο ζέζηλ 3εο ζηάζεσο Καιακαθίνπ, δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ 



θαη εθκεηάιιεπζηλ επηρεηξήζεσο παηγλίσλ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ», γ) απφθαζε 7041/ 

1977 ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ελ Αζήλαηο Δθεηψλ, κε εθθαινχληα ηνλ Αρηιιέα Κνπ-

ηζηξίκπα θαη εθεζίβιεην ην Γήκν, επί εθέζεσο θαηά ηεο 1562/1977 απφθαζεο 

ηνπ Μνλνκει. Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Αλαγλσξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κίζζσζε 

πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 1230/1972, δ) απφθαζε Γ 12/ 23.1.78 κε 

ηίηιν «Πεξί ζπκβηβαζηηθήο επηιχζεσο δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ επη-

ρεηξεκαηηψλ «ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ» παξαιηαθνχ ρψξνπ, Βαιιηάλνπ- Κνπηζηξίκπα». 

   Σα  Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Α ΣΗ  Θ Δ Ν ΣΑ 

 α) απφθαζε Γ 224/21.12.1983 κε ζέκα: «Απειεπζέξσζε ηνπ παξαιηαθνχ 

ρψξνπ κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θάζε είδνπο επηρεηξήζε-

σλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηφλ θαη θαηαγγειία ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ κηζζψ-

ζεσο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 33 θαη 34 λ.1406/1983», β) απφθαζε 799/1983 ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ – ηκήκαηνο δηαθνξψλ εθ κηζζψζεσλ, επί 

αγσγήο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαηά Γεξαζίκνπ Βαιιηάλνπ θαη Αρηιιέα Κνπηζηξίκπα, 

γηα απφδνζε ηνπ ρψξνπ, ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ, ζη) Έθεζε ηνπ Γήκνπ 4.7.1983 θαηά 

ηεο πην πάλσ απφθαζεο, γ) Διιείπεη ΝΔΑ αγσγή Διιελ. Γεκ. + ΔΟΣ+ Γήκνπ, 

θη ε απφθαζε 485/1985 ηνπ Μνλ.Πξ.Αζ. κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ε ΑΠΟΓΟΖ 

ηνπ ρψξνπ, δ) απφθαζε Δθεηείνπ Αζελψλ κε αξ. 2390/1986, κεηά απφ έθεζε 

ησλ Γεξ. Βαιι+Αρ.Κνπηζηξ. θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ΔΟΣ θαη Γήκνπ, κε 

ηελ νπνία ΔΞΑΦΑΝΗΣΖΚΔ ε 485/85 απφθαζε ηνπ Μνλ.Πξση.Αζ., θαη ΑΠΟΡ-

ΡΗΦΣΖΚΔ ε αγσγή καο, ε) βεβαίσζε ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε αξ. 

πξ. 34/13.1.1987 φηη κε ηε κε αξ. 1942/1986 απφθαζε ηνπ Α.Π., ΑΝΑΗΡΔΘΖΚΔ 

ε 2390/1986 απφθαζε Δθεηείνπ, θαη άξα ΔΠΑΝΖΛΘΔ Δ ΗΥΤ ε 485/1985 

απφθαζε πνπ κπνξνχζε λα εθηειεζηεί, ζη) εθζέζεηο επηδφζεσο κε αξ.13701 

θαη 13702/22.1.1987 ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Κσλ. Κνπκπάλε, ηεο 485/1985 

κε επηηαγή πξνο εθηέιεζε, δ) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 504482/12.2.1987 θαη 

Γήκνπ 2166/19.2.1987 πξνο Γ.Βαι+Αρ. Κνπηζηξ. απαληεηηθή ζε αίηεκα ηνπο γηα 

ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ηξηψλ εηψλ γηα απνκάθξπλζε, δειψλνληαο φηη ζα εμεηά-

ζνπλ εχινγε πξνζεζκία, ε) Δληνιή πξνο εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, ησλ ηξηψλ 

δηθεγφξσλ Κσλ. Καπνηά (ειιεληθνχ δεκνζίνπ), Γεσξγ. Μαξηλίδε (ΔΟΣ) θαη Γ. 



Σζαξνχρα (Γήκνπ) πξνο ην δηθαζηηθφ επηκειεηή Παχιν Ξηθαξά, ζ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 2199/19.2.1987 (ηειεθσλνχκελν ηειεγξάθεκα) ηνπ Γεκάξρνπ 

ΒΞΓ πξνο ην Πξσζππνπξγφ Αλδξέα Παπαλδξένπ, ιφγσ ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο 

εληνιήο εθηέιεζεο απφ ηνλ ΔΟΣ ηελ 19.2.1987 ΔΝΧ είρε αξρίζεη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο, κε ηελ νπνία δεηά ηελ παξέκβαζή ηνπ θαη δειψλεη φηη ΚΖΡΤΔΗ 

ΑΠΔΡΓΗΑ ΠΔΗΝΑ, η) θείκελν (ζπληαγέλ απφ εκέλα) ζπλέληεπμεο ηνπ ΒΞΓ γηα 

ηελ 20.2.1987 (βιεπ. πην θάησ: ν Διεχζεξνο Σχπνο, δέρεηαη φηη ηελ έδσζα εγψ 

σο αληηδήκαξρνο, πξνθαλψο ιφγσ αδπλακίαο ηνπ δεκάξρνπ), ηα) έγγξαθν ηνπ 

ΔΟΣ ηεο 23.2.1987 πξνο δήκαξρν ΒΞΓ, αληηδήκαξρν Αξ.Θσκ., ην δηθαζηηθφ 

επηκειεηή, αλαθέξεηαη ζε επίζθεςε/ δηακαξηπξία πνπ είρακε θάλεη (δ.ζ. ηνπ 

Γήκνπ θη εγψ) απζεκεξφλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΟΣ, θαη δεζκεχεηαη γηα αλάθιεζε 

ηεο αλάθιεζεο θαη ρνξήγεζε λέαο εληνιήο εθηέιεζεο, ππφ ηνλ φξν φηη ν Γήκνο 

ζα δψζεη πξνζεζκία ηξηψλ κελψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

αθνχ ζπληειεζηεί ε απφδνζε, ηβ) έγγξαθν ηεο 23.2.1987 ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ 

ΔΟΣ Γ. Μαξηλίδε, πξνο ην δηθαζηηθφ επηκειεηή γηα εθηέιεζε ηεο απφθαζεο, ηγ) 

λέν θείκελν (ζπληαγέλ απφ εκέλα) γηα ζπλέληεπμε δεκάξρνπ ηελ 28.2.1987, ηδ)ε 

κε αξ. 344/10.3.1987 «Δθζεζε βίαηεο απνβνιήο (έμσζεο) θαη απφδνζεο ηεο 

ρξήζεσο κηζζίνπ αθηλήηνπ θαη εγθαηάζηαζεο» ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Γεσξ-

γίνπ Κεπνπξά (δηφηη ν Παχινο Ξηθαξάο, είρε παξαηηεζεί!!), ηε) έγγξαθν Γ. 

Σζαξνχρα ηεο 9.10.1987 πξνο ην δήκαξρν κε αξ.πξ. 10111/12.10. 1987 κε 

απαληήζεηο ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα, ηδ) ΟΡΑ έγγξαθν κε αξ. πξ.33/11.1.1989 

πξνο ΓΚΔΟ, κε αξ.πξ. 710/ 17.1.89 Γήκνπ, κε απνζηνιή «εγθεθξηκέλσλ 

ζρεδίσλ ηνπ πάξθνπ Αιίκνπ (πξψελ Ρνληέν) γηα λα δεκνπξαηεζνχλ», κε 

ζπλεκκέλε ηερληθή έθζεζε, ηε) αγσγή ηνπ Γήκνπ ηεο 9.11.1990  θαηά Βαι-Κνπη. 

κε ζθξαγίδα θαηάζεζεο 10971/16.11. 1990, ηζ)αγσγή ησλ Βαι-Κνπηζ. θαηά ηνπ 

Γήκνπ κε αξ.πξ.1922/ 11.2.91 (έρσ ζεκεηψζεη «αλαβιήζεθε γηα 19.9.1991»), 

ηζ) ρέδην λφκνπ (ηξνπνπνίεζεο) απφ ηνλ ΔΟΣ (ζην κηθξνχ ζρήκαηνο ραξηί), 

θείκελν δηθφ κνπ κε ηίηιν «Πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ΔΟΣ», θαη, ζρέδην 

λφκνπ ηνπ Γ. Σζαξνχρα. 



*** ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ Κ.Ο.Β. Αιίκνπ:Αλαθνίλσζε-θέηγ βνιάλ (ρσξίο εκεξνκελία, 

αιιά ζίγνπξα Φεβξνπάξηνο 1987) γηα ζπκπαξάζηαζε ζηελ απεξγία πείλαο ηνπ 

δεκάξρνπ ΒΞΓ θαη γεληθφηεξα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΣΑ. (βι.θαη γηα ΚΚΔ Δζση). 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 21-22.2.1987, ηειεπηαία ζειίδα 

«Δλαο δήκαξρνο ζε αληίζθελν κε  . . . λεζηεία» θαη α) θσηνγξαθία πξνζψπσλ 

πνπ ππνγξάθνπλ γηα ππνζηήξημε, β) ηνπ δεκάξρνπ κπξνζηά ζε ζθελή, θαη, γ) 

ηνπ αλνηρηνχ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηαθξίλνληαη, απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, 

ζηελ 1ε θαη 2ε ζεηξά: Νέιιε Γηαλλνπνχινπ, άγλσζηνο, Σάθεο Γθνχξεο, Αληψ-

λεο Φνπζηέξεο, δήκαξρνο ΒΞΓ, πξφεδξνο Αι. Αινχθνο, νθία θνχξηε, Βαζί-

ιεο Καηζήο, Μαλψιεο Φάξνο (κφλν ην θεθάιη ηνπ), Π. Σδηβαλίδεο (;), Γεκήηξεο 

Γεσξγαθφπνπινο (ππάιιεινο), Αξ. Θσκ., Θαλάζεο Πνηνπξίδεο (κε ην κπιέ 

κπνπθάλ, θνηηάδεη πξνο ηα δεμηά ηνπ), Άθεο Μπαδνγηάλλεο;; ή αδηάγλσζην 

πξφζσπν. Πξνθαλέζηαηα ξεπνξηάδ είραλ θαη άιιεο εθεκεξίδεο, αιιά δελ 

ζψζεθαλ. Μαθάξη θάπνηνο άιινο δ.ζ., ή ν Γήκνο λα έρνπλ θπιάμεη ζρεηηθέο. 

  Λ Ο Τ Ν Α   Π Α Ρ Κ ζην Φάιεξν ην 1995  

 α) έγγξαθν Γήκνπ Παι. Φαιήξνπ κε αξ.πξ. 64/16.5.1995 θαη ΔΟΣ αξ. 

πξ.24097/22.5.95 κε ζέκα «Παξαρψξεζε ρψξνπ ζηε πεξηνρή Μαξίλα Αιίκνπ» 

β) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7948/9.6.1995 πξνο εηαηξία, φηη ν Γήκνο δελ έρεη 

εθδψζεη θακία άδεηα ιεηηνπξγίαο Λνχλα Πάξθ (OMΧ: είρε πξνζππνγξάςεη 

απόθαζε/άδεηα ηνπ Γεκάξρνπ Παι. Φαιήξνπ), γ) έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξση. 

528436/14.6.1995 πξνο ην Γήκαξρν Παι.Φαι. (ηδηαίηεξν γξαθείν) κε αξ.πξ. 75/ 

15.6.1995, κε ζέκα «παξαρψξεζε ρψξνπ ζηε Μαξίλα Αιίκνπ» θαη απφθαζε 

Γεκάξρνπ Παι.Φαι., δ) ΔΟΣ κε αξ.πξ. 528805/22.6.1995 κε ζέκα «πξνζσξηλή 

ελνηθίαζε ρψξνπ», ε) Αλαλεσηηθή Αι.Αι., αίηεζε πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε αξ. 

πξ. 9128/9.7.1995 γηα έθηαθηε ζχγθιεζε Γ, ζη) ΔΟΣ έγγξαθν κε αξ.πξ.2436/ 

6.7.1995 θαη πξνο Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα «αλάθιεζε απφθαζεο ρξεζη-

κνπνίεζεο ρψξνπ ζηε Μαξίλα», δ) Αλαλεσηηθή Αι. Αι. θ.α., δ1) αλαθνίλσζε- 

θαηαγγειία (ζε κέγεζνο θχιινπ εθεκεξίδαο), κε εκεξνκελία 10.7.199 (5, δελ 

γξάθεηαη) κε θσηνηππίεο εγγξάθσλ Γήκνπ Παι. Φαιήξνπ, ΔΟΣ, Γήκνπ, κε 



θαηαγγειίεο θαηά ηνπ Αξγ.Αξγ. θαη πξφζθιεζε γηα ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, 

δ2) αίηεζε πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε αξ.πξ. 9539/ 11.7.1995 γηα έθηαθηε 

ζχγθιεζε Γ, ε) Γ/λζε Αζηπλνκίαο Αζελψλ έγγξαθν κε αξ.πξ. 1020/7704/2-

γ/3.8.95 πξνο ΔΟΣ, κε αξ.πξ.10779/ 3.8.1995 κε ζέκα «απνκάθξπλζε Λνχλα 

Πάξθ απφ θηήκα Γεκνζίνπ», ζ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. πξ.10839/7.8.95 πξνο 

Γ. Υξπζνβεξίδε, δήκαξρν Παι.Φαι. γηα λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο, η) 

αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ζην ηΔ ηεο Μαξίλαο Υαηδεαλαγλψζηνπ, θαηά ηεο 

απφθαζεο 222/13.7.1995 Γ Αιίκνπ, ηα) εμψδηθε δήισζε θιπ, ηεο 7.8.1995, 

ηεο ίδηαο πξνο Γήκν καο, ηβ) πξνζθπγή ζηελ Δπηηξνπή άξζξνπ 18 λ. 2218/94, 

ηεο ίδηαο θαηά ηεο ίδηαο απφθαζεο, ηγ) Γ/λζε Αζηπλνκίαο Αζελψλ κε αξ.πξ. 

1020/7704/2-ε/17.8.1995 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 11081/18.8.1995 γηα ην ίδην 

ζέκα, ηδ) γλσκνδφηεζε Γ. Σζαξνχρα ηεο 22.8.1995 ζρεηηθή, ηε) έγγξαθν Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 11446/29.8.1995 πξνο Γ. Υξπζνβεξίδε, θαη πάιη γηα ηελ αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο, ηε) απφθαζε 316/30.10.95 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

πεξί ζθξαγίζεσο θαη θιεηζίκαηνο ηεο επηρείξεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ φπηζζελ ηνπ πξαηεξίνπ TEXACO (Μαξίλα Αιίκνπ)», ηε.1) 

αίηεζή κνπ 27.10.1995 πξνο Γήκν κε αξ. πξ.14638/30.10.1995 γηα ην Λνχλα 

Πάξθ απηφ, ηζη) εηαηξηθφ ηεο 17.1.1996 ηεο Δ.Δ. «Μαξίλα Υαηδεαλαγλψζηνπ θαη 

ία ΔΔ», ηδ) εμψδηθε δήισζε-πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ ηεο 21.3.1996, ρσξίο 

αξ.πξ., πξνο ηελ επηρεηξεκαηία γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία, ηε) αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ, ηνπ ΔΟΣ, θαηά ηεο Μ. Υαηδεα-

λαγλψζηνπ, Γήκνπ Παι. Φαιεξ., γηα αλαγλψξηζή ηνπ σο πξνζσξηλνχ λνκέα, 

ηζ) απφθαζε κε αξ.151/ . . .ρσξίο εκεξνκελία (ίζσο ζρέδην) γηα ζπκβηβαζηηθή 

επίιπζε πξηλ ηε ζπδήηεζε (πνπ δελ επνδψζεθε), θ) απφθαζε 1726/1996 Δηξελ. 

Αζελψλ κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ν ΔΟΣ πξνζσξηλφο λνκέαο, θα) πξαθηηθά 

ηεο ίδηαο απφθαζεο, θβ) αίηεζή κνπ ηεο 27.9.1996 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., 

κε αίηεκα ζχζθεςε κε ην ΓΓ ΔΟΣ, θγ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 2031/ 96, 6020/95 ηνπ 

ηΔ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 2123/ 10.2.1998 κε ην νπνίν δηαβηβάδνληαη νη κε 

αξ. 25 θαη 26/1998 απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ απνξξηπηηθέο ησλ 

αηηήζεσλ ηεο Μ. Υαηδεαλαγλψζηνπ. «Παξέκβαζε»: θ. 25-26 Γεθ. 1995. 



  Μ Τ Γ Η Α Κ Ζ    ΣΔΛΗΟ  - Π Ρ Α Σ Ζ Ρ Η Ο 

 εκείσζε: Ο ηέιηνο Μπγηάθεο, ππάιιεινο ζηελ ΔΚΣΔ- Δζληθή Κηεκα-

ηηθή Σξάπεδα Διιάδνο, έγηλε ρξπζφο Οιπκπηνλίθεο ζηελ πάιε, ην 1980, ζηελ 

Οιπκπηάδα ηεο Μφζραο. Ζ Πνιηηεία, ζέιεζε λα ηνλ αληακείςεη (ζηελ πξαγκαηη-

θφηεηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνλ «έβαιαλ κπξνζηά», πξνθεηκέλνπ λα θεξδν-

ζθνπήζνπλ κέζσ απηνχ θαη ηεο δφμαο ηνπ) θη έηζη, ν ΔΟΣ, ηνπ παξαρψξεζε γηα 

30 ρξφληα, έθηαζε 2.430 η.κ. ζηε Λ. Πνζεηδψλνο, δίπια ζην Ρέκα Πηθξνδάθλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλεγείξεη πξαηήξην πγξψλ θαπζίκσλ, πιπληήξην θαη εμππεξέ-

ηεζεο απηνθηλήησλ. Δπηζεκαίλσ φηη ήηαλ θαη είλαη ην κνλαδηθφ πξαηήξην (απφ 

ην ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο κέρξη ηε Γιπθάδα) απφ ηε πιεπξά ηεο Λεσθ. 

Πνζεηδψλνο πξνο ηελ Παξαιία (κε θαηεχζπλζε πξνο Γιπθάδα).  Δπηπιένλ ν 

ρψξνο πνπ παξαρσξήζεθε, βξίζθεηαη ζηελ είζνδν απφ ηε Λ. Πνζεηδψλνο πξνο 

ηε Μαξίλα Αιίκνπ θαη έηζη ην πξαηήξην ζα είρε ην πιενλέθηεκα, έλαληη φισλ ησλ 

άιισλ, ζηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ λαπινπρνχζαλ ζε απηή. 

 α) άδεηα 2507/3.7.1981 ηεο Τπ. Πνιενδνκίαο Πεηξαηά, β) πξαθηηθά Γ 

ηεο 27.2.1985, γ) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 516198/10.5.1985 κε ζέκα 

«Παξαρψξεζε έθηαζεο ζην ηέιην Μπγηάθε γηα θαηαζθεπή ζηαζκνχ εμππεξέ-

ηεζεο θαπζίκσλ ζηελ παξαιηαθή πεξηνρή Αιίκνπ», κε ην νπνίν γλσζηνπνηνχλ 

φηη δελ έρνπλ αληίξξεζε λα αληαιιαγεί ε παξαρσξεζείζα έθηαζε κε άιιε, πνπ 

αλήθεη ζηε Γελ. Γξακ. Αζιεηηζκνχ (=ΔΑΚΝ Αγ.Κνζκάο) θαη βξίζθεηαη ζηελ 

είζνδν ηνπ Γπηηθνχ Αεξνιηκέλα θιπ, δ) έγγξαθν Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο 

Γεληάο κε αξ.πξ.5222/26.2.1986 πξνο ηνλ ΔΟΣ κε ηελ νπνία ηνπ παξαρσξεί 

έθηαζε 1.990 η.κ. κε ηνλ φξν φηη ν ΔΟΣ ζα ηεο παξαρσξήζεη ηα 2.430 η.κ., ε) 

έγγξαθν ηεο ΓΓΑζι. κε αξ.πξ. 21720/11.9.1986 πξνο ην Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε 

ηελ νπνία δεηείηαη ζπγθαηάζεζε, ζη1) αίηεζε η.Μπγηάθε ηεο 28.1.1987 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 1465/2.2.1987 κε παξάπνλα θαη αηηήκαηα, ζη2) έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ (σο ζρέδην, κε ππνγξαθή ΒΞΓ. θαη Μαξγαξίηαο Κνπηζηιένπ), ρ.εκ/λία, 

πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη Τπ. Δζλ. Οηθ. κε ζέκα «Αδεηα πξαηεξίνπ», ζη3) εηζήγε-

ζή κνπ κε ηίηιν «Δηζήγεζε ζην 12ν ζέκα»γηα ηε κε αξ.12/222/24.11.1987 

απφθαζε ηνπ Γ, ζη4) Τπ.Οηθνλ. Γ/λζε Γεκ.Κηεκάησλ κε αξ.πξ. 0161/441/ 



30.3.1988 πξνο ηελ ΚΔΓ-Κηεκαηηθή Δηαηξία Γεκνζίνπ,γηα ην ζέκα, δ) έγγξαθν 

ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 420/16.1.1990 πξνο ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ, κε ην νπνίν 

εθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ γηα ιήμε αλαζηνιήο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη 

εθηέιεζεο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θιπ. (κε απφθαζε Γ 33/90 θαη άιιεο δχν 

θι), φηη ε έθηαζε δελ είλαη 2.430 η.κ. κε θάιπςε 243 η.κ., αιιά 1.000 η.κ. κε 

θάιπςε 100 η.κ. θιπ, ε) έγγξαθν Γ/λζεο Κηεκ. Τπεξεζίαο Ννκαξρίαο Πεηξαηά, 

κε αξ.πξ. 957116/31.1.1990 πξνο ηνλ ΔΟΣ θιπ, θαη ην Γήκν κε αξ.πξ. 995/ 

1.2.1990 κε ζέκα ηε δηεπθξίληζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ ζέκαηνο, ζ) πξαθηηθά Γ ηεο 

5.2.1990 θαη ηεο 8.2.1990, η) απφθαζε Γ 35/8.2.90 κε ζέκα: «πδήηεζε επί 

ηεο πξνηάζεσο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ην ζέκα ηνπ Πξαηεξίνπ Τγξψλ Καπζίκσλ 

ζην ρψξν ηεο Παξαιίαο» (εκκέλεη ζην εληαίν ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ παξαιία, 

ηνπ Γεληθνχ Υσξνηαμηθνχ, κε απνδνρή άιινπ θηηξίνπ γηα πξαηήξην, πξφηαζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα Αγ.Κνζκά θιπ), ηα) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.1160/ 

8.2.1990 πξνο ηελ ΚΔΓ, κε παξάπνλα γηα ηε κε αληαιιαγή εθηάζεσλ, ηβ) δειηίν 

ηχπνπ Γήκνπ ηεο 21.2.1990 κε ηζηνξηθφ ηνπ ζέκαηνο, κε ππνγξαθή ΒΞΓ, ηγ) 

αίηεζε ηεο ΔΛΛ ΚΟΜΠΑΝΤ ΛΣΓ ηεο 10.12.1990 ζην Μνλ. Πξση.Αζ. θαηά η. 

Μπγηάθε θαη ΣΔΞΑΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΧΝ ΑΔ, κε αίηεκα 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ= κεζεγγχεζε θιπ (εκείσζε: ην δηθόγξαθν απηό 

αλαπηύζζεηαη όιν ην ηζηνξηθό ησλ ζπλελλνήζεσλ/δεζκεύζεσλ κεηαμύ Μπγηάθε/ 

ειι/Σέμαθν, πνπ σο αληαγσλίζηξηεο, δηεθδηθνύζαλ ε θαζεκία δη εαπηήλ ην 

πξαηήξην, αιιά θαη, θπξίσο, νη θηλεηνπνηήζεηο ζπιιόγσλ, θνξέσλ θαη ηνπ 

Γήκνπ), ηδ)  αίηεζε ηεο ΔΛΛ ΔΛΛΑ Μ.ΔΠΔ ηεο 15.3.1990 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 7052/21.3.2006 γηα ηελ αλαλέσζε (θαη φρη αληηθαηάζηαζε) ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο, ηε) πξαθηηθά ΤΚΔΦΖ 12.6.1990 (παξαβξέζεθαλ Σζνβφιαο Γ., 

Κσλ. Γείηνλαο, βνπιεπηέο ΠΑΟΚ, ΒΞΓ, Μαλ. Φάξνο, Λεσλ. Αλσκεξίηεο, Αξγ. 

Αξγπξίνπ, Μ. Κνπηζηιένπ, Γ. Σζαξνχραο) γηα ην ζέκα «Μπγηάθε», ηζη) έγγξαθν 

ηνπ Πνιενδ. Γξ. Αξγπξνχπνιεο κε αξ.πξ. 778075/759/21.5.1990 πξνο ην ΑΣ 

Καιακαθίνπ, κε αξ.πξ. Γήκνπ 5481/28.5.1990, κε ζέκα «πλέρηζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.150/28.5.1990 απφθαζε Γ, ηδ) Αλνηρηή 

επηζηνιή δεκάξρνπ Αιίκνπ ΒΞΓ, κε θαηαγγειία γηα άξλεζε ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ 

η.Μάλνπ, λα ρνξεγήζεη αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (ζεκ= ηαρπδξνκή-



ζεθε απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζηε κεηέξα κνπ Αλλα-Σαζία, σο ελεκεξσ-

ηηθφ ηεο ζηάζεο ηνπ Γήκνπ), ηε) έγγξαθν ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ «Β. Καπεξ-

λάξνο θαη πλεξγάηεο» λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ/ Κ. Μαληδ., πνπ 

απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο 218/17.5.06 (αλαβιήζεθε) θαη 

252/29.5.2006 κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηε αληηθαηάζηαζε (ελλνεί= αλαλέσζε) 

ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο  ζηελ επσλπκία ηεο ΔΛΛ Μ. ΔΠΔ, ρσξίο 

ππνβνιή λέσλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 Ν  Δ  Ρ  Α  Η  Γ  Α   ή  K i t s h e n   B a r  (ζηε Μαξίλα Αιίκνπ) 

 A.- ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ– ΑΤΘΑΗΡΔΗΔ: α) ηειεθσλνχκελα ηειεγξαθήκαηα 

ηεο 17.5.1990 απφ ην Γήκν κε αξ.πξ. 5100 θαη 5101 πξνο Α.Σ. ΛΔ‘ Καιακαθίνπ 

θαη Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θιπ, β) έγγξαθν ηεο 

Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο κε αξ.πξ. 777845/2797/21.5.1990 πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 5559/29.5.1990 κε ζπλεκκέλε έθζεζε απηνςίαο ηεο 16.5.1990 κε 

δηαπηζηψζεηο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, γ) άδεηα νηθνδνκήο ηεο Πνιενδνκίαο 

Αξγπξνχπνιεο κε αξ. 2356/31.12.1990 (λνκηκνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22 ΓΟΚ), δ) 

άδεηα νηθνδνκήο ηεο Πνι. Αξγπξ. κε αξ. 871/28.9.1992 πξνζζήθε θαη επέθηα-

ζε, ε) ηξνπνπνηεηηθφ εηαηξηθφ ηεο ΔΤΣΡΑΣΗΟ ΚΑΚΔΣΖ θαη ία Δ.Δ. κε αξ. 

956/10.1.1991 ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ. 

 Β.- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ: α) Πιεξεμνχζην 1561/15.11.1991 ηνπ Δ.Καθέηζε φηη ν 

Νηθ. Καθέηζεο είλαη αγνξαλνκηθφο ππεχζπλνο, β) Πξαθηηθά γλσκνδφηεζεο ηνπ 

Πξσηνβαζκίνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ θιπ, γηα 

ηε ΝΔΡΑΨΓΑ, β1) απφ 7.6.2001 κε δηαπηζηψζεηο δηαθνξψλ θαη αλάγθε ζπκκφξ-

θσζεο, β2) απφ 6.8.2001 ρσξίο απφθαζε, ιφγσ νξηαθήο απαξηίαο, β3) απφ 

13.11.2001 κε δηαπηζηψζεηο ΜΖ ζπκκφξθσζεο, εηζήγεζε γηα ζθξάγηζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, γ) Γήκνο Γξαθείν Αδεηψλ κε αξ.πξ. 27017/24.12.2001 πξνο ηελ 

Δπηηξνπή (κε δηαβίβαζε πξαθηηθνχ 13.11.2001) κε αίηεκα γηα δηαπίζησζε 

απφςεσλ, δ) Ννκαξρία, Σκήκα Τγεηνλ. Διέγρνπ κε αξ.πξ.3287/706/30.4.2004 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 11580/13.5.2004, γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο, δηφηη έρεη 



κεηαηξαπεί ζε θαηάζηεκα θι, άλσ ησλ 200 αηφκσλ, ε) Πξαθηηθφ γλσκνδφηεζεο 

θιπ, ηεο 23.6.2004, αλαβάιιεη γηα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ, ζη) έγγξαθν 

ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 15958/1.7.2004 πξνο ην Α.Σ. Αιίκνπ, κε απνζηνιή πξα-

θηηθνχ, δ) έγγξαθν Β. Καπεξλάξνο θαη πλεξγάηεο πξνο Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 

17661/21.7.2004 κε γλσκνδφηεζε θαη ππφδεημε εμέηαζεο θαη άιισλ δεηεκάησλ, 

ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 18756/3.8.2004 πξνο Δ.Καθέηζεο ΔΔ, κε αίηεκα 

πξνζθφκηζεο θαη άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζ) Α.Σ. Αιίκνπ κε αξ.πξ. 1020/15920/ 

57-α/18.8.2004 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 19974/31.8.2004 γηα άκεζεο ελέξγεηεο, η) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 20933/14.9.2004 πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε Δπη-

ηξνπήο, ηα) Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο ηεο 22.9.2004 αθνχ δηαπηζηψλεη παξαλνκίεο, 

αλαβάιιεη ηε ζπλεδξίαζε γηα 22.10.2004 γηα λα πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά, 

ηβ) έγγξαθν Πξσηνβαζκίνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο θιπ, κε αξ.πξ.23180/ 

8.10.2004 πξνο ηε Γ/λζε Τγείαο, κε εξσηήκαηα/απνξίεο, ηγ)Πξαθηηθφ Α‘βάζκηνπ 

πκβνπιίνπ θιπ, ηεο 2.11.2004, κε αλαβνιή γηα 8.11.2004, κε ζπλεκκέλε ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο απφ ηε Β‘ Αζη. Τπνδ/λζε, ηδ) Πξαθηηθφ πκβ. 

ηεο 8.11.2004, εηζεγείηαη ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο !!, απνηέιεζε ηελ 

εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο Γ κε αξ. 502 θαη 503/29.11.2004,  ηε) θσηνηππία 

άξζξνπ 41 Τγεηνλ. Γηάηαμεο.  

 Γ.- Θ Ο Ρ Τ Β Ο – ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ: α) απφθαζε κε αξ. 1646/ 

1980 ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, κε αίηεζε ηνπ ΔΟΣ θαηά ηεο «Γξεγ. Μπνπγάο 

ΔΠΔ» πνπ εθκεηαιιεπφηαλ ην ΝΔΡΑΗΓΑ, κε β) πξνζζέησο, ππέξ ηνπ αηηνχληνο, 

παξεκβαίλνληεο ηνπο Δκκαλνπήι Αλησληάδε,Γεψξγην Μαγνπιά, Ησάλλε ηπιηα-

λάθε, Θεφδσξν Καηζνχιε, Ηζίδσξν Κνθθηλάθε, θαηνίθνπο ησλ νδψλ Μπνπ-

κπνπιίλαο 9 θαη αιακίλνο 7, έλαληη ηνπ ΝΔΡΑΗΓΑ (κε δηθεγφξν ηνλ Αξ.Θ., κε 

είρε παξαθαιέζεη ν απφ ρξφληα καθαξίηεο Μίλσο Ρνπζζάθεο, γείηνλαο ηνπο, θαη 

δέρηεθα παξά ηηο αληηξξήζεηο ή επηθπιάμεηο πνπ είρα γηα ην ηειεζθφξν, δηφηη 

απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ δηθνγξάθνπ/ηζρπξηζκνχο ππέζεζα ηε δηθαζηηθή θξίζε), 

γίλεηαη δεθηή ε αίηεζε, απνξξηπηεηαη ε παξέκβαζε, β) ε πξφζζεηε παξέκβαζε. 

 Γ.- Ζ Υ Ο Ρ Ρ Τ Π Α Ν  Ζ: α) θσηνηππία Τ.Α. 3010/15.1.1986 γηα ηελ 

ερνξξχπαλζε, β) έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβ.ψκαηνο γηα ηελ ππξνπξν-



ζηαζία θιπ, γ) Γλσκνδφηεζε κε αξ.17/1.11.1999 ηνπ Δηζαγγειέα Αξείνπ Πά-

γνπ, πξνο ην Τπ.Γεκφζηαο Σάμεο, κε απαληήζεηο επί ηεζέλησλ εξσηεκάησλ, δ) 

άγλσζηε εθεκεξίδα κε ηίηιν «Γηαηαγή γηα ερνπξνζηαζία» (βι. πην πάλσ Α.Π.), 

ε) εθεκ. πνπ έρεη ζει. γηα ΚΟΗΝΧΝΗΑ ηεο 17.5.2000, κε ηίηιν «Νηεζηκπέι θαηά 

δηαγσληδνκέλσλ» (ελλνεί ηνπο καζεηέο), ζη) ΒΖΜΑ 25.7.2000 ζει.Α18, κε ηίηιν 

«Δηζαγγειηθή παξαγγειία γηα ην «φξγην» ερνξξχπαλζεο ζηα ηνπξηζηηθά ζέξε-

ηξα, δ) θσηνηππίεο ζειίδσλ απφ βηβιίν ηνπ VERNON VAS ELLIOT  A VISITOR‘ 

S GUIDE of How not to Sail thε Greek Isles, κε θείκελν  ―Also Kalamaki has a 

disco that on a normal Saturday night, but also on any night of the week in the 

summer, can be heard as far away as Scandinavia» (κεηάθξαζε: Δπίζεο ην 

Καιακάθη έρεη κία ληίζθν ε νπνία ζε έλα θαλνληθφ ζαββαηφβξαδν, αιιά επίζεο 

ζε θάζε βξαδηά ηεο εβδνκάδαο ην Καινθαίξη, κπνξεί λα αθνπζηεί ηφζν καθξπά, 

φζν ε θαλδηλαβία), κε ηε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε απηνχ πνπ κνπ ην έδσζε: 

«Πσιείηαη ζην Διεπζέξηνο Βεληδέινο», ε) Τπφκλεκα ηεο 18.7.2001 θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο, πξνο ηνπο Γηνηθεηή Πνιπδχλακνπ Α.Σ. Παι. Φαιήξνπ, Γήκν, 

Δηζαγγειία θιπ, γηα αθφξεηε ερνξξχπαλζε απφ ηε ΝΔΡΑΗΓΑ κε έθθιεζε γηα 

πξνζηαζία, ζ) ρεηξφγξαθν πξνο εκέλα κε ππνδείμεηο – αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθε-

ληξψζεηο γηα ηελ Παξαιία (βι. άιιν θεθάιαην) θαη ζηελ επηθείκελε ηεο 2.7.2001. 

Δ.-ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 21.6.2001 «Απφ ην ηΔ, δηθαηψζεθαλ 

ηα «λπρηνκάγαδα», αθπξψλεη απνθάζεηο γηα ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ, σο αληίζεηεο 

ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο, θαη) άγλσζηε εθεκεξίδα 

γηα ην ίδην ζέκα, γ)επηζηνιή δεκάξρνπ Αι. Αινχθνπ ηεο 15.1.2002, πξνο ηελ 

εθεκεξίδα «Παξέκβαζε ζηνλ Αιηκν», κε παξάπνλα/δηακαξηπξίεο γηα πξσηνζέ-

ιηδν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο (θ.64) κε ηίηιν «Φαηλφκελα δηαπινθήο κε ηε λχρηα», 

δ) ΒΖΜΑ 1.8.2004 απέξαλην πάξθηλγθ ε παξαιηαθή, ε) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 9.6.2006 

Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηε θνηλνηηθή νδεγία γηα ηνπο ζνξχβνπο. 

 

 

 



  Γ Η  Κ Ο Θ Ζ Κ Ζ   ΚΧΝ/ΝΟΤ    Π Α Ν Ο Τ 

 εκείσζε: Ζ δηζθνζήθε παλνχ εγθαηαζηάζζεθε ζηελ Παξαιία (απέλα-

ληη απφ ηελ Καιακαθίνπ, ζηελ 3ε ζηάζε) απφ ην 1971, ηνλ θαηξφ ηεο δηθηαηνξί-

αο, κε έθηαζε 800 η.κ. πεξίπνπ (ε νπνία κε απζαίξεηεο επεθηάζεηο έγηλε 2.055 

η.κ.) ΥΧΡΗ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑ, κε ζχκβαζε ρξεζηδαλείνπ. Κάπνηα ζηηγκή κε ηνλ 

ΔΟΣ, ζπκθσλήζεθε ε θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο, θη έηζη ηξάπεθε ζε κίζζσζε. 

πκθσλήζεθε ε θαηαβνιή αληαιι/ηνο, δηφηη, ην ρξεζηδάλεην ν ΔΟΣ κπνξνχζε 

λα θαηαγγείιεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Οη κηζζψζεηο φκσο, είραλ αξρίζεη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην λφκν, θαη κε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ. 

Δλ ησ κεηαμχ ζπλερψο θαηαπαηνχζε θαη άιιεο εθηάζεηο. Καηάθεξε κε δηάθνξεο 

κεζνδεχζεηο λα παξακείλεη κέρξη ην έηνο 1993, νπφηε απνβιήζεθε δηνηθεηηθά. 

 α) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 30.10.1975, ηνπ Πξντζηακέλνπ ΣΤ Ζξα-

θιή Αλαζηαζίνπ, γηα ην ρψξν πνπ θαηαιάκβαλε ε δηζθνζήθε παλνχ, β) Αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λνκήο ηεο 10.2.1981 ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, 

ηνπ ΔΟΣ θαηά παλνχ, κε εκεξνκελία ζπδήηεζεο 28.3.81, ε νπνία καηαηψζεθε,  

γ) Αίηεζε αζθαιηζηηθψλ ηεο 22.6.1982 ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, ηνπ 

ΔΟΣ θαηά παλνχ, κε εκεξνκελία ζπδήηεζεο 15.7.1982, δ) Απφθαζε 2035/82 

κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ζπδήηεζή ηεο, ιφγσ εθθξεκνδηθίαο θαη κε παξαί-

ηεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε κε ζηνηρείν «β», ε) Πξνηάζεηο ηνπ ΔΟΣ γη απηή, ζη) 

Πξνηάζεηο ηνπ Κ.παλνχ γη απηή, δ) Απφθαζε 202/1983 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, 

κε ηελ νπνία απνξξίθηεθε ε αίηεζε ηνπ ΔΟΣ, ε) ειιείπεη αγσγή ζην Μνλ.Πξση. 

Αζελψλ θαη απφθαζε 5125/1985 απηνχ, κε ηελ νπνία έγηλε ΓΔΚΣΖ ε αγσγή 

ηνπ ΔΟΣ, θαηά ηεο νπνίαο ν παλφο άζθεζε έθεζε, ζ)απφθαζε 13366/1987 

ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία έγηλε δεθηή ε έθεζε θαη απνξξίθηεθε ε 

αγσγή ηνπ ΔΟΣ, η) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ.520930/7.6.1989 πξνο ηελ Οηθν-

λνκηθή Δθνξία Γεκνζίσλ Κηεκάησλ, γηα ηελ έθδνζε Πξσηνθφιινπ Γηνηθεηηθήο 

απνβνιήο «επεηδή ηα πεξί λνκήο αζθαιηζηηθά κέηξα ηα νπνία άζθεζε ν ΔΟΣ 

θαηά ηνπ αλσηέξσ έρνπλ κέρξη ζήκεξα απνξξηθζεί απφ ην Γηθαζηήξην», ηα) ην 

ίδην έγγξαθν (κε αζπκπιήξσηα ζηνηρεία ηνπ) κε αξ.πξ. 5747/8.6.1989 ηνπ 

Γήκνπ, ηβ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 950107/4.7.1989 πξνο ην 



Γήκαξρν Αιίκνπ, κε αξ.πξ. 6864/4.7.1989, δηαβηβαζηηθφ ηνπ Πξσηνθ. Γηνηθ. 

Απνβνιήο, κε ζπλεκκέλν απηφ, γηα έθηαζε 2.055 η.κ., ηγ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 10414/24.10.1989 πξνο ηνλ ΔΟΣ, γηα άζθεζε αλαθνπήο θαηά ηνπ Πξ.Γ.Απ. 

ηδ) Απφθαζε 357/1990 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ΑΠΟΡΡΗΦΣΖΚΔ ε 

αλαθνπή θαη επηθπξψζεθε ην Πξ.Γηνηθ.Απ., ηε) απφθαζε 16921/1989 ηνπ Μνλ. 

Πξ.Αζ. (κε αξ.πξ. Γήκνπ 3034/16.3.1990) απνξξηπηηθή ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, 

ηε) απφθαζε Γ κε αξ. 90/28.3.1990 «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

ΜΖ εθηέιεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο απφ ηνλ παξαιηαθφ ρψξν 

ηεο δηζθνζήθεο ΑΥΑΡΑ Κ. παλνχ», κε δηακαξηπξία, δηφηη ν Τπ. Οηθνλνκηθψλ 

θ.Αγαπεηφο, κε ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ εληνιή, δεηά αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο, θη απαί-

ηεζε (ηνπ Γ) ηελ άκεζε εθηέιεζή ηνπ, ηζη) Γειηίνπ ηχπνπ ηνπ Γήκνπ κε εκεξν-

κελία 30.3.1990 γηα ζπλέληεπμε ηελ 2.4.1990 ζηα γξαθεία ηεο ΚΔΓΚΔ,  ηδ) απφ-

θαζε Γ 93/4.4.1990 κε ζέκα «….. γηα α)ηε ζπλερηδφκελε παξέκβαζε ηνπ Τπ. 

Οηθνλ. ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξση.Γηνηθ.Απ.,....», θαη, αλνηρηή επηζηνιή – 

θαηαγγειία ηνπ ΒΞΓ κε αξ.πξ.3822/6.4.1990 θαηά ηεο παξέκβαζεο ηνπ Τπ.Οηθ. 

θ.Αγαπεηνχ  … γηα ηελ παξέκβαζή ηνπ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε καηαίσζε 

ηεο απνβνιήο ηεο δηζθνζήθεο ΑΥΑΡΑ . . . γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνπ επε-

θχιαμαλ ζε κέλα (=ΒΞΓ) πξνζσπηθά θαη ζηνπο δ.ζ. εθπξνζψπνπο φισλ ησλ 

παξαηάμεσλ, ζηελ πξνζπάζεηά καο λα ηνλ ζπλαληήζνπκε, ελψ ν θ. Αγαπεηφο 

απνρσξνχζε ηνπ γξαθείνπ ηνπ απφ ηελ πίζσ πφξηα . .(ν θ.Αγαπ.) εμππεξέηεζε 

ηδησηηθά θαη κφλν ζπκθέξνληα αγλνψληαο ηηο απνθάζεηο ηεο Διιεληθήο 

Γηθαηνζχλεο…», θαη, θέηγ βνιάλ ηνπ ΠΑΟΚ ΑΛΗΜΟΤ, κηθξνχ ζρήκαηνο, κε ηελ 

ίδηα θαηαγγειία, ηε) εμψδηθε δήισζε θαη πξφζθιεζε απφ 21.5.91 ηνπ Γήκνπ 

πξνο ηνλ Ησάλλε Εακπεηάθε, Πξνηζηάκελν ηεο Κηεκ. Τπ. Πεηξαηά, ηζ) αλαθνξά 

ηνπ δεκάξρνπ Β.Ξ.Γ. πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πιεκ/θψλ Αζελψλ, ρ.ρ., κε θαηαγγε-

ιίεο γηα αδξάλεηα ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηε κε εθηέιεζε ηνπ Πξση. 

Γηνηθ. Απνβνιήο, θ) ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Ννέκβξηνο 1993, κε θσηφ Αινχθνπ-

Ξέλνπ-Αξγπξίνπ-Καηζή. Πέξα απ ην ξεπνξηάδ δεκνζηεχεηαη θη εμψδηθν 1.10.93 

ηνπ Γήκνπ πξνο Γ. Γ. ΔΟΣ θιπ (πνπ δελ έρσ απηνχζην), κε θαηαγγειίεο θαη 

γλσκνδφηεζε λνκηθνχ ζπκβνχινπ 4.10.1993.---«Παξέκβ»:θ.8-9 ΝνεΓεθ. 1993. 



 ΑΣΟΠΖΜΑ: ηα «πξαθηηθά ηεο ππ αξ.37 ζπλεδξίαζεο ηεο ΑΓΖΠΑΛ ΑΔ 

ηεο 6.7.2015, γηα λα επηηξαπεί ζηελ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗ-

ΚΖ ΔΠΔ= Βι. ηαζνθσζηφπνπιν, λα ηνπνζεηήζεη θαληίλα, αλαθέξεηαη: «Ο 

ρψξνο απηφο, εθηάζεσο 10 η.κ. πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ζην ζπλεκκέλν ζην 

ζρεδηάγξακκα (πξψελ «Κηήκα παλνχ») ν νπνίνο έρεη παξαρσξεζεί πξνο ην 

Γήκν Αιίκνπ, δπλάκεη ηεο απφθαζεο 375/16.3.2012 ηνπ Γ.. ηεο ΔΣΑ ΑΔ». 

Απφ ηε δηαηχπσζε απηή, δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα εάλ ην ζρεδηάγξακκα είλαη 

ηεο Γηεχζπλζεο Σερλ. Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο ΔΣΑ ΑΔ. ε θάζε πεξίπησζε 

ε νλνκαζία «πξψελ Κηήκα παλνχ», πνπ πεξηέρεηαη ζηα Πξαθηηθά απηά, είλαη 

απαξάδεθηε, θαη ζα έπξεπε λα είρε απνθεπρζεί. Αιίκνλν εάλ ε παξαρψξεζε 

κηθξήο έθηαζεο απφ ηνλ ΔΟΣ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε  θαηάιεςε πνιιαπιάζηαο, 

απφ θάπνηνλ πνπ ελέξγεζε απζαίξεηα θαη απιψο είρε ηε ρξήζε ή ηελ θαηνρή 

απηήο κέρξη ην 1993, νπφηε απνβιήζεθε δηνηθεηηθά, κπνξεί λα πξνζδψζεη ηελ 

νλνκαζία «Κηήκα παλνχ»(ή φπνηνπ άιινπ) ζε δεκφζηα ή δεκνηηθή έθηαζε. 

 

  Α Τ Θ Α Η Ρ Δ ΣΟ     ΒΑΗΛΔΗΟΤ    Μ Π Ο Υ Χ ΣΖ  

α) Έθζεζε ειέγρνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Πεηξαηά (Κ.Τ.Π.) ηεο 11.6. 1996, 

θαηά ησλ α1)Γήκνπ Αιίκνπ (ιφγσ απζαίξεηεο εθκίζζσζεο, ρσξίο λα ηνπ έρεη 

παξαρσξεζεί ε έθηαζε απφ ηνλ ΔΟΣ), θη, α2) Μπνρψηε Βαζηι., γηα «Απζαίξεηε 

ρξήζε αηγηαινχ, Α‘ Αιίπεδν Αιίκνπ», γηα 2 νθηαγσληθνχο νηθίζθνπο εκβαδνχ 

40,5 η.κ. θαη ζηεγαζκέλνπο θιεηζηνχο ρψξνπο 47,60 θαη 90,70 η.κ. κε ειιελίη θαη  

ηξαπεδνθαζίζκαηα, ππαίζξην ραιηθνζηξσκέλν ρψξν 111,30 η.κ. θαη ζηεγαζκέλν 

κε ηέληα ρψξν 147 η.κ., γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη πξφζηηκν δξαρ. 38.500.000, 

β) ζπλνδεπηηθφ «ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα παξαιηαθήο έθηαζεο ζην Καιακάθη 

(πεξηνρή RODEO) ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Β.Κ. 1686», απφ 16 Φεβξνπξίνπ 

1996 κεραληθψλ ηεο ΚΤΠ, γ) Πξσηφθνιιν θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο απζαίξε-

ηεο ρξήζεο δεκνζίνπ θηήκαηνο κε αξ.πξ. 57/21.10.1996, θαη κε αξ.πξ. 14190/ 

δπζαλάγλσζηε εκεξνκελία, κε ρξεψζεηο ηεο 29.10.1996 γηα ην πνζφ ησλ 38,5 

εθαη. δξαρκψλ, δ) απφθαζε κε αξ. 3596/1997 ηνπ Μνλ. Πξση. Αζελψλ γηα 



αλαθνπή ηνπ Β. Μπνρψηε (παξειείθζε αλαθνξά ζην Γήκν), κε ηελ νπνία 

κεηαξξπζκίδεηαη ην 57/96 πξσηφθνιν, ζε πνζφ ησλ 4.410.000 δξαρ. γηα ην 

Γήκν, θαη 1.344.000 δξαρ. γηα ην Β. Μπνρψηε, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

8466/27.5.1998 πξνο ην λνκηθφ ζχκβνπιν Γ. Σζαξνχρα γηα παξαιεθζείζα 

αηνκηθή εηδνπνίεζε, ζη) απάληεζε ηεο 9.6.1998 Γ. Σζαξνχρα πξνο ην Γήκαξρν 

κε αξ.πξ. 9245/10.6.1998 ρσξίο εηζήγεζε, γηα ιήςε απφθαζεο, δ) αλαθνπή ηεο 

18.6.1998 ηνπ Γήκνπ, θαηά ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο γηα πνζφ 4.568.760 δξρ., 

κε αξ.θαη. 6677/24.6.98, ε) αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο 19.6.1998 κε αξ.θαη. 9498/ 

1998 ηεο πην πάλσ αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, ζ) έγγξαθν ηνπ Γ. Σζαξνχρα ηεο 

24.6.1998, πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 10336/29.6.1998 γηα ηελ θαηάζεζε ησλ 

δηθνγξάθσλ θαη ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 1/ 3 ηνπ πνζνχ, η) γλσκνδφηε-

ζε ηεο 12.4.2000 ηνπ δηθεγφξνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε (ηνλ είρε πξνζιάβεη ν Αι. 

Αινχθνο) πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 7485/13.4.2000, κε ηελ νπνία δειψλεη 

φηη ε πην πάλσ αλαθνπή ζα απνξξηθζεί, θαη γη απηφ λα παξαηηεζεί ν Γήκνο,  ηα) 

εηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, γηα θαηαβνιή πνζνχ, ρσξίο 

πξνζαπμήζεηο, ηβ) εηζήγεζε Οηθ. Τπ. ζηε Γεκ. Δπ. ηεο 19.5.00 γηα παξαίηεζε. 

 

   Α Τ Θ Α Η Ρ Δ Σ Ο    Ε Δ Φ Τ Ρ Ο   

  Α‘  θ ά ζ ε   - Κ α η ε δ ά θ η ζ ε Φεβξνπάξην 1998 

Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Γελ έρνπλ ζσζεί ζρεηηθά έγγξαθα γη απηή. 

Σν θέληξν ΕΔΦΤΡΟ μεθίλεζε κε δχν νηθίζθνπο 4 Υ 4= 16 θαη έθηαζε 200 η.κ. 

Απφ ην 1995 είρε ραξαθηεξηζηεί παξάλνκν θαη απζαίξεην απφ ηελ Πνιενδνκία 

Αξγπξνχπνιεο, θη ν Αι. Αινχθνο ηφηε (1995) νξγάλσλε ζπγθεληξψζεηο δηακαξ-

ηπξίαο θαηνίθσλ θαηά ηνπ Α.Αξγπξίνπ, δηφηη ν ηειεπηαίνο ππνζάιπεη ηελ παξα-

λνκία θιπ. Σν 1996 φκσο, ελψ γλψξηδε φηη είλαη παξάλνκν, ςήθηδε ηελ παξα-

ρψξεζή ηνπ ζηελ ΔΡΓΟΣΔΡ-θαη νπζία ζην Βι. ηαζνθσζηφπνπιν (βι. θεθά-

ιαην γηα «αλάπιαζε» παξαιηαθήο δψλεο). Καηά ηελ εκέξα ηεο θαηεδάθηζεο ηε 

12.2.1998 απφ ηε Ννκαξρία, ήκνπλ παξψλ (φπσο θη Αι. Αι., ν Αξγ.Αξγπξίνπ 

είρε αξξσζηήζεη θαη πάεη ζην γηαηξφ), θαη κάιηζηα παξεπξηζθφηαλ θαη έλα 



θαλάιη ηειεφξαζεο (δελ ζπκάκαη, πνηάο)θαη καο δεηήζεθε θαη θάλακε δειψζεηο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο εθεκεξίδεο πνπ αθνινπζνχλ, νη θαηεδαθίζεηο ηνπ 

ΕΔΦΤΡΟΤ θαη άιιεο, είραλ πξναλαγγειζεί απφ ηε Ννκαξρία/ Πνιενδνκία.  

Β.-ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΊΑ: α) έλζηαζε Α. Αληχπα πξνο ηε Πνιενδνκία 

ηεο 26.6.1995 γηα ηελ αθχξσζε ηεο 127/28.4.1995 έθζεζεο απηνςίαο, β) αίηεζε 

Α. Αληχπα ηεο 26.6.1995 ζην ηΔ, θαηά ηνπ κε αξ. 12/1995 πξσηνθφιινπ θαηε-

δάθηζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, γ) αίηεζε ηνπ Α. Αληχπα ζηελ Δπηηξνπή Αλα-

ζηνιψλ ηνπ ηΔ,απφ 26.6.1995 γηα ηελ αθχξσζε ησλ άλσ πξάμεσλ, α) απφθα-

ζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ κε αξ. 364/9.7.1998 (γηα αίηεζε θαηά ηνπ 

κε αξ.12/1.6.1995 Πξση.Καηεδαθ. Απζαηξέησλ), απνξξίπηεη ιφγσ θαηεδάθηζεο. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΑΤΓΖ 8.7.1997 Καηεδαθίζεηο ζηελ παξαιηαθή απφ 

επηέκβξην (κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη θαη ν ΕΔΦΤΡΟ), 13.2.1998 Καηεδαθί-

ζηεθε θαη άιιν απζαίξεην Ο Εέθπξνο ήηαλ … απζαίξεηνο – θαη θσηνγξαθία, β) 

ΠΡΧΣΖ Φεβξνπάξηνο 1998 Άξρηζαλ ηα φξγαλα ζηα παξαιηαθά, Ηνχληνο 1998, 

Αι. Αινχθνο, Ζ ζάιαζζα ηνπ Αιίκνπ δελ είλαη μέθξαγν ακπέιη, ΣΟ ΒΖΜΑ 26.7. 

1998 Οη ρεηξνβνκβίδεο, νη «εηαηξίεο» θαη ηα ζπκθέξνληα, Ζ «καθία ησλ 

παξθαδφξσλ» πάεη παξαιία. 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: κία θσην γηα απζαίξεην ΕΔΦΤΡΟ (λνκίδσ Α‘ θάζε), έμε 

θσην ΕΔΦΤΡΟΤ ζε άιιε θάζε (ίζσο δεχηεξε), δελ έρσ ζεκεηψζεη. 

«Παξέκβαζε»: θ.23-24 ΗνπλΗνπι. 1995. 

  

  Β‘  θ ά ζ ε  - Κ α η ε δ ά θ η ζ ε  Ηνχιηνο 1999  

 ρφιηα: Ο ΕΔΦΤΡΟ ηνλ Ηνχλην 1998 «θαηαζθεπάζηεθε» θαη πάιη κε 

θαιάκηα θιπ, θαη ηειηθά ην «έθιεηζε» ν Α.Αξγπξίνπ ην επηέκβξην 1998, δειαδή 

αθνχ ιεηηνχξγεζε φιν ην Καινθαίξη, θαη, κε ην ηέινο ηεο ζαηδφλ, σο θαη ηηο πα-

ξακνλέο ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, γηα λα «δηθαηνινγεζεί» ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ. 



 Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: α) Αίηεζε ηνπ Αληξέα Αληχπα ηεο 12.5.98 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7544/12.5.1998 πνπ απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ην Γ, 

γηα ην «38ν ζέκα» επφκελεο ζπλεδξίαζεο, γηα έγθξηζε δηακφξθσζεο ρψξνπ, β) 

Γειηίν ηχπνπ 14.5.1998 ηεο Αλαλεσηηθήο/Αι.Αινχθνπ, κε θαηαγγειία ηνπ δε-

κάξρνπ Αξγ.Αξγπξίνπ, γ) απφθαζε 215/10.6.1998 Γ κε ζέκα «πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο ζηε κε αξ.πξ. 8509/27.5.98 αίηεζε ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ΑΔ πνπ 

αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ ρψξνπ ζηε ζέζε ΕΔΦΤΡΟ (Β‘ αιίπεδν 

έλαληη αξ.79 Λ. Πνζεηδψλνο-Γήκνο Αιίκνπ» γηα ηνπνζέηεζε νκπξειιψλ ζηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα θνπβνχθιηα θιπ (ΤΠΔΡ 10, ΚΑΣΑ ν Αξ.Θσκ., νη δ.ζ. ηεο 

Αλαλεσηηθήο/Αινχθνπ «είραλ απνρσξήζεη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο», 

(ζεκ= δειαδή ΔΝΧ ζηα ιόγηα δηακαξηύξνληαλ/βι.δειηίν ηύπνπ πην πάλσ, γηα 

ιόγνπο αληηπνιηηεπηηθνύο, ελόςε ησλ εθινγώλ, ΘΔΜΗΚΑ ΓΔΝ θαηαςήθηδαλ, 

ΑΛΛΑ απνρσξνύζαλ!!, γηα λα ηα έρνπλ θαιά κε όινπο!! θαη ην πεδίν ειεύζεξν 

εάλ θέξδηδαλ ηηο εθινγέο!!), δ) έγγξαθν Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο  κε αξ.πξ. 

6118/ 1343/17.6.1998 πξνο Αλδξέα Αληχπα, κε αξ.πξ. 10901/7.7.1998 ηνπ 

Γήκνπ, γηα επηηξεπφκελεο εξγαζίεο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ε) Γηεχζπλζε 

Πνιενδνκ. Αξγπξνχπνιεο, Έθζεζε απηνςίαο ηεο 19.6.1998 «κεηαιιηθέο θαη 

μχιηλεο θαηαζθεπέο, νκπξέιιεο» θιπ, κε ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα (άιιε ηεο 

17.6.1998 αθνξά ηε ΦΑΝΣΑΗΑ), ζη) έγγξαθν Γ/λζεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 

8342/2010/38/ 19.6.98 πξνο Α.Σ. θαη Γήκν κε αξ.πξ. 10904/7.7.98, γηα δηαθνπή 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ κε ζπλεκκέλε ηελ έθζεζε απηνςίαο 19.6.1998, δ) έγγξα-

θν Α.Σ. Παιαηνχ Φαιήξνπ κε αξ.πξ. 1020/7512/ 35/26.6.1998 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 10333/29.6.1998 «Λεηηνπξγία ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟΤ ΕΔΦΤΡΟ ζην παξα-

ιηαθφ ρψξν, κε αίηεκα πιεξνθνξίεο γηα πνηα θηίζκαηα κε ηε κε αξ.28/98 

απφθαζε ηεο Γ.Δ. ρνξεγήζεθε ε κε αξ.πξ. 8645/10.7.1995 άδεηα ίδξπζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θιπ, κε ζπλεκκέλα δ1) έληππν ζήκα Κ.Λ.Πεηξαηά πξνο ηνλ 

Δηζαγγειέα, κε αξ.πξ. 10326/29.6.98 ηνπ Γήκνπ, γηα δηαπηζηψζεηο απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ, δ2) έληππν ζήκα ΚΛΠ πξνο ηνλ Δηζαγγειέα, (Γήκνο αξ.πξ. 

10326/29.6.1998), δ3) έγγξαθν Πνιενδνκίαο (βι.άλσ) γηα δηαθνπή νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ, κε αξ.πξ. 10330/29.6.1998 Γήκνπ, δ4) έθζεζε απηνςίαο 19.6.1998 

θαη άιια έγγξαθα, ε) έγγξαθν Α.Σ.Παι. Φαιήξνπ κε αξ.πξ.1020/7512/38-β/ 



2.7.1998 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.11826/24.7.98 θαη Α. Αληχπα, κε «Βεβαίσζε 

παξάβαζεο πνπ απνηειεί ιφγν επηβνιήο δηνηθεηηθήο θχξσζεο», ζ) αίηεζε Αξ. 

Θσκφπ. θαη Υξήζηνπ ηεθαλάθε πξνο δήκαξρν θαη Πξφεδξν, κε αξ.πξ. 11872/ 

27.7.1998 γηα ηελ έθδνζε ησλ κε αξ. 363 θαη 364/1998 απνθάζεσλ ηνπ Σκήκα-

ηνο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, κε ηηο νπνίεο απνξξίπηεηαη αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ Α. 

Αληχπα θαη δηαηάζζεηαη ε θαηεδάθηζε, γηα δηαπηζηψζεηο πξφζζεησλ παξαλν-

κηψλ θαη απζαηξεζηψλ θιπ, θαη αίηεκα ηηο άκεζεο ελέξγεηεο θαη ηε ζπδήηεζε ζην 

Γ, η) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 12122/ 30.7.98 πξνο Α. Αληχπα γηα έθθξαζε 

απφςεσλ ηνπ, ηα) έγγξαθν Γηνηθεηηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ κε αξ. πξ. 12126/ 

30.7.1998 πξνο ην Γήκαξρν γηα άκεζε ζπδήηεζε ζην Γ γηα αλάθιεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζθξάγηζε ηνπ ΕΔΦΤΡΟΤ, ηβ) απφθαζε Γ κε αξ. 240/ 30.7.98 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο (επί) ηνπ κε αξ. πξ.12126/ 30.7.98 

εγγξάθνπ ηεο Γηνηθ. Τπεξεζίαο, ηβ) έγγξαθν Σκήκαηνο Τγεηνλ.Διέγρνπ κε αξ. 

πξ. 15842/657/30.7.1998 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12137/31.7.1998 θαη άιινπο, 

γηα ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο θιπ., ηγ) απφθαζε Γ 242/ 1.9.1999 κε 

ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζθξάγηζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

Kalua, Sabbia, ΕΔΦΤΡΟ», ηδ) ΓΖΑ-Αξγπξίνπ, δειηίν ηχπνπ ηεο 9.7.1999 

πξνο «φια ηα ΜΜΔ» κε ζέκα «Καη ηα ΜΜΔ ζχκαηα παξαπιεξνθφξεζεο», κε 

ηνλ ηζρπξηζκφ φηη μειψζεθαλ απφ ηνλ Αι.Αι. δχν νηθίζθνη ΔΝΧ παξακέλνπλ ηα 

Sabbia, Kaluha, θπιάδηθν VIP θιπ, ηε) Ζ ΑΤΓΖ ηεο 19.8.1999 άξζξν Αξ. 

Θσκ., κε ηίηιν «Σψξα πνπ θαηαιάγηαζε ν ηειενπηηθφο ζφξπβνο, Σα λπρηεξηλά 

θέληξα ηεο παξαιίαο (κε επζχλεο «γηα ην ΤΠΔΥΧΓΔ, γηα ην ΔΑΚΝ Άγηνο 

Κνζκάο, γηα ηνπο δήκνπο»). 

 Β.-  ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: Απφθαζε 364/98 απνξξίπηεη ιφγσ ηνπ φηη 

νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν (γηα αίηεζε ηεο 

11.2.1998, ε νπνία  ειιείπεη, θαη ε νπνία ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ κε αξ. 14/9.12.97 

Πξσηνθφιινπ Καηεδάθηζεο απζαηξέησλ),θαη 363/1998 δηφηη έρνπλ θαηεδαθηζηεί. 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΑΤΓΖ 17.7.1998 Καηεδαθίδεηαη ν Εέθπξνο, 8.9.1998 

Διεχζεξε ε απζαηξεζία ζηε Παξαιία;; (θαη κε δειψζεηο κνπ), ηεο 17.7.1999 Γηα 

θαθνχξγεκα παξαπέκπνληαη νη θνπζθσηνί ηνπ «Πξίβηιεηδ», ηεο 29.7.1999 



Αληεπίζεζε «παξάλνκσλ» ζηελ παξαιία, ην ηΔ κεηαθέξεηαη ε δηακάρε 

δήκσλ θαη λπρηεξηλψλ θέληξσλ ηεο παξαιηαθήο, ηεο 19.8.1999 άξζξν Αξ. Θ., 

κε ηίηιν «Σψξα πνπ θαηαιάγηαζε ν ηειενπηηθφο ζφξπβνο, Σα λπρηεξηλά θέληξα 

ηεο παξαιίαο (κε επζχλεο «γηα ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ην ΔΑΚΝ Άγηνο Κνζκάο, ηνπο 

δήκνπο»), Σνπηθή Δπηθνηλσλία 14.3.1998 Μπνπιληφδεο ζηα κπνπδνχθηα, 

Άγλσζηε, κε δηαθήκηζε ηνπ ΕΔΦΤΡΟΤ, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 18.7.1998 

Καηεδαθίδνληαη ηα ππφινηπα απζαίξεηα ηνπ «Εέθπξνο», ηεο 17.7.1999 Πηζηφο 

ζηελ πνιηηηθή ηνπ ν δήκαξρνο Αιίκνπ Αι.Αι. άξρηζε Ξήισκα ζηελ παξαιία κε 

ηελ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ νηθίζθσλ, ηεο 24. 7.1999 Ζ δεκνηηθή αξρή Αιίκνπ 

δηαηξαλψλεη ηελ απφθαζή ηεο γηα κηα «Καζαξή» παξαιία φπνπ δελ ζα θπξηαξ-

ρεί ε παξαλνκία θαη απζαηξεζία, ηεο 7.8.1999 Μεηά ην Γήκν Αιίκνπ θαη άιινη 

δήκνη ηεο παξαιίαο βξίζθνληαη ζε ζέζε κάρεο, θαηά ησλ παξάλνκσλ θαη 

απζαίξεησλ λπρηεξηλψλ θέληξσλ,  GO ΝΟΣΗΑ Ηνχιηνο (1998) κε ε1) ζηελ πξψηε 

ζειίδα θσηνγξαθία ησλ Αξγ. Αξγπξίνπ, Φψθεο Μαξάδνγινπ-νθηαλνπνχινπ, 

Γηψξγνπ Σζηηζάλε, Φσηεηλήο Αξγπξίνπ, θαη, ε2) νινζέιηδε δηαθήκηζε ζηελ 

ηειεπηαία ζειίδα, «ΕΔΦΤΡΟ Beach Bar Παξαιία Αιίκνπ»,  Παξέκβαζε ζηνλ 

Αιηκν Ηνχι-Απγ. 1998 ΕΔΦΤΡΟ Παξαλνκίεο ρσξίο ηέινο, ΓΝΧΜΖ Γεθέκβξηνο 

1998 Απζαίξεην θαη θαηεδαθηζηέν θάζε θηίζκα ζηηο αθηέο, θαη, δ1) ε αλαθεξφκε-

λε απφθαζε 4543/1998 ηΔ, πνπ δηθαηνινγεί ηνλ ηίηιν γηα «.. θάζε θηίζκα…», 

Απγ-επη. 1999 Λνπθέην ζε παξαιηαθά θέληξα ζε Διιεληθφ, Άιηκν θαη Βνχια, 

ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Φεβξνπάξηνο 2000 ηΔ Παξάλνκα ηα ιηκαλάθηα θαη ηα 

αγθπξνβφιηα, Ηνχιηνο 1999 Σν «Ηζάθε» (= θέληξν δηαζθέδαζεο ηνπ Βι. ηαζν-

θσζηφπνπινπ) βξήθε ηελ Ηζάθε ηνπ!!, Αχγνπζηνο 1999 Ο Υξ. Κνξηδίδεο δεηά 

ηελ παξέκβαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ γηα ηα λπρηεξηλά, επηέκβξηνο 1999 Τπα-

λαρσξεί ν δήκαξρνο Διιεληθνχ γηα ηα λπρηεξηλά θαηαγγέιεη ε αληηπνιίηεπζε ηνπ 

Γήκνπ,  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 6.7.99 Ομχηαηεο αληεγθιήζεηο ζην Γ Αιίκνπ, ηεο 9.9.99 

Ο δήκαξρνο Αιίκνπ Αι.Αι., Κήξπμε πφιεκν ζηελ αζπδνζία θαη ηε παξαλνκία, 

ηεο 12.7.1999 Ζ δεκνηηθή αξρή Αιίκνπ ζέηεη ηέξκα ζηελ παξαλνκία, Γθξέκηζε 

ηα απζαίξεηα ζηελ παξαιία ν Αινχθνο, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 10.7.1999 Έπεζαλ 

νη παξάγθεο ζην θχκα, ηεο 22.7.1999 Κέληξα Παξαιίαο: Έξεπλα έπεηηα απφ 

δειψζεηο γηα κίδεο, Σν «ινπθέην» έθεξε ηνλ Δηζαγγειέα, ηεο 26.7.99 Κιείλνπλ 



φια ηα θέληξα ζην «θχκα» απφ ην 2001 θαη κεηά, Γεληθφ ινπθέην ζηελ 

παξαιηαθή, ΔΘΝΟ ρσξηο εκεξ/λία Να θαζαξίζεη ε παξαιία, ηεο 22.7.1999 

Απνθαιχςεηο, ζπάεη ε νκεξηά ζηελ παξαιία, ρσξίο εκ/λία, Καξραξίεο … (Α.Γ.= 

Αληψλεο Γειιαηφιιαο), ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 26.7.98 Οη ρεηξνβνκβίδεο, νη «εηαηξίεο» 

θαη ηα ζπκθέξνληα, Ζ καθία ησλ παξθαδφξσλ ζηελ παξαιία, ηεο 8.5.1999 

Μπαξ θαη λπρηεξηλά θέληξα ηνπ Πεηξαηά, Έθξεμε δσήο ή αλαβίσζε λέαο 

Σξνχπαο; (ελλνεί: Σξνχκπαο;;, ηεο θαθφθεκεο ζπλνηθίαο ηνπ Πεηξαηά;;), ηεο 

10.7.1999 Καηεδάθηζε απζαηξέησλ ζηελ πιάδ Αιίκνπ, θαη, Απμάλνληαη ηα 

λπρηεξηλά θέληξα θαη κεηψλνληαη νη έιεγρνη ησλ αζηπλνκηθψλ, ηεο 25.7.1999 

Αλάκεζα ζηηο θαηαγγειίεο γηα «βαξηέο ζαθθνχιεο κε ρξήκαηα» θαη ζηηο 

εμαγγειίεο δεκάξρσλ θαη ππνπξγψλ γηα «θάζαξζε» Κξαηηθά ηα απζαίξεηα θαη 

παξάλνκα καγαδηά, ρσξίο εκ/λία, Ζ δηαπινθή θαη ην χπνπην παηρλίδη κε ηα 

καγαδηά ηεο λχρηαο, ΣΑ ΝΔΑ ρ.ρ. Καθέο δίπια ζην θχκα-Εέθπξνο), ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΧΡΑ 27.7.1999 Σα καγαδηά πνπ θιείλνπλ απιψο … αλαζρεκαηίδνληαη Με ηίπν-

ηα δελ πέθηεη ε «θπβέξλεζε» ηεο λχρηαο, Ο (παξα) θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ ζθφηνπο, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηνχιηνο 1999 Privilege ζεκαίλεη 

πξνλφκην. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ ην «πξνλφκην» είλαη λπρηεξηλφ θέληξν;;, 

επηζηνιή Αξ.Θσκ. ηεο 19.8.1999 (ζπληνκεπκέλν θείκελν ηνπ άξζξνπ ηεο 

ΑΤΓΖ ηεο 19.8.99) πξνο ηνλ θ. Κνληαξίλε (δελ έρσ ην θχιιν, δελ γλσξίδσ εάλ 

δεκνζηεχηεθε),  ρσξίο εκ/λία Καη ηα λπρηεξηλά θέληξα ην βηνιί ηνπο, Αχγνπζηνο 

1999 Ο ηφο …ηνπ ζθξαγίζκαηνο ρηχπεζε ηα λπρηεξηλά θέληξα! Ζ παξαιία 

κεηαθνκίδεη, ρσξίο εκ/λία, Υξ. Κνξηδίδεο Να παξέκβνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία 

θαη λα θχγνπλ ηα λπρηεξηλά απφ ηελ παξαιία ηνπ Αγίνπ Κνζκά, ρσξίο εκ/λία, Ζ 

Τπ. Δζσηεξηθψλ ζπκθσλεί (κε ηνπο δήκνπο πνπ έθιεηζαλ ηα θαηαζηήκαηα). 

Καη: ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., κε αλαθνξά ζε 6.7.1999 (άξα κεηαγελέζηεξε) 

«Καληηλν-ηξηθπκίεο … ζηελ παξαιία Αιίκνπ» (κε θσηνγξαθία) γηα θαληίλα πνπ 

είρε ζηεζεί 100 κ. απφ ην ΟΣΡΗΑ, ηελ νπνία έθιεηλε ν Γήκνο, θαη δέθα θσηφ 

ηεο Καληίλαο κε ζπλζήκαηα δηακαξηπξίαο θαη θαηαγγειίεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, 

γηα πνιιά. 

 



  Γ‘  θ ά ζ ε  - Κ α ηε δ ά θ η ζ ε   Οθηψβξηνο 2003 

 Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: α) αίηεζε Αξ.Θσκ. θαη Αλδξέα Κνλδχιε 

ηεο 3.7.2003 πξνο ην δήκαξρν, κε αξ.πξ. 15337/4.7.2003, γηα ηελ αλάδπζε ηελ 

πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ ζέκαηνο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θιπ, κε επηζχλαςε 

ηεο απφθαζεο 364/1998 ηΔ, β) αίηεζε ηνπ Κσλ/λνπ Νηνβιέηε γηα ρνξήγεζε 

άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο (ζπλάπηεηαη θαη «βεβαίσζε 

θαηαιιειφηεηαο θηλεηήο θαληίλαο» ηνπ Σκεκ. Τγεηνλ. Διέγρνπ) σο εηζήγεζε ζην 

Γ γηα ηελ απφθαζε 370/21.7.2003, γ) ζθαξίθεκα απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη 

φηη ππάξρνπλ (φρη ζηελ πιάδ, αιιά ζην δηακνξθσκέλν παξάδξνκν ηεο ι. 

Πνζεηδψλνο, δίπια ζην άγαικα αξάθε) ηξία θηφζθηα κε ηέληα, θαζίζκαηα θιπ. 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 31.7.2003 Απζαίξεηα, ζηνλ 

Άιηκν ρηέο ν Κψζηαο Καξακαλιήο . . . β)ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 19.9.2003 Γηαηί δελ 

θαηεδαθίδεηε ην Εέθπξν θ. Μαληδνπξάλε, ηεο 8.10.2003 Βαξχηαηεο θαηαγγειίεο 

Αινχθνπ θαηά Μαληδνπξάλε, γ) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, επηέκβξηνο 2003 

«Καιψο ηνλ, ην Εέθπξν (κε θσηνγξαθία), θαη ζει. 18 Πξνζθπγή Ησάλλε Πέηζα 

θαη Θαλάζε Οξθαλνχ γηα ην ΕΔΦΤΡΟ. . .- 

 Γ.- Γχν θσηνγξαθίεο ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ.  

 

ΠΑΡΑΛΗΑ – ΤΜΒΑΖ ΔΟΣ / ΦΑΟΤΛΑ – ΦΗΛΗΠΠΟΤ  

 Α.- ΔΟΣ – ΓΖΜΟ: α) αίηεζε Παλ. Φαζνχια θαη Νηθ. Φηιίππνπ ηεο 19. 

12.1995 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 17923/20.12.1995, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

79/4.3.1996 απφθαζε ηνπ Γ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηνχλ ηα ζρέδηα ηνπο «γηα 

ηε δεκηνπξγία πξφηππνπ ρψξνπ άζιεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ΔΟΣ Αιίκνπ» θαη 

παξαθαινχλ «γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πξνο ζχλαςε ζπκβνιαίνπ κε 

ηνλ ΔΟΣ, απφ ηνλ νπνίν έρνπκε εμαζθαιίζεη ηε ζχκθσλε γλψκε κε απφθαζε 

ηνπ Γ…», κε ζπλεκκέλα α1) ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ζέκα «Δγθαηάζηαζε 

πξφηππνπ αζιεη. θέληξνπ», α2) ζθαξίθεκα ηεο «ρεξζνλήζνπ» (ζηελ Αθηή ηνπ 

ΔΟΣ) φπνπ ζα εγθαζίζηαην, α3) Πξνο ηνλ ΔΟΣ, Σερληθή έθζεζε, ρσξίο εκ/λία, 



α4) αίηεζε ησλ Φαζνχια-Φηιίππνπ πξνο ηνλ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 972/27.3.1991 κε 

ηελ νπνία δεηνχλ παξαρψξεζε γηα 25 ρξφληα ηκήκαηνο ηεο πιάδ/αθηήο Αιίκνπ, 

α5) αίηεζε ησλ Φ-Φ ηεο 27.3.1995 πξνο ηε Γελ. Γξακ. Αζιεηηζκνχ, ππφςε θ. Γ. 

Βαζηιαθφπνπινπ, κε αξ.πξ. 1292/28.3.1995, κε ηελ νπνία, αθνχ ππνβάινπλ 

αληίγξαθν ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ ΔΟΣ, δεηνχλ ηε ζπλαίλεζή ηεο Γ.Γξ., α6) 

έγγξαθν ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ κε αξ.πξ. 1292/28.3.1995 πξνο ην Γ.Γ. ΔΟΣ, κε 

ηελ νπνία «ζέισ λα ζαο γλσξίζσ φηη φρη κφλν ζπκπαξίζηακαη αιιά θαη ζπκθσ-

λψ απφιπηα κε ην αίηεκά ηνπο». Με ηελ 76/1996 δεηήζεθε ε κε ιήςε ζρεηηθήο 

απφθαζεο  απφ ηνλ ΔΟΣ, β) εηζήγεζε ηεο 17.11.1998 ηνπ δεκάξρνπ Αξγ.Αξγ. 

πξνο ην Γ, γηα έθηαθην ζέκα ζην Γ. ηεο 18.11.1998, κε «ζέκα Φαζνχια» κε 

ηελ νπνία,ιφγσ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δεκνζηεπκάησλ φηη ππνγξάθηεθε ζχκβα-

ζε απφ ηνλ ΔΟΣ, δεηείηαη ε επαλαβεβαίσζε ηεο 76/96 «εληζρχνληαο ηε δπλαηφ-

ηεηα ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ κε θάζε 

λφκηκν κέζν, ελεκεξψλνληαο παξάιιεια ηελ θνηλή γλψκε», γ) πξφζθιεζε γηα 

ζπλέληεπμε ηχπνπ ηνπ δεκάξρνπ ηε 10.12.1998, κε ζέκα «Σν ζθάλδαιν Βάζσο 

Παπαλδξένπ – Φαζνχια-Φηιίππνπ ζηελ Παξαιία Αιίκνπ», δ) αίηεζή κνπ ηεο 

16.11.1998 πξνο ην ηνλ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 4914/18.11.98 κε ηελ νπνία «δεηψ λα 

κνπ ρνξεγήζεηε αληίγξαθα ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΓ.ΔΟΣ κε αξ.516078/11.5. 

1998, ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθηεθε … σο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν 

θαη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, κε ην νπνίν παξαρσξήζεθε ζηνπο Παλ. Φαζνχια 

θαη Νηθ. Φηιίππνπ, έθηαζε 4.850 η.κ. ζηελ Παξαιία Αιίκνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ… είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζην Γήκν Αιίκνπ»,  

γ) αίηεζή κνπ ηεο 29.1.1999 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 1422/1.2.99 κε ηελ νπνία 

δεηψ βεβαίσζε φηη είκαη δεκ.ζχκβ. απφ ην 1983 έσο ην 1998, δηφηη πξνθνξηθά 

ΑΡΝΟΤΝΣΟ λα κνπ ρνξεγήζνπλ ηα αληίγξαθα, δ) βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 1668/5.2.1999 κε ηελ νπνία βεβαηψλνληαη ηα πην πάλσ, ηελ νπνία πξνζθφ-

κηζα ζηνλ ΔΟΣ, κε λέεο δηακαξηπξίεο, γηα ηε ΜΖ ρνξήγεζε, ε) επηζηνιή κνπ ηεο 

10.2.1999 πξνο ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ κε ηελ νπνία δηακαξηχξνκαη γηα ηε κε 

ρνξήγεζε ησλ εγγξάθσλ, ζη) επηζηνιή κνπ ηεο 6.5.1999 πξνο ηελ ΑΤΓΖ κε 

λέεο δηακαξηπξίεο (είραλ πεξάζεη ΔΞΖ κήλεο!! θαη άπεηξεο επηζθέςεηο κνπ), θαη, 



θείκελφ κνπ κε ηίηιν «ρεηηθά κε ηελ Παξαιία Αιίκνπ – Π.Φαζνχιαο-Ν. Φηιίπ-

πνπ»,  δ) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 527423/26.7.1998 (νξζφ=1999) πξνο ηνλ 

Αξ.Θ., κε ζέκα: «Υνξήγεζε αληηγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθκίζζσζε ρψξνπ 

4.850 η.κ. εληφο ηεο Αθηήο Αιίκνπ ζηνπο Ν.Φηιίππνπ θαη Π.Φαζνχια, ζε 

πνιίηε» κε ηελ νπνία «ζαο ρνξεγνχκε αληίγξαθν ηεο κε αξ. 516078/11.5.1998 

απφθαζεο ΓΓ/ΔΟΣ πνπ αθνξά ζχλαςε κίζζσζεο κεηαμχ ΔΟΣ θαη Π.Φαζνχια-

Ν. Φηιίππνπ, θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ηνπνγξαθηθνχ… Αληίγξαθν ηεο απφ 9.6. 

1998 ζχκβαζεο κίζζσζεο ρψξνπ 4.850 η.κ. …ΓΔΝ δπλάκεζα λα ζαο ρνξεγή-

ζνπκε γηαηί ην πεξηερφκελφ ηεο αθνξά θαη ην ζπκθέξνλ ησλ αληηζπκβαιινκέ-

λσλ θαη ΓΔΝ κπνξεί λα απνθαιχπηεηαη ζε ηξίην. . . .Αλεμάξηεηα απφ ηα 

παξαπάλσ, έρνπκε ηελ άπνςε φηη ην ΔΝΝΟΜΟ ΤΜΦΔΡΟΝ πνπ επηθαιείζηε, 

ΑΝΖΚΔΗ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην σο ΟΡΓΑΝΟ ηνπ Γήκνπ, θαη ΟΥΗ ζε δεκνηηθφ 

ζχκβνπιν», ΖΜΔΗΧΖ: Ζ πιεηνςεθία ηνπ Γ (= Αι.Αι.) όκσο αξληόηαλ λα 

ιάβεη ηέηνηα απόθαζε, ε) δχν έγγξαθα ηεο Β‘ Δθνξείαο Πξντζηνξηθψλ αξραην-

ηήησλ, ε1) κε αξ.πξ. 6608/11.1.99 θαη πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 868 (θαλέλα 

άιιν ζηνηρείν δελ δηαθξίλεηαη) κε ραξαθηεξηζκφ 20.1.1999, κε ηελ νπνία «… ε 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάπιαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Αθηήο Αιίκνπ ΘΑ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ θαηά ηελ άπνςή καο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πεξηνρή . . . (ε 

Τπεξεζία) ΓΔΝ εγθξίλεη ηηο πεξηγξαθφκελεο ζην ζέκα εξγαζίεο», θαη ε2) κε 

αξ.πξ. 1809/26.4. 99, θαη πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 8203/19.5.1999 κε 

ζέκα «Αλάπιαζε αζιεηηθψλ ρψξσλ θαη δεκηνπξγία θπιηθείνπ ζηελ Αθηή Αιίκνπ 

απφ ζχκβαζε κίζζσζεο κεηαμχ ΔΟΣ θαη ησλ ηδησηψλ θ.Π.Φαζνχια-Ν. Φηιίπ-

πνπ», κε ηελ νπνία «…ηεο ζπλεκκέλεο ηερληθήο έθζεζεο κε ηελ νπνία καο 

θάλεηε γλσζηφ φηη νη επεκβάζεηο ζηνλ ππφ δηακφξθσζε ρψξν ζα είλαη 

επηθαλεηαθέο (επηζηξψζεηο θαη θχηεπζε δέλδξσλ) θαη φηη δελ ζα εκπνδίδεηαη ε 

ειεχζεξε πξνζέγγηζε ηεο παξαιίαο . .  ΓΔΝ έρνπκε αληίξξεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο κειέηεο … κε ηνλ φξν λα παξαθνινπζήζεη ην 

ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ε αξκφδηα αξραηνιφγνο ηεο πεξηνρήο….»,  

 ζ) αίηεζε ησλ Υξ. ηεθ. θαη Αξ.Θσκ. ηεο 10.8.1999, πξνο ην Γήκν Αιί-

κνπ κε αξ.πξ. 13756/12.8.1999, σο εηζήγεζε γηα ηηο κε αξ.373/13.12.1999 



(αλαβιήζεθε) θαη 386/22.12.1999 απνθάζεηο ηνπ Γ, κε ηελ νπνία αθνχ εμηζην-

ξήζνπκε ηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπ ΔΟΣ, λα απαληήζεη ζηελ αίηεζή καο, θαη αθνχ 

αλαγλσξίδεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζην Γ, δεηάκε λα ππνβάιεη ν Γήκνο αίηεζε γηα 

ηελ παξνρή αληηγξάθσλ ζ1) ηεο ζχκβαζεο ησλ ΔΟΣ/Φηιηπ-Φαζνχια, ζ2) ηεο 

«νινθιεξσκέλεο κειέηεο» πνπ είραλ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ νη κηζζσηέο, 

θαη, ζ3) αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ή ηεο πξάμεο κε ηελ νπνία ε Σερλ.Τπ. ΔΟΣ 

θαη ε Ππξ.Τπ. ηεο κνλάδαο Αθηήο Αιίκνπ, ππνδεηθλχνπλ ηε λέα μερσξηζηή είζν-

δν γηα ηνπο εθκηζζνχκελνπο ρψξνπο, θαη λα ζπδεηήζνπκε ζην Γ., η) ζρέδην 

ηνπνζέηεζήο κνπ  γηα ηε 386/22.12.1999 απφθαζε Γ γηα Φαζνχια-Φηιίππνπ, 

κε δηακαξηπξία γηα ηε ΜΖ ζπδήηεζε ησλ αηηήζεψλ καο («έρνπκε ηε βεβαηφηεηα  

φηη θαίλεηαη λα ζεσξείηε πσο = θαιφο δ.ζ. είλαη ν αδξαλήο δ.ζ. ή ν ππάθνπνο 

δ.ζ.»), ηα) ηνπνγξαθηθφ ηνπ ΔΟΣ, κε ηίηιν «Παξαρψξεζε ρψξνπ θαη θηηξίνπ 

Α,Β,Γ ….Θ,Α», ζέζε Αιηκνο, ρξφλνο 6/1998 κε ππνγξαθέο πνπ καο δφζεθε, ηβ) 

απφθαζε ΔΟΣ κε αξ.πξ. 516078/11.5.1998 κε ζέκα «Απ επζείαο εθκίζζσζε 

ρψξνπ ζηε Παξαιία Αθηήο Αιίκνπ ζηνπο αζιεηέο Π.Φαζνχια θαη Ν. Φηιίππνπ», 

κε φια ηα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηγ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 386/22. 

12.99 ηνπ Γ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο ζηε κε αξ. 13756/12.8.1999 

αίηεζε ησλ δ.ζ. Υξ.η. θαη Αξ.Θσκ., πνπ αθνξά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο 

ηνλ ΔΟΣ θαη Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε θ. Φαζνχια-

Φηιίππνπ», λα δεηεζνχλ ηα πην πάλσ έγγξαθα, ηδ) «χκβαζε κίζζσζεο έθηα-

ζεο 4.850 η.κ. εληφο ηεο Τπεξεζίαο απηεπηζηαζίαο ηνπ ΔΟΣ Αθηή Αιίκνπ» ηεο 

9.6.1998 κεηαμχ ΔΟΣ θαη Φαζ-Φηι., ηε) ηνπνγξαθηθφ ηνπ ΟΡΑ γηα ηελ πεξηνρή. 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: 

ΣΤΠΟ ηεο Κπξηαθήο 25-26-27.12.1998 Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ παξαρσξεί 

έλαληη πηλαθίνπ θαθήο πέληε ζηξέκκαηα παξαιίαο ζηνπο αζιεηέο Φαζνχια-Φη-

ιίππνπ, Ση …γπξεχεη ε Βάζσ ζηνλ Άιηκν, ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν Ννέκβξηνο-

Γεθέκβξηνο 1998 Απφ ηνλ ΔΟΣ ζηελ πιάδ Αιίκνπ, Υαξηζηηθή παξαρψξεζε ζε 

Φαζνχια-Φηιίππνπ, 2 δηο θέξδνο ζε 12 ρξφληα – Άξλεζε ΔΟΣ γηα ζηνηρεία !!, 

ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Γεθέκβξηνο 1998 Ο δήκαξρνο Αξγ.Αξγ. αληηζηέθεηαη λα παξα-

κείλεη ε παξαιία ζηνπο δεκφηεο ηεο, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Γεθέκβξηνο 1998, 



θάλδαιν πξψηνπ κεγέζνπο ζηελ παξαιία Αιίκνπ, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ, ρσξίο 

εκ/λία, Πξνζθπγή θαηά ΔΟΣ γηα Φαζνχια, ηνπ Βαζ. Μπνρψηε (έδηλε δηπιάζην 

κίζζσκα θαη ηνπ αξλήζεθαλ), ΚΔΡΓΟ 2.11.1999 ΔΟΣ- Σελ θαηεγνξία ηεο 

απηζηίαο αληηκεησπίδεη ν πξψελ Γ.Γ. (=ΔΟΣ) Ν.θνπιάο, Γηθαζηηθή εκπινθή γηα 

κίζζσζε έθηαζεο ζε Φαζνχια-Φηιίππνπ, Ζ ΑΤΓΖ 30.12.2000 δεκνζίεπζε 

Ηζνινγηζκνχ ηεο «Γηαλλάθεο-Φαζνχιαο – Πάλαζινλ ΑΔ». 

«Παξέκβαζε»: θ. 48 ΝνεκΓεθ.1998, 49 ΗαλΦεβξ.1999. 

 

  Α Μ Μ Ο   -  Α Τ Θ Α Η Ρ Δ ΣΟ  ζηνλ αηγηαιφ 

 α) ΑΝΔΓΑ πξφζθιεζε ηεο Αληηπξνέδξνπ Μαξίαο Νεξνχηζνπ, κε αξ.πξ. 

3314/7.4. 2005, γηα ζπλεδξίαζε Γηνηθ.πκβ. ηελ 10.6.2005 κε ζέκα «πδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλα-

γθψλ ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Αιίκνπ» (ςεθίζηεθε απφ ηελ αληηπξφεδξν θαη ηελ 

πιεηνςεθία), β) αίηεζε ηεο 20.4.2005 ησλ ηακάηε Κνπινπιία θαη Παλαγηψηε 

εξεκεηάθε,πξνο ην ΝΟΑ κε αξ.πξ. 164, κε αίηεκα ηε ζπλαίλεζή ηνπ, ψζηε λα 

αηηεζνχλ απφ ηελ ΑΝΔΓΑ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξήζεθε 

(βι. πην πάλσ, 56 η.κ.) ζην ΝΟΑ, γηα ιεηηνπξγία επηρείξεζεο εζηηαηνξίνπ κε ηελ 

επσλπκία ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΜΜΟ ΔΠΔ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ γηα ην ΝΟΑ, γ) θείκελν- κλεκφλην γηα λα ζέζσ ζέκαηα «ΠΡΗΝ απφ 

ηα ζέκαηα Ζκεξ.Γηάηαμεο» ηνπ Γ ηεο 30.5.2005, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

«Καηαζθεπέο ζην Β‘ Αιίπεδν» -- θαηαζθεπάδνληαλ επί πιένλ θηίζκαηα ηνπιάρη-

ζηνλ 50 η.κ.(ην είρα ζέζεη σο ζέκα θαη ζην πξνεγνχκελν Γ), δ) Γλσκνδφηεζε 

ηεο Άλλαο Μαζηξνθάινπ –δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΑΝΔΓΑ, κε αξ.πξ. 

3283/30.5.2005 πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ Κσλ. Μαληδνπξάλε, 

θαη αθνχ θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία φηη ην θηίζκα ησλ 56,50 η.κ. βξίζθεηαη ζηνλ 

αηγηαιφ, φηη «Καη αθνινπζία πξνο φζα αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ ΓΔΝ είλαη 

δπλαηή ε ζχληαμε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο, δηφηη ΥΧΡΟΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΗ δελ 

ππφθεηληαη ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο», ε) Γλσκνδφηεζε ηνπ Β. Καπεξλάξνπ ηεο 

30.5.2005, πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ. πξ. 336/2005, θαη αθνχ θαηαγξάςεη ηα 



ζηνηρεία φηη ην θηίζκα ησλ 56,50 η.κ. βξίζθεηαη ζηελ αηγηαιίηηδα δψλε, θαηαιήγεη: 

«Καηά ζπλέπεηα ΓΔΝ θαζίζηαηαη ζχλλνκε ελέξγεηα ε ελδερφκελε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ ελ ιφγσ απζαηξέηνπ θηίζκα-

ηνο», ζη) έγγξαθν ηνπ ΝΟΑ κε αξ.πξ. 3312/7.6.2005 πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ, κε ηελ 

νπνία δεηνχλ εγγξάθσο ηε ρξήζε ηνπ θηίζκαηνο ησλ 56,50 η.κ. «γηα θάζε 

λφκηκε ρξήζε» (ΟΥΗ πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ Οκίινπ), δ) αίηεζε ηέθ. 

Γηακαληή (σο κέινπο Γ ΑΝΔΓΑ) θαη Αξ.Θσκ.(σο δ.ζ.) πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ θαη ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 3344/17.6.2005, γηα ηελ παξαρψξεζε πνπ εηνηκαδφηαλ θαη γηα 

ηε ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΝΝΟΗΑ ηεο απφθαζεο Γ 87/19.3.1996 (πνπ ειήθζε 

νκφθσλα, δηφηη ήηαλ θαηεγνξνχκελνη κέιε ηνπ Γ ηνπ ΝΟΑ, γηα ηα ζθάθε θιπ, 

δειαδή γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πιιφγνπ), κε ππελζχκηζε φηη ν η.Γηακ. έδσζε 

αξλεηηθή ςήθν, θαη κε έθθιεζε λα κε γίλεη ε παξαρψξεζε θαη λα κε γίλνπλ 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ θιπ, ε) Σνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηνπ 

Τπ. Οηθνλνκηθψλ-Κηεκ.Τπεξ. Πεηξαηά ηεο 7.7. 2005 κε ηίηιν «Καηαζθεπέο εληφο 

αηγηαινχ», ζ) εγγξάθνπ ηεο Κη.Τπ.Πεηξαηά κε αξ.πξ. 3109/ 25.7.2005 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ.18051/ δπζαλάγλσζηε εκεξ/λία, «Σνηρνθφιιεζε Πξσηνθφιινπ 

θαηεδάθηζεο (εξεκεηάθεο Παλαγ. θαη ΝΟΑ)» κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.15/25.7. 

2005 «Πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκάησλ» η) έθζεζε ειέγρνπ ηεο 

Κη.Τπ. Πεηξαηά ηεο 20.7.05 κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ζηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, 

θαη ηα) έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο κε αξ.πξ.7353/ 23.9.2003 πξνο ην 

Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα «Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο» ζην νπνίν δηαπηζηψλν-

ληαη θαηαζθεπέο κέζα ζηνλ αηγηαιφ,θαη ζπκπέξαζκα: «Δπεηδή ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο πνπ θαηέρεη ε δηεχζπλζε ηνπ θαη/ηνο ΓΔΝ αληαπνθξίλεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηεί ε …. Τγεηνλ. Γηάηαμε θαη επεηδή … 

ην θαηάζηεκα είλαη ζαλ λα ΜΖ δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη επεηδή νη 

ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (απνρεηεπηηθέο-πδξνδνηηθέο) δελ είλαη δπλαηφλ 

λα ειεγρζνχλ, παξαθαιείζζε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο, δηφηη ην ελ ιφγσ θαη/κα 

κπνξεί λα απνβεί ζε κεγάιν πξφβιεκα γηα ηε δεκφζηα πγεία». 

δ) απφθαζε 406/27.7.2005 κε ζέκα «Υνξήγεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο 

Κ.Τ.Δ. (θπιηθείν-αλαςπθηήξην-ζλαθ κπαξ) ηδηνθηεζίαο «ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΗΜΟ ΔΚ-



ΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΥΧΡΧΝ ΔΣΗΑΖ ΔΠΔ» ζηελ Παξαιία Β‘ Αιηπέδνπ Αιίκνπ», 

ΤΠΔΡ 14, ΚΑΣΑ 3=Αξ.Θσκ., Γ.Ληαθφπνπινο, Η.Πέηζαο, ΛΔΤΚΑ 2=Α. Οξθαλφο, 

Αλ. Κνλδχιεο, ε) απφθαζε 434/7.9.2005 κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξ-

γίαο Κηλεηήο Καληίλαο ζηε ηπιηαλή Κνπινπιία ζην Β‘ Αιίπεδν Αιίκνπ» ΤΠΔΡ 

15, ΚΑΣΑ 2 =Αξ.Θσκ., Η.Πέηζαο, ΛΔΤΚΑ 1 = Αι. Αινχθνο, ζ) αίηεζή κνπ ηεο 

19.11.2005 πξνο ηε Κηεκαηηθή Τπεξεζία Πεηξαηά, ηκήκα Αηγηαινχ, κε αξ. πξ. 

4851/28.11.2005, κε ηελ νπνία δεηψ Πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο 15/05, έθζεζε 

ειέγρνπ, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (κνπ ρνξεγήζεθαλ, βι. πην θάησ), η) Δπείγνλ 

έγγξαθν ηνπ Πξνηζηακέλνπ ηεο ΓΣΤ Δπ. Κάηζηνπ, κε αξ.πξ. 28305/ 30.11.2005 

κε ζέκα «Δμέηαζε ππφζεζεο απνζηψπεζεο ζηνηρείσλ απφ ην Γεκ. πκβνχιην 

γηα ρνξήγεζε άδεηαο Κ.Τ.Δ.» κε αλαθνξά ζε πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο θιπ, ηα) 

ε (κεηά απφ ηελ αίηεζή κνπ) απφ 20.7.2005 Έθζεζε ειέγρνπ, πνπ έγηλε κεηά 

απφ ζήκα ηνπ Κ.Λ.Π./Σ Λ/Σ Γιπθάδαο, κε νλφκαηα ειεγρνκέλσλ α) ΝΟΑ θαη 

β) Παλ. εξεκεηάθεο, θαη φηη «θαηά ηελ απηνςία δηαπηζηψζεθαλ  θαηαζθεπέο 

εληφο αηγηαινχ», ηβ) «ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα παξαιηαθήο έθηαζεο ζηε ζέζε 

Λνπηξά Αιίκνπ» «Ηνχληνο 2005» ηεο Κ.Τ. Πεηξαηά, ηνπ κεραληθνχ Γ. νιδάηνπ, 

κε ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, ηγ) Πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ θηηζκά-

ησλ, ηεο ΚΤΠεηξαηά, κε αξ.πξ. 15/25.7.2005, κε πξφζθιεζε ηνπ Π. εξεκεηάθε 

θαη ηνπ ΝΟΑ, γηα θαζαίξεζε απηψλ, ηδ) αίηεζε αλαζηνιήο (ζηελ νπνία ελζσκα-

ηψλεηαη θαη ε αίηεζε αθχξσζεο) ηεο ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΜΜΟ ΔΠΔ, ελψπηνλ ηνπ ηΔ, 

θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Κ.Τ.Πεηξαηά γηα ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο 

ηνπ 15/2005 Πξσηνθφιινπ θαηεδάθηζεο, ηε) πξφζθιεζε ηνπ ηΔ γηα ηε κε αξ. 

θαηαζ. 1273/05 αίηεζε, πξνο ηνλ Τπ.Οηθνλνκηθψλ θαη ην Γήκν Αιίκνπ, ην ΝΟΑ 

(πνπ έρνπλ δηθαίσκα παξέκβαζεο), ηζη) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 18.6.2005 απάληεζή κνπ 

ζην εξψηεκα «Πσο θξίλεηε ηε ζηάζε ηεο δηνίθεζεο Μαληδνπξάλε γηα ηηο εθηειε-

ζκέλεο θαηαζθεπέο θαη ηε δξνκνινγεκέλε παξαρψξεζε ζην Β‘ Αιίπεδν ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ», κε απαληήζεηο θαηά παξάγξαθν, «είλαη παξάλνκε…», «είλαη 

θαηαζηξνθηθή…», «είλαη εζηθά απαξάδεθηε …», ηδ) αίηεζε ηεο ηπιηαλήο 

Κνπινπιία-Γηακνπνχινπ αληί γηα ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ θηλεηήο θαληίλαο 20 

η.κ.(πνπ δελ κπφξεζε λα ιεηηνπξγήζεη), λα ηεο δνζεί άδεηα «γηα θαηαζθεπή 

πξνζσξηλήο-ιπφκελεο-απνζπλαξκνινγνχκελεο μχιηλεο θαληίλαο-αλαςπθηε-



ξίνπ, ζπκβαηήο κε ην πξφγξακκα «ηνιίδηα ζηελ Ακκν» πνπ εθαξκφδεηαη απφ 

ηελ Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα», ηε) Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο 16.12.2004 ηεο 

ΓΣΤ, κε ζέκα «Ννκηκνπνίεζε θαηαζθεπψλ ζηνλ παξαιηαθφ ρψξν κεηαμχ ηεο 

Μαξίλαο Αιίκνπ θαη ηνπ Α‘ Αιίπεδν ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», κε ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε φηη «ζπλνδεχεη ηελ 29781/22.12.2004 αίηεζε λνκηκνπνίεζεο ηεο ΓΣΤ 

Γήκνπ», κε απαξίζκεζε «έξγα εληφο αηγηαινχ», «έξγα εληφο ηεο δψλεο 

παξαιίαο», κε βάζε ην λφκν 2971/2001 γηα ηνλ «αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία», ηζ) 

έληεθα θσηνγξαθίεο γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, θ) ΒΖΜΑ ηεο Σνπ.Απη/ζεο 

Ηνχληνο 2007 Γεκνηηθή πιάδ Αιίκνπ ΑΜΜΟ, θαη, Ο ΝΟΚ ζηελ Α2 θαηεγνξία 

ηνπ πφιν κεηά απφ 18 ρξφληα!, θαη, Σηκήζεθε ν αγσληζηήο ηεο δεκνθξαηίαο 

ηέθαλνο αξάθεο, θα) ΣΟ ΠΟΝΣΗΚΗ 9.8.2007 Θαξξαιένη δηθαζηέο 

μεκπξνζηηάδνπλ ην θξάηνο, Απφθαζε πηιφηνο γηα ηηο παξαιίεο. 

 

 

   Κεθάιαην πέκπην 

 «ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΧΝΖ ΑΛΗΜΟΤ», 

 θαη νπζίαλ,  Ξ Δ Π Ο Τ Λ Ζ Μ Α  ηεο  ΠΑΡΑΛΗΑ 

  Α‘ ΦΑΖ = Γεκαξρία Αξγχξε Αξγπξίνπ 

 ρφιην πξνθαηαξθηηθφ: Σν 1988 ν ΔΟΣ παξαρψξεζε ζην Γήκν καο (βι. 

ζε άιιν θεθάιαην) ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο ηεο Παξαιίαο, κε ζθνπφ λα ηηο 

αμηνπνηήζεη πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. Έηζη 

ειήθζε ΟΜΟΦΧΝΑ απφθαζε γηα ηελ ΑΝΔΓΔΡΖ Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ (= 

ην αξρηθφ θέιπθνο ηνπ κεηέπεηηα ΟΣΡΗΑ), ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο ινπφκε-

λνπο, πεξηπαηεηέο θαη φρη κφλν. Ζ αλέγεξζε είρε θηάζεη ζην ζηάδην ηεο ηνπβιν-

δνκήο, θαη ζα ζπλερηδφηαλ. Σν 1996 (δηνίθεζε Αξγπξίνπ) ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο (=Γ.Δ.) ηεο 20.3.96, γηα ηελ νπνία εηδνπνίεζα έγθαηξα 

φηη δελ ζα κπνξέζσ λα παξαζηψ, ιφγσ αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο (ζεκεησηένλ 

φηη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΠΑΝΗΑ απνπζίαδα, θαη φηαλ ζα ζπλέβαηλε θάηη 

ηέηνην, εηδνπνηνχζα γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ζπιινγηθφ φξγαλν) , ΚΑΗ 



ΔΝΧ Γ Δ Ν  ΤΠΖΡΥΔ ΥΔΣΗΚ ΘΔΜΑ ζηα ηαθηηθά, ζπκπεξηειήθζε (ΓΔΝ κνπ 

γλσζηνπνηήζεθε θάηη ηέηνην), σο ΔΚΣΑΚΣΟ, ην ζέκα κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ 

ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΧΝΖ ΑΛΗΜΟΤ» κε ην ζχζηεκα «κειέηε - θαηαζθεπή κε ρξε-

καηνδφηεζε ηνπ έξγνπ . . .κε πηζαλή απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ πεξηιακ-

βάλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ κε άιια αληαιιάγκαηα πνπ ζα πξνηαζνχλ 

έλαληη ηεο θαηαζθεπήο απηνχ» κε ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 350.000.000 

δξαρκψλ. χζηεκα ην νπνίν ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΠΡΗΝ είρε εθαξκνζηεί ζην Γήκν. 

Μέιε ηεο Γ.Δ. ήκαζηε ηφηε νη Αξγ.Αξγπξίνπ, Γ. Ληαθφπνπινο, Ησ. Μπειηάο (ηεο 

πιεηνςεθίαο), θαη Αι. Αινχθνο θαη Α. Θσκφπνπινο (ησλ παξαηάμεσλ κεηνςεθη-

ψλ). Χο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε 41/20.3.1996 ηεο Γ.Δ. ν Αι. Αινχθνο «. . 

πξνζήιζε ζην 19ν ηαθηηθφ ζέκα» δει. ην ηειεπηαίν ή θάπνην απφ ηα ηειεπηαία, 

γηα λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ «3νπ έθηαθηνπ ζέκαηνο= «Έγθξηζε φξσλ 

δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ» δξαρκψλ 350 εθαη. Ζ απφθαζε ειήθζε 

ΟΜΟΦΧΝΑ απφ ηνπο παξφληεο. ηε ζπλέρεηα, πάιη κε απφθαζε ηεο Δπηηξν-

πήο Αμηνιφγεζεο, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ν Γ. Σζηηζάλεο, σο εθπξφζσπνο ηεο 

«Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο/Αινχθνπ», βαζκνινγήζεθαλ νη ηξείο πξνζθνξέο, νη δχν 

απνθιείζηεθαλ δηφηη ην άζξνηζκα ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο ήηαλ κηθξφηεξν απφ 

ην νξηδφκελν ζηε δηαθήξπμε, θαη έηζη απέκεηλε ΜΟΝΟ ΜΗΑ, ε ΔΡΓΟΣΔΡ θαη 

αμηνινγήζεθε σο ε νηθνλνκηθφηεξε θαη πιένλ ζπκθέξνπζα γηα ην Γήκν 

πξνζθνξά !! Δπεηδή ην ζέκα είρε αξρίζεη λα αλαδεηθλχεηαη ΚΑΗ απφ ηελ θίλεζή 

καο, Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ, αιιά θαη ν θφζκνο λα πιεξνθνξείηαη ηα 

ηεθηαηλφκελα θαη λα βνά ζθαλδαιηδφκελνο (ζηα θαθελεία γίλνληαλ ζπδεηήζεηο 

γηα ην πνηνο πξνσζεί, πνηφλ θιπ), ν Αι. Αι., ΓΔΝ πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο ΓΔ ηεο 17.6.1996 γηα ηελ αλαθήξπμε αλαδφρνπ, βξηζθφηαλ φκσο κέζα ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ν Γ. Σζηηζάλεο, ν νπνίνο ζπλελλνείην καδί ηνπ κε ην 

θηλεηφ, ηνλ ελεκέξσλε θαη ΓΗΑΒΔΒΑΗΧΝΔ απφ ηελ αξρή, φηη φπνπ λάλαη ζα 

θηάζεη ν Αι.Αι. Δγψ δηάβαζα θείκελν 8 ζειίδσλ κε ηε δηαθσλία κνπ θαη ηελ 

θαηαςήθηζε ηνπ ζέκαηνο, δεηψληαο λα ζπγθιεζεί ηελ επφκελε κέξα ην Γ.. γηα 

ην ζέκα. Ο Κ.Μαληδνπξάλεο, δεηνχζε «λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ζην Γ». ηαλ 

ηνπνζεηήζεθε αξλεηηθά θαη ν Κ. Μαληδ., ν Γ. Σζηηζάλεο αλαθνίλσζε φηη ν Αι. 

Αι. ΓΔΝ κπνξεί λα έιζεη ζηε ζπλεδξίαζε (δηφηη εάλ πξνζεξρφηαλ ε ςήθνο ηνπ 



ζα ήηαλ ε βαξχλνπζα θαη ζα έθξηλε ην απνηέιεζκα). Ζ ςεθνθνξία (είρε θαλεί θη 

απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο, αιιά θαη) θαηέιεμε ΤΠΔΡ Αξγ.Αξγπξίνπ+ Ησ. Μπειηάο, 

ΑΠΔΗΥΔ ηεο ςεθνθνξίαο ν Κ. Μαληδνπξάλεο, θαη ΚΑΣΑ =Αξ. Θσκφπ. Άξα 2 

ππέξ, 2 θαηά-απνρή = ηζνςεθία.κσο ην ζέκα είρε εγθξηζεί κε ηε (θξαηνχζα, 

πάγηα εθαξκνδφκελε) ΔΡΜΖΝΔΗΑ ηεο ΤΠΔΡΗΥΤΖ ηεο ςήθνπ ηνπ Γεκάξ-

ρνπ. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ειεθηξηζκέλε θαη γίλνληαλ δηάθνξεο ζπδεηήζεηο/ 

αληεγθιήζεηο, παξακέλακε ζηελ αίζνπζα. Σφηε ηειεθψλεζε ζην γξαθείν ηνπ 

δεκάξρνπ ν Αι.Αι., έρνληαο πιεξνθνξεζεί απφ ην Γ. Σζηηζάλε ην απνηέιεζκα. 

Σνπ πξφηεηλα εηο επήθννλ φισλ (θαη ην κεηέθεξε ν δήκαξρνο) λα ηνλ πεξηκέ-

λνπκε λα έξζεη γηα λα ςεθίζεη ή λα θαηαρσξεζεί ε άπνςή ηνπ, απηφο φκσο 

δηαξξήδελ αξλήζεθε λα ην πξάμεη, θαη ηφηε δήηεζε αλαβνιή ηνπ ςεθηζκέλνπ 

ζέκαηνο!!. Κη έθηνηε, αθνχ θαη κε ηελ απνπζία ηνπ είρε εμαζθαιηζηεί ε ππεξςή-

θηζε ηνπ έξγνπ, θαη επεηδή ηνλ «κέκθνληαλ» πνιηηηθά, απφ ηελ παξάηαμή ηνπ, 

ην ΠΑΟΚ αιιά θαη γεληθφηεξα, άξρηζε λα ηζρπξίδεηαη φηη απηφο . . . απνπζίαζε 

απφ ηε θξίζηκε ζπλεδξίαζε!!. Δλψ είρε ςεθίζεη ηελ παξαρψξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Αλαςπθηεξίνπ θαη ηηο επεθηάζεηο πνπ ζα γίλνληαλ, ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

παξάλνκνπ ΕΔΦΤΡΟΤ ζην Β‘ Αιίπεδν (ην νπνίν είρε γλσζηνπνηεζεί απφ ηε 

Ννκαξρία φηη είλαη ΚΑΣΔΓΑΦΗΣΔΟ, θαη πξάγκαηη θαηεδαθίζηεθε απφ απηή) 

αιιά θαη πληειεζηή Γφκεζεο 270 η.κ. γηα ηελ αλέγεξζε θηίζκαηνο πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ ΝΟΚ (φπσο θαη αλεγέξζεθε αξγφηεξα απφ ην Βιαζ. ηαζνθ. θαη 

ιεηηνπξγνχζε σο θαθεηέξηα). Καη ηα επφκελα δχν ρξφληα (κέρξη θαη ην 1998) 

ππεξαθφληηδε ζηε δηεπθφιπλζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο κε ζεηηθέο 

ςήθνπο, ΔΝΧ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΑ θαηάγγειλε ην Γήκαξρν γηα θαηαζηξνθηθέο 

επηινγέο !! (ζηηο νπνίεο θαη επαλάιεςε ηνλ δηεπθφιπλε θαη ηηο νπνίεο ππνζηήξη-

δαλ καδί). Καηά ηε δηνίθεζή ηνπ δε ζην Γήκν (1999-2002) θαη επαλάιεςε δηεπ-

θφιπλε ηνλ αλάδνρν, θαη επεμέηεηλε ηε ζχκβαζε ζηα ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΥΡΟΝΗΑ, 

θαη πνιιέο άιιεο επεξγεηηθέο γηα ηνλ ηειεπηαίν ξπζκίζεηο. Σν Υεηκψλα-Άλνημε 

ηνπ 1999 ν δήκαξρνο Αι.Αι., θάιεζε 2-3 θνξέο Αξγπξίνπ θαη Θσκφπνπιν, λα 

ζπδεηήζνπλ γηα ην ζέκα, κε ηελ παξνπζία ηνπ δηθεγφξνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, 

πνπ είρε πξνζιάβεη (ακεηβφηαλ θαηά ππφζεζε) ζην Γήκν, ιφγσ ηεο ΓΗΑΚΟΠΖ 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξηλ απφ ην Ννέκβξην 1997. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο, επηζε-



κάλζεθε (θαη απφ εκέλα) φηη ππήξραλ δχν ιχζεηο: α) Να θαηαγγειζεί ε ζχκβαζε 

απφ ην Γήκν, ιφγσ ηεο δηαθνπήο, κε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηεο εξγνιή-

πηξηαο. Ο δηθεγφξνο ηνπ δεκάξρνπ παξαδέρηεθε φηη ζαθψο ππήξραλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηεο θαηαγγειίαο. Απηή φκσο ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ ΔΞΧΖ/ 

ΑΠΟΒΟΛΖ θαη ηνπ Βι. ηαζνθσζηφπνπινπ. Γη απηφ θαη ν δήκαξρνο Αι. Αι. ηελ 

απέξξηςε σο ιχζε. Καη, β) Να παξαβιέςεη ηε δηαθνπή θιπ, θαη λα αλαζεσξήζεη 

/ ηξνπνπνηήζεη ηε ζχκβαζε. Έηζη θαη έθαλε, εμαζθαιίδνληαο ηελ παξακνλή θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ απφ ην Βι. ηαζνθσζηφπνπιν. Ζ αλαζεψξεζε 

ππφθεηηαη ζηελ αθφινπζε ινγηθή: Σν έξγν εθηεινχζε ε ΔΡΓΟΣΔΡ/ Κ. Σζακήηαο, 

ε νπνία είρε δηθαηψκαηα επί ησλ άιισλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζχκβαζεο. Ο Βι. 

ηαζνθ. δελ ήζειε λα έρεη αληαγσληζηή έλα ηζνδχλακν (επηθαλείαο 270 η.κ.) 

θαηάζηεκα, ζε απφζηαζε 100-200 κέηξσλ απφ ην ΟΣΡΗΑ (επηθαλείαο 300 

η.κ.) –-ρσξίο ηηο επεθηάζεηο. Σνπ αξθνχζε έλα απιφ αλαςπθηήξην, επηθαλείαο 

100 η.κ., δίπια ζηελ Παηδηθή Υαξά, πνπ ζα εθκεηαιιεπφηαλ ν ίδηνο, γη απηφ θαη 

ζπκθσλήζεθε ην εμήο: χζηεζε (απηφο, ε θφξε;; ηνπ, ν ινγηζηήο ηνπ θαη άιινη) 

καδί κε ηελ ΔΡΓΟΣΔΡ θαη ηνλ Σζακήηα, ΜΗΑ ΝΔΑ θαη ΑΛΛΖ ηερληθή εηαηξία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ψζηε λα ππνθαηαζηαζεί απηή ζηα δηθαηψκαηα/ 

ππνρξεψζεηο ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ, θαη λα απνπεξαηψζεη απηή ην έξγν. Έηζη φκσο 

απνθηνχζε θαη ην δηθαίσκα λα εθκεηαιιεπηεί θαη ην άιιν θαηάζηεκα, πνπ ζα 

αλεγεηξφηαλ, δειαδή ην αλαςπθηήξην ησλ 100 η.κ. Με δηαδνρηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γ (βι.πην θάησ) εγθξίζεθαλ, κε κεγάιε θαζπζηέξεζε, φια ηα πην πάλσ. Απφ 

ην Υεηκψλα-΄Αλνημε 1999 έσο ην Μάξηην 2000, ρσξίο λα έρεη ππνγξαθεί θακία 

ζχκβαζε,πνπ ππνγξάθηεθε κεηά ηηο 20.12.2000 ν δήκαξρνο Αι. Αι. άθηλε ηελ 

εηαηξία λα θαηαζθεπάδεη ηελ Παηδηθή Υαξά, πνπ 2-3 κήλεο παξέκεηλε θιεηζηή, 

θαη εγθαηληάζηεθε ζην ηέινο Ηνπλίνπ 2000. Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη ε 

κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξά θαη ζηάζε ησλ δηνηθήζεσλ Αξγ. Αξγ. θαη Αι. Αινχθνπ, 

ήηαλ επαρζείο θαη «ιεφληηνη» ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ, θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη, ελψ ε «παξαρψξεζε» ηνπ ΟΣΡΗΑ ήηαλ γηα ΓΔΚΑ ρξφληα, 

βξηζθφκαζηε ΜΔΣΑ απφ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ρξφληα (=2018), θαη απηφ εμαθνινπζεί λα 

δεζπφδεη ζην ρψξν ηεο Παξαιίαο. 



ηελ επηινγή εθείλε, αληηηάρζεθα ΣΟΣΔ θη ΑΠΟ ΣΟΣΔ,κε θάζε ζσκαηηθή 

θαη πλεπκαηηθή ηθκάδα πνπ δηέζεηα, φρη κφλν κε πνιηηηθά κέζα (π.ρ. δεκφζηεο 

δειψζεηο/ηνπνζεηήζεηο, Γ, δεκνζηεχζεηο ζηελ Παξέκβαζε θιπ) αιιά θαη κε 

λνκηθά κέζα (πξνζθπγέο θιπ). Μεηά απφ 22 ρξφληα (νη γξακκέο απηέο πιεθηξν-

ινγνχληαη ην 2018), αλαξσηηέηαη θαλείο εάλ απηά έρνπλ θάπνηα ζεκαζία. Ζ 

απάληεζε δε κπνξεί παξά λα είλαη θαηαθαηηθή. Γει. εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

αθνχ, ν Γήκνο καο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ηηο ζπλέπεηεο, αιιά θαη δηφηη, ηα 

ηφηε γελφκελα, είλαη ελδεηθηηθά ηεο δηνιίζζεζεο πνπ είρε αξρίζεη (ηφηε πεξίπνπ) 

λα δηαρέεηαη σο δηαπινθή θαη ζηελ Σ.Α., θαη ε νπνία νδήγεζε ηελ Παηξίδα καο 

ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαλ ζην Γ.., σο 

έρσ γξάςεη, θαη επαλάιεςε είρα θαηαζέζεη ηε ξήζε ηνπ θαζεγεηή Γεκφζηαο 

Οηθνλνκηθήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη αγσληζηή ηεο αληίζηαζεο θαηά ηεο 

Υνχληαο, άθε Καξάγησξγα, ζην ηξαηνδηθείν πνπ ηνλ δίθαδε ην 1970 φηη «νη 

Έιιελεο ηεο ζήκεξνλ, ηξψλε ην ςσκί ηεο αχξηνλ».  Σν βηψλνπκε. 

 Πξνο απφδεημε ησλ πην πάλσ, θαηαζέησ (ρξνλνινγηθά) ηα πην θάησ 

έγγξαθα, ηα νπνία θαη ζρνιηάδσ, φζν ην δπλαηφλ πην πεξηιεπηηθά: 

 α) απφθαζε 41/20.3.1996 ηεο Γ.Δ. γηα ηελ «έγθξηζε ησλ φξσλ δεκνπξα-

ζίαο» (απνπζία κνπ, έθηαθην ζέκα, πξνζέιεπζε Αι.Αι. ζην 19ν θαη γηα ζπδή-

ηεζε ηνπ 3νπ έθηαθηνπ ζέκαηνο), β) «Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο» ηνπ έξγνπ, 21 

ζειίδσλ, Σερληθή Πεξηγξαθή, Οηθνλνκηθή πξφηαζε, Δηδηθή πγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, 19 ζει, θαη Γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 7 ζειίδσλ, γ) 

«Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγηζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ» κε ζπκκεηνρή Γ. 

Σζηηζάλε (απνθιεηζκφο ησλ δχν ζπκκεηνρψλ ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο) κε 

αλάδεημε ΜΟΝΟ ηεο Α.Δ. ΔΡΓΟΣΔΡ, κε εκεξνκελία 24.5.1996, δ) αληηξξήζεηο/ 

ελζηάζεηο δ1) ηεο «Μάξαζνο-Καςαλάθεο-Παλάο» κε αξ.πξ. 7603/29.5.1996, 

δ2) ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ΑΔ κε αξ.πξ. 7607/29.5.1996, δ3) ΜΑΡΗΝΑ ΑΔ κε αξ.πξ. 

7617/30.5.1996, ε) Δηζήγεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ηεο 6.6.1996 κε ηελ νπνία 

ΟΜΟΦΧΝΑ εηζεγνχληαη (θαη ν Γ. Σζηηζάλεο) «ηελ απφξξηςε ησλ ηξησλ ελζηά-

ζεσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηππσζείζεο αηηηνινγήζεηο θαη ηε ζπκέρηζε 

ηνπ δηαγσληζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε», δειαδή κφλν κε ηε 



ΜΗΑ ΔΡΓΟΣΔΡ ΑΔ, ζη) πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 7795/4.6.1996 γηα ζπλεδξίαζε 

ΓΔ, θαη απφθαζε Γ.Δ. 80/7.6.1996, κε παξφληα φια ηα κέιε (εγψ, φπσο 

θαηαγξάθεηαη είρα δεηήζεη ην επίκαρν ζέκα λα θξαηεζεί θαη λα ζπδεηεζεί ζην 

ηέινο γηα λα πξνιάβσ). Ζ απφθαζε ειήθζε ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΤΠΔΡ 4, 

«ΑΠΟΥΖ 1 («ν θ. Αξ. Θσκφπ. ηνπ νπνίνπ νη απφςεηο ζρεηηθά κε ην παξφλ ζέκα 

επηζπλάπηνληαη απείρε ηεο ςεθνθνξίαο», δηφηη «ην ηεηξαζέιηδν πξαθηηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο –πνπ βιέπσ φηη ζπλεδξίαζε ρζέο ην κεζεκέξη θαη δελ 

μέξσ πφηε νινθιεξψζεθε ε ζχληαμή ηνπ – ΜΟΤ ΓΟΘΖΚΔ ΜΟΛΗ ΑΤΣΖ ΣΖ 

ΣΗΓΜΖ, αιιά ΓΔΝ κνπ έρνπλ δνζεί νη πνιπζέιηδεο ελζηάζεηο ησλ ελδηαθεξν-

κέλσλ» θαη έηζη «αγλνψ ηα θείκελα»=ηνπο ιφγνπο απηψλ).Με απηή αλαπέκπεηαη 

ε πξνζθνξά ηεο «Μάξαζνο θιπ» πξνο αλαβαζκνιφγεζε, δ) ην θείκελν ησλ 

απφςεσλ πνπ θαηέζεζα (βι. πην θάησ γηα ηελ πξνζθπγή), ε) πξφζθιεζε κε 

αξ. πξ.7992/7.6.1996 γηα ζπλεδξίαζε Γ.Δ. ηε 10.6.1996 γηα «αλαθήξπμε 

αλαδφρνπ»,  ζ) Δηζήγεζε ηεο «Δπηηξνπήο Δηζήγεζεο γηα αλάζεζε» (θαη ν Γ. 

Σζηηζάλεο) επί ησλ ελζηάζεσλ, θη επαλαβαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηεο 

12.6.1996 = επαλαβαζκνινγείηαη ε ΜΑΡΑΘΟ θιπ, κε έλα βαζκφ πάλσ απφ ην 

φξην (ηάρα, γηα λα ππάξρεη αληαγσληζκφο!), η) Β‘ Πξαθηηθφ Γεκνπξαζίαο ηεο 

13.6.1996, κε άλνηγκα νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηα) πξνζθιεζε κε αξ.πξ. 

8184/11.6.1996 ηεο ΓΔ, εηζήγεζε γηα ηελ αλαθήξπμε αλαδφρνπ ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ, 

ηεο 13.6.1996 θαη απφθαζε ΓΔ 90/13. 6.1996 κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

εηζήγεζε, ηβ) αίηεζε κε αξ.πξ. 8493/ 17.6.1996 ηνπ π.Αξαπάθε ηεο ΜΑΡΗΝΑ 

ΑΔ, θαη, κε αξ.πξ.8497/17.6.1996 ηεο Κ/Ξ ΜΑΡΑΘΟ-ΚΑΦΑΝΑΚΖ, γηα 

θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ θιπ, ηγ) πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 8420/13.6.96 γηα 

ζπλεδξίαζε ΓΔ, θαη απφθαζε 95/17.6.1996 ηεο ΓΔ κε ζέκα «Αλαθήξπμε αλα-

δφρνπ ηνπ έξγνπ» ΤΠΔΡ 2 (Αξγ. Αξγ + Ησ. Μπειηάο), ΚΑΣΑ= Αξ. Θσκ. «νη 

απφςεηο ηνπ νπνίνπ επηζπλαπηνληαη ζηελ παξνχζα» θαη ΑΠΟΥΖ Κ. Μαληδνπ-

ξάλεο, κε αίηεκα ηελ παξαπνκπή ζην Γ.. (βι.γηα ηε πξνζθπγή θαη απηήο, πην 

θάησ), ηδ) θείκελν κε «πξψηεο ζθέςεηο θαη απφςεηο Αξ.Θσκ. γηα ηε ζπδήηεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ…», 8 ζειίδσλ, φπνπ αλαπηχζζνληαη νη ιφγνη ηεο 

αληίζεζεο, ηεο αθπξφηεηαο ηεο δεκνπξαζίαο θαη παξαζέηνληαη νηθνλνκηθά ζηνη-

ρεία πνπ απνδείθλπαλ ην αζχκθνξν ηεο επηινγήο, ηε) «χκβαζε παξαρψξεζεο 



ηνπ έξγνπ ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΧΝΖ ΑΛΗΜΟΤ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ θαη ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ΑΔ» κε αξ.πξ. 8843/21.6.96, ζει. 58, ηζη) «Υξνλνδηά-

γξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ» 21.6.1996 θαη «Πξνππνινγηζκφο, είδνο 

εξγαζηψλ», ηζη) ηνπνγξαθηθά θαη θαηφςεηο κε ηίηινπο «Γηάγξακκα γεληθήο 

δηακφξθσζεο», «δηακφξθσζε ζέζεσλ parking ηνπ αλαςπθηεξίνπ ΟΣΡΗΑ, θαη 

δχν ρσξίο ηίηινπο, ηδ) αίηεζε-δήισζε ηνπ Ησάλλε Πέηζα, κε αξ. πξ. 9210/ 

2.7.1996, πξνο ην Γήκαξρν θαη ηνλ Πξφεδξν Γ.. γηα ζπδήηεζε  απηήο θαη ηνπ 

ζέκαηνο ζην Γ.., ηε) απφθαζε Γ.Δ. 165/4.10.1996 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο αλαςπθηεξίνπ, κε ΤΠΔΡ 4 ΚΑΣΑ 1=Αξ.Θσκ., θαη κε αηηηνιφγεζε 

ηεο ΘΔΣΗΚΖ ςήθνπ ηνπ Αι. Αινχθνπ, θαη ηεο ΚΑΣΑςήθηζεο ηνπ Αξ.Θ. σο θαη 

ην θείκελν ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο θαηαςήθηζήο κνπ, ηζ) αίηεζε κε αξ.πξ. 4999/ 

7.4.1997 ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ πξνο Γήκν/ Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ,γηα απνζηνιή 

θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ΔΠΔ, σο θαη ην κε αξ.17336/19.12.1996 ζπκβφιαην 

ζχζηαζεο ΔΠΔ κε επσλπκία ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΑΛΗΜΟΤ ζηελ νπνία ε ΔΡΓΟΣΔΡ 

εηζέθεξε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ ππνγξαθείζα κε ην Γήκν 

ζχκβαζε,  θ) έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ  = ΓΣΤ) ηνπ Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 5244/9.4.1997 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ κε ζέκα «Σήξεζε ρξνλνδηαγξάκ-

καηνο ηνπ έξγνπ . . ..», θα) έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ κε αξ.πξ.723/ 10.4.1997 πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 5936/ 21.4.1997 κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ε απφθαζε ηεο 

2.4.1997 κε ζέκα «αίηεκα εμαίξεζεο απφ αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ζηελ 

παξαιία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» ηελ νπνία είρε δεηήζεη ν δήκαξρνο κε ηα αλαθεξφ-

κελα έγγξαθα, θβ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 6022/23.4.1997 πξνο ΟΡΑ 

κε δηακαξηπξία γηα ηε κε ζχκθσλε γλψκε θαηαζθεπήο Κνιπκβεηεξίνπ, θγ) 

ζπκβφιαην 17471/9.6.97 γηα ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ηεο ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΑΛΗΜΟΤ σο πξνο ην ζθνπφ, πνπ είλαη «ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παξα-

ρσξεζέληνο ρψξνπ απφ ην Γήκν Αιίκνπ ζαλ εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ηνπ έξγνπ 

. . ..», θγ1) «Γηάγξακκα Γεληθήο δηακφξθσζεο, πξφηαζε ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξ-

γηψλ, έξγν «Αλάπιαζε Παξαιηαθήο Εψλεο», κε ρξφλν ζχληαμεο «Ηνχιηνο 

1997»,  θδ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 9994/ ….Ηνπι.1997 (δπζαλάγλσζηε 

ε εκεξ/λία), πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ γηα «ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη εθηέιεζε 

εξγαζηψλ ….», θε) αλαθνίλσζε ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 10794/ 



21.7.1997, φηη «ιφγσ ηνπ ηξφπνπ θνξνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ εηαηξηψλ . . παξα-

ρσξήζακε ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ . . . ζηελ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ 

ΑΛΗΜΟΤ ΔΠΔ, θζη) έγγξαθν λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Γ. Σζαξνχρα ηεο 

23.7.1997 (ρσξίο αξ.πξ.) κε αηηηνιφγεζε ηεο παξαρψξεζεο, θδ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ. πξ. 11250/25.7.97 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ γηα «αθαίξεζε εξγνηαμηαθήο 

πεξίθξαμεο ηνπ έξγνπ», θε) εμψδηθε δήισζε δηακαξηπξία ηεο «Αλαλεσηηθήο»/ 

Αινχθνπ ηεο 22.9.1997 πξνο ηελ Κιεηψ Γεξαξδή, πξφεδξν ηνπ ΟΡΑ, κε ηελ 

νπνία δηακαξηχξεηαη γηα ηε ΜΖ θαηαζθεπή ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ θαη ηε θαηαζθεπή 

FAST FOOD, σο θαη γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε αλαζηνιήο έθδνζεο αδεηψλ, 

ηελ νπνία ΓΔΝ δέρηεθε ν Τπνπξγφο, θζ) Δηζήγεζε δεκάξρνπ ζε Γ.. ηεο 

22.10.97 κε ηελ νπνία «θαηαγγέιιεηαη . .. ν θ. Αινχθνο σο ερζξφο ησλ ζπκθε-

ξφλησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, θαη σο ερζξφο ηνπ Αιίκνπ» !!, ια) θείκελν κε ηίηιν 

«πδήηεζε γηα ην έξγν ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΧΝΖ, ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο 17.6.1997» (γηα ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξ.πξ.8879/24.11.1996 

αίηεζήο κνπ, βι. πην θάησ) κε ην νπνίν δηακαξηχξνκαη γηα ηελ απαξάδεθηε 

θαζπζηέξεζε, κε ηελ νπνία ηζρπξίδνκαη (επηζεκαίλνληαο ηηο εκεξνκελίεο) φηη ηα 

θείκελα θαη ε ζχκβαζε είραλ ζπληαρζεί ΠΡΗΝ απφ ηελ απφθαζε ηεο Γ.Δ., φηη 

ιεηηνχξγεζαλ ΔΞΧΘΔΜΗΚΔ δηαδηθαζίεο, θαη φια απηά κε ηε ζπκπαξάζηαζε 

ηεο ΑΝΚΑ –Αινχθνπ, ιβ) «Δηδηθή δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ» ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ 

ηεο 14.11.97 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.17037/18.11.1997, ιφγσ ηεο αλαζηνιήο 

έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ απφ ηελ 22.5.96, Γ Ζ Λ Α Γ Ζ  ΠΡΗΝ απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ θαη ΠΡΗΝ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηε 17.6.96 

!! (=ηελ νπνία ζχκβαζε ππέγξαςε ΔΝΧ ΓΝΧΡΗΕΔ ηελ αλαζηνιή!!), ιγ) έγγξαθν 

ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ηεο 21.1.1998 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 1016/21.1.1998, 

δηαβεβαίσζεο φηη ζα αιιαρζνχλ κάξκαξα, ιδ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7159/ 

;;5.5.1998 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ, κε ηελ νπνία θαιείηαη λα θαηαζθεπάζεη ηελ παηδηθή 

ραξά, ιε) ηειεθσλνχκελν ηειεγξάθεκα ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 14602/ 1.10.1998 

πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ γηα απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ ρσκάησλ, ιζη) ηειεθσλνχκελν 

ηειεγξάθεκα ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 15771/29.10.1998 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ κε 

πξφζθιεζε ππνβνιήο επηκέηξεζεο εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, ιδ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 17513/2.12.1998 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ κε ην νπνίν επηζηξέθεηαη ε 



«αλαθεθαιαησηηθφο ινγαξηαζκφο» σο εμσζπκβαηηθφο, θαη ππελζπκίδνληαη 

ππνρξεψζεηο πνπ δελ έρνπλ εθηειεζηεί, ιε) έγγξαθν Γεκάξρνπ Αξγ. Αξγ. 

(απεξρφκελνπ θαη παξαδίδνληνο ιφγσ ήηηαο ζηηο εθινγέο) κε αξ.πξ. 18775/ 

13.12.1998 πξνο ΔΡΓΟΣΔΡ κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη αληίζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία 

GOΟDY‘S ζηνλ παξαρσξεζέληα ρψξν, ιζ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σξνρ. Αηηηθήο 

κε αξ.πξ. 2501/2/227/12.3.1997 θαη πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 5070/7.4.1997 κε 

ζέκα «θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο» (παξαδξφκνπ Λ.Πνζεηδψλνο) «ιφγσ 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαηλνχξγηαο θαθεηέξηαο OSTRIA….». 

ΑΗΣΖΖ κνπ ηεο 22.6.1996 κε αξ.πξ. 8879/24.6.1996 (ελελήληα έμε) κε 

αίηεκα λα εγγξαθεί ζην ΠΡΧΣΟ Γ.. σο ζέκα ζπδήηεζεο ε «Έγθξηζε φξσλ θαη 

δηαηάμεσλ ηεο ζχκβαζεο» ηεο 21.6.1996, ε νπνία ΔΝΔΓΡΑΦΖ ΜΔΣΑ ΔΝΑ 

ΥΡΟΝΟ !! ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 17.6.1997 (επηά) σο 40ν ζέκα!!. ΤΠΔΡ ηεο 

ζχκβαζεο ςήθηζαλ νη δ.ζ. ηνπ Αξγπξίνπ, ΚΑΣΑ ν Αξ.Θ., θαη ΛΔΤΚΟ νη ηνπ Αι. 

Αι. ελψ ζα κπνξνχζαλ λα ςεθίζνπλ «θαηά» αθνχ ε ΤΜΒΑΖ/ζπκθσλεηηθφ 

ήηαλ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ επζχλε ηνπ δεκάξρνπ Αξγπξίνπ. Γελ ην ηφικεζαλ φκσο. 

Μεηά ην γθξέκηζα ηνπ ΕΔΦΤΡΟΤ απφ ηε Ννκαξρία (Φεβξνπάξηνο 1998, 

βι. άιιν θεθάιαην) ε ΔΡΓΟΣΔΡ ππνβάιιεη αίηεζε ζην Γήκν, γηα παξαρψξεζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ δίπια θαη πάλσ (πξνο ηε Λεσθφξν, φρη ζηελ ακκνπδηά) 

απφ ην πεξίπηεξν ησλ 4 Υ 4 κ. κε ζθνπφ ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδηψλ. Ο Αξγ. 

Αξγ. ην εγγξάθεη σο ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 10.6.1998. Μεηά ηελ 

εθθψλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη αθνχ εμέθξαζαλ ηε δηαθσλία ηνπο, νη ηεο ΑΝΚΑ, 

ΑΠΟΥΧΡΖΑΝ απφ ηε ζπδήηεζε, ΠΡΗΝ απφ ηελ ςεθνθνξία. Έηζη ΤΠΔΡ 

ςήθηζαλ νη δ.ζ. ηεο ΓΖΑ/ Αξγ. Αξγ. θαη ΚΑΣΑ ςήθηζε ν Αξ. Θσκφπνπινο.  

 ΔΣΑΗΡΗΚΑ ηεο «Βιάζηνο ηαζνθσζηφπνπινο θαη ία Ο.Δ.», θαηαζέησ 

έληεθα (11) ζπζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηεηηθά εηαηξηθά ηεο πην πάλσ εηαηξίαο. 

*** ΠΡΑΚΣΗΚΑ Γ ηεο 2.7.1997 κε ζρεηηθή ζπδήηεζε (δελ πξνθχπηεη ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ηα είρα θσηνηππήζεη). 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: ηξείο ηνπ θέληξνπ ΟΣΡΗΑ, ηξείο ηεο Παξαιίαο κπξνζηά 

απφ ην ΟΣΡΗΑ, κία=ειεχζεξε πιάδ ζην Α‘ αιίπεδν (αλάκεζα Οζηξηα-ΔΟΣ). 



  Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Δ   θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ.Δ. 

ρφιην: Ο λφκνο πξνέβιεπε ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο πξνζθπγήο, θαηά ησλ 

απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ (Γ.. θαη Γ.Δ.) θαη ηνπ Γεκάξρνπ, ελψπηνλ 

Σξηκεινχο (δηνηθεηηθήο)  Δπηηξνπήο (πνπ πξνέβιεπε ν ΓΚΚ θαη δηάθνξνη λφκνη) 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ιφγνπο ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ (επηπρψο, φρη ζθνπηκφηε-

ηαο). Γηνηθ. Δπηηξνπή, ε νπνία πθίζηαην επεξεαζκνχο, θαη κφλν ζε εμψθζαικεο 

πεξηπηψζεηο, πνπ δελ κπνξνχζε λα θάλεη αιιηψο, εμέηαδε ηε λνκηκφηεηα. Με 

ηξφπν θεηδσιφ, πξνζέθεπγα ζην κέζνλ απηφ, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ήηνη 

φηαλ ζεσξνχζα φηη ε απφθαζε είλαη θαηαζηξνθηθή. Έηζη έπξαμα θαη γηα ηνχην. 

 Α.- α) Πξνζθπγή ηεο 28.6.1996, πξνο ηελ Δπηηξνπή, πνπ έιαβε αξ.πξ. 

455/1.7.1996 ζην ΤΠΔΓΑΑ/Δπηηξνπή, θαη 25954/1.7.1996 ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

Γηεπζπληή, θαηά ηεο κε αξ. 80/7.6.1996 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. (βι.πην πάλσ), β) 

Τπφκλεκα – Πξφζζεηνη ιφγνη ηεο 6.6.1996 κε αξ.πξ. ΤΠΔΓΑΑ 589/9.9.1996 

θαη θάθεινο Τπ.Δζ. γηα εηδνπνίεζε πνπ κνπ εζηάιε, γ) λνκνινγία ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνίεζα, δ) έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Αζελψληεο 2.7.1996 

κε αξ.πξ.25955, 25954, 25427, 25426, 25425 πξνο ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 

18 λ.2218/1994 κε ην νπνίν δηαβηβάδνληαη δχν πξνζθπγέο κνπ, δ) πξνζθπγή 

κνπ (σο ελδηθνθαλήο έθεζε) ζηνλ Τπνπξγν Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. 3700/ 

7.11.1996 θαηά ηεο 42/1996 απφθαζεο, Γελ έρεη ζσζεί ε απφθαζε, αιιά ήηαλ 

απνξξηπηηθή κε κε λφκηκε/ αβάζηκε (θαη εκέλα) αηηηνινγία (βι. πην θάησ). 

 Β.- α) Πξνζθπγή ηεο 28.6.1996 πξνο ηελ Δπηηξνπή, πνπ έιαβε αξ.πξ. 

456/1.7.1996 ΤΠΔΓΑΑ/Δπηηξνπή θαη 25955/1.7.1996 ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

Γηεπζπληή, θαηά ηεο κε αξ. 95/17.6.1996 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. (βι.πην πάλσ), 13 

ζειίδσλ, β) θχιια λνκνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζα, γ) έγγξαθν ΤΠΔΓΑΑ κε 

αξ.πξ. 557/1.10.1997 πξνο ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, κε ηελ νπνία γλσζην-

πνηείηαη φηη κε ηελ 42/26.8.1996 απφθαζε απνξξίπηεηαη ε πξνζθπγή κνπ «. . . 

επεηδή δελ βάιιεη θαηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ΑΛΛΑ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο» !!, δ) πξνζθπγή κνπ (σο 

ελδηθνθαλήο έθεζε) ζηνλ Τπ. Δζ. κε αξ.πξ. 3701/7.11.1996 θαηά ηεο 42/1996 



απφθαζεο, ε) απ/ζε ηνπ Τπ. Δζ. κε αξ.πξ. 2371/31.12.96  κε ηελ νπνία απνξ-

ξίπηεηαη θαη ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή κνπ γηα ηνπο ίδηνπο πην πάλσ ιφγνπο. 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ-ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΑ- Σκήκα 

Αηγηαινχ- Κηεκαηηθή Τπεξεζία: α) ην κε αξ.89/8.9.1998 Πξσηφθνιιν θαζνξη-

ζκνχ απνδεκίσζεο απζαίξεηεο ρξήζεο δεκνζίνπ θηήκαηνο γηα ηελ «ηαζνθσ-

ζηφπνπινο Βιάζζηνο θαη ία ΟΔ» γηα 194 η.κ. αηγηαινχ θαη 254 η.κ. παξαιίαο, 

κπξνζηά απφ ην ΟΣΡΗΑ, πνζφ 10.678.528 δξαρκέο, β) ίδηαο Τπεξεζίαο: 

ηνπνγξαθηθφ (απφζπαζκα 29.6.1998) κε ηηο απζαίξεηεο θαηαιήςεηο. 

     Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ  

 α) Πξφζθιεζε γηα εγθαίληα ηνπ ΟΣΡΗΑ ΚΑΦΔ ηελ 11.10.1996. Δζηάιε 

ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Φπζηθά δελ πήγα, νχηε ηφηε, νχηε κέρξη 

ζήκεξα έρσ επηζθεθηεί»θαζίζεη» ζην ΟΣΡΗΑ έζησ θαη ΜΗΑ θνξά γηα νπνην-

δήπνηε ιφγν. ηηο ηνπνζεηήζεηο κνπ, έιεγα ζηνπο άιινπο ζπκβνχινπο, φηη κε 

ηηο απνθάζεηο ηνπο,  κε έρνπλ εμνξίζεη απφ έλα ρψξν ηνπ Γήκνπ καο.Σελ πνι-

ινζηή θνξά, κνπ απάληεζαλ φηη είκαη «απηνεμφξηζηνο», θαη έιαβαλ ακέζσο ηελ 

αληαπάληεζε φηη, δπζηπρψο, είκαη «εηεξνεμφξηζηνο» απφ ηνπο ίδηνπο,  β) 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Ννέκβξηνο 1996, κε ηίηιν «άλνημε ην ΟΣΡΗΑ ζηελ παξαιία 

Αιίκνπ» κε δειψζεηο ηνπ Αι.Αινχθνπ θαη παξνπζίεο Φνπζηέξε, Σζηηζάλε, 

Καηζή (ν Αξγ.Αξγπξίνπ είρε απνρσξήζεη φηαλ έθηαζε ζπληάθηξηα ηεο εθεκεξί-

δαο), γ) Ο ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 19.10.1996, γηα ηε Λνγνδνζία 1995, φπνπ 

θαη ηνπνζέηεζε ηνπ Αι. Αι. γηα ηε Παξαιία, θαη δ) ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ  Γεθέκβξη-

νο 1996, κε ζπλέληεπμή κνπ «Αδηαθάλεηα θαη απηαξρηζκφο ζηνλ Αιηκν. Ζ 

παξαιία μεπνπιήζεθε», θαη ηνπ Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε «επηηπρεκέλν ην έξγν 

καο. Νφκηκεο νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηεο παξαιίαο», ε) ΠΑΛΜΟ 21.6.1997, 

αλαθνίλσζε ηνπ Αινχθνπ/ «Αλαλεσηηθήο» «δελ πέξαζαλ ηα ζρέδηα ηνπ Αξγ. 

Αξγπξίνπ ζηε Παξαιία», ζη) ΠΡΧΣΖ Γεθέκβξηνο 1997, ζπλέληεπμε Αι.Αι. 

«ζψζακε ηελ παξαιία» (!!), δ) ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ (ίζσο Ηνχληνο 1997), κε 

δειψζεηο Αξ. Αξγπξίνπ, Αξ. Θσκ. θαη Αι. Αινχθνπ, κε ηηο απφςεηο ηνπ θαζέλα, 

ε) ΠΡΧΣΖ Ηαλνπάξηνο 1998, δειψζεηο Α.Αξγ. «Ζ απηνρξεκαηνδφηεζε ε κφλε 



ιχζε γηα έξγα», ζ) ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., (πάλησο κεηά ηε ζχιιεςε 

ηνπ Αλη. Γθαβνχλα γηα δσξνδνθία), θαη ζπλέληεπμε ηνπ Γ. Καξαληθφια, η) 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 19.2.1998, κε επηζηνιή κνπ κε ηίηιν «Απζαίξεηα θαη 

Απηνδηνίθεζε» κε αλαθνξά ζην απζαίξεην ΕΔΦΤΡΟ πνπ θαηεδαθίζηεθε θαη 

ηελ έγθξηζε ηεο παξαρψξεζήο ηνπ γηα ην έξγν ηεο Παξαιίαο θαη απφ ηηο δχν 

παξαηάμεηο ηνπο ηα) FREE SUNDAY 3.5.09 Σνπξηζκφο, Σν μεπνχιεκα ησλ 

αθηψλ, θαη 8.10.2011 Αλάπιαζε Φαιεξηθνχ ξκνπ, Πσο ην master plan ζα 

γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 7.8. 10, Ζ παξαιία Αιίκνπ 

έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα …Αιαινχκ πκθεξφλησλ θαη αδηαθνξίαο, θαη, 

Καζαξηφηεηα θαη Γήκνο Αιίκνπ, Γπφ έλλνηεο αζπκβίβαζηεο. 

 

  Β‘ ΦΑΖ = Γεκαξρία Αιέθνπ Αινχθνπ 

 ρφιηα: Δπί δεκαξρίαο ηνπ, ην ΟΣΡΗΑ,  π α ξ ά λ ν κ α  ΓΗΠΛΑΗΑΔ 

ηνπιάρηζηνλ ηα κέηξα ηεο θαιπκέλεο επηθάλεηαο πνπ εθκεηαιιεπφηαλ (δελ κηιψ 

γηα ηελ αθάιππηε), θαη θαηαζθεχαζε πεξηκεηξηθά δχν ή ηξία ππαίζξηα κπαξ, 

ελψ απηφ δελ πξνβιεπφηαλ ζε θακία ζχκβαζε ή απφθαζε. Καη ελψ ππάξρεη 

έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Πεηξαηά, απφ ην 1996, φηη ην ΟΣΡΗΑ 

έρεη θαηαιάβεη παξάλνκα 198 η.κ. ΑΗΓΗΑΛΟΤ θαη 254 η.κ. ΠΑΡΑΛΗΑ, ηίπνηα 

δελ έθαλαλ. Απφ αθξηηνκχζηεο δηαθφξσλ (έγγξαθα ΟΤΓΔΠΟΣΔ παξνπζηάζηε-

θαλ ζην Γ), ππήξραλ ηζρπξηζκνί φηη ν Βι. ηαζ. κίζζσζε ηελ έθηαζε απφ ηνλ 

ΔΟΣ. Καη εάλ αθφκα ήηαλ αιεζηλφ ηνχην, ε απφθαζε ηνπ ΔΟΣ ήηαλ παξάλνκε. 

Καη ελψ είρακε ππνβάιεη αίηεζε γηα ζπδήηεζε, θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ, αξλνχληαλ λα ηε θέξνπλ ζην Γ, γηα λα κε ππνρξεσζνχλ 

λα εκθαλίζνπλ ηα φπνηα έγγξαθα. Γηφηη ζα απνθαιππηφηαλ ε παξαλνκία. 

 α) Δμψδηθε δήισζε, δηακαξηπξία θιπ, ηεο 5.3.1999 ηεο ΑΝΔΓΑ (ζηελ νπνία κε 

ηελ 165/1996 απφθαζε ηνπ Γ.. είραλ εθρσξεζεί ηα «αληαιιάγκαηα» θαη ηδίσο 

ε είζπξαμε ησλ 60.000.000 δξαρκψλ εηεζίσο), γηα ΜΖ θαηαβνιή 26.620.000 

δξαρκψλ, ρσξίο αξ.πξ., β) έγγξαθν ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ, ρ.ρ., πξνο ην Γήκν Αιίκνπ 

κε αξ.πξ. 3678/10.3.1999, κε ην νπνίν γλσζηνπνηεί φηη πξφθεηηαη λα αλαζέζεη 



ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΚΑ ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγν ζηελ ΤΠΟ ΤΣΑΖ εηαηξία 

«Αλάπιαζε Παξαιίαο Αιίκνπ ΔΠΔ» (ε ιέμε «Σερληθή» παξαιείπεηαη), γ) πκ-

βφιαην 2014/18.3.1999 ζχζηαζεο ΔΠΔ κε επσλπκία «ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ 

ΑΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΔ», ηδξπηηθά κέιε ηεο νπνίαο είλαη ν Βιάζηνο ηαζνθσ-

ζηφπνπινο, Δπάγγεινο Σζακήηαο, Θσκάο αιανχλεο, Αιεμάλδξα ηαζνθσζην-

πνχινπ, Νηθφιανο Κφληνο, σο εθπξφζσπνο ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ, κε ζθνπφ: «Ζ 

απνπεξάησζε ησλ έξγσλ αλάπιαζεο ηεο παξαιηαθήο δψλεο Αιίκνπ, πνπ ζα 

αλαιάβεη κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο απφ ηελ ΔΡΓΟΣΔΡ. . . Ζ νηθνλνκηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο . . . θιπ» κε δηαρεηξηζηή ην Βι. 

ηαζνθσζηφπνπιν. Γειαδή ν ΔΣΗΑΣΟΡΑ Βι. ηαζνθσζηόπνπινο, όρη κόλν 

ζπλέζηεζε ΑΛΛΑ θαη δηαρεηξηδόηαλ ΣΔΥΝΗΚΖ εηαηξία !!, δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 3678/19.3.1999 πξνο ηελ ΔΡΓΟΣΔΡ/Σζακήηα, κε ην νπνίν:«…ζαο 

θαινχκε ζε ζπλάληεζε, ζην δεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζηηο 24.3.1999 ψξα 14.30 

ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξίαο, 

ε) έγγξαθν ΔΡΓΟΣΔΡ ηεο 5.4.99 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5877/5.4.1999 κε 

ζέκα «Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ», θαη, έγγξαθν ηεο 15.4.1999, ε1) «χκβαζε 

ππεξγνιαβίαο» ηεο 31.3.1999 κεηαμχ ΔΡΓΟΣΔΡ θαη «Αλάπιαζε Παξαιίαο 

Αιίκνπ ΔΠΔ», κε αξ.πξ. 6187/8.4.1999 ηεο Δ‘ Γ.Ο.Τ. Αζελψλ {{νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ ππεξγνιάβνπ ζε κέιινληα ρξφλν («ζα»)}}, ζη) έγγξαθν ηεο Δ.ΣΑΜΖΣΑ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΔ πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ρ.ρ. θαη ρσξίο αξ.πξ., φηη έιαβε γλψζε 

ηεο αίηεζεο ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο γηα ππνθαηάζηαζε, δ) έγγξαθν ηεο Γηεχζπλ-

ζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηεο 24.5. 1999 πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν 

Σ.Τ., θαη Γηεπζπληή Σ.Τ. κε ηίηιν «Έθζεζε πνξείαο έξγνπ» απφ ην νπνίν πξνθχ-

πηνπλ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ (=ΣΡΗΑ ρξφληα κεηά ηελ 21.6.1996, ε «αλάπιαζε» 

δελ είρε γίλεη, ΔΝΧ ΑΝΣΗΘΔΣΑ ην ΟΣΡΗΑ είρε εγθαηληαζηεί απφ ηηο 11.10.1996 

θαη ιεηηνπξγνχζε θαλνληθά !!), ε) έγγξαθν ηνπ Αξγ. Αξγπξίνπ ηεο 12.7.1999 

πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι. κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί φηη ΓΔΝ απνδέρεηαη ηελ 

πξφζθιεζε γηα θαη ηδίαλ ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο Παξαιίαο ελψ δέρεηαη ζπδήηε-

ζε ζην Γ.., ζ) Δηζήγεζε αληηδεκάξρνπ Σ.Τ. Γ.Σζηηζάλε, ρρ., κε ζέκα «Δγθξηζε 

κειέηεο εθαξκνγήο . . . .(γηα ην έξγν)», η) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 506590/ 

14.7.99, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.12386/19.7.99 κε ζέκα «Μειέηε δηακνξθψ-



ζεσλ ηκήκαηνο παξαιηαθήο δψλεο Αιίκνπ», ηα) έγγξαθν ΔΡΓΟΣΔΡ, ΣΑΜΖ-

ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ, ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΑΛΗΜΟΤ, ρ.ρ., πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

12387/19.7.1999 κε ζέκα «παξάηαζε ρξφλνπ πεξαίσζεο», ηβ) έγγξαθν ησλ 

ίδησλ ηξησλ εηαηξηψλ, ρ.ρ., πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12430/19.7.1999 κε ηελ 

νπνία ππνβάιινπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο, ηγ) Δηζήγεζε Σ.Τ. ηεο 19.7.1999 γηα 

παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο εξγαζηψλ, ηδ) απφθαζε 225/22.7.1999 Γ.. 

έγθξηζεο ηεο παξάηαζεο, ηε) απφθαζε 226/22.7.1999 Γ.. έγθξηζεο κειέ-ηεο 

εθαξκνγήο βάζεη ησλ ζεσξεκέλσλ ζρεδίσλ απφ ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο θι, ηζη) 

Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έλαξμε 20.7.1999, πξνζεζκίαο έσο 

20.11.2000, ηδ) απφθαζε 227/22.7.1999 Γ.. γηα «αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο ηνπ έξγνπ . .  ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκβα-

ηηθψλ αληαιιαγκάησλ», ηε) θείκελν κε ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηηο ηξείο πην πάλσ 

απνθάζεηο ηεο 22.7.1999, κε πξφηαζε λα θέξεη ν δήκαξρνο ην θείκελν ηεο 

ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο θιπ, ηζ) εμψδηθν ηνπ ππξίδσλνο Ραθαειίδε ηεο 

20.10.1999 θαηά Σζακήηα, Δξγνηέξ, Αλαπηπμηαθή Αιίκνπ θαη Αξγ. Αξγπξίνπ, κε 

δηακαξηπξία ηνπ φηη εμαπαηήζεθε θαη δεηά απνδεκίσζε γηα ην θηίζκα ηνπ ΕΔΦΤ-

ΡΟΤ ζην Β΄αιίπεδν, θ) έγγξαθν ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ηεο 15.6.2000 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 11836/16.6.2000, κε ζέκα «ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ», θα) αίηεζή καο 

7.11.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.21889/8.11.00 κε απνξία γηαηί αθνχ πέξαζαλ 

15 κήλεο, δελ εγθξίζεθε απφ ην Γ ε ΝΔΑ ζχκβαζε γηα ηε Παξαιία, θαη, γηαηί 

ζην Βι.ηαζ. δελ επηβιήζεθε ηνπ Σέινο Τπνβαζκ.Πεξηβ/ληνο, παξφηη 

ρξεζηκνπνηεί πάλσ απφ 1.000 η.κ., θα.1)έγγξαθν ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ ηεο 5.12.2000 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 24316/5.12.2000, κε ζέκα «ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ- 

λέα ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε», θβ) εηζήγεζε Σ.Τ. ζην Γ.. γηα ηελ απφθαζε 

456/20.12.2000, θγ) έγγξαθν ΔΡΓΟΣΔΡ ρ.ρ., πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 25299/ 

18.12.2000 κε ζέκα «ππνθαηάζηαζε αλαδφρνπ», θδ) απφθαζε Γ.. 456/20.12. 

2000 γηα ηελ έγθξηζε ηεο παξάηαζεο κε ζπξξακκέλν «ρξνλνδηάγξακκα 

θαηαζθεπήο έξγνπ» έσο Γεθέκβξην 2001, θε) θείκελν κε εξσηήκαηα θαη ζέζεηο 

γηα ηελ 456/2000, θζη) εηζήγεζε Σ.Τ. γηα 457/2000 απφθαζε, θδ) γηα ηελ 

457/2000 απφθαζε, «Πξνζάξηεκα ηεο απφ 21.6.96 ζχκβαζεο παξαρψξεζεο . 

. ..» κε ζρέδην ζπκθσλεηηθνχ, θε) απφθαζε Γ.. 457/20.12.2000 κε ζέκα 



«επηθχξσζε πξνζαξηήκαηνο. . ..», θζ) θείκελν ηνπνζέηεζεο κνπ γηα ηελ 

457/00, ζει.9, ι) έγγξαθν ηεο ΔΡΓΟΣΔΡ, ηεο 15.6.2000, γηα ην ζέκα Γ 

30/458, ια) απφθαζε Γ.. 458/20.12.2000 γηα έγθξηζε ππνθαηάζηαζεο θιπ, 

ιβ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 26020/28.12. 2000 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

θαη απνδεηθηηθφ  ηνηρνθφιιεζεο ηεο 458/2000 απφθαζεο Γ (ην έιαβα ιφγσ ηεο 

πξνζθπγήο, βι.πην θάησ),  ιγ) αίηεζή κνπ 15.1.2001 ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ 

γηα ηε λνκηθή θαηάζηαζε ησλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξηψλ θαη πξνζψπσλ, κε ηε 

ζεκείσζε φηη θαηά ηεο εηαηξίαο ΣΑΜΖΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΣΔ έρεη θαηαηεζεί ε κε 

αξ. θαηαζ. 2679/27.12.1998 αίηεζε πηψρεπζεο, ιδ) αληίγξαθν ηεο πην πάλσ 

αίηεζεο πηψρεπζεο, ιε) ηέζζεξα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Γξακκαηέα Πξση.Αζ. φηη 

δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ησλ αλαγξαθνκέλσλ, ιζη) 

αηηήζεηο ηνπ ηαζνθσζηφπνπινπ Βιαζίνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 24844 θαη 

24845/23.11.2001 γηα ρνξήγεζε αδεηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην 2002 ζην 

Αλαςπθηήξην Αιηκνο θαη ην ΟΣΡΗΑ ΚΑΦΔ, ιδ) «Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 

κίζζσζεο» ηεο 1.3.2002 κεηαμχ «Αλαπι.Παξ.Αι. Σερληθή ΔΠΔ» θαη Θενδσξή 

Θενδψξνπ γηα κίζζσζε ελφο πεξηπηέξνπ ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, Λ. Πνζεηδψλνο 

10. Καη γηα ην ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ρσξίο παξαζθεπαζηήξην ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, 

αίηεζε ηαζνθ. πξνο Γήκν κε αξ.πξ.12330/30.5.2001 γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

ζπλεκκέλε θαηαιιειφηεηα (απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε 314/01), 

θαη αίηεζε «Αλάπιαζεο Παξ. Αι.ΔΠΔ» πξνο Γήκν κε αξ.πξ.16770/31.7.2001 

γηα άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζπλεκκέλε εηζήγεζε Σκ.Τγ.Δι., γηα ρνξήγεζε, 

ιζ) θείκελφ κνπ γηα «Αλάπιαζε» θαη «παξαηεξήζεηο ζε επηζηνιή Αι. Αι. Σέινο: 

θχιιν πεξηνδ. FANTASY SPORTS κε δηαθήκηζε ΟΣΡΗΑ θαη ΚΗΟΤΠΗΑ. 

 ΠΡΟΦΤΓΖ  ζηελ Δπηηξνπή – Αθχξσζε ηεο 458/2000 απφθαζεο Γ 

 α) πξνζθπγή κνπ κε αξ.θαη. 24/5.1.2001 ζηελ Δπηηξνπή, β) λνκνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνίεζα, γ) ππφκλεκα ηεο 12.1.2001 κε αξ.πξ. 109/16.1.2001 ηεο 

Δπηηξνπήο, δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, ρ.ρ. θαη ρσξίο αξ.πξ., κε ηελ έθζεζε ησλ 

απφςεσλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ε) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο κε αξ.πξ. 247/ 

21.3.2001 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, δηαβηβαζηηθφ ηνπ πξαθηηθνχ/απφθαζεο 

κε αξ. 4/16.2.2001 κε ην νπνίν ΔΓΗΝΔ ΓΔΚΣΖ ΚΑΘ ΟΛΟΚΛΖΡΗΑ ε πξνζθπγή 



κνπ κε ην ζθεπηηθφ: «Γέρεηαη νκφθσλα ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή θαη αθπξψλεη 

ηελ 458/2000 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, δηφηη ΓΔΝ πιεξνχηαη ε 

πξνυπφζεζε ηνπ άξζξνπ 5 παξ.6 ηνπ λ. 1418/1984 θαη ηνπ άξζξνπ 51 παξ.1 

ηνπ ΠΓ 609/1995 πεξί αδπλακίαο ηνπ εξγνδφηε λα εθηειέζεη ή λα νινθιεξψζεη 

ην έξγν θαζψο θαη δηφηη ππφ ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ην γεγνλφο 

φηη νκνινγείηαη φηη ην έξγν αλαιήθζεθε νπζηαζηηθά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππν-

θαηαζηήζαληνο, ν νπνίνο θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ 

δελ είρε ην απαηηνχκελν εξγνιεπηηθφ πηπρίν, ζπληζηά ΚΑΣΑΣΡΑΣΖΓΖΖ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ εξγνιήπηε θαη γεληθψο ησλ πεξί αλαζέζεσο 

δεκνζίσλ έξγσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1418/84 φπσο ηζρχνπλ». 

 ρφιηα: Χο ήηαλ αλακελφκελν, ιφγσ ησλ πξνεγεζεηζψλ δεζκεχζεσλ, 

ΣΗΠΟΣΑ δελ έθαλαλ γηα λα αλαθαιέζνπλ ηελ ΑΚΤΡΧΘΔΗΑ απνθ. 458/2000. 

   Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ  

ΣΑ ΝΔΑ 24.12.1999 Αιιάδεη ε Παξαιία, Ξεθίλεζαλ νη εξγαζίεο γηα ηελ αλά-

πιαζε ηεο πεξηνρήο, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ (Οθηψβξην ή Ννέκβξην 2000) 

κε ηίηιν «θαη ην Λα πιάγηα ζην ηαζνθσζηφπνπιν!»,  ΑΤΓΖ 28.11.2000 κε ηζν-

ινγηζκφ ηεο Δ. ΣΑΜΖΣΑ ΑΔ, γ) δεκνζίεπκα ηνπ BIGFISH γηα ηηο Αιεμάλδξα 

θαη Αθξνδίηε ηαζνθσζηνπνχινπ «νη απηνθξάηεηξεο ηεο δηαζθέδαζεο». 

 

  Γ‘ ΦΑΖ = Γεκαξρία Κψζηα Μαληδνπξάλε  

 α) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 14844/30.6.2003 πξνο «Αλάπιαζε» κε 

ηελ νπνία νξίδεηαη ρψξνο ηνπνζέηεζεο ηεο θηλεηήο θαληίλαο, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Σεισλείνπ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξνρφζπηηνπ, δειηίν απνζηνιήο-ηηκνιφγην ζην 

φλνκα Θενδσξήο Θενδψξνπ γηα ην ηξνρφζπηην, β) αίηεζε Θ.Θενδψξνπ πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 15360/4.7.2003 γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο+ιεηηνπξγίαο, 

σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.477/8.10.2003 απφθαζε Γ, κε «βεβαίσζε θαηαιιε-

ιφηεηαο θηλεηήο θαληίλαο» ηεο Γ/λζεο Τγείαο, γ) έγγξαθν αληηδεκάξρνπ Γήκνπ 

24.7.03 ρσξίο αξ.πξ., πξνο ην Γξαθείν έθδνζεο αδεηψλ, επηζηξέθεηαη ε αίηεζε, 



δ) αίηεζε ηνπ Θ. Θενδψξνπ ηεο 14.10.2003, πξνο Γήκν κε αξ.πξση. 22262/… 

ίζσο 15.10.2003, κε παξάπνλα γηα ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπ, ε) αίηεζε 

ζεξαπείαο Θ. Θενδψξνπ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 22756, σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ.530/24.11.2003 απφθαζε ηνπ Γ, θαη ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, ζη) αίηεζε 

«Αλάπιαζεο» πξνο ΑΝΔΓΑ κε αξ.πξ. 4139/7.3.2006 κε ζέκα «Μίζζσζε 

ρψξνπ 400 η.κ. ζηελ Παξαιία Αιίκνπ», δ) Δηζήγεζε Αληηδεκάξρνπ ηεο 25.2.04 

γηα ηε κε αξ.72/25.2.2004 απφθαζε Γ, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθα-

ζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο έξγνπ «Αλαπι.Παξ.Εψλεο», 

Έθζεζε πνξείαο ηνπ έξγνπ, ε) έγγξαθν «Αλαπι.Παξ.Αιίκνπ ΔΠΔ» ηεο 9.3.04 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6300/10.3.2004, κε ηελ νπνία, ιφγσ ΜΖ εθπιήξσζεο 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ, δεηάεη αλαζεψξεζε θαη παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο, ζ) 

έγγξαθν «Αλ.Παξ.Αι.ΔΠΔ» πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.21053/…ίζσο 30.9.2003 

κε λέα αηηήκαηα γηα αλαζεψξεζε θιπ, σο εηζήγεζε γηα 119/31.3.2004 απφ-

θαζε Γ, έγγξαθν ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ «Β. Καπεξλάξνο θαη πλεξγά-

ηεο» ηεο 26.3.2004, κε ην νπνίν εηζεγείηαη γηα ηελ 119/2004, ηελ ηξνπνπνίεζε-

αλαζεψξεζε, ηε παξάηαζε θιπ, Έθζεζε πνξείαο έξγνπ, Τπεξεζηαθφ ζεκείσκα 

ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο 24.3.2004, πκπιεξσκαηηθή γλσκνδφηεζε Β. Καπεξλάξνπ, θαη 

Δηζήγεζε Κσλ. Μαηδνπξάλε ηεο 29.3.2004 γηα ηελ ίδηα απφθαζε, γηα ηελ απφ-

δνρή νξηζκέλσλ αηηεκάησλ, θαη απφθαζε Γ κε αξ. 119/31.3.2004 «πδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: 

Αλάπιαζε Παξαιηαθήο δψλεο Αιίκνπ» κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε παξάηαζε 

ηνπ ρξφλνπ εθκεηάιιεπζεο κέρξη θαη ην 2015 θιπ, κε ΤΠΔΡ= 16, ΚΑΣΑ= 6 

(Οξθαλφο,Πέηζαο,Υαηδάθε,Παπαληθνιάνπ, Θσκφπνπινο, Γξεγνξίνπ), ΛΔΤΚΟ 

= Καξαληθφιαο,  η) έγγξαθν ηεο 26.3.2003 ηεο «Αλ.Παξ.Αι.ΔΠΔ» πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ.8294/14.4.2003 απφ ην θάθειν ηεο άλσ απφθαζεο, ηα) θείκελν 

ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ 1/119/31.3.2004 απφθαζε ηνπ Γ, ηα) ηνπνζέηεζε 

Αλδξέα Κνλδχιε γηα ην ζέκα (ήηαλ πξφζθαηα ζηξαηεπκέλνο, δελ είρε νξθηζηεί 

θαη δε κπνξνχζε λα πάξεη άδεηα), ηβ) θάιεζκα θαηνίθσλ (Μ. Φάξνο, Απ. Σδψ-

ηδνο, Υξ. Γνπξίδαο, π. Δπζηξαηίνπ, Γ. αξδέιε, Δλσηηθή Κίλεζε Δηξήλεο, . 

Κσζηακπάξε) γηα ζπλαληεζε ηε 15.3. 2004, γηα αληίδξαζε ζηελ εθθξαζκέλε 

ζέιεζε γηα παξάηαζε θιπ, ηγ) ζρέδην ζχκβαζεο κεηαμχ Γήκνο- εη. Γαληδνχιαο 



(είρε απνξξνθήζεη ηελ ΔΡΓΟΣΔΡ) θιπ, σο εηζήγεζε ζηελ 181/21.4.2004 

απφθαζε ηνπ Γ, θαη απφθαζε Γ 181/21.4.2004, ηδ) ζπκθσλεηηθφ ηεο 

21.5.2004, κε παξαπνκπέο αιιά θαη ππνγξαθέο, γηα ηελ παξάηαζε κέρξη 

31.12.2015 θιπ, ηε) αίηεζε Βι. ηαζνθσζηφπνπινπ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 

14012/10.6.2004 γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ ζε 

ρψξν πνπ είρε εθκηζζψζεη απφ ηα Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα, θαη «θαηαιιε-

ιφηεηα θαηαζηήκαηνο» ηεο Γ/λζεο Τγείαο σο ζρεηηθφ γηα απνθ. 344/30.6.2004, 

θαη απφθαζε Γ κε αξ. 344/30.6.2004, ηζη) εμψδηθε δήισζε ηεο «Αλ.Παξ. Αι. 

ΔΠΔ» ηεο 22.5.2014, πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 9983/26.5.2014, +ΑΓΖΠΑΛ, κε ηελ 

νπνία αζθεί δηθαίσκα παξάηαζεο γηα 10 ρξφληα, κε βάζε ην λφκν 4257/14. 4.14 

άξζξν 5 (εκ: Ζ νπνία όκσο Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΓΔΝ εθαξκόδεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο, αθνύ ΓΔΝ πξόθεηηαη γηα «κίζζσζε», αιιά γηα «αληάιιαγκα» γηα 

ηελ Αλάπιαζε Παξαιηαθήο Εώλεο. Με βάζε ηα όζα γλσξίδσ ν Γήκνο καο {{Αλ. 

Κνλδύιεο}} ΓΔΝ ακθηζβήηεζε ην αζθεζέλ δηθαίσκά ηεο απηό). 

    Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ  

 α) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 31.12.2011,«Βξέζεθε ζπκβηβαζηηθή ιχζε 

κε ηελ Οζηξηα», β) ΣΑ ΝΔΑ ηεο 1-2.4.2006 κε ηίηιν «Σν παξαζθήλην, Σν «πξά-

ζηλν» ζρέδην γηα ηελ αλάπιαζε κηαο παξαιηαθήο», γ)ΠΡΧΣΖ (κεηά ην πην πάλσ 

δεκνζίεπκα, αλαθέξεηαη ζε απηφ) κε ηίηιν «Σα ζπκθέξνληα ηεο Παξαιίαο», δ) 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 10, 11, 12, 13 θαη 14 Ηνπιίνπ 2006, έξεπλα ζε πέληε ζπλέ-

ρεηεο κε ηίηιν «Σεο παξαιίαο ην θάγθειν, πνηφο ζα γθξεκίζεη ηα ηείρε ηεο 

ληξνπήο» θαη παξφκνηνπο ηίηινπο, ε) Enet ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 11.7.2006, ην ίδην 

ζέκα ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε. 

   Φ Χ ΣΟ Γ Ρ Α Φ Η Δ   ηεο πεξηνρήο 

α) αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΡΗΑ (απφ εθ.ΔΞΔΛΗΞΔΗ), β) δέθα 

θσην ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΡΗΑ, γ) θσην θαηαζηξνθήο παξαιηαθνχ δξφκνπ 

πεξηπάηνπ, απφ ηα θχκαηα θνπξηνχλαο ηεο ζάιαζζαο, ζη) ηεο Παξαιίαο. 

«Παξέκβαζε»: θ. 31-32 επΟθη.96, 33-34 ΝνεκΓεθ.96, 35-36 ΗνπιΑπγ.1997, 

41-42 ΗαλΦεβξ.1998, 46 ΗνπιΑπγ.1998, 47 επηΟθη.1998, 51 ΜαηΗνπλ. 1999, 



52-53 ΗνπιΟθη.1999, 60 ΝνεΓεθ.2001, 73 ΦεβΑπξ.2004, 77 ΜαηΗνπι.2005, 81 

Μαηνο-Ηνχιηνο 2006. 

 

 Γ Η Α – Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Η Α Κ Δ    Π Α Ρ Α Β Α  Δ Η   

 α) έγγξαθν ηεο Κ.Τ.Π. κε αξ.πξ. 2703/13.8.1997 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, κε ηελ νπνία «… δηαπηζηψζεθε φηη ν Γήκνο Αιίκνπ, δίπια ζηελ πιαδ 

ηνπ ΔΟΣ, ζηνλ Αιηκν, έρεη πξνβεί ζε δηακνξθψζεηο ζην ρψξν ηνπ αηγηαινχ, ρσ-

ξίο λα έρεη ηεξεζεί ε λφκηκε δηαδηθαζία … δηαηάρζεθε δηαθνπή εξγαζηψλ …», β) 

έγγξαθν ΔΟΣ κε αξ.πξ. 522221/16.6.88, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7248/1.7.88 

ην νπνίν επηθαιέζηεθε ν Γήκνο, γηα παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ, θαη πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, κε αξ.πξση. 7788/15.7.88 Γήκνπ, γ) έγγξαθν ΚΤΠ 

κε αξ.πξ. 2330/11.7.1997 πξνο ην ΑΣ Παι. Φαιήξνπ, θαη Γήκν κε αξ.πξ. 

10374/11.7.1997, κε ζέκα «απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ», δ) κήλπζε 

ηεο ΚΤΠ κε αξ.πξ. 2650/15.7.1998 πξνο ηνλ Δηζαγγειέα, κε αξ.Βηβ.Μελχζεσλ 

ΗΑ 98/10792, θαηά παληφο ππεπζχλνπ, γηα ηηο θαηαιήςεηο, ε) «ηνπνγξαθηθφ δηά-

γξακκα παξαιηαθήο έθηαζεο έξγσλ αλάπιαζεο παξαιίαο Αιίκνπ» ηεο ΚΤΠ, κε 

κήλα Οθηψβξην 1997, κε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ απζαηξεηζψλ, ζη) εμνπζην-

δφηεζε ηνπ Αι. Αινχθνπ πξνο ην δηθεγφξν Ησ. Πέηζα, γηα ιήςε αληηγξάθσλ 

δηθνγξαθίαο, δ) έγγξαθν 30νπ Πηαηζκαηνδίθε Αζελψλ, πξνο Αι. Αινχθν, γηα 

απνινγία ζε κήλπζε απηεπάγγειηε, ε) αίηεζή κνπ ηεο 4.8.1999, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 13541/5.8.1999, κε δήισζε φηη κνπ ζηάιζεθε ην κε αξ.89/1998 Πξσ-

ηφθνιιν θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο απζαίξεηεο ρξήζεο δεκνζίνπ θηήκαηνο, απφ 

ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη ε επηρείξεζε Βι. ηαζνθσζηφπνπινο, έρεη ΚΑΣΑΛΑ-

ΒΔΗ 194 η.κ. αηγηαινχ θαη 254 η.κ. παξαιίαο, κε αίηεκα ηελ άκεζε απνβνιή, ζ) 

αίηεζε Μαλ. Φάξνπ, ηακ.Παπαζαλαζίνπ, Νέιιεο Γηαλλνπνχινπ, Δπγελίαο 

Εαθπλζηλνχ, Βάζσο Ενχθα, νθίαο Υαιηθηά, Γηάλλε Πξαζηψηε, Υξ. ηεθαλάθε, 

Αξ. Θσκφπνπινπ, κειψλ ηεο πλη. Δπ. ηεο πλεξγαζίαο, ηεο 7.11.2000 πξνο 

ην Γήκν, κε αξ.πξ. 21889/8.11.2000 κε αίηεκα λα επηβιεζνχλ ΑΝΑΓΡΟΜΗΚΑ 

ζηελ επηρείξεζε Βι. ηαζνθσζηφπνπινπ, γηα ην έηε 1997-2000, ηα ηέιε ππν-



βάζκηζεο πεξηβάιινληνο, η) Βεβαησηηθφο θαηάινγνο κε αξ.πξ. 14486/26.6.2002 

γηα ην Δηδηθφ ηέινο Πεξηβ. θαη Κπθινθ.Ρπζκίζεσλ, φπνπ θαη Βι. ηαζνθσζηφ-

πνπινο, ηα) αίηεζε ηνπ Βι. ηαζνθσζηφπνπινπ-ΟΣΡΗΑ, πξνο ην Γ.. κε αξ. 

πξ. 21420/3.10.2003 (σο εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο 474/8.10.2003 = αλαβνιή 

θαη 495/3.11.2003) γηα κείσζε ηνπ ηέινπο, δηφηη δελ θαηαιακβάλεη 1.070 η.κ., 

αιιά κφλν 350 η.κ., ηβ) έγγξαθν ηεο Ο.Τ. Γηεχζπλζε Δζφδσλ κε αξ.πξ. 21633/ 

7.10.2003 πξνο ηε Γ.Σ.Τ. κε ζέκα «Αίηεζε ηεο εηαηξίαο Αιηκνο Βι. ηαζ. ΟΔ», 

θαη παξαηήξεζε φηη ε Γ.Σ.Τ. είρε ζρεδηάγξακκα φηη θαηαιακβάλεη 1.470 η.κ., 

ελψ απηφο ηζρπξίδεηαη 350 η.κ., ηγ) αίηεζε ηεο Γ/λζεο Οηθ.Τπ. πξνο ηνλ Πξφε-

δξν ηνπ Γ γηα αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο (=474/03), ηδ) έγγξαθν ηεο 

Γ.Σ.Τ. κε αξ.πξ. 22141/13.10.2003, ΥΧΡΗ απάληεζε γηα ηνλ θαηαιακβαλφ-

κελν ΤΝΟΛΗΚΟ ρψξν, αιιά κε αλαθνξά κφλν ηεο έθηαζεο πνπ  θαηαιακβά-

λνπλ ηα ηξαπεδνθαζίζκαηα= 360 η.κ., κε ζπλνδεπηηθφ ππφκλεκα φηη ν πεξηβάι-

ισλ ρψξνο είλαη 1.470 η.κ., ε έθηαζε αηγηαινχ 194 η.κ. θαη ε έθηαζε κεηαμχ 

αηγηαινχ θαη παξαιίαο 254 η.κ. θαη ηνπνγξαθηθφ κε ηηο γξακκέο αηγηαινχ θαη 

παξαιίαο θαη ηηο θαηαιήςεηο, ηε)έγγξαθν ηεο Ο.Τ. κε ηίηιν ΟΣΡΗΑ (ηαζνθ.Βι.) 

κε ηηο ρξεψζεηο πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη θαη έηνο, ηζη) εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. κε αξ.πξ. 

23240/31.10.2003 πξνο ην Γεκ. πκβ., σο εηζήγεζε ζηελ απφθαζε 495/3.11. 

2003 κε ζέκα «Γηαγξαθή ελ κέξεη πνζνχ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ ηεο εηαηξίαο 

Αιηκνο Β. ηαζ.-ΟΣΡΗΑ» κε πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο απνθιίζεηο ησλ επηκεηξή-

ζεσλ ηεο Γ.Σ.Τ., ηδ) εηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο 3.11.2003 πξνο ην Γ.. γηα ηελ 

495/3.11.2003 απφθαζε, κε αηηηνινγήζεηο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο επηκεηξήζεηο, ηε) 

κλεκφλην/ηνπνζέηεζή κνπ κε «Θέκα: 3/495/3.11.2003 Γηαγξαθή ελ κέξεη 

πνζνχ απφ βεβαησηηθφθαηάινγν …θιπ», γηα ηελ απφθαζε 529/24.11.2003 κε 

ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο γηα ελέξγεηεο πνπ δελ έγηλαλ, θαη επί ηεο νπζίαο κε 

αξλεηηθή ζέζε, ηζ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 2.2.2013 «Σνπ Αιίκνπ ην . . . . 

θξεπίδσκα, κήλπζε δεκάξρνπ θαηά παληφο ππεπζχλνπκ θαη αξκφδηαο Αξρήο». 

 

 



Κεθάιαην έθην 

  Α Γ Η Ο   Κ Ο  Μ Α   ρεξζνλεζίδα  

 ΔΑΚΝ –Δζληθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Νεφηεηαο 

ΑΑ.- ΦΔΚ 254 Γ/5.3.2004 – ζεζκηθά, ρξήζεηο γεο 

Α. ΘΔΜΗΚΑ-ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΑ γηα ηε πεξηνρή:α) ΦΔΚ 265Β/1.10.1957 

(επαλαδεκνζίεπζε απφ ην ΦΔΚ 184 Β/8.7.1957) Απφθαζε Τπ.Δζλ.Παηδείαο θαη 

Θξεζθ. 25666/984/30.5.1957 Πεξί θεξχμεσο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Αηηηθήο, 

θαη «… 4. Οιφθιεξνλ ηελ πεξηνρήλ ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αγίνπ Κνζκά παξά ην 

Αεξνδξφκηνλ Διιεληθνχ», β) ΦΔΚ 1293Γ/6.10.1993 κε Γηάηαγκα «Σξνπνπνίε-

ζε ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζε εθηφο εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ ..», γ) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 

56833/ 2080/11.5.1994 πξνο ηνλ ΟΡΑ (κε αξ.πξ. 7980/16.6.1994 Γήκνπ καο) 

κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην απφ 28.9.93 π.Γ/γκα (Γ‘ 1293)», δ) ΓΓΑ= 

Γελ. Γξακ. Αζιεηηζκνχ, ΔΑΚΝ Αγ. Κνζκάο, Βεβαίσζε κε αξ.πξ. 1258/8.6.1994 

(θαη Γήκνπ 7381/16.6.94) ζρεηηθά κε ην ρξφλν αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζην ρψξν, 

ε) Πνιενδ.Αξγπξνχπνιεο κε αξ.πξ. 10496/14.6.1994 πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ,άιινπο 

θαη Γήκν κε αξ.πξ.7379/ 16.6.1994, κε ζέκα «εξψηεκα γηα ρξήζεηο γεο. . ..ζην 

ΔΑΚΝ Αγ.Κνζκάο», πνπ αθνξά άδεηα ιεηηνπξγίαο θέληξνπ αλαςπρήο, ζη) 

Έληππν ζήκαηνο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε αξ.2280/10.4.1995 γηα απζαίξεηεο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, δ) Πνιενδ. Αξγπξνχπνιεο κε αξ.πξ. 3918/ 1482/14.4.95 

θαη 5796/2176/14.4.95 πξνο Α.Σ. Γιπθάδαο, θνηλνπνηήζεηο εθζέζεσλ απηνςίαο, 

ε) Πνιενδ. Γξ. Αξγπξνχπνιεο, έγγξαθν κε αξ.5796/2176,5941/14.4.1995 πξνο 

ΑΣ Γιπθάδαο, θνηλνπνίεζε έθζεζεο απηνςίαο ζ) εθζέζεηο απηνςηψλ κε αξ.πξ. 

115 θαη 116/ 14.4.1994 κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, η) Γ/λζε Αζηπλνκίαο κε αξ. 

πξ.1018/3/ 598-Τ/ 7.5.1995 κε ζέκα: Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηελ παξαιία Αγ. 

Κνζκά», ηα) ΟΡΑ κε αξ.πξ. 2167/25.5.1995 πξνο Γήκν Διιεληθνχ, κε ζέκα 

«Δξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ ΔΑΚΝ Αγίνπ Κνζκά», ηβ) Τπ. ΠΔΥΧΓΔ, απφθαζε 

37016/21.7.95 κε ζέκα «Δμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ 



ηνπ δεκνζίνπ ζηελ παξαιία ηνπ Αγ.Κνζκά-ΔΑΚΝ, ηγ) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 

19932/15.10.1996 θαη Γήκνπ  14028/21.10.96 θαη 14707/5.11.1996 «εμαίξεζε 

απφ ηελ θαηεδάθηζε», ηδ) αίηεζε 30.12.1997 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.19979/31.12. 

1997 κε απνξία δηφηη ην ΔΑΚΝ δεηά γηα ην Κνιπκβεηήξην, αληίηηκν ρξήζεο, κε 

ζπλεκκέλε ηελ ΑΤΓΖ ηεο 30.12.1997 κε ηίηιν «Μπνλακάο-ραξάηζη ζηνπο 

αζιεηέο θνιχκβεζεο!».  

Β. ΥΡΖΔΗ ΓΖ: α) ΦΔΚ 254 Γ/5.3.2004 κε ΠΓ 1.3.2004 «Καζνξηζκφο 

δσλψλ πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ πα-

ξαιηαθή δψλεο ηεο Αηηηθήο απφ ην Φαιεξηθφ φξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα Κξσ-

πίαο», θαη θσηνηππία απφ ηνλ ΚΝνΒ.(Γεκνζηεχηεθε ηε Παξαζθεπή 5.3.2004, 

ελψ ηελ Κπξηαθή 7.3.2004 γίλνληαλ βνπιεπηηθέο εθινγέο!), β) αίηεζή κνπ ηεο 

25.3.2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6894/30.3.2005, γηα ζπδήηεζε ζην Γ, πξνο 

απαγφξεπζε ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ,θαζαίξεζε πεξίθξαμεο θιπ,  

γ) ηΔ απφθαζε 3760/2014 ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ αίηεζεο ηνπ Βιαζίνπ 

ηαζνθσζηφπνπινπ γηα ηελ αθχξσζε ηνπ ΠΓ απηνχ, δ) Νφκνο 4178 ηεο 7/8.8. 

13 άξζξν 51 γηα αλαζηνιή επί ηξία ρξφληα ηεο ππνρξέσζεο κεηεγθαηάζηαζεο 

θαηαζηεκάησλ, ε) κήλπκα ηεο Δι. Μπειηά πξνο Αι. Γηαλλνχηζνπ κε ζέκα 

«Παξάηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Αθξσηεξίνπ» κε απνζηνιή απφ ηε ίηζα Καξξά 

ηνπ άξζξνπ 47 λ.4414/2016 γηα παξάηαζε ηεο αλαζηνιήο κεηεγθαηάζηαζεο έσο 

8.8.2019, ζη) θείκελφ κνπ κε «ηζηνξηθφ» γηα ηε ρεξζνλεζίδα. 

εκείσζε: Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4062/2012 γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πξψελ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ θαη ηεο παξάθηηαο δψλεο (Μαξίλα Διιεληθνχ θη 

Αγηνο Κνζκάο),φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.4422/2016 ε πεξηνρή πνιενδνκηθά 

δηέπεηαη πιένλ απφ ηνπο λφκνπο απηνχο, πνπ νξίδνπλ ην πιαίζην, θαη φρη κφλν. 

Γ.- ΓΖΜΟ: α) Αίηεζε Αξ.Θσκ. ηεο 25.3.2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

6894/30.3.2005 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ ΦΔΚ 254Γ/04 δηφηη ππάξρνπλ «πεξη-

νρέο απνθαηάζηαζεο θπζηθνχ ηνπίνπ θαη αηηηθήο ρισξίδαο θαζψο θαη πξνζηα-

ζίαο θαη ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΧΝ θαη ΗΣΟΡΗΚΧΝ ρψξσλ…», φηη ην 

ΑΚΡΧΣΖΡΗ έρεη πεξηθξάμεη ην ρψξν θαη ηνλ ρξεζηκνπνηεί σο πάξθηλγθ απηνθη-



λήησλ ηεο πειαηείαο ηνπ, θαη αίηεκα «ηελ ΑΜΔΖ εθηέιεζε, πινπνίεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ Γ/ηνο» θαη ζπδήηεζε ζην Γ, κε 

ζπλεκκέλε αεξνθσηνγξαθία ηεο πεξηνρήο ηνπ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  απφ ηελ εθεκεξ. 

ΔΞΔΛΗΞΔΗ κε ηίηιν «Ο Αξρηεπίζθνπνο βάδεη ζην Σακείν ησλ Κιεξηθψλ ρηιηάδεο 

επξψ ην κήλα απφ ηε (κίζζσζε θιπ)»,  

β) Τπφκλεκα-Αλαθνξά ηεο 27.7.2007, ηεο δεκ. παξάηαμεο «πλεξγαζία 

Πνι. Αιίκνπ» (πνπ ηφηε ήηαλ ΔΚΣΟ Γήκνπ), κε αλαθέξνληεο ηα κέιε ηεο 

πληνληζηηθή Δπηηξνπήο Νίθν Αξκάν, η. Γηακαληή, πχξν Δπζηξαηίνπ, Αξ. Θ., 

πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ Παλ.Παλαγησηφπνπιν, κε αξ.πξ. 

48596/30.7.2007,κε φια ηα πην πάλσ γηα ην θέληξν Αθξσηήξη θαη ηε ρεξζφλεζν 

ηνπ Αγίνπ Κνζκά, ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ, ηηο παξαλνκίεο ηεο 

ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ θιπ, γ) απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο 24.1.07 

ηνπ Οξγαλ.Ρπζκ.ρ.Αζήλαο, κε ζέκα «Μεξηθή αλαζηνιή εθαξκνγήο δηαηάμεσλ 

ηνπ απφ 1.3.2004 Π.Γ. «Καζνξηζκφο Εσλψλ πξνζηαζίαο ….θιπ» ζηελ πεξηνρή 

Αγ. Κνζκά, κε ζπλεκκέλε ηελ εηζήγεζε, κε αλαθνξά ζε έγγξαθν ηνπ Αξρηεπη-

ζθφπνπ, ζηε κε αξ. 1119/2006 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ 

θιπ, δ) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 481/12.2.2007 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ρσξίο 

αξ.πξ., θαη ζέκα «Πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ απφ 1.3.2004 ΠΓ σο πξνο ην 

ρξφλν απνκάθξπλζεο ηνπ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ (=Αθξσηήξη) ζηε ρεξζνλεζίδα Αγ. 

Κνζκά», ε) Δηζήγεζε ηεο 5.3.2007 ηνπ Γεκάξρνπ Θ. Οξθαλνχ, πξνο ην Γ, κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβιεζείζα πξφηαζε ηνπ Οξγ. 

Αζήλαο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ απφ 1.3.2004 ΠΓ σο πξνο ην ρξφλν απνκά-

θξπλζεο ηνπ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ ζηε ρεξζνλεζ. Αγ.Κνζκά», ρσξίο πξφηαζε.  

Γ.- ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: α) εξψηεζε ηνπ βνπιεπηή ηνπ 

ΤΡΗΕΑ Φψηε Κνπβέιε ηεο 5.5.2005, ζηε Βνπιή κε αξ.πξ. 10472/6.5.2005 

ζρεηηθή κε ηα πην πάλσ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ., β) απάληεζε ΤΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ. πξ. 2509Β/30.5.2005 κε ζέκα «Δθαξκνγή Π.Γ. θαζνξηζκνχ δσλψλ πξνζηα-

ζίαο θαη ρξήζεσλ γεο ζηελ παξάθηηα δψλε….θιπ», κε αλαθνξά «Ζ εθαξκνγή 

ηνπ Π.Γ. …. είλαη κία ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ, ε νπνία μεθηλά απφ ηελ εκε-



ξνκελία ηζρχνο ηνπ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήμε ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ . 

.  . . θη φηη πξνβιέπεηαη εκπινθή ηνπ ΟΡΑ…‖, θαη, δηαβηβαζηηθφ απηήο,  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΑΤΓΖ 7.5.2005 Να εθαξκνζηεί ν λφκνο γηα ηηο δψλεο 

πξνζηαζίαο (αλαθνξά ζε εξψηεζε Φ.Κνπβέιε), 27.5.2007 Έλα Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ζηα αδήηεηα, 17.7.07 

ΤΠΔΥΧΓΔ Πεξίιεςε απνινγηζηηθήο έθζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ,  ΒΖΜΑ 22.7. 

2007 ε πνηφλ αλήθνπλ νη παξαιίεο;;, CLEVER ρ.ρ., Αιηκνο Ηζηνξηθή αλαζθφ-

πεζε, Ο Αγ. Κνζκάο θαηά ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ηεο Υξηζηίλαο Λαιηψηνπ- 

Μνξθσληνχ, ηζηνξηθνχ, δηδάθηνξνο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

  Φ Α Ν Σ Α  Η Α  (ζην ρψξν ηνπ Αγίνπ Κνζκά)  

  Α. ΑΤΘΑΗΡΔΣΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ: α) ΔΑΚΝ Αγ.Κνζκά κε αξ.πξ. 958/ 

29.4.1996 πξνο ηε ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΑΔ, ρνξεγνχληαη έγγξαθα, ηβ) ΤΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ.πξ. 19932/15.10.1996 θαη Γήκνπ  14028/21.10.96 θαη 14707/5.11.1996 

«εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε» θιπ, ηγ) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

27.8.92 επηκέλνπλ γηα ηνλ Αγ.Κνζκά, θη, «Δλσζε Αζελατθψλ Κέληξσλ Νχρηαο» 

(αξθηηθνγξάκκαην ΔΑΚΝ), ηδ) ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, 30.11.1996 Ο ΔΟΣ κειεηά 

ηελ θαηαζθεπή ηεο, Νέα καξίλα ζηνλ Άγην Κνζκά. 

 Β.- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ: α) απφθαζε 48/31.3.1997 Γεκ.Δπ., «ζπδήηεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ή κε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζην θέληξν δηαζθέδαζεο ΦΑΝΣΑΗΑ πνπ 

αλήθεη ζηελ ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΑΔ θαη επξίζθεηαη ζηνλ Αιηκν επί ηεο Λ. Πνζεηδψλνο 

έλαληη Γπη.Αεξνιηκέλα», ρνξεγείηαη άδεηα, β) Πξνζθπγή ζηελ Δπηηξνπή άξζξνπ 

18 λ.2218/94 ηεο Α.Φηιηππφπνπινο θαη ία ΔΔ, κε δηαθξ.ηίηιν ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ 

ΑΛΗΜΟΤ, ηεο 27.7.1999, θαηά ηεο 590/19.7.1999 απφθ.δεκάξρνπ θαη ηεο απφ 

21.7.1999 πξάμεο ζθξαγίζεσο, γ) απφθαζε δεκάξρνπ 850/9.9.1999 γηα επα-

λαζθξάγηζε, δ) απφθαζε Γ.. κε αξ. 315/11.7.2001κε ζέκα «αλάθιεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΑΔ, ε) Γήκνο, Σκήκα Γηνίθεζεο, κε αξ.πξ. 

26869/20.12. 2001 πξνο ην δήκαξρν, κε ζρεηηθέο απαληήζεηο, ζη) αίηεζε Α.Θ. 



πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 2057/31.1.2002 κε αίηεκα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ 

απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν έγγξαθν, δ) Γήκνο κε αξ.πξ.2479/ 

5.2.2002 κνπ ρνξεγνχληαη ηα έγγξαθα, ε) Γηεχζπλζε Τγείαο κε αξ.πξ.16686/ 

667/12.6.2001 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 14899/3.7.2001 «πεξί ιεηηνπξγίαο 

θέληξνπ δηαζθέδαζεο VENUE (πξψελ ΦΑΝΣΑΗΑ)» κε εηζήγεζε γηα αλάθιεζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζ) Γηνηθεη. Πξ. Πεηξαηά κε αξ.πξ. 7371/6.8.2001 (θαη Γήκνπ 

17161/6.8.2001) γηα θαηάζεζε αίηεζεο αλαζηνιήο ηεο ΦΑΝΣΑΣΗΚΟ ΑΔ η) αίηε-

ζε αλαζηνιήο ηεο 2.8.2001, θαηά ηεο 315/2001 απφθαζεο Γ, ηα) Πξαθηηθφ 

18/10.9.2001 Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 λ.2839/00, γηα πξνζθπγή ηεο ΦΑΝΣΑ-

ΣΗΚΟ ΑΔ, θαηά ηεο 315/2001, αλαβάιιεη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο,  

Γ.-ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α)ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 27.8.1992 επηκέλνπλ γηα ηνλ Αγ. 

Κνζκά, θαη, «Δλσζε Αζελατθψλ Κέληξσλ Νχρηαο» (αξθηηθνγξάκκαην ΔΑΚΝ), 

β) ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, 30.11.1996 Ο ΔΟΣ κειεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο, Νέα 

καξίλα ζηνλ Άγην Κνζκά, β1) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 6.7.1999 ηε ζπλεδξίαζε Γ 

Αιίκνπ, Ομχηεηεο θαη έληνλεο αληεγθιήζεηο, ηεο 26.2.2000 Απνθαζηζκέλνο ν 

Αινχθνο κε ηα κπάξ, γ) Γηαδεκνηηθά Νέα Ηνχιηνο 2001 Οη δεκφηεο Αιίκνπ 

θαηαγγέινπλ, ηνπ Απγνχζηνπ 2001 Αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο γηα ηηο αθηέο 

Αηηηθήο, θαη, Αζπδνζία ζην Γήκν Αιίκνπ, ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2002 Γ.. Αιίκνπ, 

θαηαγγέιινληαη απνθάζεηο-κατκνχδεο, ρνληξέο παξαλνκίεο, δήκαξρνο θάλεη ηελ 

πάπηα, δ) ΠΡΧΣΖ κε αθξηβνχο κήλα, πάλησο Ηαλνπάξηνο 2002, Αληηπαξάζεζε 

… «ΦΑΝΣΑΗΑ» πξνθάιεζε ν ππ. δήκαξρνο Κ. Μαληδνπξάλεο κεηά απφ 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκ. «Αιηκνο» (ηνπ Κ. Μαληδνπξάλε), ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 

15.5.2010 Αιηκνο, Ζ «Φαληαζία» θαη ε ιατθή αγνξά ζην επίθεληξν, θαη, Καηεδά-

θηζε ηεο Φαληαζίαο. Αξρηζε ε απφδνζε ηεο Παξαιίαο ζηνπο πνιίηεο;; (θαη κε 

θσηνγξαθία Γ.Παπαλδξένπ, πξσζππνπξγνχ θαη άιισλ, επί ηφπνπ). 

«Παξέκβαζε»: θ.64 ΟθηΝν.2001, 65/2002, 79 Ννεκ2005-Ηαλ.2006. 

 

 



     Ν Α Τ Σ Α Θ Λ Ζ Σ Η Κ Ο   Κ Δ Ν Σ Ρ Ο  - Νίθνο Καθιακαλάθεο 

Α.- α) απφθαζε Γ 556/22.12.2004 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο είθνζη (20) 

πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζην ρψξν ηνπ ΔΑΚΝ Αγ. Κνζκά . . . γηα ηε δεκηνπξγία 

Πξφηππνπ Κέληξνπ Ηζηηνπινταο θαη Αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Οιπκπηνλίθε θ. Νηθφιαν Καθιακαλάθε» ΤΠΔΡ 18, ΚΑΣΑ 3 =Αξ. Θσκ., 

Οδπζζέαο Γξεγνξίνπ, Νηθ. Παπαληθνιάνπ, β) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 4026/ 

22.2.2005 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, δηαβηβαζηηθφ ηεο 556/2004 απφθαζεο, γ) 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ αληηδεκάξρνπ ηεο 21.3.2005 γηα ηελ απφθαζε 217/6.4. 

2005, δηφηη είρε δηαβηβαζηεί ζην Γήκν «ε απφ 3.3.2005 πξνζθπγή ηνπ θ. Αξ. 

Θσκ.» θαη κε βάζε ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηεο πξνζθπγήο, δεηείην ε 

δηφξζσζε ηεο 556/2004 κε ην πην θάησ ζέκα, δ) απφθαζε 217/6.4.2005 κε 

ζέκα «Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ αξ. 556/2004 απφθαζεο ηνπ Γ αλαθνξηθά κε 

ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο είθνζη (20) πεξίπνπ ζηξεκ-

κάησλ ζην ρψξν ηνπ ΔΑΚΝ Αγ. Κνζκά» κε ΤΠΔΡ 16, ΚΑΣΑ 3 = Αξ.Θσκ. 

Αλδξέαο Κνλδχιεο θαη Νηθ. Παπαληθνιάνπ. 

Β.-  Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Ζ  ΜΟΤ: α) αληίγξαθν ηεο πξνζθπγήο κνπ πξνο ηελ 

Σξηκειή Δπηηξνπή,  κε αξ.πξ. 194/3.3.2005, θαηά ηεο 556/2004 απφθαζεο, β) 

έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο, κε αξ.πξ. 194/16.6.2005 κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε απφ-

θαζεο» πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, ην Γήκν, θαη ηνλ Αξ.Θσκ., κε ζπλεκκέλε ηελ γ) 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ απφθαζε –πξαθηηθφ 12 ηεο 3.6.2005 κε ην ζθεπηηθφ φηη «κσο 

ε απφθαζε ζηεξείηαη εθηειεζηφηεηαο θαη ζπλεπψο ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη». 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ θιπ: α) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 13.4.2005 «ηνλ Αιηκν, 

Πξφηππν Κέληξν Ηζηηνπινταο θαη Αζιεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» κε ζέζεηο δεκάξ-

ρνπ Κ. Μαληδ., Αι. Αινχθνπ θαη Αξ.Θσκφπ., β) εθηππψζεηο απφ ΖΤ κε ηίηιν 

«Γήκνο Αιίκνπ-Νηθνο Καθιακαλάθεο» θαη «ηφρνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ».  

εκείσζε: Σίπνηα δελ έγηλε. Λφγσ κε λνκηκφηεηαο ή ηεθκεξίσζεο. 

 



      ΑΚΡΧΣΖΡΗ LOUNGE Βι.ηαζνθσζηφπνπινο θαη ία ΟΔ (Αγ. Κνζκά) 

 α) έγγξαθν Γήκνπ καο, Γ.Σ.Τ. κε αξ.πξ. 10979/13.6.2001 πξνο ην Γήκν 

Διιεληθνχ κε αξ.πξ. 4762/14.6.2001 κε ζέκα Αζθαιηφζηξσζε νδνχ (αθνξά 

ηελ νδφ, απφ Πνζεηδψλνο, πξνο Μνλάδα Τπνβξπρίσλ Απνζηνιψλ θαη ΗΝ Αγίνπ 

Κνζκά) κε ηελ παξαδνρή φηη απηφο «θαηά ην κεγαιχηεξν κήθνο ηνπ, αλήθεη ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ ζαο»! κε ζπλεκκέλν ην έγγξαθν κε αξ.πξ. 5317/01/ 

8.5.2001 ηεο Μνλ.Τπ.Απ.) πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ, β) Σκήκα Τγεηνλνκηθνχ 

Διέγρνπ κε αξ.πξ.25563/1040/3.9.2001 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 18591/ 

4.9.2001 εηζήγεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, γ) Γήκνο, Γηνηθ. 

Τπεξεζία κε αξ.πξ. 18858/2.9.2001 πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Γλσκν-

δφηεζεο θαηαζηεκάησλ θιπ (θη εγψ κέινο) κε ζέκα «Διεγρνο ζρεηηθά κε ρνξή-

γεζε αδείαο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ», κε ζπλεκκέλν ην 18591/2001 

θαη αίηεζε ηεο «ΑΚΡΧΣΖΡΗ LOUNGE –Βι. ηαζνθσζηφπνπινο» κε ΑΦΜ. . . . 

Γ.Ο.Τ.  Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ζ  (φπνπ ππαγφηαλ ν Γήκνο Διιεληθνχ, ΔΝΧ ν 

Αιηκνο ππαγφηαλ ζηε Γ.Ο.Τ.Παιαηνχ Φαιήξνπ, βι. πην θάησ ζρφιην), δ) αίηεζε 

Βι. ηαζ. ηεο 12.10.01 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 21629/15.10.2001, γηα ρνξήγε-

ζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ε) Σκήκα Τγεηνλ. Διέγρνπ κε αξ.πξ. 27782/ 

22.10.2001 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, γηα θαηαιιειφηεηα «Αθξσηεξίνπ Lounge», 

ζη) Γηνηθ. Τπ. κε αξ. πξ. 21629/2.11.01 Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο, 

δ) Ηδηση. ζπκθ. ΤΣΑΖ Ο.Δ. ηεο 5.9.2001 κε ΔΓΡΑ ηνπ Γήκν Διιεληθνχ, ε) 

Ηδηση. ζπκθ. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ Ο.Δ. ηεο 25.9.2001 κε ΔΓΡΑ ην Γήκν Αιίκνπ, ζ) 

απφθαζε 61/2018 Μνλ. Πξση.Αζ. (δηαδηθαζία κηζζσηηθψλ δηαθνξψλ) κεηά απφ 

αγσγή ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΟ Δηαηξία Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ Διιελη-

θνχ Αεξνδξνκίνπ ΑΔ», κε ηελ νπνία δηαηάζζεηαη ζ1) ε απνβνιή ηνπ απφ ην κί-

ζζην, έθηαζε 870 η.κ. γηα πάξθηλγθ, 1.640 η.κ. δψλε παξαιίαο, ζ2) ε θαηαβνιή 

ζηελ ελάγνπζα πνζνχ 133.292,55 επξψ ιφγσ νθεηινκέλσλ κηζζσκάησλ (δηφηη 

θαηέβαιιε ζηελ Η.Μ. Γιπθάδαο θαη αξλείην ζηελ ελάγνπζα). Καη απηήο άζθεζε 

έθεζε, ππέβαιε αίηεζε αλαζηνιήο, ε νπνία ζπδεηήζεθε ηελ 27.4.2018 ρσξίο λα 

έρεη εθδνζεί απφθαζε. Με πξνζσξηλή δηαηαγή αλεζηάιε ε αλαγθαζηηθή 



εθηέιεζε γηα ηα 870 η.κ. (θαηάζηεκα), φρη φκσο θαη γηα ηα 1.640 η.κ. ζηε δψλε 

παξαιίαο. Ζ δηθαζηηθή δηακάρε ζπλερίδεηαη. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ: ΑΗΥΜΖ Απξίιηνο 2007 Διιεληθφ Παξαπνιηηηθά ην Αθξσ-

ηήξη, θαη φηη νη δχν Γήκνη εξίδνπλ ζε πνηφλ αλήθεη. 

 ρφιηα: Σν έγγξαθν ηεο Γ.Σ.Τ. πνπ ππνγξάθεη ν αληηδήκαξρνο Γηψξγνο 

Σζηηζάλεο, είλαη απαξάδεθην, αθνχ αλαγλσξίδεη δηθαηψκαηα ζην Γήκν Διιελη-

θνχ γηα ηελ νδφ. ηαλ θιεζήθακε κε ην 18858 έγγξαθν σο Δπηηξνπή, δηαπί-

ζησζα φηη ε εηαηξία ΦΔΡΟΣΑΝ ΝΑ ΔΥΔΗ ΔΓΡΑ ην Γήκν Διιεληθνχ αθνχ είρε 

ΑΦΜ ηεο ΓΟΤ Αξγπξνχπνιεο, ΔΝΧ απεπζπλφηαλ ζην Γήκν Αιίκνπ  γηα άδεηα, 

θαη ην Σκ.Τγ.Διέγρνπ αλαγλψξηδε εκάο σο αξκφδην Γήκν. ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΖΘΖΚΑ 

ΔΝΣΟΝΑ δηφηη αλέθππηαλ δεηήκαηα γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ, ΟΥΗ κφλν 

φζνλ αθνξά ηα φξηά ηνπ, ΑΛΛΑ ΚΑΗ γηα ην πνηνο ζα εηζπξάηηεη ην δηθαίσκα 

παξεπηδεκνχλησλ 2% επί ηνπ ηδίξνπ, ηέιε θαζαξηφηεηαο, θιπ, πνπ εάλ έκελε 

ζηε ΓΟΤ Αξγπξνχπνιεο, ζα εηζέπξαηηε ν Γήκνο Διιεληθνχ. Σειηθά ν δήκαξ-

ρνο αλαγλψξηζε ηελ εζθαικέλε επηινγή, θαη ν Βι. ηαζνθ. ππνρξεψζεθε θαη 

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔ  ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ηνπ γηα ην Αθξσηήξη, θαη ππήρζε ζηε 

Γ.Ο.Τ. Παιαηνχ Φαιήξνπ. Σν 2007 ν Γήκνο Διιεληθνχ (βι.ΑΗΥΜΖ, αιιά θαη 

κέρξη ζήκεξα/2018, δηεθδηθνχζε θαη δηεθδηθεί φιν ην ρψξν Αγ.Κνζκά. Δάλ δελ 

είρε ππάξμεη ε δηακαξηπξία θαη δηφξζσζε, ν Γήκνο Διιελ-Αξγπξ., ζα είρε 

απνθηήζεη έλα επί πιένλ ζηνηρείν γηα ηε δηεθδίθεζή ηνπ). 

 

    Κεθάιαην έβδνκν 

  Η Γ Η Χ ΣΗ Κ Ο Π Ο Η Ζ  Ζ   Α Κ Σ Χ Ν  θαη  Π Α Ρ Α Λ Η Α  

 ρφιηα: Καη πξηλ, αιιά θαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, θαη θπξίσο κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, θαη έσο ηελ ηέιεζή ηνπο (2004) αιιά θαη 

κεηά απφ απηή, ε πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ήηαλ ε παξαρψξεζε ησλ αθηψλ 

θαη ησλ παξαιηψλ ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Καη δπζηπρψο, νη παξαιηαθνί 

Γήκνη, πνπ κέρξη ηφηε, είραλ σο «ζεκαία» ηνπο ηε «παξαρψξεζε ησλ αθηψλ θαη 



παξαιηψλ ζηνπο Γήκνπο», θαη ζα κπνξνχζαλ πεηχρνπλ ηελ εθαξκνγή απηήο, 

«παξαδφζεθαλ ακαρεηί ζηα θειεχζκαηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο» (φπσο γξάθσ 

ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ 363/01) θαη ζηηο λέεο θπβεξλεηηθέο επηινγέο (ησλ 

δηαδνρηθψλ θνκκάησλ) θαη έγηλαλ ππνζηεξηθηέο ηεο, δηεθδηθψληαο απιψο 

δπλαηφηεηεο/ επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε απηνχο πξνο ηνπο νπνίνπο γίλνληαλ νη 

παξαρσξήζεηο. Τπνγξάθνληαο κε ηελ ΔΣΑ ΑΔ (= Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα, 

ζπγαηξηθή ηνπ ΔΟΣ) δηάθνξα κλεκφληα κε ιεφληηνπο φξνπο. 

     Γ η α  ηελ  Α Κ Σ Ζ   Α Λ Η Μ Ο Τ:  

Α.-  Ο ΓΖΜΟ ΜΑ: α) εηζήγεζε Αι. Αινχθνπ, ηεο 24.2.1999, πξνο 

ην Γ γηα ηε κε αξ. 83/26.2.1999 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηε ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ απφ ηνλ ΔΟΣ ηεο παξαρψξεζεο ηεο νξγα-

λσκέλεο πιάδ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», β) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε αξ. 83/ 26. 

2.1999 κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο φξνπο ηεο παξαρψξεζεο, γ) εηζήγεζε αληηδε-

κάξρνπ Γ. Σζηηζάλε γηα ην Γ ηεο 22.1.2001, ζην ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα «Απνδνρή 

ηεο κε αξ. 5/2001 απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθά Σνπξηζηηθά Αθίλεηα ΑΔ, 

πεξί κεηαβνιήο νξίσλ σο πξνο ηελ έθηαζε 12.150 η.κ. παξαρσξεκέλεο άλεπ 

αληαιιάγκαηνο ζην Γήκν Αιίκνπ» (έθηαζε ζε ζρέζε κε ην Κνιπκβεηήξην, βι. 

ζρεηηθφ θεθάιαην) --- δελ έρσ ηελ απφθαζε, δ) επηζηνιή ΔΣΑ ΑΔ κε αξ.πξ. 

5011/17.10.2000 πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ (φρη πξνο ην Γήκν) θαη ρσξίο αξ.πξ. 

ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα «Αλάπηπμε παξαιίαο Αιίκνπ», φπνπ ηίζεληαη ζέκαηα 

ζχκπξαμεο κε ηδηψηε γηα ηελ νξγαλσκέλε πιάδ ηνπ ΔΟΣ θαη ηε Μαξίλα, ε) 

ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην ζέκα,  

ζη) ΟΜΟΦΧΝΖ κε αξ. 363/31.10.2000 απφθαζε Γ (ζε ζρέδην) 

κε ηελ νπνία ην Γ «ΔΜΜΔΝΔΗ ζην πάγην θαη πνιχρξνλν αίηεκα ηνπ Γήκνπ 

καο γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Παξαιίαο φπσο απηφ δηαηππψλεηαη ζηηο κε αξ. 

83/1999 θαη 102/1994 πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο Γ, ην πιαίζην ηεο αλά-

πηπμεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ΟΡΑ, ε αλάπηπμε ηεο 

Παξαιίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαζψο 

θαη ηηο πνιηηηζηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ηεο πεξηνρήο ….. θιπ, ΓΔΝ 



απνδέρεηαη ην κε αξ. 5011/17.10.2000 έγγξαθν ηεο ΔΣΑ ΑΔ 

ζεσξψληαο φηη νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ 

ΑΝΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ κε ηηο παξαπάλσ επηινγέο ηνπ Γήκνπ…», δ)ζρέδην ζέζεσλ 

(κάιινλ γξαθή Θέκε Γαιέδηνπ), ε) ρεηξφγξαθν (ζπληάρηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεδξίαζεο) ζεκείσκά κνπ γηα ην απνθαζηζηηθφ πνπ ζα πξφηεηλα, σο 

αηηηνιφγεζε ηεο ςήθνπ καο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγραλφηαλ νκνθσλία, 

ζ) «Σερλ. Έθζεζε: Γηακφξθσζε θαη αλαθαίληζε ηεο νξγαλσκέλεο αθηήο ηεο 

ΔΣΑ ζηνλ Άιηκν»,κε κειεηεηέο ηελ «Αξρηηεθηνληθή Οκάδα ΑΡΗ–Αζήλα 2001»,  

 εκείσζε: Ζ αξρηθή πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο Αινχθνπ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηα πξαθηηθά, ήηαλ ε ΑΠΟΓΟΥΖ ηνπ εγγξάθνπ ηεο ΔΣΑ, θαη γηα ηηο παξα-

ρσξεκέλεο ζην Γήκν εθηάζεηο. Αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη κεηά ηελ απνθάιπ-

ςε ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ κέζσ ηνπ εγγξάθνπ, θαη ζχξζεθε ζε ΜΖ απφ-

δνρή ηνπ. Ο Αι.Αι. πνηέ δελ πίζηεςε ηελ απφθαζε 363/2000 θαη γη απηφ ηελ 

ππεξέηεζε κε ρείξηζην ηξφπν, εμαθνινχζεζε λα θάλεη ΤΝΔΝΝΟΖΔΗ 

ΜΟΝΟ ηνπ, αξλνχκελνο ηε ζπκκεηνρή δ.ζ. ησλ παξαηάμεσλ κεηνςεθηψλ, 

αλέγλσζε ζην Γ επηζηνιή απηνχ θαη άιισλ δεκάξρσλ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΟΜΧ 

ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΑΠΔΣΔΗΛΔ ζηελ ΔΣΑ, θιπ. Δλψ ν θφζκνο ηνπ Αιίκνπ αλήζπρνο 

βννχζε, γηα ηηο επηινγέο, ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, 

δηφηη ραλφηαλ δεκφζηα πεξηνπζία.  

    Α Ν Σ Η Φ Α Σ Η Κ Α (κε πιήξε θπβίζηεζε ηεο πιεηνςεθίαο) 

η)έγγξαθν ηεο ΔΣΑ ΑΔ κε αξ.πξ. 1148/6.3.2001 πξνο ην Γήκαξρν (φρη ην Γήκν) 

Αιίκνπ κε αξ.πξ. 6077/ …. δπζαλάγλσζηε εκεξνκελία, κάιινλ 15.3.2001, ην 

νπνίν απνζηειιφηαλ «ζε ζπλέρεηα ησλ ΠΡΟΦΟΡΗΚΧΝ ΜΑ ΤΝΔΝΝΟΖΔΧΝ 

ζαο απνζηέιισ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ζρέδην πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο (κλε-

κνλίνπ) γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αθηψλ ηνπ ΔΟΣ ζηελ 

Αηηηθή», ΥΧΡΗ ΚΑΜΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ απηψλ ζηνπο Γήκνπο θαη 

άιιεο ξπζκίζεηο, ηα) ΑΡΥΗΚΟ ζρέδην κλεκνλίνπ, κεηαμχ ΔΣΑ θαη Γήκνπ Αιίκνπ, 

κε γεληθφινγεο δηαηππψζεηο, ρσξίο θακία απαγφξεπζε αλέγεξζεο λέσλ θηηξίσλ, 

ΟΜΧ κε ξεηή αλαθνξά φηη «ηα δεηήκαηα δηνίθεζεο-δηαρείξηζεο ηεο αθηήο 



παξαιίαο, αζθεί ην ΥΖΜΑ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία (ηεο 8.2.2001) 

πνπ έρεη θηλεζεί απφ ηελ ΔΣΑ ΑΔ, ε δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο αθηήο – 

παξαιίαο ΛΑΜΒΑΝΔΗ ΤΠΟΦΖ θαη ηεξεί ηε κειέηε πνπ εθπφλεζε ην γξαθείν 

ηνπ θαζεγεηή ηνπ ΔΜΠ Γ. Μσξατηε…», θαη άιιεο αφξηζηεο θη αζαθείο ξπζκίζεηο 

πνπ επηδέρνληαλ πνιιψλ εξκελεηψλ, ηβ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην Γ.. ηεο 16.3. 

2001 (απφθαζε . . . . ;;;;) κε κνλαδηθφ ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε θαη αξρήλ 

απφθαζεο επί ηνπ ζρεδίνπ Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο κεηαμχ Γήκνπ Αιίκνπ 

θαη ΔΣΑ γηα  ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Αθηήο ΔΟΣ Αιίκνπ», 

ηγ) έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αινχθνπ ηεο 4.4.2001, ρσξίο αξ.πξ., πξνο εκέλα 

φηη κνπ απνζηέιιεη ζρέδην κλεκνλίνπ, ηδ) ζρέδην κλεκνλίνπ, κε ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε «ηειηθφ» κε ειάρηζηεο δεπηεξεχνπζεο δηνξζψζεηο, ηε) ηνπνζέηεζή 

κνπ γηα ην ζέκα «1/168/9.4.2001 πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ κλεκν-

λίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ΔΣΑ», κε επηζήκαλζή κνπ φηη φζα 

εηπψζεθαλ ηελ 16.3.2001 ηζρχνπλ αιιά θη επηβεβαηψλνληαη κε ην πξνηεηλφκελν 

κλεκφλην, φηη εγθαηαιείπνληαη πάγηεο ζέζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο, φηη απφ ηε δηνί-

θεζε πξνηείλεηαη «ηξαηεγηθή ππνρψξεζε» ζε ζρέζε κε ηηο απνθάζεηο 1999 

θαη 1994, θαη εθρψξεζε πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ, αθνινπζεί θξηηηθή απνδφκεζε 

ηνπ κλεκνλίνπ,  θαη ηειηθά έθθιεζε γηα ΑΡΝΖΖ ζπλαίλεζεο ζηελ ππνγξαθή 

ηνπ κλεκνλίνπ θαη θαηέιεγα, απεπζπλφκελνο ζηνπο δ.ζ. ηεο πιεηνςεθίαο: 

«Πξνηηκήζηε λα ζαο νλνκάζνπλ «γξαθηθνχο», γηα λα κε κπνξνχλ νη «ζνβαξνί» 

λα ζχνπλ θη λα απνιχνπλ ηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Σνπιάρηζηνλ δελ ζα είζαζηε 

ζεηο νη ζχηεο. Γηαηί ηφηε νχηε ειπίδα θαη πξνζδνθία, γηα ηελ αλαπφηξεπηε θαη 

παληνηηλή  Α Ν Α  Σ Α  Ζ, πνπ θηάλεη ζε ιίγεο εκέξεο, ζα έρεηε», 

 εκείσζε: Ο αληηδήκαξρνο Γ. Σζηηζάλεο, είρε ινηδσξήζεη ζην Γ, ηα 

κέιε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο (ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε ε πλεξγαζία Πνιηηψλ, θη εγψ πξνζσπηθά) θαη ην Λαφ πνπ έθαλαλ 

επηηπρείο/ κε πξνζέιεπζε πνιινχ θφζκνπ, ζπγθεληξψζεηο ζε φιν ην παξαιηαθφ 

κέησπν, ΚΑΗ ΣΡΔΗ (3) ζπγθεληξψζεηο (ηηο 9.5.01, 4.7.01, 30.1.02, βι. πην θάησ 

αλαθνηλψζεηο-δηακαξηπξίεο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, δηφηη είρακε δξαζηή-

ξηα θαη απνηειεζκαηηθή νκάδα, απνηεινχκελε απφ ηνπο Δπγελία Εαθπλζηλνχ, 



πχξν Δπζηξαηίνπ, ηέθαλν Γηακαληή, νθία Υαιηθηά θ.ά.) ζηε παξαιία Αιίκνπ 

θαηά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, σο «γξαθηθνχο» ή «θάπνηνη γξαθηθνί πνπ θάλνπλ 

ζπγθεληξψζεηο». Γη απηφ ε αλαθνξά ζε «γξαθηθνχο»/ «ζνβαξνχο», 

ηζη) Απφθαζε Γ κε αξ. 168/9.4.2001 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφ-

θαζεο επί ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ΔΣΑ», γηα ηελ 

νπνία ςήθηζαλ ΤΠΔΡ 11 (ν Απ.Σδψηδνο δήισζε φηη δελ ςεθίδεη ην άξζξν 4 

παξ. 5), ΚΑΣΑ 4 (Σαξαζηάδεο, Κσλζηαληηλίδεο, θαη Αξ.Θσκ., Υξ. ηεθαλάθεο, 

κε ηε δήισζε ησλ 2 ηειεπηαίσλ:«Καηαςεθίδνπκε ην κλεκφλην δηφηη δηαθσλνχκε 

κε ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζή ηνπ – ζεσξψληαο φηη αλαηξέπνληαη νη απνθάζεηο 

93/1999 θαη 363/2000 – θαη ιφγσ ησλ αζαθεηψλ πνπ έρεη, π.ρ. φζνλ αθνξά ηηο 

ρξεψζεηο ηα πνζνζηά θιπ--)», θαη ΛΔΤΚΑ=Κ. Μαληδνπξάλεο, Γ. Ληαθφπνπινο, 

Η. Ννκηθφο, ηδ) ππνγξακκέλν απφ ην δήκαξρν Αι. Αινχθν θαη ηνλ Αλαζηάζην 

Υσκελίδε, κλεκφλην, ηε) ηεχρνο έθδνζεο ηνπ Γήκνπ «ΓΖΜΟίσο», Μάηνο 2001, 

κε ηίηιν «Νέα Δπνρή γηα ηελ Αθηή Αιίκνπ», θαη «Αιιάδεη φςε ε Παξαιία», ηε) 

εηζήγεζή κνπ γηα ην εηζαγσγηθφ κέξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο . . . . . ., ζηε 

ζει. 5 αλαθέξνκαη ζηε «Μεηαβίβαζε ζην Γήκν ηεο Πιαδ ΔΟΣ Αιίκνπ». 

 Β.- Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ ΑΔ: α) «Πξφζθιεζε εθδήισ-

ζεο ελδηαθέξνληνο,Αλάπηπμεο Τπεξεζηψλ δηαρείξηζεο (δηαθήκηζεο, επηθνηλσλί-

αο, ςπραγσγίαο, επηζηηηζκνχ) Αθηψλ Αηηηθήο, α. Αθηή Αιίκνπ,β. Αθηή Α‘ Βνχιαο, 

γ. Αθηή Β‘ Βνχιαο, δ. Αθηή Βνπιηαγκέλεο, ε. Αθηή Βάξθηδαο,  δηαδηθαζία ΜΔ 

ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ» ηεο 8.2.2001, β) έγγξαθν κε ηίηιν «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηηο 

λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ». ηε ηειεπηαία ζειίδα 

ππάξρεη θαηάινγνο κε ηηο κηζζψζεηο θιπ ζηελ Αθηή Αιίκνπ. γ) επηζηνιή ηεο 

«Κνηλνπξαμία ΑΣΣΗΚΔ ΑΚΣΔ» ππνγξαθή Βιάζεο ηαζνθσζηφπνπινο, ηεο 

9.5.2001 πξνο «ηνλ θ. Αιέμαλδξν Αινχθν, δήκαξρν Αιίκνπ», απαληεηηθή ζε 

επηζηνιή ηνπ ηειεπηαίνπ(φπσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελφ ηεο) κε δηαβεβαηψζεηο 

γηα θαιή ζπλεξγαζία, δ) επηζηνιή ηνπ Αι. Αινχθνπ, ηεο 12.5.01, ρσξίο αξ.πξ., 

απαληεηηθή ζηελ πην πάλσ, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη «ηηο πξνηεηλφκελεο 

ρξήζεηο», κε ππνγξαθή «Φηιηθά, Αι.Αι. δήκαξρνο Αιίκνπ», ε) επηζηνιή ηεο 

VERNICOS YACHTS ηεο 9.5.2001 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., θη επηζηνιή 



ηνπ Αι. Αινχθνπ, ηεο 12.5.2001, ρσξίο αξ.πξ., απαληεηηθή ζηελ πην πάλσ, κε 

ηελ νπνία απνδέρεηαη «ηηο πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο», κε ππνγξαθή «Φηιηθά, Αι. 

Αι. δήκαξρνο Αιίκνπ», δ) επηζηνιή ηνπ «ΟΜΗΛΟΤ ΑΡΧΝ» ηεο 10.5.01 κε αξ. 

πξ. 2001.371/ΑΔ, πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ρσξίο αξ.πξ., κε ηίηιν «Δλεκέξσζε 

γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θηινμελήζεη ε Αθηή Αιίκνπ», ε) επηζηνιή ηνπ Αι. 

Αινχθνπ, ηεο 12.5.2001, ρσξίο αξ.πξ., απαληεηηθή ζηελ πην πάλσ, κε ηελ 

νπνία απνδέρεηαη «ηηο πξνηεηλφκελεο ρξήζεηο», κε ππνγξαθή «Φηιηθά, Αι.Αι. 

δήκαξρνο Αιίκνπ», ζ) επηζηνιή ηεο ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΕΔΤ, ηεο 11.5.2001, πξνο 

ην Γήκν,  ρσξίο αξ.πξ., απαληεηηθή ζε επηζηνιή Αι.Αι. ηεο 8.5.2001, κε δηαβε-

βαηψζεηο θιπ, η) επηζηνιή ηνπ Αι. Αι., ηεο 12.5.2001, ρσξίο αξ.πξ., απαληεηηθή 

ζηελ πην πάλσ, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνηείλνληαη ρξήζεηο, θαη φηη 

ζα είλαη ηεο «απνθιεηζηηθήο έγθξηζεο ηνπ Γήκνπ» κε ππνγξαθή «Φηιηθά… θιπ» 

 ρφιην: Δπηζηακέλα ν δήκαξρνο Αι.Αι., ΑΡΝΗΟΣΑΝ λα πξσηνθνιιήζεη 

ηα απνζηειιφκελα έγγξαθα. Έηζη ΓΔΜΔΤΟΣΑΝ ΠΡΟΧΠΗΚΑ κφλν, θαη ΟΥΗ ν 

Γήκνο. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη πηζαλνί επελδπηέο ήηαλ ηππηθνί θαη απεπζχλνληαλ 

ζην Γήκν, ν δήκαξρνο Αι.Αι. απαληνχζε  πξνζσπηθά θαη «θηιηθά». Ση είδνπο 

δηαπξαγκάηεπζε κπνξεί λα γίλεη, φηαλ πξηλ ηελ αλάζεζε γίλνληαη απηά, φπνπ ην 

θάζε κέξνο πξνζπαζεί λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ, κφλνο ν ίδηνο γλψξηδε, 

ηα) Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο ηεο ΔΣΑ, ηεο 16.7.2001, κε ην νπνίν,κε αμηνιφγεζε, σο 

πξψηνο ππνςήθηνο αλάδνρνο, θξίλεηαη ε «Κνηλνπξαμία ΑΣΣΗΚΔ ΑΚΣΔ», ηβ) 

χκβαζε κίζζσζεο ρψξσλ θαη παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο 

ζηελ Αθηή Αιίκνπ» ηεο 1.8.2001 κεηαμχ ΔΣΑ θαη «ΑΣΣΗΚΖ ΑΚΣΖ ΑΛΗΜΟΤ…», 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξαρψξεζεο, ππνγξακκέλε απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

ΔΣΑ θαη ηελ αλάδνρν, κε αξ.θαηαρ. 824/5.3.2002 ηεο Γ.Ο.Τ. ΦΑΔΔ, ηγ) Γειηίν 

ηχπνπ ηεο ΔΣΑ ηεο 6.8.2001 κε ζέκα «Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο 

ησλ νξγαλσκέλσλ αθηψλ Αιίκνπ θαη Βνπιηαγκέλεο», ηδ) έγγξαθν ηεο ΑΣΣΗΚΖ 

ΑΚΣΖ ΑΛΗΜΟΤ ΑΔ, ηεο 2.11.2001 κε αξ.πξ.13, πξνο ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, κε 

απνζηνιή δηαθφξσλ εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζεο θαη δείγκαηα ππνγξαθψλ, ηε) 

Γειηίν ηχπνπ ηεο ΔΣΑ ηεο 8.8.2001 κε ζέκα «Αμηνπνίεζε Μαξηλψλ Αιίκνπ-Εέαο 

–Φινίζβνπ, Οιπκπηαθφ ηνπξηζηηθφ παθέην», ηζη) αλαθνξά ησλ Μαξηιέλαο 



Ηαηξίδνπ, Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ, Υξήζηνπ Γνπξίδα,Υξήζηνπ Κνξηδίδε, Κψζηα 

Μνζρνβάθε, Θαλάζε Ζιηφπνπινπ, Π. Θαλφπνπινπ θαη Κ.Βιάράθε πξνο ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο- ΔΡ, ρ.ρ., γηα ηελ αλάζε-

ζε ησλ αθηψλ, αληίζεηα κε ην λ.2328/95, ηδ) ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά ησλ 

ηδίσλ, ησλ 28.11.01 θαη 10.12.01, πξνο ην ΔΡ, ηε) ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά 

ησλ ηδίσλ, ηεο 11.12.2001 πξνο ην ΔΡ, ηε) Απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο-ΔΡ, κε αξ.πξ. 5905/28.11.2001, ζε αλαθνξά 

ησλ πην πάλσ, κε αξ.πξ. 4771/16.10.2001, κε ηελ νπνία ζπλνκνινγείηαη φηη 

ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ΓΔΝ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ εηαηξίεο εθδνηηθέο 

ή ξαδηνθσληθέο θιπ, αιιά φηη ην ζέκα ζα εμεηαζηεί κεηαγελέζηεξα, θαη, θάθεινο 

ηνπ ΔΡ πξνο εκέλα, κε ζεκείσζε «Δπίδνζε άββαην 1.12.2001» ηζ) έγγξαθν 

ηνπ ΔΡ κε αξ. πξ. 6266/19.12.2001 πξνο ηνλ Αλ. Υσκελίδε Γ/ληα χκβνπιν 

ηεο ΔΣΑ, ζρεηηθά κε ην ζπκβαηφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΑΣΣΗΚΖ ΑΚΣΖ ΑΛΗΜΟΤ 

ζην δηαγσληζκφ, θ) εηζήγεζε ρ.ρ. ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πξνο ηε Γεκ.Δπ. 

κε ζέκα «Απνδνρή παξαρψξεζεο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ Αθηήο Αιίκνπ ηνπ Γήκνπ 

καο», κε ζπλεκκέλε α) ηελ νηθεία απφθαζε ηεο ΔΣΑ κε αξ.πξ. 6730/24.12.2001 

πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, κε αξ.πξ.27043/27.12.01, θαη β) θαηάζηαζε «εηδψλ πξνο 

παξαρψξεζε ζην Γήκν Αιίκνπ» κε ζχλνιν 1.389 είδε, θα) απφθαζε 11/ 27.2. 

2002 ηεο Γεκ. Δπ. κε ζέκα «Απνδνρή παξαρψξεζεο… θιπ», ΤΠΔΡ 3, ΚΑΣΑ 1 

=Αξ.Θ., ΛΔΤΚΟ 1/ Η.Σαξαζηάδεο, θβ) Γήκνο, αξ.πξ. 8433/15.4.02, δηαβηβαζηηθφ 

ηεο πην πάλσ απφθαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα, θγ) «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Αθηήο 

Αιίκνπ» ηεο Κ/Ξ ΑΣΣΗΚΔ ΑΚΣΔ, ππνγξαθή Βι. ηαζνθσζηφπνπινο, κε 

ζπλεκκέλεο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θδ) «Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε Τπεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηεο Αθηήο ….» ηεο 

8.8.2001, θε) απφθαζε Γηνηθ.πκβ. ηεο ΔΣΑ ΑΔ κε αξ. 4679 ή 4879 ηεο 25.3.01 

κε ζέκα «Αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ππνθαηαζηεκάησλ α) Αθηήο Α‘ Βνχιαο, β) 

Αθηήο Βνπιηαγκέλεο, γ)Αθηήο Βάξθηδαο, δ) Αθηήο Αιίκνπ», θζη) ΔΣΑ: Απφζπα-

ζκα πξαθηηθνχ Γηνηθ.πκβ. 31/30.4.2001 γηα πξνεπηινγή επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε …θιπ, θδ) ΔΣΑ: απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γηνηθ. 

πκβ.41/16.7.2001 κε ζέκα «Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 



εθκίζζσζε ησλ Αθηψλ ηεο Αηηηθήο (Αι., Α‘ + Β‘ Βνχιαο, Βνπιηαγκ. θαη Βάξθηδα), 

θε) ΔΣΑ, έγγξαθν κε αξ.πξ.4459/7.9.2001 πξνο ην ΔΡ κε ζέκα: «πκβάζεηο 

κίζζσζεο ρψξσλ θαη παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ζηηο Αθηέο 

Αηηηθήο, θζ) ΔΣΑ, απφθαζε κε αξ.5977/13.11.01 κε ζέκα «Μεηάζεζε 

πξνζσπηθνχ ησλ ππ/ησλ ησλ Αθηψλ Αηηηθήο Αιίκνπ θαη Βνπιηαγκέλεο»,  

 ι) Ογθψδεο θάθεινο κε «Πξνζθνξά Γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ …θιπ 

ηεο Αθηήο Αιίκνπ Β‘ Φάζε» κε εκεξνκελία δηαγσληζκνχ 14.5.2001, ηεο Κ/Ξ 

ΑΣΣΗΚΔ ΑΚΣΔ, θαη ππνθάθεινο «Σερληθήο πξνζθνξάο», ια)ζαξάληα νθηψ 

θχιια (νξηζκέλα δηπιά), αξηζκεκέλα, κε δηάθνξεο φςεηο ηεο πθηζηάκελεο θαηά-

ζηαζεο θαη ηεο κειινληηθήο δηακφξθσζεο θιπ, ηεο Αθηήο Αιίκνπ, πνπ θπθινθν-

ξνχζαλ πξνο εληππσζηαζκφ ησλ πνιηηψλ (πνπ δελ γλψξηδαλ πεξηζζφηεξα) γηα 

ηνλ επαγγειηζκφ ηεο ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ !! (βι. ηεχρνο ΓΖΜΟίσο, Μάηνο 2001, κε 

ηίηιν «Νέα Δπνρή γηα ηελ Αθηή Αιίκνπ», θαη «Αιιάδεη φςε ε Παξαιία»). 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΞΔΛΗΞΔΗ Μάηνο 2007, Πιάδ Αιίκνπ: Πφθεξ Μαληδνπ-

ξάλε γηα λα πιεξψλνπλ εηζηηήξην νη δεκφηεο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 18.6.11 

Με ηελ «Αθηή ηνπ ήιηνπ» Δπηδήκηα ε ζχκβαζε (ιέεη ν Γεκ. Γηαλλαθφπνπινο), 

ΔΘΝΟ-ΚΤΝΖΓΗ «Ηδησηηθνπνηήζεηο γηα γέιηα θαη γηα θιάκαηα». 

 

  Γ η α   η η ο  Α Λ Λ Δ   Α Κ Σ Δ   ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ 

 Α.- ΔΣΑ ΑΔ: α) Πνιχπηπρν θπιιάδην ηεο ΔΣΑ, κε παξνπζίαζε ηεο εηαηξί-

αο, ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηεο αμηνπνίεζεο κε ζχγρξνλα κέζα θαη αμηνπηζηία, 

β) Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηίηιν «Αλάπηπμε Τπεξεζηψλ 

Γηαρείξηζεο (δηαθήκηζεο, επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο, επηζηηηζκνχ) Αθηψλ Αηηη-

θήο», φπσο γηα ηνλ Άιηκν, ηεο 8.2.2001, γ) ρέδην κλεκνλίνπ ηεο ΔΣΑ ηεο 31.1. 

2001 γηα «Αλάπηπμε Τπεξεζηψλ … θιπ», φπσο πην πάλσ, δ) θείκελν ηεο ΔΣΑ 

κε ηίηιν «Γηεπθξηλίζεηο γηα ηηο λνκηθέο δεζκεχζεηο θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθν-

ξψλ» ηεο 1.3.2001,  ε) απφθαζε ηΔ 891/2008 ζρεηηθή κε ηελ πξφζθιεζε 8.2. 

2001/δηαγσληζκφ, ζη) απφθαζε κε αξ. 96/25.4.2001 ηνπ Γ Βνχιαο,κε ζέκα 



«Έγθξηζε κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο Γήκνπ Βνχιαο-ΔΣΑ ΑΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ Α‘ θαη Β‘ πιάδ, φπσο ην απνδέρηεθε ε ζπζηαζείζα απφ ην 

Γ Δπηηξνπή. Δθινγή εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ ΔΠΔΛΑΚ», δ) έγγξαθν 

ηεο ΔΣΑ κε αξ.πξ. 91/26.6.2001 πξνο ην Γήκν Βάξεο κε ζέκα «Απνζηνιή 

πξνζρεδίνπ ζχκβαζεο γηα ηελ Αθηή Βάξθηδαο», ε) «χζηαζε κίζζσζεο ρψξσλ 

θαη παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ζηελ Αθηή Βάξθηδαο», ζ) 

έγγξαθν ηεο ΔΣΑ κε αξ.πξ. 3725/16.7.01 πξνο ην Γήκν Βάξεο κε αξ.πξ. 5738/ 

17.7.2001 κε ζέκα «Δλεκέξσζε πεξί πξνβιεπνκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

θαηαζθεπψλ ζηελ νξγαλσκέλε πιαδ ηεο Βάξθηδαο θαζψο θαη πξνβιεπνκέλσλ 

ρξήζεσλ ειεχζεξεο πιάδ», η) «πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ 

αλάπηπμε . . . . θιπ., Β‘ Φάζε, πξφζθιεζε ππνβνιήο ηειηθψλ φξσλ νηθνλνκηθήο 

θαη ηερληθήο πξνζθνξάο  απφ ηνπο πξνεπηιεγέληεο δηαγσληδφκελνπο», ηα) ηξία 

έγγξαθα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο –ΔΡ κε αξ.πξ. 6264, 

6265, 6267 ηεο 19.12.2001, πξνο ηνλ Αλ. Υσκελίδε –ΔΣΑ ΑΔ, κε απάληεζε φηη 

ζε θαλέλα λφκν δελ νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ βαζηθνχ κεηφρνπ θιπ, ηβ) πίλαθαο 

κεηφρσλ αλαδφρσλ εηαηξηψλ, δηφηη θαηά λφκν απαγνξεχνληαλ πξφζσπα κε 

θάπνηεο ηδηφηεηεο, ηγ) έγγξαθν ηνπ ΔΡ κε αξ.πξ. 5905/28.11.01 πξνο Μ. 

Ηαηξίδνπ, Αξ. Θσκ. θαη ινηπνχο, φηη ε πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα εμεηαζηεί 

κειινληηθά, ηδ) απνθάζεηο ηνπ ηΔ κε αξ. 892, 893, 894 (καδί θαη αίηεζε 

αθχξσζεο) θαη 895/2008 ζρεηηθέο κε φιεο ηηο αθηέο, ηε) «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο …. Αθηήο Α‘ Βνχιαο», θαη άιιε 

γηα ηελ Β‘ Βνχιαο, ηεο ΒΔΡΝΗΚΟ ΚΟΣΣΔΡΑ, ηζη) «χκβαζε κίζζσζεο ρψξσλ 

θαη παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο ζηελ Αθηή Α‘ Αιίπεδνπ 

Βνχιαο», ηδ) «χκβαζε κίζζσζεο … Β΄Αιίπεδνπ Βνχιαο», ηε) «ρέδην κλεκν-

λίνπ» ηεο 26.4.2001 κεηαμχ ΔΣΑ ΑΔ θαη Γήκνπ Βάξεο, ηζ) «ρέδην κλεκνλίνπ» 

κε ην Γήκν Βνχιαο, θ) «χκβαζε κίζζσζεο ….Αθηήο Βνπιηαγκέλεο», θα) 

«ρέδην κλεκνλίνπ» γηα Αθηή Βνπιηαγκέλεο, θβ) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο 

ΑΣΖΡ ΠΑΛΛΑ Βνπιηαγκέλεο, γηα ηελ νκψλπκε αθηή, θγ) «χκβαζε 

κίζζσζεο …. ζηελ Αθηή Βάξθηδαο», κε ηηο «Απνιιψληεο Αθηέο Βάξθηδαο», θδ) 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηε Βάξθηδα ηεο «Βεξλίθνο Κφηηεξα», θε) ΔΣΑ 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 3725/16.7.2001 πξνο ην Γήκν Βάξεο, κε ζέκα «Δλεκέξσζε 



πξνβιεπνκέλσλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαηαζθεπψλ ζηελ νξγαλσκέλε πιάδ ηεο 

Βάξθηδαο θαζψο θαη πξνβιεπνκέλσλ ρξήζεσλ ειεχζεξεο πιαδ», θζη)έγγξαθν 

ηεο ΑΛΦΑ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΑΔ, πξνο ην Γήκν Βάξεο θδ) ΔΣΑ: 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 91/26.6.2001 πξνο ην Γήκν Βάξεο, θε) ΔΣΑ ΑΔ: «Πξαθηηθά 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρήκαηνο αμηνπνίεζεο αθηψλ αξσληθνχ» ησλ 4.4.01, 19.4.01, 

27.4.01, 14.5.2001 κε ηε ζπκκεηνρή ΚΑΗ ηνπ «Αινχθνο Αιέμαλδξνο, Γήκαξρνο 

Αιίκνπ, κέινο» γηα ηελ Αθηή Αιίκνπ, 14.5.2001 (ηξηο), 21.5.2001 (ηεηξάθηο) 

22.5.2001 θαη 24.5.2001 κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ «Αινχθνο Αιέμαλδξνο, δή-

καξρνο Αιίκνπ, κέινο», θαη 24.5.2001 (ηξηο), θζ) ππεχζπλεο δειψζεηο 1599/86 

ησλ εθπξνζψπσλ ησλ ζρεκάησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, ι)κελπηήξηα αλαθνξά 

κε ΑΒΜ= Γ2001/4793/29.11.2001 ησλ Μαξηιέλαο Ηαηξίδνπ, Υξήζηνπ Κνξηδίδε, 

ηέιιαο Αιθηέξε, θαηά Αλαζηαζίνπ Υσκελίδε, Γηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ΔΣΑ.  

 Β.- ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟο ΔΛΔΓΥΟ: α) ΤΝΑΠΗΜΟ, εξψηεζε θαη 

αίηεζε θαηάζεζεο εγγξάθσλ, κε ζέκα «Δθπνίεζε, εκπνξεπκαηνπνίεζε, ηζηκε-

ληνπνίεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο αξσληθνχ. ην ζθπξί ηα παξαιηθά «θηιέηα» 

ηνπ ΔΟΣ» ηνπ Παλ. Λαθαδάλε, ηεο 14.3.2001, β) ΤΝ, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, 

πξηλ απφ ηηο 28.5.2001 γηα πξφγξακκα δξάζεο, γ) ΤΝΑΠΗΜΟ, δίπηπρν κε 

ηίηιν «SOS ΠΑΡΑΛΗΑ, Αλνηθηή πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα, εθδήισζε ζηελ Παξα-

ιία Αιίκνπ (έλαληη Πνζεηδψλνο – Καιακαθίνπ), ζα κηιήζεη ν πξφεδξνο ηνπ ΤΝ  

Νίθνο Κσλζηαληφπνπινο, ηελ 16 Ηνπλίνπ 2001» κε αίηεκα «λα δνζνπλ νη πιαδ 

ζηνπο Γήκνπο» θιπ, δ) θείκελν «Β‘ εξψηεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο» κε 

ζέκα «Γηαδηθαζία παξαρψξεζεο ησλ 5 αθηψλ ηνπ ΔΟΣ»,ίζσο ηνπ Π.Λαθαδάλε,  

ε) ΤΝΑΠΗΜΟ, θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα, εξψηεζε θαη αίηεζε θαηάζεζεο εγ-

γξάθσλ, ηεο 10.6.2003, κε ζέκα «Απζαίξεηε θαη αδηαθαλήο παξαρψξεζε ηεο 

Αθηήο Αιίκνπ ζηνπο εκεηέξνπο πνπ ήδε θαθνπνηνχλ ηελ Αθηή Βάξθηδαο. Παλά-

θξηβν θη απιεζίαζην ην κπάλην ζηηο ηδησηηθνπνηεκέλεο παξαιίεο ηνπ αξσληθνχ 

γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα», ηνπ Π. Λαθαδάλε. 

 Γ.- «ΤΝΣΟΝΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ γηα ηε ΧΣΖΡΗΑ ηεο παξαιίαο ηνπ 

αξσληθνχ», ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ: α) αλαθνίλσζε ηεο 1.1.1997 γηα 



πνιιά ζέκαηα, θαη ηεο παξαιίαο, β) Ζ Παξαιία ζην έιενο ηνπ κπεηφλ, θαη γηα ην 

Ρέκα Πηθξνδάλεο, ζπγθέληξσζε ζην Παι.Φάιεξν 1.3.2001, θαη ΑΦΗΑ γη απηή, 

γ) Παξαιία αξσληθνχ: Χξα κεδέλ, γηα ζπγθέληξσζε έμσ απφ ηελ ΔΣΑ, ηελ 

19.3.2001, δ) ΟΥΗ ζηελ θαηαζηξνθή γηα ην πεξηβάιινλ- αλαζεψξεζε ηνπ π-

ληάγκαηνο, γηα νινλπθηία κε θεξηά έμσ απφ ηε Βνπιή ηελ 4.4.2001, ε)  Ζ Παξα-

ιία ζην έιενο ηνπ κπεηφλ, γηα ζπγθέληξσζε ηελ 9.5.01 ζηελ παξαιία ΑΛΗΜΟΤ, 

ζη) Ζ παξαιία ηεο Βνχιαο εθκπέκπεη SOS γηα ζπγθέληξσζε ζην ζέαηξν 

ΒΔΜΠΟ ηελ 31. 5.2001, δ) Πνιίηεο ηνπ Αιίκνπ, ζρέδην, γηα ζπγθέληξσζε ζηελ 

Παξαιία Αιίκνπ ηελ 4.7.2001 (γηα πξνεγνχκελε, ν Γ. Σζηηζάλεο καο απνθάιεζε 

δεκφζηα «γξαθηθνχο»), ε) πγθέληξσζε - ζπδήηεζε γηα ηα κεγάια πξνβιήκαηα 

ηνπ Διιεληθνχ, ηελ 11.7.2001 ζηελ πιαηεία νπξκέλσλ,  ζ) Γειηίν ηχπνπ ηεο 

7.8.2001 «Με δηαδηθαζίεο ακθίβνιεο λνκηκφηεηαο ππεγξάθεζαλ(;) νη ζπκβάζεηο 

γηα ηε ραξηζηηθή παξαρψξεζε ησλ 5 αθηψλ ηνπ ΔΟΣ», ηελ 16.1.02, γηα ζπγθέλ-

ηξσζε ζην Θέαηξν Κάξνινο Κνπλ, κε ην ζίαζν ζθηψλ ΗΑΧΝ ζην έξγν «Ζ πα-

ξαιίηζα, ν Υσκέλ παζάο θαη νη … 40 θιέθηεο», δίπηπρν κε ηίηιν «Ξεπνχιεκα 

Παξαιίαο STOP – Ζ παξαιία αλήθεη ζηνπο πνιίηεο», η) εμψδηθε πξφζθιεζε ησλ 

ηέιιαο Αιθηέξε, Μ. Ηαηξίδνπ, Υξ. Κνξηδίδε, ηεο 11.12.2001, πξνο ηε Γ/λζε 

Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο θαη Κηεκ. Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ, ηα) Μελπηήξηα 

αλαθνξά ηεο 29.11.2001 ησλ Μ. Ηαηξίδνπ, Υξ. Κνξηδίδε, η. Αιθηέξε, ελψπηνλ 

ηνπ Δηζαγγειέα Πιεκ/θψλ Αζελψλ κε ΑΒΜ Γ2001/4793/29.11.01 θαηά ηνπ Αλ. 

Υσκελίδε Γ/ληα πκβ. ηεο ΔΣΑ, γηα ηηο παξαρσξήζεηο (ζην ηέινο πξνηείλνληαη 

κάξηπξεο Αξ. Θ. θαη Υξ. Γνπξίδαο), ηβ) Γειηίν ηχπνπ ηεο 30.1.2002 Παξάλνκε 

παξάδνζε ησλ αθηψλ πξηλ ηελ Δηζαγγειηθή εηπκεγνξία, ζπγθέληξσζε 3.2.2002 

ζηελ Παξαιία Αιίκνπ, ηγ) θείκελν «Πσιείηαη Παξαιία» ρ.ρ., γηα πνιιά ζέκαηα, 

ηδ) Ζ Παξαιία ζην έιενο ηνπ κπεηφλ, ρ.ρ., ηδ) θείκελν ηεο 5.4.2001 κε 

εθηππψζεηο γηα πνιιά ζέκαηα γηα ηελ Παξαιία θαη άιια. 

***ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ, ηεο 9.5.2001 (βι.θάθειν): α)κε παλφ ζηελ είζνδν ηεο πα-

ξαιίαο «ρη ζην μεπνχιεκα θαη ζηε θαηαζηξνθή ηεο Παξαιίαο», β) ηεο ζπγθέ-

ληξσζεο, θαίλεηαη απέλαληη ν Αι. Αι., θαη δεμηά νη νκηιεηέο, Μαξηιέλα Ηαηξίδνπ, 

θαη ιίγν ην θεθάιη κνπ (βγάδσ ηα γπαιηά κνπ), γ) αξηζηεξά ζην θνίληθα θαίλνληαη 



ην θεθάιη ηνπ Υξ. Γνπξίδα, νη Αι.Αι. (πιάηε), Αξ.Θσκ. θαη Μαξηι. Ηαηξίδνπ, δ) 

δχν θσηνγξαθίεο πιήζνπο,  ε) κε νκηινχληα Αξ.Θσκ., ζη) θσηφ πιήζνπο, 

δηαθξίλνληαη θάησ αξηζηεξά Γηάλλεο Κνπηζηνχκπεο, η.Παπαγηαλλφπνπινο, π. 

Δπζηξαηίνπ (πιάηε), Λέλα Παπαγηαλλνπνχινπ, Διέλε Υαηδεδηάθνπ, κπξνζηά 

Λίληα Καηζή, θαη δεμηφηεξα Δπγελία Εαθπλζηλνχ θαη Κψζηαο Σξέθιαο, δ) εθηφο 

απφ ηνπο πην πάλσ θαίλνληαη ζην θέληξν Γηψξγνο Σζηηζάλεο, δεμηά Γηάλλεο 

αθφο, Βαζίιεο Γακηαλφο, Βιάζζεο Παχινπ, ε) ε είζνδνο θαη ην εζσηεξηθφ ηεο 

Παηδηθήο Υαξάο, ζ) πεξίθξαρηνο ρψξνο ηεο Παξαιίαο, θαη δχν πξνζθιήζεηο ηνπ 

Αι.Αι. γηα ηα εγθαίληα ηεο Παηδηθήο Υαξάο ηελ 28.6.2000. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 29.8.2009 Μέρξη ην 2030 ζε ρέξηα 

ηδησηψλ νη πιάδ ηεο Βνχιαο …Γηακαξηπξία θαηφπηλ ενξηήο !!, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

20.3.2001 Δλδηαθέξνλ επελδπηψλ γηα 5 αθηέο ηνπ ΔΟΣ, ηεο 27.5.2001 Οη 

πξνζθνξέο ησλ Κ/Ξηψλ γηα ηηο πέληε αθηέο ηνπ ΔΟΣ, ΜΔΣΟΥΟ 31.8.2001 

Πνηνη «ρηχπεζαλ» ηα θηιέηα ηεο παξαιηαθήο, ΠΟΝΣΗΚΗ 6.9.2001 θάλδαιν κε 

εκπινθή αλζξψπσλ ησλ ΜΜΔ, Γίλεηαη ραξηζηηθά …., ηεο 20.9.01 Ζ απάληεζε 

γηα ηελ ΔΣΑ ΑΔ, ΝΔΑ 13.9.2000 ην ζθπξί ηα παξαιηαθά θηιέηα ηνπ ΔΟΣ,  ηεο 

….. ;; Δπελδχζεηο 2 δηζεθ. δξαρκψλ ζηηο αθηέο Βνχιαο. 

ρφιηα: Οη παξαρσξήζεηο απηέο ηνπ 2001(πιελ ηεο Βνχιαο=Απνιιψληεο Αθηέο) 

δελ απέδσζαλ, γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά θαη (εθηηκψ) ιφγσ ηνπ εηεξφθιεηνπ/ 

επθαηξηαθνχ ησλ εηαηξηθψλ ζρεκάησλ πξνο ηα νπνία αλαηέζεθαλ. Έηζη νη αθηέο 

εγθαηαιείθηεθαλ απφ απηά. 

 

  Μ Η  Θ Χ  Ζ  Α Κ Σ Ζ    Δ.Ο.Σ.   Α Λ Η Μ Ο Τ 

 Α.- α) «χκβαζε κίζζσζεο ρψξσλ θαη παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ εθκε-

ηάιιεπζεο ζηελ Αθηή Αιίκνπ» κεηαμχ ηεο ΔΣΑ ΑΔ θαη ηεο ΑΚΣΖ ηνπ Ζιηνπ- CO-

STA DEL SOL, ηεο 22.1.2004 γηα ηελ νξγαλσκέλε Αθηή ηνπ ΔΟΣ ζηνλ Άιηκν, 

γηα 15 ρξφληα θαη κε ηνπο ινηπνχο φξνπο, β) άδεηα νηθνδνκήο κε αξ.0364/7.5.04 

ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο γηα «Δπηζθεπέο-δηαξξπζκίζεηο ππαξρφλησλ 



θηηξίσλ. Νέεο δηακνξθψζεηο θαη θαηαζθεπέο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν» ζηελ 

επσλπκία ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ-ΑΛΗΜΟ ΑΔ, γ) ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Σ.Τ. 

ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξ. 15338/24.6.2004, πξνο ηε Γηνηθεηηθή Τπεξεζία, κεηά απφ 

έιεγρν θαηαζθεπψλ, γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία θαη 

εθδφζεθε (βι. πην θάησ), δ) «Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ππεθκίζζσζεο ηκήκαηνο 

ηεο Αθηήο Αιίκνπ» ηεο 2.3.2005 απφ ηελ ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ, πξνο ηελ «Δηαηξία 

Γεμηψζεσλ θαη Δζηίαζεο Αθηήο Αιίκνπ ΑΔ – ΔΓΔΑΚΑ Α.Δ.», ε) έγγξαθν ηεο 

ΑΚΣΖ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ, ρ.ρ., πξνο ηελ ΔΣΑ κε αξ.πξ.1646/9.3.2005 ππφςε ηεο 

νπνίαο ζέηεη ην ζρέδην ηνπ άλσ ζπκθσλεηηθνχ ζη) ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

δηφξζσζεο θαηαζηαηηθνχ Α.Δ. κε αξ.9146/4.4.05 γηα ηε κηζζψηξηα, δ) «Σξνπν-

πνίεζε ηνπ απφ 2.3.2005 ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ππεθκίζζσζεο ηκήκαηνο ηεο 

Αθηήο Αιίκνπ», κεηαμχ ησλ ηδίσλ, ηεο 10.5.2005, ε) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ. 

9989/9.5.2005 (;;) ππνγξαθφκελν απφ ηνλ αληηδήκαξρν Ν.Σζακπαξιή, πξνο ηε 

Γηνηθ.Τπ., γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζ) έγγξαθν ηεο ΔΣΑ κε αξ.πξ. 

2315/17.5.2005 πξνο ηελ Αθηή ηνπ Ζιηνπ, εγθξηηηθφ ηεο ππεθκίζζσζεο, η) ΦΔΚ 

η. ΑΔ+ΔΠΔ, ζρεηηθφ κε ηε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο κηζζψηξηαο, ηα) 

έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ.πξ. ΣΣ2464/11.4.2005, πξνο ην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν, γηα ηελ Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν ηεο κηζζψηξηαο, 

δηπιφηππν πιεξσκήο, βεβαίσζε γηα ηε θαηάζεζε, πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Γ 

ΔΓΔΑΚΑ ΑΔ, ηβ) ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε χζηαζεο Αλ. Δη., κε αξ. 9096/1.3. 

05, ηγ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ. πξ. 3162/10.5.2005 πξνο ην Δζλ. 

Σππ. γηα δεκνζίεπζε αληηθαηάζηαζεο κέινπο, θαη ινηπά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, 

ηδ) ΦΔΚ 2988/17.5.05 η.ΑΔ+ΔΠΔ, κε αλαθνίλσζε λένπ Γηνηθ.πκβ., ηε) Πξαθηηθφ 

Γ ηεο κηζζψηξηαο ηεο 4.5.2005 γηα δηνξηζκφ αγνξαλνκηθνχ ππεπζχλνπ. 

 Β.- ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΚΣΖ –ΔΠΔΛΑΚ ΑΛΗΜΟΤ (πξνβιεπφηαλ 

απφ ηε κηζζσηηθή ζχκβαζε ηεο 22.1.2004, κε πξφεδξν ηνλ εθάζηνηε δήκαξρν, 

δχν ζπκβνχινπο θαη 2 εθπξνζψπνπο ηεο ΔΣΑ. Δίρε αξκνδηφηεηα ηηο ηηκέο ησλ 

εηζηηεξίσλ,ηηο ρξήζεηο,ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο αθηήο,ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θιπ):  

α) πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 21.5.2002 κε αξ.πξ. 3356/27.5.2002, 

β) έγγξαθν ηεο ΔΣΑ κε αξ.πξ. 3091/ 8.6.2004 κε ζέκα «Οξηζκφο εθπξνζψπσλ 



ηεο ΔΣΑ γηα ηε ζηειέρσζε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ (ΔΠΔΛΑΚ) ηεο Αθηήο Αιί-

κνπ», σο εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε Γ 288/21.6.2004, γ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα 

ηελ απφθαζε 288/04, δ) απφθαζε 288/21.6.2004 «Οξηζκφο δ.ζ. σο κειψλ ηεο 

ΔΠΔΛΑΚ ηεο Αθηήο Αιίκνπ» κε νξηζκφ Κ. Μαληδνπξάλε, Γ. Βαξβαγηάλλε, Μ. 

Υαηδάθε (σο εθπξφζσπν ηνπ ζπλδπαζκνχ πξψηεο κεηνςεθίαο), ε) έγγξαθν 

ηεο ΑΚΣΖ ηνπ Ζιηνπ, πξνο ηελ ΔΠΔΛΑΚ ηεο 6.7.2004 κε πξνηάζεηο θαη ζέζεηο 

γηα ηα πην πάλσ, ζη) ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο 13.7.2004 ηεο ΓΣΤ πξνο ηνλ 

αληηδεκ. Ν. Σζακπαξιή, γηα απηνςία πνπ έγηλε θαη εληνιή ηνπ, δ) απφζπαζκα 

απφ ηα Πξαθηηθά 7.7.2004 ηεο ΔΠΔΛΑΚ, σο εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε 363/ 

14.7.2004 ηνπ Γ, ε) έγγξαθν ηεο ΑΚΣΖ ηνπ Ζιηνπ ηεο 9.5.2005 πξνο ηελ 

ΔΠΔΛΑΚ κε ζέζεηο γηα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν 2005, ζ) πξφζθιεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ κε αξ.πξ. 10274/12.5.2005 πξνο ηα κέιε ηεο ΔΠΔΛΑΚ γηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αθηήο, η) απφζπαζκα ηεο 16.5.2005 ηεο ΔΠΔΛΑΚ γηα ηα πην 

πάλσ, ηα) έγγξαθν ηεο 9.5.2006 ηεο ΑΚΣΖ ΖΛΗΟΤ πξνο ηελ ΔΠΔΛΑΚ, κε αξ. 

πξ. 12304/10.5.2006 γηα ίδηα ζέκαηα γηα ην 2006, ηβ) απφθαζε 228/29.5.2006 

Γ κε ζέκα «Οξηζκφο δ.ζ. σο κειψλ ζηελ ΔΠΔΛΑΚ» κε ηελ νπνία νξίδνληαη Κ. 

Μαληδνπξάλεο, Γ. Βαξβαγηάλλεο θαη Αξ.Θσκ. (σο δ.ζ. ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο 

δεχηεξεο κεηνςεθίαο, ελαιιαγή κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά κε εθπξφζσπν ηεο 

πξψηεο κεηνςεθίαο), ηγ) πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 19655/25.7.2006 ηνπ Γεκάξρνπ, 

ζηα κέιε ηεο ΔΠΔΛΑΚ γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο Αθηήο, ηδ) ρεηξφγξαθν 

ζεκείσκα κνπ γηα ηε πην πάλσ ζπλεδξίαζε, πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 

21521/25.8.2006 πξνο κέιε γηα ζπλεδξίαζε ΔΠΔΛΑΚ. 

Γ.-ΑΓΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: α) αίηεζε ηεο 26.5.2004 ηεο ΑΚΣΖ ηνπ 

Ζιηνπ, πξνο ην Γήκν, κε α.πξ. 12719/26.5.2004 κε αίηεκα γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο πέληε θαηαζηεκάησλ Τγ. Δλδηαθ. ζηελ Αθηή, β) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Τγείαο κε αξ.πξ. 5244/Β16/28.6.2004, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 15668/28.6.04 

κε ζέκα «Καηαιιειφηεηα θαη/ηνο ηνπ Βίγγνπ Κσλ/λνπ …εληφο ηεο πιάδ Αιίκνπ» 

γ) άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη/ηνο ηνπ Γήκνπ καο, κε αξ.πξ. 12719/15.7. 

2004 (κεηά ηελ 364/04 απφθαζε), δ)βεβαίσζε ηεο ΑΔ Πξνζηαζίαο Πλεπκαηηθήο 



ηδηνθηεζίαο, 2.7.04 φηη θαηαβιήζεθαλ ηα ηέιε, ε) αίηεζε ηεο 12.7.04 ηεο ΑΚΣΖ 

ηνπ Ζιηνπ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 16815/12.7.2004, γηα ρνξήγεζε άδεηαο,  

ζη) απφθαζε Γ κε αξ. 364/14.7.2004 κε ηίηιν «Υνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο Τγ.Δλ. εληφο ηεο Πιάδ Αιίκνπ, ηδηνθηεζίαο ΑΚΣΖ ηνπ 

Ζιηνπ ΑΔ» κε λφκηκν εθπξφζσπν ηνλ Κσλ. Βίγγν, κε «ΤΠΔΡ 13 (κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θη Αι. Αινχθνο, Αζ. Οξθαλφο, Ν.Παπαληθνιάνπ θαη Μ.Υαηδάθε), ΚΑΣΑ 

6 (Α.Φνπζηέξεο, Μ.θνξηζήο, Οδ. Γξεγνξίνπ, Αξ.Θσκ. Η.Πέηζαο, Γ. Σζηηζάλεο) 

ΛΔΤΚΟ 1 = Ησ. Μπειηάο, ε Μ. Παλνχζε απείρε ηεο ςεθνθνξίαο»,  

δειαδή ΔΑΝ ΓΔΝ ΔΗΥΑΝ ςεθίζεη ΤΠΔΡ, νη ηέζζεξεο πην πάλσ ηεο 

παξάηαμεο Αι. Αινχθνπ, ΓΔΝ ζα είρε ρνξεγεζεί ε άδεηα θαη ην θέληξν ζα ππν-

ρξεσλφηαλ ζε ήπηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο θαη ηε ινγηθή. 

ρφιηα:PRIVILEGE: Πξφεδξνο ηεο ΑΔ ΑΚΣΖ ηνπ Ζιηνπ ήηαλ ν Κ. Βίγγνο, 

κεραληθφο θαη εξγνιάβνο δεκνζίσλ έξγσλ, ν νπνίνο δελ είρε θακία ζρέζε κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε αθηψλ, λπρηεξηλψλ θέληξσλ θιπ. Σνλ πξψην ρξφλν παξαρσ-

ξήζεθε ηκήκα ηεο Αθηήο (ελψ ηππηθά ιεηηνπξγνχζε απφ ηελ ίδηα), γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λπρηεξηλνχ θέληξνπ δηαζθέδαζεο/ληίζθν (έζησ θαη αλ δηαθεκη-

δφηαλ σο Cafe) κε ην φλνκα PRIVILEGE. Οη ζφξπβνη πνπ εθπέκπνληαλ απφ ηνλ 

Ηνχλην 2004, θαη πνιχ ΜΔΣΑ ηα κεζάλπρηα απφ ηα πνιιά κεγάθσλα, ήηαλ 

αθφξεηνη, έθηαλαλ κέρξη ην ιφθν Παλί, ηε Φακάξ θαη άιιεο πεξηνρέο, θαη νη 

δηακαξηπξίεο ησλ πνιηησλ πξνο ην Γήκν ζπλερείο, θαζεκεξηλέο θαη έληνλεο. (Σν 

επφκελν έηνο αλαδήηεζε θαη βξήθε ηελ ΔΓΔΑΚΑ ΑΔ,  εηαηξία εζηίαζεο, θαη 

ππεθκίζζσζε ζε απηή ηνπο ρψξνπο). Σηο δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ ΓΝΧΡΗΕΑΝ 

φινη νη δεκ.ζπκβ., γη απηφ νη πην πάλσ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΖΚΑΝ ΑΡΝΖΣΗΚΑ θαηά ηε 

ζπδήηεζε (δεηνχζαλ ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ),  θη έηζη, 

θαηά ηε ςεθνθνξία ππήξμαλ νη πην πάλσ δηαθνξνπνηήζεηο, ηφζν ζηε πιεηνςε-

θία, φζν θαη ζηελ πξψηε κεηνςεθία. Οη ηέζζεξεο φκσο, ΑΝ ΚΑΗ ΓΝΧΡΗΕΑΝ φηη 

ζπλάδειθνί ηνπο ΓΔΝ ΘΑ ΔΝΔΚΡΗΝΑΝ, ηελ άδεηα, ΥΧΡΗ ηηο δηθέο ηνπο 

ςήθνπο,  ΔΠΔΜΔΝΑΝ ζηε ζεηηθή ςήθν ηνπο (βιέπεηε θαηαγγειίεο), 



δ) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε α.πξ. 5949/1205/22.7.2004, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ.17991/23.7.2004 κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ» κε ηελ νπνία « …εηζεγνχκεζα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ρξήζεο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ (ην έληππν) απφ ΔΝΑ ΣΔΡΔΟΦΧΝΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ζε θάζε …. 

θαηάζηεκα . . . (ηα νπνία ζα είλαη) ΜΗΚΡΖ ΗΥΤΟ γηα ηε ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΥΑ-

ΡΗΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ . . . κε ΔΝΣΑΖ ΔΝΣΟ ΣΧΝ ΟΡΗΧΝ (80 DB) ….» 

(εκείσζε: κπνξεί λα κε ζθεθηεί θάπνηνο όηη ε δηαδηθαζία επηζπεύζηεθε, ώζηε 

λα ιεθζεί απόθαζε ηε 14.7.04,  κε ζθνπό λα κελ έρεη πξσηνθνιιεζεί ζην Γήκν 

ην έγγξαθν απηό ;;, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ ήηαλ βέβαην ;;), ε)  βεβαίσζε 

22.7.2004 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ζ) έγγξαθν ηεο 2.8.2004 πξνο ηε 

Γ/λζε Τγείαο, ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 19598/ δπζαλάγλσζηε εκ/λία, κε ηίηιν 

«ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ θαηνίθσλ πεξηνρήο Αιίκνπ» ζην νπνίν κηινχλ γηα ερνξξχ-

παλζε απφ 24.30 έσο 05.00 θαη ηηο κεζεκεξηαλέο ψξεο θνηλήο εζπρίαο, θαη 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 6975/400/11.8.04 κε ζέκα «ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

ΓΗΑ ΘΟΡΤΒΟ» κε ηελ απφ 2.8.2004 αλαθνξά ηεο Καο ηδέξε, η) γλσκνδφηεζε 

Β. Καπεξλάξνπ ηεο 6.9.04 (κε αξ.πξ.263/04 Γήκνπ) κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, ηα) Πξνζσξηλή δηαηαγή 

αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο 6.9.2004, ηεο Πξσηνδίθε ηνπ Γηνηθ. Πξση.Πεηξαηά, γηα 

ηελ 625/31.8.2004 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ (δελ ηελ έρσ, πξνθαλψο ιφγσ ησλ 

δηακαξηπξηψλ ν δήκαξρνο εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ζην ηέινο 

ηεο πεξηφδνπ), ηβ) απφθαζε 155/6.9.2004 ηεο Γεκ. Δπηηξ. κε ζέκα «Υνξήγεζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ γηα ην έηνο 2004 ζηα Κ.Τ.Δ. ησλ ζπγθξν-

ηεκάησλ Δ, Γ, Γ, Β, ηδηνθηεζίαο ΑΚΣΖ ηνπ Ζιηνπ-Αιηκνο ΑΔ, λνκ. εθπξ. απφ ην 

Κ. Βίγγν», κέιε Κ.Μαληδνπξάλεο, Ησ. Σαξαζηάδεο, Γ. Βαξβαγηάλλεο, Αι. 

Αινχθνο, Αξ. Θσκφπ., ΤΠΔΡ 3 (Κ.Μαληδ, Γ. Βαξβ, Αι. Αινπθνο)  ΚΑΣΑ 2 (Η. 

Σαξαζηάδ. Αξ. Θσκ), ηγ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 21178/ ….9.04 ηεο πάλσ 

απφθαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα, ηδ) έγγξαθν Πνιενδ.Αξγπξ. κε αξ.πξ. 8326, 

8327/23.6.04, 8328/23.6.2004, 8329/ 23.6.04 γηα θαηαιιειφηεηα ρψξνπ, ηε) 

έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ.9989/9.5.05 πξνο ηε Γηνηθ.Τπ. γηα έθδνζε άδεηαο, ηζη) 

Αξρεγείν Ππξνζ. ψκαηνο, απνηχπσζε ζθξαγίδαο γηα αίηεζε ΔΓΔΑΚΑ θαη 

ηειενκνηνηππία ηεο INTERCATERING, ηζη) αίηεζε ΔΓΔΑΚΑ πξνο Γήκν κε αξ. 



πξ. 11469/8.5.06 γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο, ηδ) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ. 

πξ. 4230/Α25/16.5.2005 γηα θαηαιιειφηεηα θαη/ηνο ΔΓΔΑΚΑ, ηε) αίηεζε 

ΔΓΔΑΚΑ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 8940/ ρ.ρ. ίζσο 21.4.2005, γηα άδεηα ΚΤΔ, ηζ) 

απφθαζε Γ 331/13.6.2005 «Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ .  ..» ΤΠΔΡ 12 

θαη ν Αι. Αινχθνο), ΚΑΣΑ 6= Αξ.Θ., Η. Πέηζαο, Γ. Καξαληθφιαο, Μ. Υαηδάθε θι) 

ΛΔΤΚΟ 1= Μ. θνξηζήο, θ) αίηεζε ηεο ΔΓΔΑΚΑ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 11465/ 

8.5.2006 γηα άδεηα, θα) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 4231/ Α24/ 16.5.05 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ.10545/16.5.2005, θβ) απφθαζε Γ 305/30.5.05 Υνξήγεζε 

άδεηαο ..θιπ, θαηά πιεηνςεθία, θγ) αίηεζε ΔΓΔΑΚΑ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 

11463/8.5.06 γηα άδεηα, θδ) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 4328/Α23/ 

16.5.05 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 10542/16.5.05, θε) απφθαζε Γ 306/30.5.2005 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηά πιεηνςεθία, θζη) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 

4239/Α28/16.5.2005 γηα θαηαιιειφηεηα θιπ, θδ) απφθαζε Γ 307/30.5.2005 

ρνξήγεζε άδεηαο .. θιπ, θαηά πιεηνςεθία, θε) έγγξαθν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ. 

πξ.  4246/Α26/16.5.2005 γηα θαηαιιειφηεηα, θζ) απφθαζε Γ 308/30.5.2005 

ρνξήγεζε άδεηαο θαηά πιεηνςεθία, ι) αίηεζε ΔΓΔΑΚΑ πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 

13655/15.6.2005 γηα άδεηα, κε ζπλεκκέλα Γ/λζεο Τγείαο 4144/1246/19.7.2006 

γηα κνπζηθά φξγαλα, άδεηα ίδξπζεο κε αξ. 11469/5.6.06 θαη βεβαίσζε Δη. 

Πξνζη. Πλεπκ. Γηθ/ησλ, ια) αηηήζεηο ΔΓΔΑΚΑ κε αξ.πξ. 11466, 11467/8.5.2006 

γηα άδεηεο, ιβ) πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Γ ηεο ΔΓΔΑΚΑ ηεο 31.3.2006 γηα αληη-

θαηάζηαζε αγνξαλνκηθνχ ππεπζχλνπ, ιγ) έγγξαθν ηεο 6.6.2005 ηεο ΑΚΣΖ ηνπ 

Ζιηνπ θαη ΔΓΔΑΚΑ, πξνο ΟΛΑ ηα κέιε ηνπ Γ, κε δήισζε φηη ζέβνληαη ηηο αλε-

ζπρίεο καο,θαη πξφζθιεζε γηα επίζθεςε ηνπ ρψξνπ πξνο δηαπίζησζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ιδ) θνξνινγηθέο θαη επηκειεηεξηαθέο βεβαηψζεηο ηεο 

ΔΓΔΑΚΑ, ιε) θείκελν 5 ζειίδσλ κε απηνπαξνπζίαζε ηεο INTERCATERING, ιε) 

δέζκε θσηνγξαθηψλ θαη ρξσκαηηζηψλ εθηππψζεσλ γηα ην θέληξν BLE θαη 

PRIVILEGE, ιζη) δηαθεκηζηηθά ηνπ θέληξνπ γπκλαζηηθήο OVERALL, γηα 

νξγάλσζε πάξηπ ζηελ Αθηή ηνπ Ζιηνπ ηελ 8.6.2006. 

Γ.- ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ: α) Καηαγγειία «Ηνχιηνο 2004» ηεο πλεξγαζίαο Πνιη-

ησλ γηα ηνλ Άιηκν κε ηίηιν «Ζ «ζπκκαρία» Μαληδνπξάλε-Αινχθνπ ζπλερίδεηαη .. 



Νπρηεξηλφ θέληξν ζηελ Πιαδ ΔΟΣ» γηα ηηο ΣΑΤΣΗΔΗ ηνπο, φπσο πην πάλσ, 

δηαλεκήζεθε καδηθά ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θαη ζε πνιίηεο, β) αξρηθφ ζρέδην ηεο 

θαηαγγειίαο, γξακκέλν ζε Ζ.Τ. θαη εθηππσκέλν, ππέζηε ηξνπνπνηήζεηο, γ) 

ςήγκαηα αξρηθνχ ζρεδίνπ/θεηκέλνπ γηα ηε ζχληαμή ηεο, (γξαθή Θ. Γαιέδηνπ), δ) 

αλαθνίλσζε(;)-θαηαγγειία(;), Οθησβξίνπ 2004 ηεο ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ 

ΑΛΗΜΟΤ(Αι.Αινχθνο), κε ηίηιν «Ζ «πνιηηηθή ππνθξηζία» ηεο παξάηαμεο Θσκφ-

πνπινπ ζπλερίδεηαη!» (ζεκ=θαη νπζίαλ εθθξάδνληαη παξάπνλα δηφηη είραλ ράζεη 

ηηο εθινγέο ην 2002, κε ςεπδείο ηζρπξηζκνχο --- π.ρ. γηα ην «ρσξίο θακία 

πξνζθπγή» (ελλνεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο δηνίθεζεο Κ. Μαληδ., ηζρπξηζκφο 

ςεπδήο), βι. πην πάλσ -- θαη επαλαιήςεηο). Μνηξάζηεθε κεηαμχ ηνπο θαη δφζεθε 

ζε ειάρηζηα θηιηθά θαηαζηήκαηα, θαη σο πιεξνθνξεζήθακε έθηνηε, απνθαζί-

ζηεθε ε απφζπξζή ηεο. Γηφηη γλψξηδαλ φηη δελ πείζνπλ θαλέλα, ε) άιιε θαηαγγε-

ιία κε ηίηιν «Νπρηεξηλφ θέληξν δηαζθέδαζεο κέζα ζηελ Πιαδ Αιίκνπ…» κε 

θσηνγξαθίεο Κ.Μαληδ., Αι.Αι., Θ. Οξθαλνχ, θη νλφκαηα απηψλ πνπ ςήθηζαλ 

ππέξ θαη θαηά, θσηνγξαθία ηνπ Πξίβηιεηδ (ρσξίο ππνγξαθή εθδφηε). 

Δ.- ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΜΝΖΜΟΝΗΟΤ: α) ΔΠΔΛΑΚ, απφζπαζκα ζπλεδξία-

ζεο ηεο 7.7.2004 (πνπ απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηελ 363/14.7.04 απφθαζε Γ) 

θαη ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζεο «Ζ θπζηνγλσκία ηεο αθηήο θαη ε έλλνηα ηεο ΖΠΗΑ 

ΑΝΑΦΤΥΖ,  Α Π Ο Ρ Ρ Η Π ΣΟ Τ Ν  ηε ιεηηνπξγία ΝΤΚΣΔΡΗΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

δηαζθέδαζεο θαη ΝΣΗΚΟ ζηελ Αθηή Αιίκνπ», ΔΝΧ ζπλέβαηλαλ ηα αληίζεηα, β) 

ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ απφθαζε απηή, κε παξαηεξήζεηο, γ) απφθαζε 363/ 

14.7.2004 κε ηίηιν «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην κλεκφλην ζπλεξ-

γαζίαο κεηαμχ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ΔΣΑ ΑΔ», δειαδή άζρεην κε ηελ εηζήγεζε, κε 

ηελ νπνία απφθαζε ζπζηήλεηαη «επηηξνπή γηα ηελ επεμεξγαζία ζρεδίνπ ηξνπν-

πνίεζεο ηνπ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο…», απφ ηνπο Κ. Μαληδνπξάλε, Γ. Βαξβα-

γηάλλε, Μ. Υαηδάθε θαη Αξ. Θσκ., δ) ΔΣΑ ΑΔ, απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γ κε αξ. 

166/20.9.2004 κε ζέκα «πκπιήξσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ 27.4. 2001 

ππνγξαθέληνο κλεκνλίνπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ηεο ΔΣΑ 

ΑΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο Αθηήο Αιίκνπ 

(α.π. 223/13.9.2004)» κε ην νπνίν αλαβάιιεηαη ην ζέκα γηα δηεπθξηλίζεηο ε) 



πξφζθιεζε δεκάξρνπ κε αξ.πξ. 24817/27.10.2004, πξνο κέιε επηηξνπήο γηα 

επεμεξγαζία ζρεδίνπ θιπ, κε ηελ νπνία απνζηέιιεηαη ην κλεκφλην ηεο 27.4. 

2004 (;, ή 27.4.2001, έηζη θαη αιιηψο δελ ζψδεηαη) γηα ηε 3.11.2004, ζη) θείκελφ 

κνπ 12 ζει., ηεο 7.11.2004, πξνο ηελ Δπηηξνπή ηεο 8.11.2004 (ε ζπλεδξίαζε 

ηεο νπνίαο νξίζηεθε κεηά ηε ιήμε/ απνρψξεζή κνπ ηελ 3.11.2004 θαη ρσξίο λα 

ξσηεζψ, θαη δελ κπνξνχζα λα παξαβξεζψ), απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη είρε 

δεηεζεί ε ζπκκεηνρή κνπ ζηελ επηηξνπή ΚΤΡΗΧ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηθεγφξνπ/ 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ, θαη φρη ηνπ δ.ζ., ππελζπκίδσ φηη έρσ θαηαςεθίζεη ην 

κλεκφλην θαη ηζρχνπλ φιεο νη δηαηππσζείζεο απφςεηο κνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνβαίλσ ζε αλαιπηηθή «εξκελεία» θαη εθηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο ΔΣΑ, 

επηζεκαίλνληαο αζάθεηεο, αλαθνινπζίεο θαη θηλδχλνπο θιπ. 

Δ.- ΔΠΔΛΑΚ: α) «Μλεκφλην, αιιηψο πξψηε θαηαγξαθή δηαπηζηψζεσλ, 

εξσηεκάησλ ησλ κειψλ ηεο ΔΠΔΛΑΚ κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 27.7.2006 θαη ηελ 

απηνςία ηεο 1.8.06. Κείκελν επηδερφκελν ζπκπιήξσζεο δηνξζψζεσλ, πξνζζε-

θψλ θιπ». Σν ζπλέηαμα, κεηά απφ ζπκθσλία δηφηη θαλέλαο άιινο δελ ήζειε λα 

αλαιάβεη, κε ην δήκαξρν, ην άιιν κέινο Π.Πηεξξάθν(=λνκίδσ φηη ζπκάκαη θαιά) 

θαη ηνπο θ. Θενδσξίδε θαη Γαληειίδε ηεο ΔΣΑ, κεηά ηελ απηνςία ηεο 1.8.2006, 

ζει.5. ε απηφ θαηαγξάθνληαη νη παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, νη απζαηξεζίεο 

π.ρ. ηξνκπέηα Αιίκνπ = θφςηκν πξνζηαηεπηηθήο κπάξαο (γηα λα εηζέξρνληαη ηα 

απηνθίλεηα ησλ πειαηψλ), ρεξζνλεζίδα/πεξίθξαμε θαη πχιε εηζφδνπ, γηα ην 

ρψξν λένπ θηηξίνπ (απφ 288 η.κ. είραλ θαηαζθεπαζηεί 600 η.κ.), γηα ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, θαη άιιεο ζε άιινπο ρψξνπο ηεο Αθηήο, θαη ηειεηψλεη: «Δξεπλα θαη 

απάληεζε ζην εξψηεκα: *** Καηά ξεηφ φξν ηνπ κηζζσηεξίνπ ην ΜΝΖΜΟΝΗΟ 

κεηαμχ ΔΣΑ/Γήκνπ Αιίκνπ ηεο 25.4.2001 απνηειεί ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΜΔΡΟ 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο κίζζσζεο.***Με δεδνκέλν φηη ζην κλεκφλην απηφ (ζην 

ηέινο ηεο ζ. 3) αλαθέξεηαη:  «Ζ αλαβάζκηζε ησλ αθηψλ αθνξά ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 

ζε έξγα ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΣΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ θαη 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ΜΔ ΒΑΖ ηε κειέηε ηνπ θαζεγεηνχ 

ΔΜΠ θ.Μσξατηε. ΚΑΣΑ ΤΝΔΠΔΗΑ ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΟΤΓΔΜΗΑ ΠΡΟΘΔ-

ΣΖ  ΓΟΜΖΖ», ΓΗΑΣΗ   ζην κηζζσηήξην ζπκθσλήζεθε ε αλνηθνδφκεζε 300 η.κ. 



πεξίπνπ; **Με δεδνκέλν φηη ζην ίδην Μλεκφλην (ζει.5) αλαθέξεηαη: «Με ηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα θαηαξηηζηεί, ε ρξήζε ηεο αθηήο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο, 

ΠΔΡΗΔΡΥΔΣΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, ρσξίο λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε», γ η α η ί   

ζην κηζζσηήξην ζπκθσλείηαη ε απφδνζε ζηελ ΔΣΑ; . . …», β) Σνπνγξαθηθφ δηά-

γξακκα ηεο ΔΣΑ ΑΔ ηεο 15.5.2002, ζέζεο «Αιηκνο (πιαδ Αιίκνπ)» ζε αθξηβέο 

αληίγξαθν ηεο 28.7.200, γ) Τπφκλεκα-Αλαθνξά ηεο 27.7.2007, ηεο δεκ. 

θίλεζεο «πλεξγαζία Πνι. Αιίκνπ» (πνπ ηφηε ήηαλ ΔΚΣΟ Γήκνπ), κε 

αλαθέξνληεο ηα κέιε ηεο πληνληζηηθή Δπηηξνπήο Νίθν Αξκάν, η. Γηακαληή, 

πχξν Δπζηξαηίνπ, Αξ. Θ., πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ Παλ. 

Παλαγησηφπνπιν, κε αξ.πξ. 48596/30.7.2007, γηα ηηο παξαλνκίεο ηεο ΑΚΣΖ 

ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ, ην θέληξν Αθξσηήξη θαη ηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ Κνζκά, ηηο 

απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηνλ αηγηαιφ, θιπ. (βι. θαη θεθ. γηα Αγην Κνζκά), θαη, 

ζεκείσκα-ππφκλεζε ηνπ Νίθνπ Αξκάνπ πξνο εκέλα γη απηή, δ) θσην ηεο 

ρεξζνλήζνπ (πξηλ ηε δηακνξθψζνπλ), ε) θέηγ βνιάλ κε ηίηιν «Φηάλεη πηα ν 

εκπαηγκφο θ. δήκαξρε, γηα δήζελ δσξεάλ είζνδν ζηελ πιαδ» θαη αληηθξπζηά «Ζ 

θάξηα δεκφηε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα» θαη «Ζ θάξηα δεκφηε κεηά ηε ζπκθσλία 

Οξθαλνχ» (άξα αληίπαινη ηνπ Θ.Οξθαλνχ, ρσξίο εκεξνκελία). 

Σ.- ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ: α) ηεχρνο 20 ζει., ηεο BLE Business & Lifetime 

Events, κε θσηνγξαθίεο θιπ, β)  ηεχρνο ζ.32, Entercatering Taste & Excellence 

κε παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ, ησλ αηζνπζψλ κε θαηαγξαθή ρσξεηη-

θφηεηαο αηζνπζψλ 800, 1.200, 1.000, 350, 1.200 αηφκσλ θιπ. θαη κε ηε ρεξζφ-

λεζν πεξηθξαγκέλε, πιήξσο δηακνξθσκέλε κε ηξαπέδηα, θσηηζηηθά θιπ. 

Ε.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) ΚσδΝνκΒ. 1998/1551 κε λφκν 2636 ηεο 26/27.8.98 

χζηαζε εηαηξηψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ θαη γηα ηε δηα-

ρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΔΟΣ, ζχζηαζε Δζληθνχ πκβνπιίνπ Σνπξηζκνχ θιπ, 

β) ΦΔΚ 230 Α/12.10.1998 κε ΠΓ 346/30.9.1998 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδε-

γίαο 92/50/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18.7.1992», γ) ΦΔΚ 15 Α/3.2.2000 κε ΠΓ 

18/28.1.2000 «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΠΓ 346/98 . . …», δ) ΦΔΚ 290 Β/20.3.2001 κε 

έγθξηζε απφθαζεο ηεο ΔΣΑ γηα ηνπο θαλνληζκνχο ηεο, ε) Γλσκνδφηεζε 605/ 



10.11.2000 ηνπ Ννκ.πκβ. Κξάηνπο, ζη) θσηνηππηθφ απφζπαζκα θεηκέλνπ, γηα 

πξνζζήθεο ζην λ.2730/99, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη «ζηε ρεξζαία δψλε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ιηκέλα Αιίκνπ, επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε έξγα αλαβάζκηζεο …θιπ». 

Ζ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: 

ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ 30.11.2001 ηνλ Δηζαγγειέα νη Αθηέο,  ΠΟΝΣΗΚΗ 

6.9.2001 Γίλεηαη ραξηζηηθά ε πεξηνπζία ηνπ ΔΟΣ, ηεο  8.11.01 Παξαρψξεζε 

αθηψλ, Καη φκσο, ππάξρεη ζθάλδαιν, ηεο 8.7.2004 Ζ ΔΣΑ ΑΔ μαλαδεί εκέξεο 

δφμαο,  ΟΜΑΓΑ ΠΟΡ 15.2.2001 «55 λέα μελνδνρεία», ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 22.8.99 

Πσο ν ΔΟΣ ζα μαλαγίλεη πινχζηνο, 24.6.2001 αξσληθφο, ην λέν φλεηξν ησλ 

κεγαινμελνδφρσλ, ηεο 12.8.01 θαηαρσξεκέλε δηαθήκηζε, ΑΔ Διιεληθφ Καδίλν 

Πάξλεζαο, ηεο 13.6.2004 ε ηδηψηεο φια ηα ηνπξηζηηθά αθίλεηα, ηεο 7.1.2007 

ηήλνπλ κπίδλεο ζηηο παξαιίεο,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ηεο 26.4.01 πκθψλεζαλ 

ΔΟΣ-Γήκνη  28 λέα μελνδνρεία, Καιχηεξεο πιαδ, πεξηζζφηεξε δηαζθέδαζε ζην 

βσκφ ηνπ 2004, 13.9.2001 Γηάινγνο γηα ηηο αθηέο,  ΣΑ ΝΔΑ 12.9.2000 ην 

ζθπξί ηα παξαιηαθά «θηιέηα» ηνπ ΔΟΣ, ηεο  8-9.9.2001 Σα έμη βήκαηα γηα ηελ 

αλάπιαζε ησλ παξαιηψλ ηνπ αξσληθνχ,  ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ηεο 14.2.2001 

Πνηνη ηδηψηεο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 5 πιαδ ηεο Αζήλαο, ηεο 3.5.01 Δλδηαθέξνλ 

ησλ media γηα ηηο πιαδ ηεο Αηηηθήο, ηεο 23.5.2001 84 δηζεθ. γηα ζρέδην 120 

έξγσλ ζηελ Αηηηθή, ηεο 7.8.2001 Άιηκνο θαη Βνπιηαγκέλε, Τπεγξάθεζαλ νη 

πξψηεο ζπκβάζεηο γηα ηηο πιάδ,  ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ  …-5-2001 Σα επηρεηξεκαηηθά 

ζρήκαηα γηα ηηο πέληε πιαδ ηνπ ΔΟΣ, ηεο  3.6.2001 Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλν-

πξαμηψλ γηα ηηο πέληε αθηέο ηνπ ΔΟΣ,  ηεο 5.8.01 Να αλνίμνπλ νη παξαιίεο γηα 

ηνπο Αζελαίνπο – Οη αθηέο ηεο Αηηηθήο έρνπλ παξαδνζεί ζηελ απζαηξεζία θαη 

ηελ ππέξκεηξε «αμηνπνίεζε», ηεο 31.8.2003 Με πξνίθα 70.000 ζηξεκκάησλ ε 

ΔΣΑ δεηεί «κλεζηήξα», θη πίζσ θαηάινγνο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,  ΣΟ ΒΖΜΑ 

ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ ρ.ρ. Αλαβαζκίδεηαη ε παξαιηαθή – ηέινο ζηηο νρινχζεο 

επηρεηξήζεηο, ρ.ρ. πγθέληξσζε δηακαξηπξίαο γηα ηα ζρέδηα ηεο ΔΣΑ ζηε 

Βάξθηδα, ρ.ρ. Σν κεγάιν θαγνπφηη ηεο παξαιίαο, ρ.ρ. Αξγ. Αξγπξίνπ, παξαιία 

Αιίκνπ θαη ΔΣΑ ΑΔ, ρ.ρ. Με πξσηνβνπιία ηεο Σνπ. Οξγαλ. ηνπ ΠΑΟΚ, 



Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε θαηνίθσλ θαη Υσκελίδε (ζηε Βνχια), ρ.ρ. πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Παξαιίαο Αιίκνπ, ε αλαληηζηνηρία νη 

πξνηάζεηο ηεο ΔΣΑ ΑΔ κε ηηο επηινγέο ηνπ Γήκνπ, ρ.ρ. Ζ αιιεινγξαθία γηα ην 

Β‘ αιίπεδν Βνχιαο, Τδξφπνιηο ζηε Β‘ πιάδ Βνχιαο, Απξίιηνο 1999  Ο Γήκνο 

Αιίκνπ δηεθδηθεί ηελ Πιαδ, Ναη, ππφ πξνυπνζέζεηο ν Αξ. Θσκφπνπινο, Ηνχιηνο 

2000 Τπεξαζπίδνκαη ηελ Παξαιία, Φεβξνπάξηνο 2001 Σν μεπνχιεκα ηεο παξα-

ιίαο ζε ηδηψηεο κεζνδεχεη ε ΔΣΑ ΑΔ, θη, Οη παξαιίεο ηεο Αηηηθήο αλήθνπλ ζηνπο 

Γήκνπο …, Μάηνο 2001 Τπέξκεηξε δφκεζε πξνβιέπεη πξνζρέδην λφκνπ γηα ηηο 

παξαιίεο ηνπ αξσληθνχ, άξζξν Μ. Ηαηξίδνπ, θαη Τπνπηεο κεζνδεχζεηο θαη 

ηζηκέλην παληνχ!, Μάξηηνο 2002 (δηαθήκηζε θαηαρψξεζε Τπ. Αλάπηπμεο) Νέα 

Δπνρή γηα 5 νξγαλσκέλεο αθηέο ηεο Αηηηθήο,  ΚΔΡΓΟ 31.10.2000 ΔΣΑ -

Αληαιιαγή κεηνρψλ κε Αζηέξα,  1.6.2001 ε 3 θνηλνπξαμίεο νη αθηέο ηνπ ΔΟΣ, 

ηεο 20.6.2001 Πνηεο επελδχζεηο ζα γίλνπλ ζηελ Παξαιηαθή νπλίνπ, ΘΑΡΡΟ 

Καιακάηαο ηεο 7.8.2001 Τπνγξαθή ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ νξγαλσκέ-

λσλ αθηψλ Αιίκνπ θαη Βνπιηαγκέλεο, Ζ ΑΤΓΖ ηεο 17.5.2001 Ηδησηηθνπνηνχληαη 

νη αθηέο ηνπ ΔΟΣ, ηεο 29.5.2001 Ζ παξαιία αλήθεη ζηνπο πνιίηεο, ηεο 16.6.01 

Να ζψζνπκε ηελ παξαιία ! (ζπγθέληξσζε κε Ν.Κσλζηαληφπνπιν ζηνλ Αιίκν), 

ηεο 19.6.01 Να κείλνπλ αλνηρηέο νη παξαιίεο ηεο Αηηηθήο, ηεο 8.8.2001 δηζέιηδν 

αθηέξσκα, ην ζθπξί αθηέο, καξίλεο θαη θαδίλν, Κφπα Κακπάλα- θέπηεζζε 

ηίπνηα θαιχηεξν;; θ.α., 12.8.01 ζν-φζν μεπνπιάλε ηηο αθηέο ηνπ ΔΟΣ, ηεο 

14.8.2001 Δμεγήζεηο γηα ην αξσληθφ, ηεο 30.7.2004 Νπρηεξηλφ θέληξν ζηελ 

πιαδ ηνπ ΔΟΣ, ηεο 18.1.2007 Ζ παξαιία εθρσξείηαη ζε ηδηψηεο, ΠΡΧΣΖ ρ.ρ. 

Απζαηξεζίεο θαηαγγέιινπλ νη Αιηκψηεο, Αιίκνλν ζην πεξηβάιινλ, ΠΡΧΣΖ 

ΓΝΧΜΖ ρ.ρ. Ση παξαιία ζα παξαδψζεηε ξέ ;;. Απξίιηνο 1999 Πιάδ Αιίκνπ-

Κέληξν πνιηηηζηηθψλ θη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  Ννέκβξηνο 2000 Γηαμηθη-

ζκνί γηα ηελ παξαιία ηεο Βνχιαο, θαη, Πξσηνβνπιία πνιηηψλ Δπλίθε, ε Βνχια 

ζηφρνο άγξηαο εθκεηάιιεπζεο,  Μάξηηνο 2001, ην ζθπξί νη πιαδ ηνπ ΔΟΣ, 

Απξίιηνο 2001, ψζεθαλ νη αθηέο ηεο Βνχιαο,  Μάηνο 2001, ε ηειηθή επζεία 

νδεγνχληαη νη ζπκθσλίεο Γήκσλ-ΔΣΑ ΑΔ,  ΚΑΡΦΗ 29.6.2000 «Δξεπλα ζηνλ 

Αιηκν, Μνλνκαρία ζηελ … παξαιία!» ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 24.5.2000 πδήηεζε γηα 

ζχκβαζε Γήκνπ-ΔΟΣ, ηεο 6.3.2001 Γηα ηηο αθηέο ελάληηα ζηα ζρέδηα ηνπ ΔΟΣ – 



Κηλεηνπνηνχληαη νη θάηνηθνη ηεο Βνχιαο, ηεο 30.4.2001 ην ηΔ γηα ηηο αθηέο ηεο 

Βνχιαο,Πξνζθπγή θαηά ΔΟΣ,   ηεο 16.5.2001 Πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηηο 

αθηέο ζηνπο Γήκνπο– Δπηηπρία Αινχθνπ, ηεο 29.5.2001 Γηαςεχζηεθε (δπζκελέο 

ζρφιην γηα κέλα), ηεο 31.5. 2001 Πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηηο αθηέο ζηνπο 

Γήκνπο – Δπηηπρία Αινχθνπ, ΔΠΔΝΓΤΣΖ ηεο 20.5.2001 Αλαδπφκελε ηνπξη-

ζηηθή ππεξδχλακε ε Αηηηθή –ην ζθπξί 8 κπξηγηάλ κε ηηκή εθθίλεζεο 200 δηζεθ., 

ΖΜΔΡΖΗΑ  20.3.2001, 16 κλεζηήξεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 5 αθηψλ ηνπ ΔΟΣ 

ζηελ Αηηηθή, ηεο  21.5. 20 (01;) Αλνίγνπλ νη πξνζθνξέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ 5 πιάδ ηνπ ΔΟΣ,  ηεο 31.5.01 ζρέδην λφκνπ γηα ηνλ αηγηαιφ,  ΜΔΣΡΟΡΑΜΑ 

14.2.2001 Παξαιίεο ηνπ ΔΟΣ ζε ηδηψηεο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 6.3.1999 Με 

νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γ ν Γ.Αιίκνπ δεηά Ζ Πιάδ ζην Γήκν, ΣΟΠΗΚΖ ΔΠΗ-

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 30.7.1997 Δμειίμεηο ζηηο Παξαιίεο αξσληθνχ- Δ.Ο.Σ. έινο, ΚΑΗ 

100.4,  29.1. (2005;;) Καηαπαηεηέο, εκπξεζηέο θαη νηθνπεδνθάγνη, έλνρα 

θφκκαηα θαη πνιινί δηαπιεθφκελνη, ζπλαπιία δηακαξηπξία γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ πληάγκαηνο. --«Παξέκβαζε»: θ.74/04, 81 ΜαηΗνπι.06, 84 ΦεβΑπξ.2007. 

 

   Κεθάιαην φγδνν 

 A E Ρ Ο Γ Ρ Ο Μ Η Ο   Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ο Τ  

Μ Δ Λ Δ ΣΔ    γηα ην (πξψελ) Αεξνδξφκην Διιεληθνχ 

*** «Μειέηε Αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ησλ ΒΑΔΧΝ», Γεθέκβξηνο 1990, κε ζχκ-

βνπιν ηεο νκάδαο κειέηεο ην πχξν Σζαγθαξάην, ζπλεξγάηεο ηνπο: Φαίδσλα 

Γεσξγηάδε, Πνι.-Υσξνη., Βαζηιηθή Γηνβξή, Αξρ-Πνιεδ., νθία Διεπζεξηάδνπ, 

Αξρ-Μερ., Αλλα Μπηηζαθάθε, Αξρ-Μερ., Φσηεηλή Μαπξνκαλσιάθε, Σνπ.-Μερ., 

Αληψλε Ραιιάην,Γαζνιφγν, ηακαηίλα Καθιακάλε, Κνηλσλληνιφγν, ζει. 202.  

*** Καη δχν ηεχρε παξαξηήκαηα απηήο, κε ίδην ηίηιν, θπξίσο κε πίλαθεο. 

*** ISOPOLIS (εηο δηπινχλ), 1997. Μειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ HARVARD 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ, ζει.105. 



**ΟΡΑ–ΔΜΠ: «Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα» ηνπ «πνπδαζηεξίνπ Υσξνηαμίαο θαη 

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο, Σνκέαο Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο, ηκήκα Αξρηηεθηφ-

λσλ», κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ», α) Έθζεζε 

Α‘ θάζεο, Μάξηηνο 1996, ζ. 273, + β) πεξίιεςε έθζεζεο Α‘ θάζεο, επηέκβξηνο 

1996, ζει. 37. πληνληζηήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο Λνπδνβίθνο Βαζελρφθελ, 

θαζεγεηήο ΔΜΠ θαη Γηεπζπληήο ηνπ πνπδαζηεξίνπ. 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ: 

***FORUM γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ΚΟΗΝΖ ΓΡΑΖ, πιηθά δηεκεξίδαο 18, 

19-20.1.2008 α) πξφγξακκα δηεκεξίδαο (ζε 3 εθδφζεηο), β) ρξσκαηηζηφ 

ηεηξαζέιηδν, γ) δειηία ηχπνπ 6.11.2007, 13.11.07 θαη 21.12.07, δ) Οκηιία 

Ννκάξρε ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ 15.1.2008, ε) δειηίν ηχπνπ 16.1.2008, ζη) νκηιία 

Ννκάξρε ζηε δηεκεξίδα 18.1.2008, δ) εηζαγσγέο δεκάξρσλ Υξ. Κνξηδίδε, Θ. 

Οξθαλνχ, Γ. Δπζηαζηάδε θαη Γ. Θενδσξφπνπινπ, ζηε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηε 

15.1.08, ε) δηαθεκηζηηθφ ηεο εθδήισζεο, ζ) Δξγαζηήξην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο 

ΔΜΠ, θείκελν ζει.7 (Ν. Μπειαβίιαο), Μχζνη θαη πξαγκαηηθφηεηεο γηα ην Μεηξ. 

Πάξθν Διιεληθνχ, έμη απαληήζεηο ζε επίθαηξεο εξσηήζεηο, η) Δξγαζη. Αζη. Πεξ. 

ΔΜΠ, ρξσκαηηζηφ πξνπαγαλδηζηηθφ ηξίπηπρν, ζει.6, κε ην ίδην ζέκα (Μχζνη θαη 

πξαγκαηηθφηεηεο. . .), ηα) εθεκ. ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, Ηαλνπάξηνο 2008, θχιιν 13, ηβ) 

GREEN ATTACK Διιεληθφ: Πάξθν πςεινχ πξαζίλνπ ή πνιπηειέο πξνάζηην;, 

ηγ) Παλαηηηθφ Γίθηπν Κηλεκάησλ πφιεο θαη ελεξγψλ πνιηηψλ, ηδ) Αγσληζηηθή 

Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα Αιίκνπ (Υξ. Γνπξίδαο-ΚΚΔ), ηε) Οηθνζνζηαιηζκφο ή 

Βαξβαξφηεηα;;. Καη επί πιένλ α) 2003-2007 πέληε ρξφληα έξγν γηα ηνλ πνιίηε, 

θαη, β) CD γηα ηε Ννκαξρία/ππεξεζίεο θιπ. 

  Α.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ 

 α) Οκφθσλν Φήθηζκα ηνπ Γ.. ηεο 21.12.1984 φηη «αλππνρψξεηε ζέζε 

ηνπ είλαη ε απνκάθξπλζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ θαη φηη ζα αγσληζηεί καδί 

κε ηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο θαη ην Λαφ γη απηήλ, απαηηεί απφ ηελ Κπβέξλεζε 

ηελ άκεζε ιήςε θαη ηελ εμαγγειία ηεο απφθαζήο ηεο γηα ηελ απνκάθξπλζε.…», 

β) θείκελν ηνπ ηακάηε Παπαζαλαζίνπ κε ηε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή ηνπ ζην 



ηέινο: «Σν πξσηφηππν ηεο πην πάλσ αλάιπζεο θαηαρσξίζηεθε κε αξ.πξ.5698/ 

7.6.1989 ζην Γήκν Αιίκνπ», γηα ηελ απνκάθξπλζε, γ) «Δηζήγεζε Γεκάξρνπ θ. 

Αξγχξε Αξγπξίνπ γηα ηνλ Αεξνιηκέλα Αζελψλ» ηεο 13.6.1997,κε αίηεκα λα γίλεη 

«απνθιεηζηηθά θαη κφλν Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν», γηα ηελ επφκελε απφθαζε,  

δ) Οκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 222/2.7.1997  φηη «είλαη αληίζεην ζε 

θάζε πξνζπάζεηα νηθνπεδνπνίεζεο ηνπ», «ζην ζχλνιφ ηνπ λα ραξαθηεξηζηεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν», «πξνηείλνπλ σο θνξέα ζρε-

δηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο ηε Ννκ.Απηνδηνίθεζε, ηελ 

Σνπηθή Απη/ζε θαη Δπηζηεκνληθνχο θνξείο», ε) Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 

Γήκνη Αιίκνπ, Αξγπξνχπνιεο, Γιπθάδαο, Διιεληθνχ δηαδεκνηηθή επηρείξεζε 

«Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο», Πξνγξακκαηηθή χκβαζε «Τινπνίεζεο ηνπ 

κέηξνπ 1 ππνπξνγξάκκαηνο 3 ηεο Κ.Π. KONVER γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πξψελ 

Ακεξηθαληθήο Βάζεο ηνπ Διιεληθνχ» κε ζεκείσζή κνπ «5/249/22.7.(1997;)» θαη 

ρξνλνινγία ζηε ζχκβαζε «1997», ζη) αίηεζε Αξ.Θσκ. ηεο Πξσηνβνπιίαο ηεο 

31.10.1997 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 16061/4.11.1997 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

έθζεζε ηνπ θαζεγεηή Γηάλλε πξάνπ, ππνβάιινληαη νη ζει.84 έσο 88 απηήο θαη 

θχιιν ηεο Παξέκβαζεο (ζπλεκκέλα θαη εδψ), κε αίηεκα ζπδήηεζε ζην Γ ηνπ 

ζέκαηνο Αεξνδξνκίνπ, πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.368/ 5.12.97 

απφθαζε Γ, δ) «Πξφηαζε γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ελφςεη ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ 2004», επηέκβξηνο 1999, ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αινχθνπ, σο εηζήγεζε 

γηα ηε κε αξ.297/10.11.1999 απφθαζε Γ, ε) Δηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 19.7.2000 γηα 

ηελ «Αλάζεζε ηεο Μειέηεο: πιινγή ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο παιαηψλ νξίσλ 

Γήκνπ πξνο Αεξνδξφκην», σο εηζήγεζε γηα απφθαζε «7/237» ηνπ Γ,  ζ) 

απφθαζε Γ κε αξ.237/31.7.2000 κε ζέκα «Αλάζεζε κειέηεο…. σο άλσ», κε 

ΤΠΔΡ 12 θαη ΚΑΣΑ 7 (Αλ.Κεθαιάο, Γ.Ληαθφπνπινο, Ν.Σζακπαξιήο, Η. Σαξαζηά-

δεο, Αξγ.Αξγπξίνπ, Υ. ηεθαλάθεο, Αξ.Θσκ.), η) «Δηζήγεζε δεκάξρνπ Αιίκνπ 

γηα ηε κε αξ.325α/16.10.2000 απφθαζε Γ, γηα ηε «χζηαζε δηαξθνχο 

ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκ-

καηνο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ» 

ρ.ρ., ηα) «Δηζήγεζε ησλ δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ» γηα ηε κε αξ. 325 α/16.10.2000 



απφθαζε: χζηαζε δηαξθνχο ζπληνληζηηθήο … ηελ απνκάθξπλζή ηνπ», κε επη-

ζήκαλζε παξαιείςεσλ ηεο εηζήγεζεο, δηαθσληψλ θιπ, ηβ) «Πεξίιεςε ηνπνζέ-

ηεζεο δεκάξρνπ Διιεληθνχ Ηνξδάλε Δθξαηκίδε ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηεο έθηαζεο 

ηνπ Αεξνδξνκίνπ» Γεθέκβξηνο 2000, κε ζέζεηο «δελ είκαη αληίζεηνο κε ηε θηιν-

μελία Οιπκπ. Αγσληζκάησλ… κε ιπφκελεο θαηαζθεπέο», «λα κεηαβιεζεί ζε 

νξγαλσκέλν δίθηπν πξαζίλνπ …θιπ», ηβ) έγγξαθν ηεο 10.12.2000 πξνο ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο ΤΝΔΡΓ. γηα παξνπζία ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηελ 13.12.2000,  

ηγ) «Οκηιία δεκάξρνπ Αιίκνπ Αι.Αινχθνπ» ηεο 13.12. 2000, ηδ) Γειηίν ηχπνπ 

ηεο 13.12.2000 ησλ 4 Γήκσλ, γηα ην Αεξνδξφκην, ηδ.1) αίηεζή καο 15.12.2000 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 25247/18.12.2000 δεηάκε κειέηε ΒΗΠΔΣΒΑ, ηδ) Γειηίν 

ηχπνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ηεο 5.2.2001 «λα κεηαηξαπεί νιφθιεξνο ν ρψξνο ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ ζε πάξθν», ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2813/6.2.2001 πξνο ηα 

κέιε ηεο πλη. Δπ. ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ» 

κε θιήζε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ηελ 8.2.2001, ηζη) έγγξαθν Γήκνπ ηεο 

19.6.2001 πξνο ηα κέιε ηεο πλη.Δπ. ….θιπ, γηα ηελ 21.6.2001 πξνο 

ελεκέξσζε θαη ζπδήηεζε ηεο πξφηαζεο ησλ 4 δήκσλ, ηδ) πξφζθιεζε ηεο 

22.6.2001 ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηελ 25.6.2001, ηε) Γειηίν ηχπνπ 4 δήκσλ ηεο 

25.6.2001, φηη αλαηέζεθε απφ ηνπο 4 Γήκνπο κειέηε αμηνπνίεζεο…. γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ … (ηελ αμηνπνίεζε) ησλ ππαξρφλησλ 

θηηξίσλ … θαη ηε δεκηνπξγία Δθζεζηαθνχ Κέληξνπ, Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

Σ.Α. Δπλντθή ζπγθπξία είλαη ην γεγνλφο φηη ρξνληθά ε ππφζεζε ηνπ Μεηξ. 

Πάξθνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Οιπκπ.Αγψλσλ. Μπνξεί έηζη λα 

ζπλδεζεί θαη λα εληαρζεί ζε εληαίν ζρεδηαζκφ κε ηα έξγα ηεο παξαιηαθήο δψλεο 

θαη ηα νιπκπηαθά έξγα» (δειαδή: νη θεξθόπνξηεο είραλ αξρίζεη λα αλνίγνπλ), ηζ) 

πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ ηεο 1.11.2001, πξνο ηελ ίδηα Δπηηξνπή, γηα ηελ εκεξίδα 

«Αεξνδξφκην- Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν» ηελ 3.11.2001, θ) αίηεζε-εμαηξεηηθψο 

επείγνπζα, ησλ Υξ.ηεθαλάθε θαη Αξ.Θσκ., ηεο 2.3.2002, πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 4629/4.3.2002, γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, κεηά ην ΦΔΚ 1018Γ/4.12.2001, 

κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ.45817/ 6.2.2012 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πξνο ηε 

Ννκαξρία Αζελψλ κε ζέκα «Γεκνζίεπζε απφθαζεο» θαη ην ΦΔΚ 1018Γ/2001, 



θα) Γειηίν ηχπνπ Γήκνπ ηεο 10.4.2003, γηα ζχζθεςε 4 δεκάξρσλ, φηη εκκέλνπλ 

ζε ακηγέο κεηξνπνιηηηθφ πάξθν, δηεθδηθνχλ ζπκκεηνρή ζην δηαρεηξηζηηθφ θνξέα 

θιπ, θβ) «Αλνηθηφ δεκ. πκβ. ησλ 4 δήκσλ (Αιίκ-Αξγ-Γιπθ-Διιελ) γηα ηε 

δεκηνπξγία ακηγνχο κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ ζην ρψξν ηνπ Αεξνδξνκίνπ» ρ.ρ., 

(βι. επφκελν), θγ) «Δηζήγεζε Αξ.Θσκ. δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ. ζην ΚΟΗΝΟ Γ 4.6.04 

Αι-Αξγ-Γι-Δι., ζην ρψξν αθίμεσλ ηνπ πξψελ Αεξνδξνκίνπ» κε ρεηξφγξαθεο 

πξνζζήθεο θαηά ηε ζπλεδξίαζε, θγ.Α) Τπφκλεκα ζηελ θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ 

Γ ησλ 4 δήκσλ (04.6.2004) Υψξνο πξψελ Αεξ.Διιελ. Αλαδεηψληαο ηε ρξπζή 

ηνκή γηα πάξθν πξαζίλνπ ηνπ Π. Κνπκνπλδνχξνπ, θδ) έγγξαθν «Γεκνθξαηηθήο 

Πξννδεπηηθήο πλεξγαζίαο Αξγπξ. -Γ. Δπζηαζηάδεο», ηεο 24.12.2004 πξνο ην 

Γήκαξρν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 30180/ 28.12.2004, γηα αληίζεζε ζε δειψζεηο 

νπθιηά γηα ην θηίζηκν γεπέδνπ ηεο ΠΑΔ ΠΑΟ, θιπ, θε) ηεο ίδηαο παξάηαμεο, 

αλαθνίλσζε (;;) «Μεηξνπ.Πάξθν Διιελ. Ξεθηλάκε ηνλ αγψλα φπσο μέξεη λα 

θάλεη ε παξάηαμή καο γηα λα απνηξέςνπκε ηα ηεηειεζκέλα γεγνλφηα» ρ.ρ. (κεηά 

ηνλ Απξίιην 2004) θζη) απφζπαζκα πξαθηηθνχ θαη απφθαζε 185/19.11.2004 

ηνπ Γ Διιεληθνχ κε πεξίιεςε «Λήςε ςεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ρψξνπ ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ», φηη «θαηαδηθάδεη … ηελ εθπνίεζε κέξνπο 

ηνπ ρψξνπ», «δεηά ηελ πξνθήξπμε δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα δεκηνπξγία 

κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ», «απαηηεί ζχζηαζε θνξέα δηαρείξηζεο κε θαζνξηζηηθή 

ζπκκεηνρή ΣΑ» θιπ, θδ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 451/13.10.04 απφθαζε 

Γ, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ κε Α.Π. 1155/15.9.2004 

εγγξάθνπ ηεο ΣΔΓΚΝΑ φζνλ αθνξά ζέκαηα α) Θεζκηθά β) Οηθνλνκηθά, γ) 

Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε Γ‘ θαη Γ‘ ΚΠ, δ) Μεηανιπκπηαθή ρξήζε ησλ Οιπκπηα-

θψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ρψξν ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ», θε) ζρέδην 

ςεθίζκαηνο (απφ εκέλα) ρ.ρ. ίζσο γηα ηε πξνεγνχκελε πεξίπησζε, θζ) θείκελν 

ζθσπηηθφ γηα δήισζε πξσζππνπξγνχ ηεο 3.4.2003, θζ) ΣΟ ΒΖΜΑ, «Σα 

αθίλεηα ηνπ 2004 θαη ηα κπζηηθά ηνπο – ρξήζηκνο νδεγφο» ηεο 10.6.2001, ζηε 

ζει.36 αλαθνξά ζε αεξνδξφκην θαη ζει. 28, 40, 44 ζε θφκβνπο. 

Β. ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ, ΣΔΔ, θαη, ΣΔΓΚΝΑ. Ζκεξίδα 13.7.1998. 



α) πξφζθιεζε γηα ηελ εκεξίδα (ππνγξάθνπλ Κψζηαο Ληάζθαο, Αληψλεο 

Αλησλίνπ,Γεκήηξεο Δπζηαζηάδεο), θαη ζηελ πίζσ πιεπξά «Πξφγξακκα Ζκεξί-

δαο», β) ρξσκαηηζηφ ηεχρνο 32 ζειίδσλ, κε παιαηά (1930) θείκελα, ράξηεο, 

θσηνγξαθίεο, γ) θάθεινο πεξηέθηεο /επηζηνιφραξηα εκεξίδαο. Πξφεδξνο 

νξγαλσηηθήο επηηξνπήο Βαζίιεο Ξέλνο, αληηλνκάξρεο. 

Γ.- ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 

α) πξφζθιεζε ηνπ Ννκάξρε Γ. Δπζηαζηάδε, γηα ζπδήηεζε ηε 10.12.1997 

ζην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Γήκνπ Αιίκνπ, «γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ», β)θέηγ βνιάλ γηα ηελ ίδηα ζπγθέληξσζε, ππνγξάθνπλ 

νη 4 δήκαξρνη θαη ν λνκάξρεο, γ) εηζήγεζε ηνπ Ννκάξρε Γ. Δπζηαζηάδε, δ) Με-

ιέηε «Αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ σο κεηξνπνιηηηθήο 

δψλεο πξαζίλνπ – Πξνθαηαξθηηθή έθζεζε ηεθκεξίσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ Ννκαξ-

ρηαθνχ πκβνπιίνπ», Γεθέκβξηνο 1997, απφ ηε ΒΗΠΔΣΒΑ- Αλψλπκε εηαηξία 

κειεηψλ θαη δηνίθεζεο αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, πνιιψλ ζειίδσλ θαη 4 παξαξηε-

κάησλ, θαη κε «πκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο εηζήγεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ», ε) θείκελν νκηιίαο κνπ, ρ.ρ., γηα ηε 

ζπδήηεζε απηή κε ππελζπκίζεηο θαη πξνηάζεηο.  

Γ.-  ΣΔΔΡΔ ΓΖΜΟΗ Αιίκνπ-Αξγπξνχπνιεο-Γιπθάδαο-Διιεληθνχ. 

α) Μειέηε κε ηίηιν «Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Διιεληθνχ», Απξίιηνο 2001, 

πνιιψλ ζειίδσλ θαη ραξηψλ, απφ ηελ ΑΠΑ ΑΔ- Αζηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Αλα-

πιάζεηο, β) ρξσκαηηζηνί ράξηεο πξ.αεξνδξνκίνπ, γ) ρξσκαηηζηφ ηεχρνο κε ηίηιν 

«Αζήλα 2004, Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Διιεληθφ, Έιιε Παπαθσλζηα-

ληίλνπ, Γηεπζχληξηα Δγθαηαζηάζεσλ θαη Τπνδνκψλ, 3 Ννεκβξίνπ 2001 ζην 

εμψθπιιν, ελψ εζσηεξηθά επηέκβξηνο 2001, κε θχιια/απεηθνλίζεηο εγθαηα-

ζηάζεσλ, δ) ρξσκαηηζηά θχιια κε εμψθπιιν «Μεηξ.Πάξθν Διιελ..- Γήκνο Αι-

Αξγπξ-Γιπθ-Διιεληθνχ», ε) «Αλαθνίλσζε- Κάιεζκα» ησλ 4 δήκσλ, Οθηψβξεο 

2001, γηα εκεξίδα ηελ 3.11.2001 πξνο ελεκέξσζε επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

ΤΠΔΥΧΓΔ, Οξγαληζκνχ Αζήλαο, Δπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, θαη ησλ 4 

δεκάξρσλ, κε ζπλζήκαηα «ρη ζηελ ηζηκεληνπνίεζε ηνπ αεξνδξνκίνπ» θαη 



«ΝΑΗ ζην πάξθν πνιηηηζκνχ-αζιεηηζκνχ-αλαςπρήο», ζη) πξφζθιεζε ησλ 4 

δεκάξρσλ γηα ηελ 3.11.2001, δ) δηζέιηδν θείκελν ησλ 4 δήκσλ, κε ηίηιν «πλν-

πηηθή παξνπζίαζε πξφηαζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ΑΠΑ ΑΔ», ε) ΣΟ ΒΖΜΑ 

22.3.2001 κε ηίηιν «(Οιπκπηαθνί) αγψλεο) θη επέθηαζε ηνπ κεηξφ,κεηά ην 2004, 

ζ) παθέην εγγξάθσλ ζπξξακέλσλ καδί κε πεξηερφκελν: ***αλαθνίλσζε ηχπνπ 

Γξ.Σππ.Πξσζ.Γήισζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ, 31.1.2001, ***ΤΠΔΥΧΓΔ, Βαζηθά 

ζεκεία ηεο νκηιίαο Κψζηα Λαιηψηε κε ζέκα «Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην λέν 

δηεζλέο αεξνδξφκην Δι.Βεληδ», 29.8.1995, *** Αλαθνίλσζε νξγαληζκνχ 2004, 

ηεο 24.4.2001, *** Flash.gr. 3.10.2001 ΟΥΗ απφ ην δήκαξρν Διιελ. γηα ην γήπε-

δν, **ΦΔΚ 202Α/14.9.1995, ***ΤΠΔΥΧΓΔ;;, Γξαθ.Κνηλνβ. Διέγρνπ, κε αξ.πξ. 

30548/5.1.1998 πξνο ηε Βνπιή, θνηλ.ζε Οξέζηε Κνινδψθ, Μήηζν Κσζηφπνπ-

ιν, **Τπ.Πνιηηηζκνχ κε α.π. 55/21.2.2000 πξνο Υαξάιακπν Αγγνπξάθε/ΚΚΔ, 

**απφζπαζκα απνθ. 200/5.9.2001, 154/4.12.2000, 44/23.3.1998, 45/27.3.1996 

ηνπ Γ Διιεληθνχ, ** Γειηίν ηχπνπ δήκνπ Διιελ. ηεο 25.6.2001, ** Ννκαξρία 

Αζελψλ-ΣΔΔ-ΣΔΓΚΝΑ, εκεξίδα Γιπθάδα 13.7.1998, εηζήγεζε Ννκάξρε Αζ. Γ. 

Δπζηαζηάδε, «Σν αεξνδξφκην Διιεληθνχ σο κεηξνπνιηηηθφ πάξθν πξαζίλνπ, 

αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ», **εμψθπιιν πεξηνδηθνχ Αξρηηέθηνλεο (βι.πην θάησ) 

θαη απνθφκκαηα δηαθφξσλ εθεκεξίδσλ, πεξηέθηεο θάθεινο εκεξίδαο. 

Δ.- ΤΠΔΥΧΓΔ 

α) έγγξαθν κε αξ.πξ.45817/7.2.2002 πξνο ην Ννκαξρία Αζελψλ, κε 

ζέκα «Γεκνζίεπζε απφθαζεο» κε ζπλεκκέλν ΦΔΚ 1018 Γ/4.12.2001, β) δχν 

ηνπνγξαθηθά «Πεξηνρήο ππνδνρήο νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ Διιεληθνχ 

2004», 1) ρέδην γεληθήο δηάηαμεο, πνπ ζπλνδεχεη ηελ απφθαζε Γ28788/2001, 

2) ρέδην έξγσλ ππνδνκήο ηεο 1.2.20002, γ) ΤΠΔΥΧΓΔ, ΟΡΑ «Αλάπηπμε 

ρψξνπ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ», ρξσκαηηζηά θχιια, κε ζχληνκα θείκελα ηζην-

ξηθήο πνξείαο αμηνπνίεζεο, δ) ρξσκαηηζηέο απεηθνλίζεηο ζρεδίνπ γεληθήο δηάηα-

μεο θαη ζρεδίνπ έξγσλ ππνδνκήο, δ) «Γηεζλήο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο 

Ηδεψλ γηα ην Μεηξ.Πάξθν θαη ηελ Πνιενδνκηθή αλάπηπμε ηνπ Διιεληθνχ», ηεο 

2.12.2003 κε φξνπο/πξνυπνζέζεηο/δηεπθξηλίζεηο. 



Δ.- ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ-Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ 

εηξά ρξσκαηηζηψλ απεηθνλίζεσλ θαηφςεσλ ηνπ ρψξνπ, κε ζρέδηα. 

Σ.- ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ (1975 – 1979) 

α)θσηνηππίεο ζειίδσλ απφ ην «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ΣΔΔ» ηεο 8.11.1975 

Ζ δεκφζηα ζπδήηεζε γηα ην λέν αεξνδξφκην Αζελψλ,ηεο 20.3.1976, Σν πφξηζκα 

ηεο επηηξνπήο ΣΔΔ γηα ην πξφβιεκα ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηεο 19.8.1978 Οη απφ-

ςεηο ηνπ ΣΔΔ γηα ην αεξνδξφκην θαη ε αιήζεηα, β) ηεο 14.4.1979, ηεο 18.6.1979 

Πξνζπέιαζε αεξνδξνκίνπ …θιπ, 2.7.1979 Σν αεξνδξφκην θαη ν ζφξπβνο…., γ) 

θσηνηππία ηνπ ηεχρνπο 4-5/ 76 ηνπ πεξηνδηθνχ «Σερληθά Υξνληθά» κε «κειέηε 

ηνπ ΣΔΔ γηα ην αεξνδξφκην». 

Ε.- ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ (2004) 

α)Πξφγξακκα γηα εκεξίδα«Αεξνδξφκην Διιεληθνχ Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν 

Πξαζίλνπ» ηεο 22.4.2004, ζην ΔΒΔΑ, β) ηξίπηπρν ηνπ ΣΔΔ κε ίδην ηίηιν γηα ηελ 

εκεξίδα, γ) Γήκνο Αιίκνπ «Γειηίν ηχπνπ» ηεο 19.4.2004 κε ζέκα «χζθεςε 

ησλ δεκάξρσλ Αι-Αξγ-Γι-Δι. γηα ην ρψξν ηνπ πξψελ Αεξνδξνκίνπ» ελφςεη 

ηεο εκεξίδαο, δ) έγγξαθν ΣΔΔ κε αξ.πξ. 8032/26.3.2004, πξνο ην Γήκαξρν Κ. 

Μαληδνπξάλε, κε αξ.πξ. 8023/ δπζαλάγλσζηε εκεξνκελία, κε πξφζθιεζε γηα 

15ιεπηε εηζήγεζε, ην νπνίν απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 176/21.4.2004 

απφθαζε Γ, θαη πξφγξακκα εκεξίδαο, ε) ΣΔΔ, ηεο 22.4.2004 κε ηίηιν «Δηζα-

γσγηθή ηνπνζέηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ΣΔΔ» γηα ηελ εκεξίδα, ζη) «Αεξ. 

Διιελ. Απφ ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ζηηο εληνιέο ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο» ηνπ 

Γεσξγίνπ αξήγηαλλε, θαζεγεηή ΔΜΠ, δ) νκηιία ηνπ ΓΓ ΤΠΔΥΧΓΔ Γεκνζζέλε 

Καηζηγηάλλε, ε) νκηιία Φψθεο Γελλεκαηά, ζ) Υψξνη πξαζίλνπ ζην πιαίζην ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αλαγθψλ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ηνπ Κίκσλα Υαηδεκπίξνπ, θαζε-

γεηή ΔΜΠ, ε) Ο Γηεζλήο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο ηδεψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Μεηξ.Πάξθνπ Διιελ. θαη ην Διιελ. Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αξρηηεθηφ-

λσλ UIA, ηεο Λίδαο ηφια, πξνέδξνπ ηνπ Διιελ. Σκεκ. …θιπ, ζ) Δηζήγεζε 

ζηελ εκεξίδα ηεο «πζπείξσζεο Φνξέσλ θαη δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ Αι-Αξγ-

Γι-Διιελ», η) ΟΡΑ, Οη δηαδηθαζίεο θαη ε εμέιημε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ Μεηξ. 



Πάξθνπ Διιελ., ηεο Διέλεο Ζιηνπνχινπ, Πξνηζηακέλεο ΟΡΑ, η) ηέζζεξεο 

δήκνη «πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο πξφηαζεο πνπ εθπνλήζεθε απφ ΑΠΑ ΑΔ, 

ηα) παξέκβαζε ηνπ Κψζηα Αζθνχλε, αληηπξνέδξνπ ΣΔΓΚΝΑ ζηελ εκεξίδα, ηα) 

«Τπφκλεκα εκεξίδαο 22.4.2004 Παξέκβαζε επί ηνπ Γηεζλνχο δηαγσληζκνχ 

ηδεψλ ..θιπ, ηνπ Παλαγηψηε Κνπκνπλδνχξνπ, ηβ) Γειηίν ηχπνπ, 4 δεκάξρσλ ηεο 

22.4.2004 κε ζέκα «χζθεςε δεκάξρσλ Αι-Αξγ-Γι-Δι. γηα ην ρψξν ηνπ πξψελ 

Αεξνδξνκίνπ, γηα ζχζθεςε ηελ 19.4.2004. 

Ζ.-  ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΔ – ΦΟΡΔΗ – Θέζεηο, αλαθνηλψζεηο 

α) Οηθνινγηθή Γξάζε, θείκελν ηεο 6.8.1999 «Γήκνο Διιεληθνχ θαη 

Οιπκπηαθά έξγα», κε ζπξξακέλν **νκφθσλν ςήθηζκα θνξέσλ ηεο 24.5.1999, 

**αλαιπηηθφ πίλαθα έθηαζεο, αλαθνίλσζε ηεο 6.8.1999, β) Οηθνινγηθή Γξάζε, 

Γειηίν ηχπνπ ηεο 31.10.2001 κε ζπλεκκέλα θείκελα, γ) Έθθιεζε θνξέσλ θαη 

δεκνη. θηλήζεσλ ηεο 21.8.2001, κε ηίηιν «ΟΥΗ ζηελ ηξνπνινγία γηα ζπλεδξηαθφ- 

εθζεζηαθφ θέληξν ζην Διιεληθφ», δ) ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 2.12.2004, θείκελν «Δξγα 

αλάπηπμεο ηεο Αηηηθήο …θιπ», ζηαικέλν απφ Γηψξγν Κνληφ, ε) Κάιεζκα ηνπ 

«Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο Ζιηνχπνιεο» ηεο 6.12.2004 «Να απνηξέςνπ-

κε ηε ιεειαζία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο» (απφ Πάλν Σφηζηθα), θαη άιιε ζειίδα 

21.12.2004 απφ Π. Σφηζηθα «γηα ζπλππνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ», θαη άιιε ηεο 

5.2.2005 γηα άιιεο ζπλαληήζεηο, ζη) Δθδήισζε δηακαξηπξίαο, Αξγπξνχπνιε 

17.1.05, δ) θείκελν «Δθδήισζε δηακαξηπξίαο» 17.1.2005, ε) Γήκνο Καιπβίσλ 

Θνξηθνχ κε αξ.πξ.9345/29.12.2004 πξνο ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ..θιπ, απφ 

Πέηξν Φηιίππνπ,κε ζπγραξεηήξηα γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη ζα ζπκκεηάζρεη σο 

νκηιεηήο, ζ) Κάιεζκα πζπ.Φνξέσλ θιπ, γηα 16.3.(2005), η) ηειενκνηνηππία ηεο 

12.10.2005 απφ Αθε Μπαδνγηάλλε, ελεκεξσηηθή γηα ζχζθεςε 19.10.2005. 

Θ.- ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θαη Πξνφδνπ. 

α) ζρέδην εξψηεζεο ηνπ Λεσλίδα Κχξθνπ (κάιινλ επηέκβξηνο 1985) 

γξακκέλε κε γξαθνκεραλή (απφ ηελ Κ.Ο.Β. Αιίκνπ), β) εξψηεζε ηνπ Λ.Κχξθνπ 

ηνπ ΚΚΔ Δζση. ηεο 3.10.1985 πξνο ηνπο Τπνπξγνχο ΠΔΥΧΓΔ+Μεηαθνξψλ, 

γηα ην Αεξνδξφκην (κε βάζε ην ζρέδην),  γ) έγγξαθα 1) Τπ.Μεηαθνξψλ κε αξ. 



πξ. Β-1167/1.11.1985,  κε ζέκα «Δξψηεζε βνπιεπηή Λ.Κχξθνπ ζρεηηθή κε ηνλ 

Κξαηηθφ Αεξνιηκέλα», θαη Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 327,376/24.10.1985, κε ζέκα 

«Απνκάθξπλζε Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ», γ) εξψηεζε κε αξ.384/15.7.1997 

ηνπ Γηάλλε Γξαγαζάθε, πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ, κε εξσηήκαηα «Πφηε ζα θαηαηεζεί 

ην απαηηνχκελν ΠΓ γηα ηηο ρξήζεηο γεο», «ζα ιάβεη ππφςε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

ΣΑ», «Γεζκεχεηαη φηη δελ ζα επηηξαπεί εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ….» θ.α., δ) 

απάληεζε ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 1993Β/3.10.1997 κε ζέκα «Δθηαζε αεξνδξν-

κίνπ Διιεληθνχ», ε) απάληεζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 1108273/15/23. 

10.1997, ζε εξψηεζε ηνπ Φψηε Κνπβέιε «Αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Αεξνδξ. 

Διιελ.» θαη ζπλεκκέλεο απαληήζεηο ** Τπ.Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. 40800/30.9. 

1997 θαη «» Τπ.Μεηαθνξψλ κε αξ.πξ. Β-6920/27.10.1997, ζη) Γειηίν Σχπνπ 

ηνπ ΤΝ, Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ηεο 3.4.2001, δ) έγγξαθν ΤΝ ηεο 4.4.2001 

πξνο «ην Γήκαξρν θαη ην Γ», κε ππνγξαθή Γηψξγνπ Ακπαηδφγινπ, κε ζπλεκ-

κέλεο ηξνπνινγίεο, ε) έγγξαθν-πξφζθιεζε ηνπ Φ. Κνπβέιε ηεο 19.7.2002, 

πξνο ηε ΤΝΔΡΓ. θαη Αξ.Θσκ., γηα «ζπλάληεζε αληαιιαγήο απφςεσλ» ζην 

Διιεληθφ ηελ 23.7.2002, ζ) ζρέδην «Δηζήγεζε γηα πξνηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

θάλεη ν Πξφεδξνο (=Ν. Κσλζηαληφπνπινο) θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ ζην Γήκν 

Διιεληθνχ ηελ 30.3.2005 γηα ην Μεηξ.Πάξθν» (πξνθαλψο κνπ δεηήζεθε).  

Η.- Πεξηνδηθφ ΑΓΑ  «Αξρηηέθηνλεο» Αθηέξσκα ζην Διιεληθφ. 

Σεχρνο Ηνπιίνπ-Απγνχζηνπο 2001 κε αθηέξσκα, ζει.76-104 κε άξζξα 

ηνπ Λνπδνβίθνπ Βαζελρφθελ, ηεο Μειέηεο ησλ 4 δήκσλ (ΑΠΑ ΑΔ), Γηψξγνπ 

αξήγηαλλε, Παλ. Κνπκνπλδνχξνπ, Μαξηιέλαο Ηαηξίδνπ θαη άιισλ. 

ΗΑ.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ- ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

α) λφκνο 2338/1995 Κχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα ην Αεξνδξφκην πάησλ, 

β) ηξνπνινγία ζην ζρέδην λφκνπ «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξηψλ, 

αδεηνδφηεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο..θι», ζπλνδεπφκελε απφ Έθζεζε 

ηνπ Γελ.Λνγ. Κξάηνπο, γ) ΦΔΚ 1018 Γ/4.12.2001 «Καζνξηζκφο νξίνπ ηεο πεξην-

ρήο ππνδνρήο Οιπκπ.Αζι. Δγθαηαζηάζεσλ .. θιπ», δ) ΦΔΚ 778 Β/21.6.2002 

«Καηάξγεζε ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Διιεληθνχ», ε) ηξνπνινγία γηα ην Διιε-



ληθφ (λνκνζρέδην γηα ΜΓ) θαη «Πεξίιεςε πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξν-

ληνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Αζελψλ ζην πξψελ Αλαηνι. 

Αεξνζηαζκφ Αζελσλ κε ηε κέζνδν ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο», ζη) Τ.Α. 11025/ 

ΦΔΚ Β/1951/30.12.2003 Παξαρψξεζε ηνπ Οι.Κέληξνπ Ηζηηνπι. ηνπ Αγ.Κνζκά 

θιπ, δ) ΤΑ 2/50110/0025 ΦΔΚ Β 1439/20.9.2004, ε) ΦΔΚ 266 Β/20.2.2008 

Καηάξγεζε Κξαηηθνχ αεξνιηκέλα Αζελψλ, ζ) Γλσκνδφηεζε 6/2008 ηνπ ΝΚ, 

απαληά θαηαθαηηθά ζην εξψηεκα «Δάλ ην Αεξνδξφκην Διιελ. έρεη θαηαξγεζεί», 

η) απφθαζε ηΔ 1938/2010 κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ε απφθαζε ηνπ Τπνπξ-

γνχ πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 266Β/20.2.2008 γηα εζθαικέλε θαηάξγεζε. 

Γελ εξεχλεζα γηα ην εάλ εθδφζεθε άιιε απφθαζε κε νξζή αηηηνινγία, ηα) έγγξα-

θν ηνπ Γήκνπ Διιελ-Αξγπξ. ηεο 3.6.2013 πξνο Αξ.Θσκ., λνκηθφ, κε ζέκα 

«Κείκελν ηεο Κσλ/λαο Καδά-Παπαγεσξγίνπ κε ζέκα «Οη αξραηφηεηεο ζηνλ πξ. 

αεξνδξφκην θαη ηελ παξαιία Διιεληθνχ», κε ηελ νκηιία «Διιεληθφ 2013», ηβ) 

Παξέκβαζε ηεο Διιεληθφ ΑΔ, ζην ηΔ, ππέξ ηνπ θχξνπο ηεο κε αξ.ΤΠΠΟΑ/ 

ΓΓΑΜΣΔ/ΓΠΑΝΜ/14.12.2016 πξάμεο ηνπ Τπ.Πνιηηηζκνχ κε ηελ νπνία απφ-

θαζίζηεθε ν ΜΖ ραξαθηεξηζκφο σο κλεκείσλ …. θηηξίσλ θαη ηερληθψλ εγθαηα-

ζηάζεσλ ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ…(γξάθνληαη ηα θηίξηα)….», ηεο 

δηθεγνξηθήο εηαηξίαο «Φινγατηεο-ηνχηε-Βνχιγαξε-Καησπφδε & ζπλεξγαηψλ».  

ΗΒ.- Α.- α) ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ηεο 8.10.2007 πξνο ηνπο 

πληάθηεο ΤΠΔΥΧΓΔ, Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πάξθνπ Διιεληθνχ, β) 

πλέληεπμε ηχπνπ ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ Γηψξγνπ νπθιηά, ρέδην Αλάπιαζεο ηνπ 

Διιεληθνχ κε ηε δεκηνπξγία Μεηξ.Πάξθνπ,  Β.- Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ : Ζ ΑΤΓΖ 4 

ή 5.6.1982 Γειψζεηο ηνπ θ.Σξίηζε, ρη αεξνδξφκην ζηα πάηα, αιιά Παλεπη-

ζηήκην, ηεο 21.10.1984 Ση θξχβεηαη πίζσ απφ ην Αεξνδξφκην ζηα πάηα, ηεο 

28.11.84 Οξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ αεξνδξνκίνπ ζηα πάηα,ηεο 12.12.1984 Σν 

Μεηξφ αξρίδεη, ην αεξνδξφκην παγψλεη, ηεο 1.9.85 (;) Ζ Οι.Αεξνπνξία κπξνζηά 

ζηελ πξφθιεζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο 15.8.1986 ε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζπάεη ε 

Οιπκπηαθή,  ηεο 22.10.86 Γηαηί εγθαηαιείθζεθε ην λέν αεξνδξφκην ζηα πάηα;, 

ηεο 20.12.1987 Λάζνο επηινγή ην δεχηεξν αεξνδξφκην ζηελ Αζήλα, ηεο 21.8. 

1994 Ζ θπβέξλεζε ςεθίδεη… πάηα, ηεο 28.6.1997 Να γίλεη πάξθν ην Διιεληθφ 



(δεηά ην Ννκ.πκβνχιην), ηεο 14.7.1998 Αεξνδξφκην Διιελ. Σν 2001 ζα θιείζεη, 

αιιά ηη ζα γίλεη;, ηεο 11.7.98 Θα θάλνπλ ην αεξνδξφκην πάξθν, φηαλ βξνχλ … 

ρξήκαηα, ηεο 14.12.2000 ηα ραξηηά πξάζηλν ην Διιεληθφ, ηεο 24.7. 2002 

χζθεςε δεκάξρσλ ηεο πεξηνρήο κε πξσηνβνπιία Κνπβέιε, Να κε νηθνπεδν-

πνηεζεί ην αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 23.9.2003 Φξέλν ζηελ εκπνξεπκαην-

πνίεζε ησλ αθηψλ ηνπ αξσληθνχ, Σν Δ‘ηκήκα ηνπ ηΔ αλαπέκπεη ζην 

ΤΠΔΥΧΓΔ ζρέδην Π.Γ., ηεο 15.2.2004 Σα «κεηξνπνιηηηθά πάξθα» ηεο Αζήλαο, 

ηνπ Ν. Μπειαβίια, ηεο 8.4.2004 Αγλσζηε ε ηχρε ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 1.9.04 Ζ 

Νηφξα πξνηείλεη νηθνπεδνπνίεζε κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 4.9.2004 Πξσην-

βνπιία ΣΔΓΚΝΑ, Ζ Απηνδηνίθεζε λα έρεη ξφιν γηα ηηο νιπκπηαθέο εγθαηαζηά-

ζεηο, ηεο 7.11.04 Οιπκ. εγθαηαζηάζεηο, Απφ ηε ιάκςε ζηελ εγθαηάιεηςε, ηεο 

8.12.04 ε ηδηψηεο ε αμηνπνίεζε ησλ νιπκπ. εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 31.3.2005 

πλάληεζε Αιαβάλνπ κε ηνπο δεκάξρνπο, Μεηξ.Πάξθν ην αεξνδξφκην, ηεο 

13.5.2005 ΤΡΗΕΑ: Να απνζπξζεί, Σν λνκνζρέδην γηα ηα νιπκπ. έξγα, αληίζεην 

ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, ηεο 15.5.2005 Οιπκπ.Αθίλεηα Έλα λνκνζρέδην πνπ 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, θαη άιια, ηεο 17.5.2005 ΚΔΓΚΔ-ΔΝΑΔ-

ΣΔΓΚΝΑ-ΓΔΔ-ΔΚΑ-ΣΔΔ-ΑΓΑ-Παλαηηηθή επηηξνπή, ΟΥΗ ζηελ εθπνίεζε ησλ 

νιπκπ. εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 9.6.06 Πξνδηαγεγξακκέλε ε κνίξα ηνπ Διιεληθνχ, 

Πάξθν θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ, αθφκε θαη μελνδνρείσλ,  ηεο 5.8.2007 Μία 

λέα πφιε θη φρη έλα πάξθν ζρεδηάδεηαη ζην πξψελ αεξνδξφκην Διιεληθνχ, ηεο 

3.10.2007 Ξέραζαλ λα δεηήζνπλ ρξήκαηα απφ ηελ Δ.Δ. γηα ην πάξθν ζην Διιε-

ληθφ, ηεο 9.10.2007 Ζ θπβέξλεζε αξλείηαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πάξθνπ ζην 

Διιεληθφ, ηεο 13.10.2007, πλάληεζε 4 δεκάξρσλ κε ηνλ επξσβνπιεπηή Γεκ. 

Παπαδεκνχιε, Νέεο δπλαηφηεηεο γηα ην πάξθν Διιεληθνχ, ηεο 16.10.2007 

Πάξθν Διιεληθνχ, Γηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πφξσλ πνπ δελ ζέιεη ν νπθιηάο, ηεο 20.10.2007 Ακεηαθίλεην ΟΥΗ νπθιηά 

ζηνπο δεκάξρνπο γηα ην Διιεληθφ, Δπηιέμηκε ζην Γ‘ ΚΠ ε Αηηηθή νδφο, ΟΥΗ 

φκσο ην πάξθν, ηεο 26.10.2007 Κπληθή νκνινγία νπθιηά, Πνιηηηθή επηινγή λα 

κε κπεί ην Πάξθν Διιεληθνχ ζην ΚΠ!,  ηεο 14.11.07 πλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηνπ ΤΡΗΕΑ κε ηνπο δεκάξρνπο, Οχηε ηεηξαγσληθφ ηζηκέληνπ ζην Διιεληθφ, ηεο 

22.12.2007 Απφ ηε Ννκαξρία Αζελψλ θαη 48 δήκνπο, Κνηλφ κέησπν θαηά ηεο 



ηζηκεληνπνίεζεο ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 16.1.2008 Απφ ηνπο δήκνπο Διιελ-Αι-

Αξγ-Γιπθ. Φφξνπκ γηα πξάζηλν Διιεληθφ, ηεο 30.1.2008 Κάληε θάηη κε ην 

αεξνδξφκην,  ΣΟ ΒΖΜΑ 28.11. 1984 Έηζη ζα δηακνξθσζεί ν αεξνζηαζκφο ηεο 

Ο.Α., ηεο 12.12.1984 ην ςπγείν θαη ην 1985 ην αεξνδξφκην ζηα πάηα, ηεο 

11.8.1985 Ο θάθεινο Οιπκπηαηθή ηνπ Μηρ. Παπαγηαλλάθε, ηεο 26.10.1986 

Γάλεην ηεο ΔΣΔ γηα ην Αεξνδξφκην, ηεο 6.3.1994 Πσο μεθνθάιηδαλ ηα πάηα, 

ηεο 27.3.1994 Μειέηε θιεηδί γηα ηα πάηα, ηεο 14.9.1997 Κιείλεη νξηζηηθά ην 

Διιεληθφ, ηεο 12.7.1998 Σν αεξνδξφκην ηνπ 21νπ αηψλα (γηα ην ηνπ Υνλγθ-

Κνλγθ), ηεο 28.10.1999 Μεηψλεη ηνπο λαχινπο ζηηο πηήζεηο εζσηεξηθνχ ε 

Οιπκπηαθή, ηεο 14.12.2000 Παξάηαζε πηήζεσλ, ηνπιάρηζηνλ γη έλα ρξφλν ζην 

Διιεληθφ, ηεο 6.6.2004 Εεηείηαη ιχζε γηα ην πάξθν ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 22.8.04 

Μεηανιπκπηαθέο κπίδλεο ζηα γήπεδα, ηεο 8.12.2004 ην Γεκφζην παξακέλνπλ 

νη νιπκπ. εγθαηαζηάζεηο, Ζ κεηανιπκπ. ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 31.3.05 

Μεηανιπκπηαθφ ηζηκέλην, αληί πξαζίλνπ, ηεο 5.9.2010 Μπνξεί ην Διιεληθφ λα 

ζψζεη ηελ Αζήλα;; αθηέξσκα κε άξζξα ησλ Νίθνπ Μπειαβίια, Π. Γξαγψλα, Α. 

Γηαθνπκάηνπ, θ.α.,  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 2.3.96 Κίλδπλνο λα γίλεη Οηθφπεδα 

ην Διιεληθφ, ηεο 2.8.1997 Σν ΤΠΔΥΧΓΔ πξνο ηνπο Γήκνπο: Πιεξψζηε γηα ην 

Διιεληθφ, ηεο 22.11.1997 ρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ζην Διιεληθφ 

(Υάξβαξλη), ηεο 13.12.1997 Μία Ννκαξρία θαη ηέζζεξηο δήκνη απαηηνχλ: ΝΑΗ 

ζην πάξθν, ΟΥΗ ζην ηζηκέλην ζην ρψξν ηνπ Αεξνδξνκίνπ, ηεο 18.7.1998 

Μπζνινγηθφ Πάξθν ζην Διιεληθφ, ηεο 9.6.2000 Σν αεξνδξφκην Διιελ. λα γίλεη 

ρψξνο πξαζίλνπ θαη πνιηηηζκνχ, ηεο 26.4.2003 Οη φκνξνη Γήκνη παίξλνπλ ζέζε 

γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν, Πξνρσξνχλ ηθαλνπνηεηηθά ηα Οιπκπηαθά έξγα, 

Απφ ηα ζθνππίδηα ζην πνιηηηζκφ!, ηεο 3.4.2004 Πεξί Διιεληθνχ θαη αμηνπηζηίαο, 

ηεο 17.4.2004 Δλδερφκελε λέα ηξνπή ζην ζέκα ηνπ Μεηξ. Πάξθνπ, Αιιαγή 

πνξείαο ;;, ηεο 6.6.2004 Ν. Σζακπαξιήο, Γεκηνπξγία ελφο ακηγνχο Μεηξ. 

Πάξθνπ, ηεο 12.6.04 Απαίηεζε φισλ, Σν Μεηξ.Πάξθν λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, 

ηεο 9.6.2004 Αξ. Θσκφπνπινο: Υξεηάδεηαη αλαηξεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο γηα 

ην ξφιν ηεο Σ.Α. ζην θιέγνλ δήηεκα ηνπ Μεηξνπνι. Πάξθνπ, ηεο 12.6.2004 

Αξγπξνχπνιε, ρη επίγεην θαη ελαέξην ην κεηξφ ζηελ πφιε καο, ηεο 12.2.2005 

Μεηξ. Πάξθν, Ζ ηζηνξία θαη νη πνιηηηθέο ζέζεηο γηα ην αεξνδξφκην Διιεληθνχ, 



ηεο 26.3.05 Να ηεξεζνχλ νη ππνζρέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα πάξθν, ηε 

ζχζθεςε Γ. νπθιηά – 4 δεκάξρσλ γηα ην Μεηξ. Πάξθν, Αγθάζη ε δφκεζε, ηεο 

15.10.2005 Γηθαζηηθφ ζηνπ ζηηο δηεθδηθήζεηο, Σν ηΔ απέξξηςε ηηο πξνζθπγέο 

ησλ παιαηψλ ηδηνθηεηψλ νηθνπέδσλ ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ, ηεο 31.12.2011 

Κνηλή αληίζεζε ησλ ηξηψλ δήκσλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 25.2.12 

Αι-Δι-Αξγ-Γι. Αληηηίζεληαη ζην μεπνχιεκα ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 7.9.2013 Αιηκνο, 

επάλνδνο ζηα φξηα ηνπ 1939. Δπί πιένλ έθηαζε 585 ζηξ., ηεο 23.6.2007 Με 

αθνξκή ηελ Παξαιία ηνπ Διιεληθνχ…, Μπξα ληε θέξ Κπβέξλεζεο-ΤΝ, ηεο 

1.9.2007 Μεηξ. Πάξθν Διιελ. Ο ππνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ Γ. νπθιηάο αλνίγεη ηα 

ραξηηά ηνπ γηα ην κεγαιχηεξν πάξθν ηεο Δπξψπεο!, ηεο 17.11.2007 χκθσλα 

κε ην Γήκν Διιεληθνχ, ε 20 εθαη. επξψ ην ρξφλν αλέξρνληαη ηα έζνδα γηα ην 

Διιεληθφ, ηεο 15.12.2007 Διιεληθφ, Σν Μνπζείν Γνπιαλδξή θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ 

ζην Μεηξνπ. Πάξθν, ηεο 12.1.2008 Γιπθάδα, Δλεκέξσζε ηνπ δήκνπ γηα ην … 

Μεηξ. Π. Διι., Διακςε δηα ηεο απνπζίαο ηνπ ν δήκαξρνο, ηεο 26.1.2008 Μεηξ. 

Π. Σξεηο εκέξεο γηα κηα δσή, ηεο 18.7.2009 Ζκεξίδα κε ζέκα ην Μεηξ.Π.Διιελ. 

(αθηέξσκα), ηεο 12.6.2010 Παξνπζίαζε ηεο Α‘ θάζεο ηνπ Μεηξ.Π.Αζελψλ, ηεο 

2.10.2010 Κνηλή δξάζε γηα ην δήηεκα ηεο παξαρψξεζεο κέξνπο ηνπ πξψελ 

αεξνδξνκίνπ ζην θξαηηθφ fund ηνπ Καηάξ (QIA),  ηεο 29.1.2011 Παξνπζίαζε 

ηνπ νινθιεξσκέλνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΔΜΠ-ΣΔΓΚΝΑ, ηεο 18.6.11, 

Διιεληθφλ ΑΔ, Σν ζρέδην Αζεκπίγην, ηεο 24.9.2011 Μίθεο Θενδσξάθεο: «Δίζηε 

έηνηκνη λα ππεξαζπίζεηε σο ην ηέινο απηή ηε γε πνπ ζαο αλήθεη;;»,   ΝOTOS 

PRESS Φεβξνπάξηνο 2007,Σν αεξνδξφκην έθπγε, ν αεξνδηάδξνκνο παξακέλεη, 

ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν πεξηκέλεη…, ηνπ …;; Μεηξ.Πάξθν, Οκηιία ηνπ Δπηηξφ-

πνπ ηεο ΔΔ γηα ην Πεξηβάιινλ ηαχξνπ Γήκα ζην Φφξνπκ,  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

13.9.2007 Γηα ην πξψελ αεξνδξφκην, Αλεζπρία Οξθαλνχ γηα ηηο πξνζέζεηο 

νπθιηά, ηεο 11.10.2007 Σν Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ζην Γνπδί, Θπζία απφ ηελ 

αζπλελλνεζία ησλ Ν. Καθιακάλε –Γ. Καδάθν-Β. Ξχδε,  ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνπο 

δήκνπο, ηεο 28.9.2007 Διιεληθφ, Υξ. Κνξηδίδεο: Ζ παξαρψξεζε έθηαζεο ηνπ 

πξψελ αεξνδξνκίνπ ζηελ ΠΑΔ Δζληθφο ζπληζηά πξφβιεκα,  ΑΣΣΗΚΟ ΣΤΠΟ 

Οθηψβξηνο 2007 Απφ 4 δεκάξρνπο (Αι-Αξγ-Γιπθ-Διιελ) Αλνηρηή επηζηνιή ζε 

νπθιηά γηα ην Μεηξνπ.Πάξθν ζην Διιεληθφ,  ΒΖΜΑ ηεο Σνπηθήο Απη/ζεο, 



Οθηψβξηνο 2007, Μεηξνπ.Πάξθν Διιεληθνχ, Πξνζερψο, ελεκέξσζε, ηνπ 

Ννεκβξίνπ 2007 πλαληήζεηο ησλ 4 δεκάξρσλ κε εγεζίεο θνκκάησλ γηα ην 

Μεηξ. Π. Διιεληθνχ, ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2008, πλάληεζε δεκάξρσλ ηεο Κνηλήο 

Γξάζεο κε ην Λεπηέξε Εαγνξίηε, ηνπ Μαξηίνπ 2009, Δπέθηαζε ηεο Αηηηθήο νδνχ 

πξνο ηελ παξαιία κε ζηφρν ην θηιέην ζην πξψελ αεξνδξφκην Διιεληθνχ, ηνπ 

Ηνπιίνπ 2009 Μεηξ.Π. Διιελ. Παξνπζηάζηεθε κειέηε γηα ηηο κεηαβνιέο ζην 

κηθξνθιίκαθα ηεο Αηηηθήο, ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2011 Παξνπζηάζηεθε νινθιεξσκέλν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ην Μεηξ.Π. Διιεληθνχ, Γήκνο Διιεληθνχ, θέηγ βνιάλ 

γηα ζπλάληεζε 25.5. (2008;) κε ζέκα «Καη ειεχζεξε θαη σξαία, Ζ παξαιία 

Διιεληθνχ!!», ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, άξζξν πχξνπ Δπζηξαηίνπ, Πάξθν ηνπ 

Διιεληθνχ, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ηεο 26.1.2008 Κξίζηκε ψξα γηα ηελ ηχρε ηνπ Διιελη-

θνχ, ΑΗΥΜΖ Απξίιηνο 2008 Σν κπεηφλ είλαη εδψ ζην Παξαιηαθφ Διιεληθφ, 

ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Φεβξ-Μαξη. 2009, Απφ ηε ζχλδεζε Αηηηθήο νδνχ-Λεσθ. 

Πνζεηδψλνο, Πξνβιήκαηα θαη ππνβάζκηζε, ΔΤ-ΖΛΗΟ Απγ-επη.2011 

Διιεληθφ: ,ηη ηνπο θάηζεη …. Πξνσζνχλ κηα λέα πφιε 15.000 θαηνίθσλ. 

** Πεξηνδηθφ FORMULA 1, επηέκβξηνο 2002: α) ηεχρνο κε αθηέξσκα ζην λα 

γίλεη πίζηα ζην Διιεληθφ κε ηίηιν «λεηξν ή πξαγκαηηθφηεηα;», κε δειψζεηο ηνπ 

Αι. Αινχθνπ «Θα ήηαλ εθηθηή ε δεκηνπξγία κηαο πίζηαο ζην ρψξν ηνπ αεξνιη-

κέλα ηνπ Διιεληθνχ . . . Με ηε δεκηνπξγία κηαο πίζηαο ζα είλαη εθηθηή ε πξαγκα-

ηνπνίεζε αγψλσλ Formula 1, κε απνηέιεζκα ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο καο…» 

(ρόιην: Καηά ηα άιια ππνζηήξηδε ακηγέο κεηξνπνιηηηθό πάξθν!!), β) επηζηνιή 

ηεο «Σερληθέο Δθδφζεηο ΑΔ», ηεο 26.8.2006 πξνο Αξ.Θσκ., κε ηελ νπνία «ζα 

ζέιακε λα ζαο δεηήζνπκε λα καο εθθξάζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο, φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία κηαο πίζηαο ζην Διιεληθφ», θαη ηειενκνηνηππία απνζηνιήο ηεο, κε 

ππνγξαθή Αγεζίιανο Σνπξλάο, αξρηζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, γ) απάληεζε 

«Απφ Αξ.Θσκ., Πξνο θ. Αγεζίιαν Σνπξλά, κε ηελ νπνία, αθνχ δειψζσ φηη «ε 

χπαξμε κηαο αδφκεηεο έθηαζεο 5.600 ζηξ. πεξίπνπ, απνηειεί έλα «δψξν» πνπ 

έλα πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ζαλ ηεο Αζήλαο, κπνξεί λα έρεη κηα θνξά ζηα 

200 ρξφληα», αθνχ θάλσ έλα ηζηνξηθφ «γηα ηα 40 θχκαηα πνπ πέξαζε ν 

ρψξνο», θαηαιήγσ φηη «εμ αηηίαο ησλ παξαπάλσ θφβσλ θαη αλαζθαιεηψλ, θαη ε 



ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πίζηαο αγψλσλ απηνθηλήηνπ ζην ρψξν απηφ, 

δειαδή κέζα ζην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα, είλαη άθαηξε θαη καο γελλά αξλεηη-

θέο ζθέςεηο. Κπξίσο γηα ην πνηεο άιιεο «νξέμεηο» ζα αλνίμεη. Ζ ζπληεηαγκέλε 

Πνιηηεία θαη νη θνξείο φκσο, ππνρξενχληαη λα βξνχλ άιιν κέξνο, εθηφο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο πίζηαο απηήο. ζηε λα 

απνθεπρζνχλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο. Ο κεραλνθίλεηνο αζιεηηζκφο, αλ θαη 

εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ζηνηρείν ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο . .Χο ελεξγφο 

πνιίηεο θαη δ.ζ. Αιίκνπ επί είθνζη ρξφληα, έρσ εκπεδσκέλεο θαη ζηαζεξέο απφ-

ςεηο γηα ην ηη (θαηά ηε γλψκε κνπ πάληα) πξέπεη λα γίλεη, γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ ηνπ Γήκνπ καο αιιά θαη ηεο Παηξίδαο καο. αο δηαβεβαηψ φηη ην γεγν-

λφο πσο είκαη θαη ππνςήθηνο δήκαξρνο Αιίκνπ, θαζφινπ δελ κεηέηξεςε ή 

επεξέαζε ηηο απφςεηο κνπ απηέο. Καη θακία άιιε ζθνπηκφηεηα ή πξνζδνθία 

εμνπζίαο, δελ πξφθεηηαη λα ηηο επεξεάζεη».   

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, (εθπλνή 1996) Ο Γήκνο Διιεληθνχ ζηελ εθπλνή ηνπ 

ρξφλνπ, ρ.ρ. Αμηνπνίεζε ρψξνπ Αεξ. Διιελ., Υαηξεηηζκφο ηνπ δεκάξρνπ Διιελ. 

Κσλ. Κνξηδίδε ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηνλ Άιηκν ζηηο 10.12.1997, Οθηψβξηνο 

2000, χζηαζε δηαξθνχο επηηξνπήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ, Αι.Αινχθνο «Καλείο δελ κπνξεί 

λα είλαη ήζπρνο», Γεθέκβξηνο 2000 Με απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπ. πκβνπιίνπ, Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ην αεξνδξφκην, Ηνχιηνο 2001 Καη νη 4 

επηκέλνπλ, ηεο 3.12.2004 Σα καζάλε πάιη γηα ην Διιεληθφ, Ννέκβξηνο 2004, 

Αεξνδξφκην Διιεληθνχ. Ση κέιιεη γελέζζαη ;, ρ.ρ. Ζ ηζρχο ελ ηε ελψζεη, Οη δήκνη 

Διι-Γι-Αι-Αξγ γηα κία αθφκε θνξά θσλάδνπλ ΟΥΗ ηζηκέλην, Μάξηηνο 2005, Ο 

πξφεδξνο ηνπ ΤΝ ζηα Νφηηα πξνάζηηα, πλάληεζε Αιαβάλνπ Γεκάξρσλ ζην 

Γήκν Διιεληθνχ,  Φεβξνπάξηνο 2008 Αεξνδξφκην, Οξηζηηθή παχζε πςνκέηξνπ 

ζηηο νηθνδνκέο, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 29.6.1997 Πάξθν ζην αεξνδξφκην, ηεο 

17.11.97 Αεξνδξφκην Διιεληθνχ: Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ηεο επξχηεξεο πεξην-

ρήο, ηεο 14.12.2000 Πάξθν .. αεξνδξφκην ζην Διιεληθφ, ηεο 6.11.00 Διιεληθφ 

… αιιαινχκ γηα ηε ρξήζε ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηεο 23.11.2000 Οιπκπηαθά έξγα 

Έηνηκα 4 κήλεο λσξίηεξα ηα πέληε νξθαλά, ρ.ρ. Κπβεξλεηηθή ζχζθεςε γηα ην 



κέιινλ ηνπ αεξνδξνκίνπ ην ηξαπέδη ην Διιεληθφ, ρ.ρ. Σν 2004 βιέπεη ην 

Διιεληθφ, ηεο 14-15.4.2001 Δγθαηαζηάζεηο κεη εκπνδίσλ, Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

Διιεληθνχ …, ηεο 21.9.2001 Πξνζγεηψλεηαη ε αηξ κπεηφλ, ηεο 16.2.2004 

Οιπκπηαθά Αθίλεηα, Ση είρε ππνζρεζεί γηα ην Διιεληθφ ν Καξακαλιήο, ρ.ρ. 

Διιεληθφ: Σζηκέλην, παξά ηηο εμαγγειίεο Καξακαλιή, ηεο 29.5.2006 θέςεηο γηα 

κηθξφ αεξνδξφκην, ηεο 4.9. 2004 ιν ην παθέην ζηα Οιπκπηαθά Αθίλεηα ΑΔ, 

ηεο 18.11.04 Παξαρσξνχληαη 2.200 ζηξ. ζηελ «Οιπκπηαθά Αθίλεηα» Διιεληθφ 

θηιέην, ηεο 23.11.2004 Γεκνπξαηνχληαη 52 έξγα . . . Έξρνληαη νη κεηνδφηεο, ηεο 

17.2.2005 Διιεληθφ: Σζηκέλην, παξά ηηο εμαγγειίεο Καξακαλιή, ηεο 9.6.2006 

Πάξθν κεηά ηζηκέληνπ, ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, επηέκβξην-Οθηψβξηνο 1997, 

Αεξνδξφκην Διιεληθνχ: Πσινχληαη νηθφπεδα (έθζεζε πξάνπ),  ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 

12.12.1984 Μεηά ηξηεηή αδξάλεηα … αλαθηλείηαη ην κεηξφ (θαη γηα ην αεξν-

δξφκην), ηεο 2.11.1997 ρέδην αμηνπνίεζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ (ηνπ 

Υάξβαξλη), ηεο 1.2.2001 Διιεληθφ: ρέδηα επί ράξηνπ γηα έλα γηγαληηαίν πάξθν, 

ηεο 10.6.2001 Έλα ππέξνρν πάξθν ζηα ραξηηά, φκσο …, ηεο 8.9.2001 Σν 

Μεηξνπνιηηηθφ πάξθν γίλεηαη … αιζχιιην, ηεο 7.12.2003 Πφιε αληί πάξθνπ ζην 

Διιεληθφ, Θα θηηζζνχλ 800 ρηι.ηεηξαγσληθά νηθηψλ …,  ΝΔΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ, 

ρ.ρ. Γήπεδν ηνπ Παλαζελατθνχ ζην Διιεληθφ;;,  ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ ρ.ρ. Αεξνδξφ-

κην Διιελ.: Πξφηαζε ηνπ Ννκάξρε γηα κεηξνπνιηηηθφ πάξθν, Ζ ηειεπηαία 

επθαηξία γηα ηελ Αζήλα (10.12.1997), ΣΟΠΗΚΖ ΔΠΗ-ΚΟΗΝΧΝΗΑ Ηαλνπάξηνο 

1998, Γ.Δπζηαζηάδεο, Μεηξ. Πάξθν ην αεξνδξ. Διιελ.(10.12.1997), ΠΡΧΣΖ  

Ηαλνπάξηνο 1998, ρη ζηε ιχζε νηθνπέδσλ, ηνπ Μαξηίνπ 1998 ΟΥΗ ζηε ιχζε 

νηθνπέδσλ, Ηνχιηνο 2001 GRAND PRIX θαη ζην Διιεληθφ, Φεβξνπάξηνο 2005 

Αεξνδξφκην Διιεληθνχ, Σν καραίξη ζην θφθθαιν βάδνπλ Γήκαξρνη θαη πνιίηεο 

ησλ παξαιηαθψλ δήκσλ, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 1-15.7.98 Παλδεκνηηθή δξάζε 

γηα παξαιία-αεξνδξφκην, LEADER Ηνχιηνο 1998, Πσο ζα αμηνπνηεζεί ε έθηαζή 

ηνπ Διιεληθνχ, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 27.10.2000 Αιιαγή πνξείαο γηα ηνλ Ηππφ-

δξνκν, ηεο 14.12. 2000 Έμσζε ζε φινπο απφ ην αεξ. Διιεληθνχ, ηεο 8.5.2001 

πλσζηηζκφο δηεθδηθεηψλ γηα ην ζπλεδξηαθφ ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 25.2.2002 

Καξθηλνβαηνχλ ηα έξγα γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 4.4.2003 

Αμηνπνηείηαη ην παιηφ αεξνδξφκην, ηεο 8.12.2004 Με πιήξε δηαθάλεηα ε 



αμηνπνίεζε ησλ Οι. Δγθαηαζηάζεσλ, ηεο 9.12.2004 Δπελδχζεηο γηα αμηνπνίεζε 

ησλ νιπκπ. εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 20.1.05 Φνπληψλεη ε δηακάρε γηα ην γήπεδν 

ηνπ Παλαζελατθνχ, ηεο (22.3.2005;) Διιεληθφ, Μεηξ.Πάξθν κε ηα πξνεγνχκελα 

ζρέδηα, ρ.ρ. Γήπεδν: Ο ΠΑΟ πξνηείλεη κέζα Μαξηίνπ, ν νπθιηάο θσηνγξάθηζε 

Διιεληθφ, ηεο 31.3.05 Τπεξηζρχεη ε δεκηνπξγία κεηξνπ. πάξθνπ πξαζίλνπ ζην 

Διιεληθφ, ηεο 29.9.05 Πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία γηα ην πάξθν πξαζίλνπ ζην 

Διιεληθφ, Ηδξπζε θνξέα δηαρείξηζεο, ηεο 9.6.2006 Μέρξη ην 2013 ζα είλαη 

έηνηκν ην Μεηξ.Πάξθν Διιεληθνχ,ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 22.12.2000 Βήκα πξνο ηε δσή 

ην Μεηξ.Πάξθν ζην Διιεληθφ, ηεο 16.1.2001 Αινχθ-Δθξαηκ-αξαθ-Λαλδξάθεο, 

Γπλακηθφ κέησπν γηα ην αεξνδξ. ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 24.4.2001 Σεκαρίδεηαη ην 

Διιεληθφ, ηεο 9.5.2001 Μέρξη ην θαινθαίξη απνθάζεηο γηα ην Διιεληθφ, ηεο 

23.1.2004 Ζ αιήζεηα θαη ηα ςέκαηα γηα ην Μεηξ. Πάξθν Διιεληθνχ, ηεο 7.9.04 

Νηφξα Μπαθνγηάλλε, Θπζία ην Διιεληθφ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ..  Αζήλαο, ηεο 

16.9.2004 Καζεζπραζηηθή ε ΣΔΓΚΝΑ απφ ηηο δηαβεβαηψζεηο Πεηξαιηά γηα ηα 

Οιπκπ. Αθίλεηα, ηεο 17.9.2004 Οη δήκαξρνη Απαηηνχλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ νιπκπ. εγθαηαζηάζεσλ, Γιπθ-Διιελ-Αι-Αξγ-Π.Φαι. Εεηνχλ 

αξραηνινγηθφ κνπζείν ζην πξψελ Αεξνδξφκην, ηεο ….3.2005 νπθιηάο, Σζηκέ-

λην άιια 1.000 ζηξεκ. ζην Διιεληθφ, ηεο 31.12. 2004 (Νηφξα)Πάξθν 3,5 ζηξ. 

ζην Μεηαμνπξγείν, ηεο 22.4. 2005 Τπνζηεξίδεη ν Αιαβάλνο ηα αηηήκαηα ησλ 4 

δήκσλ γηα ην πξψελ αεξνδξφκην, ηεο 17.5.05 Γφκλα Γαζθαιάθνπ, Να ηεξήζεη 

ν πξσζππνπξγφο ηε δέζκεπζή ηνπ γηα ην πξψελ αεξνδξφκην, ηεο 2.6.2005 Οη 

δήκνη Αι-Αξγ-Δι-Γι. Ρηδηθά αληίζεηνη ζην Ν/ γηα ηηο νιπκπ. εγθαηαζηάζεηο,  ηεο 

16.6.2005 Γπλακηθέο αληηδξάζεηο δήηεζαλ νη «γαιάδηνη» δήκαξρνη θαηά ηνπ Ν/ 

γηα ηα Οιπκ. Αθίλεηα, ηεο 11.6.2005 ΚΔΓΚΔ-Απφζπξζε ηνπ Ν/ γηα ηα Οι. 

Αθίλεηα δεηά ε Απηνδηνίθεζε,ηεο 15.6.05 Κνηλνηηθή νδεγία «θξαγκφο» ζηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ησλ Οι. εγθαηαζηάζεσλ, ηεο 15.10.2005 Απεξξίθζε ε αίηεζε 

ηνπ ζπιιφγνπ ηδηνθηεηψλ απαιινηξησζέλησλ αθηλήησλ, ην δεκφζην ε έθηαζε 

ηνπ Διιεληθνχ, ηεο 10.11.05 Γηα ηε πξφηαζή ηνπ γηα νηθνδφκεζε ηνπ Διιεληθνχ, 

«Θέκα Υαξαιάκπνπο» ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο 30.12.2005 Π.Μπηηνχλεο, 

Πξφεδξνο ΑΓΑ Να ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ, ε 

αγνξά ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηε Γπηηθή Αζήλα, ηεο 5.1.06 Ππξνδφηεζε ζπδεηήζεηο 



ε πξφηαζε Μπηηνχλε γηα ην πξψελ αεξνδξφκην Διιεληθνχ, ηεο 25.4.2006 

Εεηνχλ κφλν πάξθν αλαςπρήο ζην πξψελ αεξνδξφκην, Ακεηαθίλεηνη νη 4 

δήκαξρνη, ηεο 1.8.2006 Δπηκέλεη ν νπθιηάο γηα ήπηα νηθηζηηθή αλάπηπμε ζην 

πξψελ αεξνδξφκην,  ηεο 28.8.2006 Υξ.Κνξηδίδεο, ππνς. δήκ. Διιελ. 

Καηαζηξνθηθά ηα ζρέδηα νπθιηά γηα ην πξψελ αεξνδξφκην,  ΣΑ ΝΔΑ 5.1.2001 

ΟΥΗ ζηηο ηζηγθνπληέο ζην πξάζηλν, λέεο θφληξεο γηα ηελ ηχρε ηνπ αεξνδξνκίνπ, 

ηεο 11-12.9.2004 Πηέδεη ην Τπ. Ακπλαο, Αεξνδξφκην μαλά ζην Διιεληθφ, 

ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ Αιίκνπ, Γεθ.2000- Ηαλνπάξηνο 2001, Πξσηνβνπιία δεκάξρνπ 

Αιίκνπ γηα ην αεξνδξ. Διιεληθνχ, Μεηξνπνιηηηθνχ πάξθν ρσξίο πεξηθνπέο, 

ΖΜΔΡΖΗΑ 6.6.2001 Οη επελδπηέο θπθιψλνπλ ην Διιεληθφ, ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ 

Αχγνπζηνο 01, Σν αεξνδξφκην ζηελ ΔΣΑ ΑΔ, METRORAMA 5.9.2001 Γηήκεξν 

αγψλσλ ζηε πίζηα Διιεληθνχ, Μνηνζπθιέηηα, ηεο 4.4.2003 Μεηξνπνιηηηθφ 

πάξθν ζα γίλεη ην παιηφ αεξνδξφκην  Διιεληθνχ, ΑΡΥΔΗΟ ΔΗΓΖΔΧΝ 3.4.2003 

εκίηεο-Μεηξνπνιηηηθφ πάξθν Διιεληθνχ, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ Γεθέκβξηνο 2003 

Μηα πφιε ζην Διιεληθφ αληί ηνπ κεγάινπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ, Οθηψβξηνο 

2004 ην Διιεληθφ ην «πξάζηλν ζπίηη» (ΠΑΟ), ΔΛΛΖΝΗΚΟ 30 εκέξεο, Ηαλνπά-

ξηνο 2004, Αεξ.Διιελ. Μεηξνπ. Πάξθν, πζθεςε δεκάξρσλ, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 

22.11.2003 Πάξθν επηρεηξεκαηηψλ κε ππνγξαθή πξσζππνπξγνχ, POLIS 

NEWS 26.2.2004 ην ηΔ γηα ηελ παξαιία Λαγνλεζίνπ, CITY PRESS 6.9.2004 

Πξνζδνθίεο γηα κεηανιπκπηαθά νθέιε, ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ Απγ-επηέκβξηνο 

2004 ΟΥΗ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε νιπκπ. έξγσλ, ηνπο Γήκνπο ε δηαρείξηζε, Ζ 

ΑΛΛΖ ΑΘΖΝΑ, Οθηψβξηνο 2004, Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο: Πνην ην κέιινλ 

ηνπο;; ΔΠΔΝΓΤΣΖ ηεο 27-28.11.2004 θιεξφ πξέζηλγθ γηα ην ζπίηη ηνπ 

Παλαζελατθνχ, Σν γήπεδν- γξίθνο, ΠΑΡΔΜΒΑΖ, Μάξηηνο 2005 αξ.θ.3,  Μεηξ. 

Πάξθν, νη θάηνηθνη δελ επαηηνχλ, απαηηνχλ, ΚΔΡΓΟ 20.10.2005 Πάξθν 4.200 

ζηξ. ζην Διιεληθφ, 1.100 ζηξεκ. ζα νηθνπεδνπνηεζνχλ, GO .. ΣΑ ΝΟΣΗΑ 

Ηαλνπάξηνο 2008, πλέληεπμε ηχπνπ θνηλήο δξάζεο, ηξεηο κέξεο γηα κηα δσή, 

θαη, Γπλακηθφ παξψλ Οινη ηνπο ήηαλ εθεί. 

«Παξέκβαζε»: θ. 8-9 ΝνεΓεθ.1993 (Λνπθηράλζα), 37-38 επΟθη.1997, 41-42 

ΗαλΦεβξ.1998, 46 ΗνπιΑπγ.1998, 63 Μαίνπ 2001, 81 ΜαΗνπι.2006. 



 ΣΑΘΜΟ ΜΔΣΑΦΟΡΣΧΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ζην Αεξνδξφκην 

 ρφιηα: Σν ζέκα ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ (θαη ην ρακειφ επί-

πεδν απηήο) θαη ε θαη έηνο απμαλφκελε δαπάλε (ιφγσ απφζηαζεο) γηα ην Γήκν 

θαη ηνπο θαηνίθνπο (αθνχ ε δαπάλε είλαη αληαπνδνηηθή), έρνπλ πνιιά αίηηα. 

Απνηειεί θνηλή ζπλείδεζε φηη, ελψ ε Σ.Α. δηεθδηθεί θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο θαη 

πφξνπο, ζηε βαζηθή, απφ πελεληαεηίαο αξκνδηφηεηά ηεο, δελ θαηαθέξλεη λα 

αληαπνθξηζεί. Έλα απφ ηα αίηηα ήηαλ θαη είλαη, ην γεγνλφο φηη ηα «απνξξίκκαηα» 

κεηαθέξνληαη ζηνλ ΥΤΣΑ (ρηζηφ ή Φπιή), φπσο αθξηβψο ζπιιέγνληαη ρσξίο 

θακία πξνεγνχκελε επεμεξγαζία. Γηφηη δελ είραλ πξνβιεθηεί θαη ηδξπζεί, αιιά 

θαη απφ ηφηε πνπ πξνβιέθηεθαλ δελ ιεηηνπξγνχλ, ζηαζκνί κεηαθφξησζεο 

(ΜΑ) θαη δηαινγήο. Γηα ηελ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ίδξπζεο (ηειηθά δελ ηδξχζεθε, νχηε 

ιεηηνχξγεζε) ηνπ πιεζηέζηεξνπ ΜΑ ζην Γήκν καο, θαηαζέησ ηα αθφινπζα: 

 α) ΚΝνΒ 2003/1083, κε ην λφκν 3164/2003 «Μεηξψα κειεηεηψλ … θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ζην άξζξν 33 ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε ίδξπζε ηέηνηνπ ΜΑ 

ζηελ φκνξε πξνο ην Γήκν καο, πεξηνρή ηνπ Αεξνδξνκίνπ. ήκεξα (2018) πνπ 

γξάθνληαη νη γξακκέο απηέο, κε ηελ επέλδπζε ηεο LAMDA DEVELOPMENT, 

φια έρνπλ αλαηξαπεί, θαη ν λφκνο (ίζσο) έρεη θαη ηππηθά θαηαξγεζεί, β) αίηεζε 

ηνπ Αξ.Θσκ. ηεο 16.7.2004, πξνο ηνλ Οξγαλ. Ρπζκ. ρεδ. Αζήλαο (ΟΡΑ) γηα 

ρνξήγεζε απφθαζεο θαη ηνπνγξαθηθνχ, γ) έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ κε αξ.πξ. 4199/ 

3.11.2004 πξνο Α.Θ. κνπ ρνξεγνχλ ηα αηηεζέληα έγγξαθα =έγθξηζε πεξηβαι-

ινληηθψλ φξσλ θαη ηνπνγξαθηθφ, δ) απφδεημε πιεξσκήο/ηηκνιφγην ηνπ ΟΡΑ, 

γηα ηηο θσηνηππίεο , ε) ΣΝΠ ηνπ ΓΑ, εθηχπσζε λ. 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ- Ηδξπζε Δζληθνχ 

Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ 

(ΔΟΔΓΑΠ) …», ζη) ΦΔΚ 1016 Β/17.11. 1997 Κ.Τ.Α. κε αξ.νηθ.114218/31.10. 

1997 «Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξη-

ζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ», δ) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 12.12.2003 Σξνθν-

δνηνχληαη κε ξεχκα 15.000 λνηθνθπξηά απφ ην βηναέξην ησλ ΥΤΣΑ – Νένη ΜΑ 

ζε Αηγάιεσ – Κεθηζηά – Άιηκν, Ζ ΑΤΓΖ 4.11.2004 εθψλεη ην βάξνο ησλ 

ζθνππηδηψλ – ηε Γπηηθή Αηηηθή πάιη ν ΥΤΣΑ, ΓΖΜΟΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ 23.9.2005 



Κίκσλ Υαηδεκπίξνο –Γηεζλψο απνηπρεκέλε ιχζε ν ΥΤΣΑ, Αθίλδπλνο Κειεπεξ-

ηδήο –Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, Αιηκνο- 

Σα ζθνππίδηα «παίξλνπλ ζέζε». 

 ΜΑ Διαηψλα: α) έγγξαθν Γ ΣΔΓΚΝΑ κε απφθαζε 19/5.6.2003 ν ΜΑ 

λα κε γίλεη γηα 1.200 ηφλνπο απνξξηκκάησλ εκεξεζίσο, αιιά κε πξνδηαγξαθέο 

κηθξφηεξεο δπλακηθφηεηαο, β) απφθαζε 26ε/1.6.2004 κε ζέκα «Εεηήκαηα ιεη-

ηνπξγίαο ΔΓΚΝΑ» κε αηηήκαηα «Ακεζε δεκνπξάηεζε ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο θαη 

ηνπ ΜΑ Διαηψλα…Δπίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

ρεδηαζκνχ…. θιπ», γ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ κε αξ.πξ. 13427/19.5.04 

πξνο ηελ ΣΔΓΚΝΑ κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ΜΑ 

Διαηψλα», δ)απφθαζε ΣΔΓΚΝΑ 18/24.5.2004, κε αίηεκα «Να αθπξσζεί απφ 

ηνλ ΔΓΚΝΑ ν δηαγσληζκφο γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ ΜΑ Διαηψλα..θιπ», ε) 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 4199/3.11.2004 ηνπ ΟΡΑ πξνο Αξ. Θσκ. «ζαο ρνξεγνχκε 

… αληίγξαθν γλσκνδφηεζεο ηεο 69/1.11.2000 ηεο Δθηει.Δπ. ΟΡΑ κε ζέκα: 

«Δγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκ-

κάησλ (ΜΑ) Γ. Αζελαίσλ θαη νκφξσλ Γήκσλ ζηνλ Διαηψλα». 

«Παξέκβαζε»: θ. 71 Απγεπη.2003. 

 

 Π Δ Ρ Η Ο Ρ Η  Μ Ο     Τ Φ Ο Τ     Ο Η Κ Ο Γ Ο Μ Χ Ν 

 α) Τπ.Μεηαθνξψλ κε αξ.πξ. Β1/Δ/11953/1267/…4.1988, πξνο πνιινχο, 

κε ζέκα «Καζνξηζκφο πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Αεξνιηκέλα Αζελψλ», β) Αίηεζε-αλαθνξά θαηνίθσλ Αιίκνπ ηεο 21.4.2002 πξνο 

ην Τπ. πγθνηλσληψλ θιπ, κε εξσηήκαηα γηα ηελ επαλεμέηαζε θαη άξζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ χςνπο θιπ, κε ππνγξαθή Αι. Σζηιηκπάξε, γ) Τπ.Μεηαθνξψλ κε 

αξ.πξ. Γ3/Γ/2353/538/29.1.2002, πξνο Αι. Σζηιηκπάξε, κε ζέκα «Απάληεζε ζε 

αίηεζε-αλαθνξά», δ) Τπ.Μεηαθνξψλ κε αξ.πξ. Γ3/Γ/33247/7480/11.9.2002 

πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα «Τςε θηηξίσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ «Κξαηη-

θνχ Αεξνιηκέλα Αζελψλ», κε γλσζηνπνίεζε αλακνλήο νδεγηψλ, ε) Τπ.Μεηαθ. 



κε αξ.πξ.Γ3/Γ/40870/9056/23.10.2002 πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ, κε ζέκα «Όςε θηηξίσλ 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ «Κξαη.Αεξνι.Αζελψλ», ζη) Αίηεζε Αιεμαλδξνπ 

Σζηιηκπάξε ηεο 4.2.2003, πξνο ην Τπ.Μεηαθνξψλ, κε αξ.πξ. 4377/4.2.03 κε 

αίηεκα ηελ ελεκέξσζε γηα άξζε πεξηνξηζκψλ, ζηΑ) έγγξαθν Βνπιήο Διιήλσλ 

κε αξ.πξ. 2117/13.6.2003 πξνο ην Τπ.Μεη+Δπηθ. κε δηαβίβαζε επηζηνιήο πνπ 

εζηάιε ζηνλ Πξφεδξν,  δ) επηζηνιή ηεο 19.6.2003 κε ππνγξαθή «νη θάηνηθνη ηεο 

πεξηνρήο (επηζπλάπηνληαη 237 ππνγξαθέο ζε 9 θχιια)» πξνο Αξ.Θσκ. κε 

ηζηνξηθφ ηνπ ζέκαηνο, ηηο αξλήζεηο απαληήζεσλ, κε αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα 

αδηθηψλ θιπ «πξνο άκεζε ελεκέξσζε πηζηεχνληαο φηη ζα βξνχκε άκεζε 

αληαπφθξηζε θαη βνήζεηα απφ εζάο» κε ζπλεκκέλα 1) θαηάζηαζε 9 θχιισλ κε 

ππνγξαθέο, 2) πνιιέο θσηνγξαθίεο/παξαδείγκαηα, ε)απάληεζε Τπ.Μεη.+Δπηθ. 

κε αξ.πξ. Β-1753/23.12.2004, ζε εξψηεζε Μηιη. Βαξβηηζηψηε, γηα ην ζέκα, ε1) 

θείκελν κε ηίηιν «Δμαπάηεζε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ θαη ηνπ θ. νπθιηά απφ 

ηνλ θ. Ληάπε», κε αλαθνξά φηη ν Μ. Βαξβηηζ. θαηέζεζε εξψηεζε γηα ην ζέκα, 

απάληεζε ν Μ. Ληάπεο φηη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπή θιπ, απάληεζε θη ν νπθιηάο, 

αιιά, κε επηθχιαμε, κε βάζε ηα φζα ηνπ είπε ε ΤΠΑ θιπ, θιπ, ζ) θείκελν ηνπ 

2006 κε ηίηιν «Δκπαηγκφο ηνπ θ. Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» γηα ην ίδην ζέκα, η) Οκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 

1/18.1.06 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο δεκνηψλ γηα ηελ 

άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ πςνκέηξνπ θαη επαλαθνξά ηνπ χςνπο, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο ΓΟΚ ζηε πεξηνρή πξψελ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ» 

φηη «Ο Γήκνο ζεσξεί φηη έρεη ζπληειεζηεί ε θαηάξγεζε ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα 

. . .θη επηζεκαίλεη ηε θαζπζηέξεζε εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο ζηελ ιήςε απνθά-

ζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζνβαξέο ζπλέπεηεο πνπ 

έρεη ε θαζπζηέξεζε απηή γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δεκνηψλ 

ηνπ. Απαηηεί ηελ άξζε ηνπ πεξηνξηζκνχ …. πςνκέηξνπ νηθνδνκψλ …», ηα) 

θσηνηππία θεηκέλνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζην ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζην Ακεξηθαληθφ 

Κνιιέγην θαη πηζαλφηεηεο αμηνπνίεζεο (δελ ζπκάκαη πνηνο κνπ ην έδσζε), ηβ) 

πξφρεηξν ηνπνγξαθηθφ κε φξηα απαγνξεχζεσλ/πεξηνξηζκψλ, ηγ) ΦΔΚ 266Β/ 

20.2.2008 κε δεκνζηεπκέλε ηε κε αξ. ΤΠΑ/Γ3/ΑΛ/6385/1558/19.2. 2008 



απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θη Δπηθνηλσληψλ «Καηάξγεζε θξαηηθνχ 

αεξνιηκέλα Αζελψλ». 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: GO NOTIA Ηαλνπάξηνο 2005 Ζ απάληεζε ηνπ Γ.νπθιηά, 

ζέκα «Πεξηνξηζκνί χςνπο θηηξίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα 

Αζελψλ (Διιεληθφ),  Φεβξνπάξηνο 2005 Ο Τπ. Μηρ. Ληάπεο απαληά ζρεηηθά κε 

ην ζέκα πξψελ Αεξνδξφκην Διιεληθνχ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηαλνπάξηνο 2006 

Άξζε πεξηνξηζκνχ πςνκέηξνπ ζηνλ Άιηκν, Δπηηέινπο, ηέινο!, Ηνχληνο 2007 

Τςνκεηξηθφ Αιίκνπ, εξψηεζε Κπξ.Μεηζνηάθε, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 19.5.2006 

Διιεληθφ: Εεηνχλ ηα ξέζηα ζε χςνο, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ ρσξίο εκ/λία: κεξνη 

ηέσο αεξνδξνκίνπ, Γελ κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ειεχζεξα γχξσ απφ ην Διιεληθφ 

γηαηί εκπνδίδνπλ ηηο αλχπαξθηεο πηήζεηο.---«Παξέκβ»: θ. 79 Ννεκ05-Ηαλ.2006. 

 

Κ Α Σ Α Ρ Γ Ζ  Ζ   Α Μ Δ Ρ Η Κ Α Ν Η Κ Ζ    Β Α  Ζ  

(θ α η   Δ ι ι ε λ η θ ή ο  Β ά ζ ε ο   Α ε ξ ν π ν ξ ί α ο) 

ΣΑ Π Ρ Ο Ζ Γ Ζ Θ Δ Ν ΣΑ 

ρφιηα: Με ππνγξαθή απφ ηελ Κπβέξλεζε, ην έηνο . . . . .  ζχκβαζεο 

παξάηαζεο ηεο πάγηα επαλαιακβαλφκελεο ζπκθσλίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε-

ηαμχ Διιάδαο θαη ΖΠΑ, γηα ηελ Ακεξηθαληθή Βάζε ηνπ Διιεληθνχ, νξίζηεθε θαη 

πάιη εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξακνλήο ηεο, πνπ πξνβιήζεθε θαη ραηξεηίζηεθε 

σο θαηάξγεζή ηεο. Γελ ζα ππεηζέιζσ ζηα αίηηα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

απφ πιεπξάο ΖΠΑ-ΝΑΣΟ (π.ρ. θαηάξγεζε ζεηξάο βάζεσλ παγθνζκίσο θ.α.). 

Απφ ηφηε νη γχξσ Γήκνη, δηεθδίθεζαλ ηε Βάζε σο θνηλφρξεζην ρψξν, θαη 

ζπλέδεζαλ ηεο δηεθδίθεζε απηή θαη κε ην ΔΟΚηθφ Πξφγξακκα-Γίθηπν DEMILI-

TARISED, κε leader ην Γήκν Νέαο Μάθξεο (βι. νηθείν θεθάιαην).  

 Α.-  Π Ρ Χ ΣΟ Β Ο Τ Λ Η Α   4   Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Χ Ν 

 α) Γειηίν ηχπνπ ηεο 24.5.1990 «Οη δήκαξρνη ηεο Πξσηνβνπιίαο» (Αι- 

Αξγπξ- Γιπθ-Διιελ.), κεηά απφ ζπλάληεζή ηνπο, φπνπ θαηέιεμαλ: «Λέκε φρη 



ζηελ νηθνπεδνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ, Λέκε λαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

7.000 ζηξεκκάησλ γηα πξάζηλν, ςπραγσγία, αλαςπρή θαη θνηλσληθέο ιεηηνπξ-

γίεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ.Καινχκε φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα θαη ηνπο 

θνξείο λα ιάβνπλ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην πξφβιεκα», θαη Τπφκλεκα ηεο 25.5. 

1990  ηεο Πξσηνβνπιίαο, β) «Πξφζθιεζε ηεο 12.2.1991, ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ» 

κε ζέκα «Μεηαηξνπή ησλ βάζεσλ (ακεξηθαληθήο θαη ειιεληθνχ) ζε Πάξθν 

Αλαςπρήο θαη Πνιηηηζκνχ θη απφδνζή ηνπ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο», γηα 

ηελ 20.2.2001 ζηελ ΚΔΓΚΔ, γ) πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 1987/12.2.2001 ζηα κέιε 

ηνπ Γ, ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γ Αι-Αξγ.-Γιπθ-Διι. ηελ 19.2.2001 κε 

ζέκαηα «Γηαηχπσζε πξφηαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ βάζεσλ 

Διιεληθνχ (κειέηε δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο ΑΝΓΖΠ ΑΔ), θαη, Δλεκέξσζε γηα 

ηελ ζρεδηαδφκελε ήξαγγα Τκεηηνχ», δ) ζρέδην απφθαζεο Γ ησλ 4 δήκσλ γηα 

ηελ 19.2.1991 κε ηελ νπνία: «Γηαδειψλνπλ ηελ αλππνρψξεηε άπνςήο ηνπο ζηε 

κε νηθνπεδνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ, γηα ηε κεηαηξνπή ησλ βάζεσλ ηνπ Διιελη-

θνχ ζε πάξθν αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, θαη ηε ζέιεζε λα αγσληζηνχλ καδί κε ηνπο θαηνίθνπο φισλ 

ησλ Γήκσλ, ψζηε λα πινπνηεζεί ε απφθαζή καο απηή» θαη, «πκθσλνχκε θαη 

αξρήλ ζηελ πξφηαζε, φπσο παξαδφζεθε απφ ηελ ΑΝΓΖΠ θαη δεηάκε απφ 

φινπο ηνπο θνξείο, θφκκαηα, ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, θαη θχξηα ην ΔΠΔΥΧΓΔ, λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα πξνθχςεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα 

γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. . . .Σα Γ ησλ Γήκσλ Αι-Αξγ-Γιπθ-Διι. . 

. . . Γηακαξηχξνληαη έληνλα γηα ηελ ΑΚΤΡΧΖ απφ ην Ννκάξρε Πεηξαηά ηεο 

απφθαζεο ησλ Γεκ.. γηα ηελ αλάζεζε ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

ππνζηήξηζεο νξγάλσζεο θαη δηαηχπσζεο πξφηαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

βάζεο Διιεληθνχ, εηδηθφηεξα κάιηζηα, αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ ην ζθεπηηθφ 

ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο απηή ππεηζέξρεηαη αλεπίηξεπηα ζηνλ έιεγρν ζθνπη-

κφηεηαο ηεο απφθαζεο, πνπ απφ ρξφληα έρεη θαηαξγεζεί, ΚΑΗ ΕΖΣΑΜΔ, έζησ 

θαη κεηά απφ ηφζεο θαζπζηεξήζεηο, λα εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο, γηα λα πιεξσ-

ζνχλ ηα ρξήκαηα ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ πνπ ήδε νινθιήξσζε ηε κειέηε ππνζηήξημεο 

θαη παξέδσζε ηα αληίζηνηρα ηεχρε», ε) πξφζθιεζε ηεο 19.2.1991 ηεο Πξσην-

βνπιίαο, πξνο φινπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα «Αμηνπνίεζε ηνπ 



ρψξνπ ησλ βάζεσλ (Ακεξηθαληθήο θαη Διιεληθνχ)» γηα ηελ 14.3.1991 ζην 

μελνδνρείν HOLIDAY, 

 ζη) ΖΜΔΡΗΓΑ: ζη1) θάθεινο πεξηέθηεο κε ην ινγφηππν ηεο Πξσηνβνπ-

ιίαο, θαη ηίηιν ΖΜΔΡΗΓΑ Πξφηαζε αμηνπνίεζεο ηνπ ρψξνπ «Βάζεσλ», Αζήλα 

Μάξηηνο ‗91», ζη2) Γειηίν ηχπνπ ηεο 7.2.1991 ησλ 4 δεκάξρσλ κε «ηζηνξηθφ» 

γηα ην ζέκα, ζη3) πξφζθιεζε ηεο 19.2.1991 πξνο φινπο γηα ηελ εκεξίδα, ζη4) 

Πξφγξακκα ηεο Ζκεξίδαο, ζη5) εηζήγεζε ηεο 11.3.1991 γηα ηελ εκεξίδα, ζη6) 

«Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα» ηεο ΑΝΓΖΠ ΑΔ, ζη7) Γειηίν ζπκκεηνρήο Αξ.Θσκφπ., 

ζη7) δχν επηζηνιφραξηα ηεο Πξσηνβνπιίαο, ζη8) Πξαθηηθά ζχζθεςεο ηεο 14.3. 

1991 κε ζέκα «Αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ βάζεσλ ηνπ Διιεληθνχ»  ζει.70, 

 δ) πξφζθιεζε ηεο 30.5.1991 ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα εθδήισζε ηελ 5.6.91 

γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο, ε) δίπηπρν/ηεηξαζέιηδν ηεο Πξσηνβ. 

πξνο ηνπο «πλδεκφηηζζεο θαη ζπλδεκφηεο, Αζελαίεο θαη Αζελαίνη» θαη πιάγην 

ηίηιν «Μεηαηξνπή βάζεσλ (Ακεξηθαληθήο θαη Διιεληθνχ) ζε Πάξθν αλαςπρήο 

θαη πνιηηηζκνχ», θαη εζσηεξηθά κε ράξηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηίηιν 

«Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ησλ Βάζεσλ ζε πάξθν αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ», ε) 

πξφζθιεζε ηεο 18.6.1991 ηεο Πξσηνβνπιίαο, πξνο φινπο γηα ελεκέξσζε επί 

ησλ εμειίμεσλ ηελ 25.6.1991, ζ) κηθξνχ ζρήκαηνο πξφζθιεζε ησλ 4 δεκάξρσλ 

γηα ηελ 20.6.(1991) γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ήξαγγαο ηνπ Τκεηηνχ, η) «Παλδε-

κνηηθή πξφζθιεζε ηεο Πξσηνβνπιίαο «Γηα ηε «Μεγάιε ζπγθέληξσζε-ζπλαπιία 

ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1991 έμσ απφ ηε Βάζε ηνπ Διιεληθνχ», ηα) θέηγ βνιάλ ηεο 

Πξσηνβ. 4 δεκάξρσλ, γηα ηε ζπγθέληξσζε απηή, ηβ) πξφζθιεζε Γήκνπ ηεο 

1.7.1991 πξνο ην κέιε ηνπ Γ, γηα θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Γ Αι-Αξγ-Γι-Διι. 

ηελ 3.7.1991 ζηε Λ. Βνπιηαγκέλεο, έμσ απφ ην ρψξν ηεο πξψελ Ακεξηθαληθήο 

Βάζεο κε ζέκα «Δλεκέξσζε επί ησλ εμειίμεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο απφδνζεο 

ηνπ ρψξνπ ηεο πξψελ Ακεξ. Βάζεο ηνπ Διι. ζηε Σ. Απη/ζε θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ηελ πνξεία δηεθδίθεζεο ηνπ ρψξνπ», ηγ) θέηγ βνιάλ ηεο Πξσηνβνπιίαο κε 

πξνηξνπέο γηα ζπλέρηζε ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζπγθέληξσζε ηελ 1.11. (1991),  



ηδ) έγγξαθν Κηεκ.Δη.Γεκνζίνπ-ΚΔΓ κε αξ.πξ.11495/10796/12.12.1991 

πξνο ηνπο 4 δήκνπο (Γήκνο καο αξ.πξ.10/2.1.1992),  κε ζέκα «Παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο ηκεκάησλ ηνπ Β.Κ. 18Π δεκνζίνπ αθηλήηνπ κεηά ησλ ππαξρφλησλ 

επ απηψλ θηηζκάησλ», ηε) έγγξαθν ηεο ΚΔΓ κε αξ.πξ. 12641/12114/23.12.1992 

πξνο ην Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο κε ζέκα «Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο 

ηκεκάησλ ηνπ Β.Κ. 18Π δεκνζίνπ αθηλήηνπ αξκνδηφηεηαο Κ.Τ.Πεηξαηά», κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξαρψξεζεο, ηζη) ηνπνγξαθηθφ κε ηίηιν «ΚΔΓ, Γεκφζην αθίλεην ΒΚ 

18Π, πξψελ ακεξηθαληθή βάζε Διιεληθνχ, Σειηθή θαηαλνκή» κε «Τπφκλεκα» 

γηα θαηαλνκή ρψξσλ ζε δηάθνξεο Τπεξεζίεο θαη «ΟΣΑ πεξηνρήο», ηδ) Δλλέα (9) 

θχιια ραξηηνχ, ηνπ Νίθνπ Αλαγλψζηνπ, πνιηηηθνχ κεραληθνχ, κε ππνινγηζκνχο 

θαη ζρέδηα ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ/εθηάζεσλ γηα ηνπο  «ΟΣΑ, Πνιεκηθή 

Αεξνπνξία,Πνιηηηθή Αεξνπνξία,Σεισλείν Δμαγσγψλ, Κέληξν παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, Αζηπλνκηθφ ηαζκφ, Κηεκαηηθή εηαηξία δεκνζίνπ, Διιεληθά Σαρπδξν-

κεία, Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία» θαη ηέινο θχιιν κε «χλνια» (πξνθαλψο ηνλ 

παξαθάιεζα λα ηα ππνινγίζεη, δηφηη ζην πην πάλσ ηνπνγξαθηθφ δελ ππάξρεη 

αλαγξαθή εθηάζεσλ/εκβαδνχ), ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2138/25.2.1993 

πξνο δεκάξρνπο Δπζηαζηάδε-Κνξηδίδε-πνλδπιίδε, γηα άκεζε ζπλάληεζε, ηζ) 

Πξσηνβνπιία θαη Κέληξν Κνηλ.Παξέκβαζεο, «απφζπαζκα πξαθηηθνχ Γηνηθ.πκ. 

κε αξηζκφ 4 (10) ηεο 19.2.1993» κε Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ 1991-1992, έγθξη-

ζε πεπξαγκέλσλ, πξνυπνινγηζκφ 1993 θιπ, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.158/ 

9.6.1993 απφθαζε ηνπ Γ, θ)κλεκφλην «πλεδξίαζεο 23.6.1993 ζην Γεκαξρείν 

Αξγπξνχπνιεο» κε δηάθνξα ζέκαηα. 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΑ –ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΑ: α) ηξίπηπρν ηεο Πξσηνβνπιίαο 4 

Γήκσλ, κε αλαγξαθέο «Ζ Αζήλα πεζαίλεη, δψζηε πξάζηλν θαη πνηφηεηα δσήο» 

θαη «Οη Βάζεηο θεχγνπλ, εκείο κέλνπκε» κε ράξηε αμηνπνίεζεο γηα φιε ηελ έθηα-

ζε, β) θέηγ βνιάλ «Νενιαίαο ΠΑΟΚ, Αι-Αξγ-Γι-Διιελ.» κε ηίηιν «Αλνηρηή 

επηζηνιή- Θέζε γηα φινπο ηνπο λένπο» γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο 28.6.1991. 

Β.-  Γ Ζ Μ Ο    Α Λ Η Μ Ο Τ 

Β.1.- ΔΣΟ 1990: 



α) Αλαπηπμηαθή Γήκσλ Πεηξαηά-ΑΝΓΖΠ ΑΔ, έγγξαθν κε αξ.πξ. 166/ 

Φ02/11.4.1990 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.4033/11.4.1990 κε «δηαβίβαζε ζρεδίνπ 

πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμην-

πνίεζεο ησλ Βάζεσλ Διιεληθνχ», κε ζπλεκκέλε ηε πξνγξακ. ζχκβαζε, β) 

ΑΝΓΖΠ κε αξ.πξ. 231/Φ07/21.5.1990 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 5290/21.5.1990, 

κε δηαβίβαζε ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ Γήκνπ θαη ΑΝΓΖΠ, γ) άιιν ηδησηηθφ ζπκ-

θσλεηηθφ κεηαμχ ησλ ηδίσλ, δ) έγγξαθν ηεο ΚΔΓΚΔ ηεο 30.5.1990, ρσξίο αξ. 

πξ., (Γήκνο αξ.πξ. 5761/5.6.1990) κε Φήθηζκα ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε αληί-

ζεζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1337/1983, γηα ηελ νηθνπεδνπνίεζε ηνπ 

αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ, θαη «Σν Γηνηθ.πκβ. ηεο ΚΔΓΚΔ εθθξάδεη ηελ ζπκπα-

ξάζηαζή ηνπ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Αεξνδξνκίνπ 

πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ Πξσηνβνπιία 4 δεκάξρσλ. . ..», ε) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6086/12.6.1990 πξνο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ 

παξαηάμεσλ (Σδηβαλίδε-Μπαδνγηάλλε-Θσκφπνπιν-Αξγπξίνπ) κε δηαβίβαζε ηνπ 

ζρεδίνπ πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο ηεο ΑΝΓΖΠ, ζη) ζρέδην εηζήγεζεο, γηα ηα 

Γ θάζε δήκνπ, κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλάζεζε ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ ππνζηήξημεο νξγάλσζεο θαη δηαηχπσζεο πξφηαζεο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο Βάζεο Διιεληθνχ – πξνυπνινγηζκνχ 3 εθαη. δξαρκψλ», δ) 

ζρέδην Ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ Γήκνπ θαη ΑΝΓΖΠ, κε ζέκα «Δθηέιεζε 

εξγαζηψλ ππνζηήξημεο …. θιπ», ε) απφθαζε Γ κε αξ. 197/18.9.1990 κε ζέκα 

«χλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ Γήκσλ α)Αιίκνπ, β) Αξγπξνχπνιεο, γ) Γιπθά-

δαο, δ) Διιεληθνχ θαη ΑΝΓΖΠ ΑΔ γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο αμηνπνίε-

ζεο ησλ Βάζεσλ Διιεληθνχ», ζ) πξαθηηθά Γ ηεο 8.11.1990, η) απφθαζε Γ κε 

αξ. 248/15.11.1990 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ. 197/90 απφθαζεο Γ 

σο πξνο νξηζκέλα ζεκεία ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΑΝΓΖΠ 

γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ . . . .», ηα) πξαθηηθά Γ ηεο 15.11.1990, ηβ) έγγξαθν 

ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 31761/11.12.1990 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.1214/ 

30.1.1991 φηη «….έρνληαο ππφςε ηε κε αξ.248/90 απφθαζε Γ Αιίκνπ … ζαο 

αλαθνηλψλνπκε φηη ΑΚΤΡΧΝΟΤΜΔ ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηνπ Γ πεξί αλά-

ζεζεο ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ εθηέιεζε εξγαζηψλ ππνζηήξημεο νξγάλσζεο θαη δηαηχ-



πσζεο πξφηαζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Βάζεο Διιεληθνχ Γ Η Ο ΣΗ  ΘΔΧ-

ΡΔΗΣΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΜΑΗΑ θη ΑΦΟΡΑ ηελ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ηεο 

Αηηηθήο», ηβ) πξφζθιεζε ηεο Πξση/ιίαο, ζε ζπλάληεζε ελεκέξσζεο ζην Πνι. 

Κέληξν καο ηελ 19.12.1990 «ζηελ πξνζπάζεηά καο λα κελ νηθνπεδνπνηεζνχλ 

ηα 1.500 ζηξέκκαηα ησλ βάζεσλ (ακεξηθαληθήο – ειιεληθνχ)». 

Β.2.- ΔΣΟ 1991. 

 α) πξαθηηθά Γ ηεο 19.2.1991, κε ζέκαηα: «1. Γηαηχπσζε πξφηαζεο γηα 

ηε κειέηε θη αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ βάζεσλ ηνπ Διιεληθνχ(κειέηε ΑΝΓΖΠ), 

2.- Δλεκέξσζε γηα ηε ζρεδηαδφκελε ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ» ζει.130, β) πξαθηη-

θά Κνηλήο Αλνηρηήο ζπλεδξίαζεο ζηελ είζνδν ηεο πξψελ βάζεσο Διιεληθνχ, 

ησλ Γ ησλ Γήκσλ Αι-Αξγ-Γι-Διι., ηεο 3.7.1991 κε ζέκα «Δλεκέξσζε επί ησλ 

εμειίμεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ρψξνπ ηεο πξψελ Ακεξ.Βάζεο Διιελ. ζηελ 

Σνπηθή Απη/ζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πνξεία ηεο δηεθδίθεζεο ηνπ 

ρψξνπ», γ) Οξγαληζκφο Αζήλαο –ΟΡΑ, έγγξαθν ηεο 16.7.1991, ρσξίο αξ.πξ., 

πξνο ην Τπ.ΠΔΥΧΓΔ η. Μάλν, «ε ζπλέρεηα ηεο ηειεθσληθήο ζαο εληνιήο γηα 

έξεπλα ηνπ ζέκαηνο κεηαβίβαζεο ηκήκαηνο ηεο Ακεξ. Βάζεο Διιελ. ζε θνηλή 

ρξήζε, ζαο ζηέιλνπκε γηα ελεκέξσζε ηε ζπλεκκέλε πξνθαηαξθηηθή έθζεζε», 

δ) Πξσηνβνπιία, 18.9.1991 (κε Γήκνο αξ.πξ.10604/19.9.1991) κε ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο «Δπείγνλ, Να ελεκεξσζνχλ νη Γεκ.χκβ.», κε ηίηιν ΚΑΛΔΜΑ, φηη, 

παξά ηηο ππνζρέζεηο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, δελ ιάβακε ηα ζρέδηα ησλ κεγάισλ 

έξγσλ,  γη απηφ ζπγθέληξσζε ηελ 20.9.1991 ζην 4ν Γπκλάζην Αξγπξνχπνιεο, ε) 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ δεκάξρνπ ηεο 5.9.1991 πξνο ην Γ κε ζέκα «πδ. θαη 

ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο 28.6.1991 ηεο 

Πξσηνβνπιία ησλ 4 δεκάξρσλ έμσ απφ ηελ Ακεξ. Βάζε», κε ζπλεκκέλα ηηκν-

ιφγηα, απφζπαζκα ηεο κε αξ.155/17.6.1991 απφθαζεο Γ Αξγπξνχπνιεο, θαη 

117/29.7.1991 απφθαζεο Γ Διιεληθνχ, ζη) πξαθηηθά Γ 12.11.1991, θαη 3. 

12.1991, δ)έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ. 11495/10796/12.12.1991 (βι. θαη πην πάλσ) 

γηα παξαρψξεζε ηκεκάησλ θιπ, ε) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.296/ 

23.12.1991 απφθαζε κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ζπ-

λνιηθήο δαπάλεο 350.000 δξρ. γηα εθδήισζε δηνξγάλσζε ζπλαπιίαο ηε 1.11.91 



απφ ηελ Πξσηνβνπιία έμσ απφ ηελ Ακεξ.Βάζε» θαη απφθαζε 295/23.10.1991 

ηνπ Γ Αξγπξνχπνιεο γηα ην ίδην ζέκα, ζ) αίηεζή κνπ «εμαηξεηηθψο επείγνπζα» 

ηεο 29.12.1991 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 14547/30.12.1991 γηα «Γεκνζηεχκαηα 

ηνπ ηχπνπ (28.12.1991) πνπ αλαγξάθνπλ σο απφθαζε ηεο ΚΔΓ ηε κεηαηξνπή 

έηνηκεο λνζνθνκεηαθήο κνλάδαο δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ . . . πνπ άθηζαλ νη 

Ακεξηθαλνί κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο ζηε Βάζε Διιεληθνχ, ζε θηίξην γξαθείσλ 

γηα ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο … Γη απηφ δεηψ θαη ζαο παξαθαιψ λα ελψζεηε 

θαη ηε θσλή ηνπ Γήκνπ καο πξνο θάζε αξκφδην ….γηα ηελ απνηξνπή εθηέιεζεο 

θαη πινπνίεζεο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηελ άκεζε αλάθιεζή ηεο. Δίκαη πξφ-

ζπκνο γηα θάζε ζπκπαξάζηαζε», η) θείκελν κε αηηηνιφγεζε ηεο αξλεηηθήο 

ςήθνπ κνπ (δελ έρσ ζεκεηψζεη εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ απφθαζεο), φπνπ, 

ζπλνπηηθά: «Δρσ απφ ηνλ Ηνχιην 1991 επηζεκάλεη θαη πξνεηδνπνηήζεη, γηα ηηο 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο ησλ 4 δεκάξρσλ . . .Οη 4 δήκαξρνη έθαλαλ ιάζνο 

ηζηνξηθψλ δηαζηάζεσλ θαη ηζηνξηθήο πξννπηηθήο κε ην λα ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΟΤΝ 

ηελ ΑΡΥΖ ηνπ ΔΝΗΑΗΟΤ ΥΧΡΟΤ, αξρή πνπ δηείπε ηε κειέηε ηεο ΑΝΓΖΠ (ηελ 

νπνία επίζεο παξαπέηαμαλ) θαη, ΤΠΟΥΧΡΧΝΣΑ, λα ΔΝΣΑΥΘΟΤΝ ζηε ινγη-

θή ηεο Κπβέξλεζεο θαη λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ ΚΑΣΑΣΜΖΖ θαη παξαρψξεζή 

ηνπ ζε 11 θνξείο. Ζ ππνρψξεζή ηνπο απηή ζα απνηειέζεη πξφθξηκα γηα ηελ 

ηχρε θαη ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ (Διιεληθήο βάζεο, αεξνδξνκίνπ). Ζ απνδνρή 

απφ ηελ Πξσηνβνπιία ησλ 4 δεκάξρσλ ηεο πξφηαζεο ηεο ΚΔΓ, ΑΝΣΗΒΑΗΝΔΗ θη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαθεξχμεηο ηνπο θαη ηελ εμνπζηνδφ-

ηεζε πνπ είραλ απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο, απηέο πνπ έγηλαλ. Τπάξρεη αλνκνιφ-

γεην αίζζεκα ελνρήο, γη απηφ θαη ε απνδνρή απηή, πεξλά ελ θξππηψ θαη 

παξαβχζησ, ρσξίο θακία ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. Οη φξνη ηεο παξαρψξεζεο 

είλαη «ιεφληηνη» θαη γη απηφ απαξάδεθηνη. Σν Κέληξν Κνηλ. Παξ. είλαη, απφ ην 

ζθνπφ ηνπ, εληειψο αθαηάιιειν θαη ζα είλαη παξάλνκν λα δηαρεηξηζηεί ην ρψξν. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έγηλαλ νη ρεηξηζκνί θαη ε ινγηθή πνπ θπξηάξρεζε γηα ην 

ζέκα απηφ, είλαη κηα ηζηνξία ιαζψλ θη ππνρσξήζεσλ. Γη απηφ θαη θαηαςεθίδσ», 

ηα) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ.11495/10796/Φ.313661/12.2.1991 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ.10/2.1.1992 κε ζέκα «Παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηκεκάησλ ηνπ ΒΚ 18 Π 

δεκνζίνπ αθηλήηνπ κεηά ησλ ππαξρφλησλ επί απηψλ θηηζκάησλ» βι.θαη πξηλ). 



 Β.3.- ΔΣΟ 1992: 

 α) ΑΝΓΖΠ ηεο 9.1.1992 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 235/9.1.1992, κε ζπλεκ-

κέλα α1) εηζήγεζε πξνο ην Γ κε ζέκα «Αλάζεζε ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ ζχληαμεο 

πξφηαζεο αμηνπνίεζεο», θαη, α2) εηζήγεζε πξνο ην Γ κε ζέκα «Οξηζκφο δηα-

ρείξηζεο ηεο έθηαζεο ησλ «Βάζεσλ Διιεληθνχ» θαη αλάζεζε ζρεηηθήο αξκνδηφ-

ηεηαο ζην Γηνηθ.πκ. ηεο δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο «Κέληξν Κνηλ.Παξ.», β) 

θείκελν κε «6/30 Αλάζεζε ζηελ ΑΝΓΖΠ ΑΔ ζχληαμεο πξφηαζεο αμηνπνίεζεο 

έθηαζεο ησλ πξψελ Ακεξηθαληθψλ Βάζεσλ πνπ παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε», 

θαη θείκελν ηνπ δεκάξρνπ, κε αηηηνιφγεζε «πνπ έρεη (=ε ΑΝΓΖΠ) θαη ηε γεληθφ-

ηεξε εηθφλα ηεο πεξηνρήο κηα θαη είρε ηηο πξνκειέηεο αμηνπνίεζεο», γ) έγγξαθν 

Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ.4989/26.2.1992, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.  3219/ 

30.3.1992, κε αίηεκα ηε γλσζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε 

αλάζεζε θιπ, δ) πξσηφηππν θείκελν ηνπ άξζξνπ κνπ κε ηίηιν «Γηεκεξίζαλην ηα 

ηκάηηα … απηήο», πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ ΑΤΓΖ ηεο 12.4.1992, ε) αίηεζή κνπ 

ηεο 31.5.1992 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5294/1.6.1992 κε αίηεκα ρνξήγεζε 

ζηνηρείσλ γηα ην πξφγξακκα Demilitarised, θαη, γλσζηνπνίεζε εάλ ππνγξάθηε-

θε ε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ 4 δήκσλ θαη ηεο ΑΝΓΖΠ, θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησ-

ζε λα κνπ ρνξεγεζεί αληίγξαθν απηήο, θαη, απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ 

δεκάξρνπ, ρσξίο εκ/λία θαη αξ.πξ., κε ηελ νπνία κνπ γλσζηνπνηείηαη  ην έγγξα-

θν κε αξ.πξ.3857/20.4.92 πξνο ηε Ννκαξρία, γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο 

Γ 248/90, θαη φηη ε ΑΝΓΖΠ εθδήισζε ελδηαθέξνλ θαη πξνζθέξζεθε λα 

ζπληάμεη ηε κειέηε αμηνπνίεζεο ΑΝΔΤ ρξεκαηηθψλ αληαιιαγκάησλ εθ κέξνπο 

ηνπ Γήκνπ (απφθαζε 287/91), ζη) «χκβαζε εθκίζζσζεο αθαιχπηνπ ρψξνπ 

7.538,5 η.κ. ζηνλ Αλαηνιηθφ Αεξνζηαζκφ ηνπ Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αζελψλ, γηα 

ηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε Δκπνξεπκαηηθνχ ηαζκνχ Δμαγσγψλ», 

ηεο 11.12.1992 κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο LUFTHANSA, ζει.13 θαη 

παξαξηήκαηα, δ) θείκελφ κνπ κε ηίηιν «Υψξνο πξψελ Ακεξηθαληθήο Βάζεο» κε 

ηζηνξηθφ ηεο ζέκαηνο (θάπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή θάπνηνο κνπ ην δήηεζε). 

Β.4.- ΔΣΟ 1993: 



 Αίηεζε Αξ.Θσκ. ηεο 2.1.1992 (νξζφ 1993) πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 40/ 

5.1.1993 κε ππελζχκηζε φηη «θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 23.12.1992 ηνπ Γ 

αλαθνίλσζα ηελ ππνγξαθείζα κεηαμχ ηνπ Διιελ. Γεκνζίνπ θαη ηεο γεξκαληθήο 

Λνπθηράλζα ζχκβαζεο, γηα ηελ ΑΝΔΓΔΡΖ απφ ηελ ηειεπηαία ζην ρψξν . . . . 

εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ 7.500 η.κ αμίαο 550 εθαη. δξρ., θαη κε θαηαβνιή κε-

ληαίνπ κηζζψκαηνο δξαρ.3 εθ. . . . επεζήκαλα .. ηελ αλαπφδξαζηε εμέιημε απηή 

… Οη απφςεηο κνπ γηα ηηο πξνζέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο, νη νπνίεο άξρηζαλ λα 

γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηηο επζχλεο ηεο, έρνπλ δηαηππσζεί θαη επαλάιεςε 

ζην παξειζφλ. αο παξαθαιψ θαη δεηψ λα θέξεηε ζέκα.. ζην Γ…», σο εηζήγε-

ζε ζηε κε αξ.78/5.4.1993 απφθαζε Γ θαη κεη αλαβνιή, ζηε κε αξ.88/11.5.93. 

 Γ.- ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 α) έγγξαθν ηεο 4.12.1991 ηνπ «ΚΚΔ Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα» πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 13972/9.12.1991 γηα εξψηεζε πνπ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο Γ. 

Κσζηφπνπινο, Π. Κνζηψλεο, Γ. Αξαβαλήο, . Κφξαθαο, κε ζπλεκκέλεο ηηο 

απαληήζεηο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 1106395/7146/25.11.1991 θαη Τθ. 

ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 389/27.11.1991, β) ζρέδην εξψηεζεο ηεο 3.2.1992 πνπ 

εηνίκαζα γηα ην ζέκα, γ) εξψηεζε πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ (Βνπιή αξ.πξ.5704/ 

11.2.1992) πνπ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ Α. Λεληάθεο, Γξ. 

Φαξάθνο, Μ. Αλδξνπιάθεο, Μ. Γξεηηάθεο, θαη, απάληεζε ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ.πξ. 618/4.3.1992 κε ζέκα «Υξήζε εγθαηαζηάζεσλ ηεο βάζεο Διιεληθνχ», 

θαη, απάληεζε ζηηο κε αξ.πξ.5704 θαη 5705/11.2.1992 εξσηήζεηο, ηνπ Τπ. 

Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 1022237/917/2.3.1992, δ) εξψηεζε πξνο ην Τπ.Οηθνλν-

κηθψλ, Τπ.ΠΔΥΧΓΔ θαη Τπ.Τγείαο-Πξφλνηαο (Βνπιή αξ.πξ. 5705/11.2.1992) 

ησλ ηδίσλ βνπιεπηψλ γηα ηε λνζνθνκεηαθή κνλάδα 100 θιηλψλ πνπ άθηζαλ νη 

Ακεξηθαλνί θιπ, σο άλσ, θαη, απαληήζεηο ηνπ Τπ. Τγείαο-Πξφλνηαο, κε αξ.πξ. 

Γ3-Γ4α/Φ22/681/21.2.1992 φηη «… ην Ννζνθνκείν ….πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκν-

πνηεζεί ζηνλ Σνκέα Τγείαο, Πξφλνηαο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ καο», θαη, 

ηνπ Τθππ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 619/4.3.1992 γηα ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ε) απάληεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ;; Καξ.εξβίαο 10, άξα Οηθνλνκηθψλ) κε αξ.πξ. 

1010341/105/Α/28.1.1992 ζε εξψηεζε ησλ βνπιεπηψλ ηνπ ΠΑΟΚ Γ. Μπέε, Μ. 



Παπατσάλλνπ, Κ. Κνπινχξε, Ησ. Υαξαιάκπνπο, Νη. Βξεηηνχ, γηα ηε ρξήζε ησλ 

ρψξσλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Γ.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) ζρέδην λφκνπ «Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

λέθνπο θαη πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο», ζει.37, β) αηηηνινγηθή έθζεζε, γηα ηνλ ίδην 

λφκν, γ) πξαθηηθά ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Οηθνλ. Τπνζέζεσλ, ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ, ησλ 26 θαη 27.3.1992 θαη 2.4.1992, δ) ΚΝνΒ 1992/871 κε «Νφκνο 

2052/5.6.1992 Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ λέθνπο … θιπ». 

 Δ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 24.3.1991 Δηνηκε ε κειέηε γηα 

αμηνπνίεζε ηεο Βάζεο Διιεληθνχ, ΑΓΝΧΣΖ (ππνγξαθή ξεπνξηάδ Διέλε 

Καξγάθνπ) ηεο 24.3.1991, Κνξάθηα πάλσ απφ ην Διιεληθφ!, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 

31.3.1991, Αθηέξσκα, Φηιί δσήο απφ 4 δεκάξρνπο, θαη, Γξνζηά ζην λέθνο απφ 

ην ζνχπεξ πάξθν, θαη, ινη ζπκθσλνχλ ..(;),  Ζ ΑΤΓΖ 31.3.1991 Πάξθν ζέινπλ 

ηε βάζε ηνπ Διιεληθνχ νη γχξσ Γήκνη, ηεο 9.6.1991 Οη Βάζεηο θεχγνπλ, εκείο 

κέλνπκε … φρη ζηελ ηζηκεληνπνίεζε, ηεο 29. 6.1991 Ζ Γαιαλφιεπθε αληί ηεο 

αζηεξφεζζαο ζην Διιεληθφ, Αγψλαο γηα λα κελ έξζεη ην ηζηκέλην, ηεο 4.7.1991 

Διπίδεο λα θχγνπλ θαη ηα νκφινγα κεηά ηνπο Ακεξηθαλνχο απφ ην Διιεληθφ, 

ηεο 17.4.1992 φπνπ δεκνζηεχεηαη ΑΡΘΡΟ κνπ κε ηίηιν «Γηεκεξίζαλην ηεο ηκάηηα 

… απηήο», ηεο 8.7.1992 Απνθεληξψλεηαη ε …. νηθνπεδνπνίεζε, ηεο 23.7.1992 

ε ρσκαηεξή ηεο Οιπκπηαθήο κεηαηξάπεθε ην ΚΣΔΟ Διιεληθνχ, ηεο 23.12.92 

Γψξν ζηε Lufthansa ν εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο, ηεο 18.6.1993 Μηα δηακαξ-

ηπξία δεκάξρσλ δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο, Πνίεζε, κνπζηθή θαη ρνξφο, θαη, 

Παξαίηεζε (=απφ αίηεζε αθχξσζεο) γηα ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ζηαζκφ, ΔΝΑ= 

πεξηνδηθφ, Ηνχιηνο 1991, Έμσ ε Κπβέξλεζε απφ ηε Βάζε, ξεπνξηάδ Γηψξγνπ 

Κνληνχ, θσην Μαξηιέλα Καηζίλε κε θσην ραξηψλ, δηαθεκηζηηθψλ, αθηζψλ θαη 

ησλ 4 δεκάξρσλ,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 21.6.1991 Μεηαθνκίδεη ε ξχπαλζε απφ 

ην Διιεληθφ ζηα Μεζφγεηα, ησλ 7.4.1992 Δηο πγείαλ ησλ θνπκπάξσλ…, θαη 

23.4.1992 Ζ κνίξα ηεο ήηαλ γλσζηή, κε βάζε ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΟΤ, ηεο 23.7.1992 

Δλλέα φρη ζην «ηέξαο» απφ κπεηφλ (γηα ην Μαξνχζη), ηεο 23.12.1992 «Βάζε» 

ζηνπο … Γεξκαλνχο, ηεο 19.8.1993 Διιεληθφ: Σν ηειεπηαίν έγθιεκα, θαη, «Δίλαη 

απάηε. Αλ ήζειαλ ζα είραλ θάλεη πάξθα» (ζπλέληεπμε ηνπ Β.Ξ.Γ.),  ΔΠΗΚΑΗΡΑ 



Ηαλνπάξηνο 1992, Οη απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππνπξγψλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θ. 

Καθιακάλε, Φεβξνπάξηνο 1992 Μεηά ηε κνηξαζηά ηεο Βάζεο δίλνληαη Φίρνπια 

ζηνπο Γήκνπο,   ΔΘΝΟ 15.3.1992 Ζ Βάζε θαη νη θιεξνλφκνη ηεο, θαη, Αληί γηα 

έλα πάξθν, έγηλε 10 θνκκάηηα, θαη, Πνηνο παίξλεη, πνην θνκκάηη,  ΣΟ ΒΖΜΑ 

29.3.1992 Νέεο πφιεηο δίπια ζηελ Αζήλα (κε βάζε ην ξεπνξηάδ απηφ έγξαςα 

ηε ζπξξακέλε ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΟΤ ηεο 6.4.1992, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηε 12.4. 

92), ηεο 19.4.1992 Πλεχκνλαο πξαζίλνπ ην Διιεληθφ, Απνδεζκεχεηαη νξηζηηθά 

απφ ηα θηεκαηηθά νκφινγα, ηεο 31.5.1992 Σελ αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ ζηηο 

πξψελ βάζεηο ρξεκαηνδνηεί ε ΔΟΚ, Μεηά ηα δνιάξηα έξρνληαη ηα ECU, 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, Μάηνο-Ηνχληνο 1992, Αεξνδξφκην-Βάζεηο θαη 

«Πξσηνβνπιία ησλ 4 δεκάξρσλ», ησλ επη-Οθηψβξηνο 1997 Αεξνδξφκην 

Διιεληθνχ: Πσινχληαη νηθφπεδα (κνλνζεκαηηθή αθηέξσζε ηνπ θχιινπ), ΔΠΟΥΖ 

ηεο 20.12.1992 Ζ κνηξαζηά ηεο βάζεο ηνπ Διιεληθνχ, θαη, Έλα ζρέδην ζην … 

ξάθη, ηεο 22.12.1992 γηα ηνλ εκπνξεπκαηηθφ ζηαζκφ, ηεο 25.12.1992 Ζ 

Λνπθηράλζα θάλεη πνδαξηθφ, Δπαιεζεχεηαη ε ΔΠΟΥΖ γηα ηε πξψελ Ακεξηθα-

ληθή βάζε, ΣΟ ΠΑΡΟΝ 16.6.93 Πξσηνβνπιία δήκσλ, Πξφγξακκα αλάπηπμεο 

ζηηο πεξηνρέο πνπ ππήξραλ βάζεηο,  ηεο 1.9.1993 Δλψ ε Κπβέξλεζε θξαηάεη 

κπζηηθή ηε ζχκβαζε-κπαλαλίαο, ια φζα ραξίδνπλ ζηνπο Γεξκαλνχο γηα ηελ 

θαηαζθεπή αεξνδξνκίνπ ζηα πάηα,  ΣΤΠΟ ηεο Κπξηαθήο ηεο 1.8.1993 Σα 

κεγάια θέξδε απφ ηα πάηα,  ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ηεο 15.8.1993 πάηα: Δλαο 

πλεχκνλαο πξαζίλνπ πνπ ζα λεθξψζεη, Σν λέν αεξνδξφκην ζα πξνθαιέζεη ηνλ 

πεξαηηέξσ γηγαληηζκφ ηεο Αζήλαο θαη ζα εκπνδίζεη ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα ηεο,  

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 1.9.1993 Διιεληθφ: Πλεχκνλαο πξαζίλνπ θαη φρη κφλν 

…, ΣΑ ΝΔΑ 2.9.1993 Τπνπξγείν ρηίδεη απζαίξεην (= Τπ. Τγείαο, ζηε Βάζε ηνπ 

Διιεληθνχ), ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ επηέκβξηνο 1993, Διιεληθφ: Εήηεκα δσήο.  

«Παξέκβαζε»: θ. 6-7 ΜαηΗνπλ. 1992. 

 

 

 



    Κεθάιαην έλαην 

 Π Δ Ρ Η Ο Υ Ζ    Σ Ρ Α Υ Χ Ν Δ    Α Λ Η Μ Ο Τ 

ΖΜΑΗΑ θαη ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ηεο « πεξηνρήο Σξαρψλσλ». 

   Α.- ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ πνπ δηέπεη ηελ πεξηνρή 

 Α.- ηε κειέηε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, 

πνπ εθπνλήζεθε ην έηνο 1985 κε ηελ επίβιεςε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

ε νπνία κειέηε ΓΠ, απνηέιεζε ην έξεηζκα γηα ηελ έθδνζε ηεο Τ.Α.287/56/ 

12.1.1987 κε ηίηιν «Έγθξηζε ηνπ ΓΠ ηνπ δήκνπ Αιίκνπ» (ΦΔΚ 36 Γ/28.1. 87), 

(βι. πην θάησ) κε ηελ νπνία πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία δψλεο πξνζηαζίαο ηνπ 

αξραηνινγηθνχ θαη κλεκεηαθνχ ρψξνπ, γηα ην επξχηεξν θηήκα, αλαθέξεηαη φηη: 

 «1.- ην θηήκα Γεξνπιάλνπ (= ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο Σξάρσλεο) έρεη εληνπηζηεί λεθξνηαθείν φπνπ βξέζεθαλ 30 

πξσηνγεσκεηξηθνί ηάθνη (11νο αηψλαο π.Υ.). 

 2.- Πάλσ ζην ιφθν φπνπ ππάξρεη ε νηθία Γεξνπιάλνπ, ππάξρνπλ ίρλε 

ηεηρψλ ηνπ 7νπ-8νπ αηψλα π. Υ. Ίζσο πξφθεηηαη γηα ηελ Αθξφπνιε ησλ 

Δπσλπκέσλ (ζεκείσζε δηθή καο: ή ηεο Δπσλχκεηαο, κεγάινπ αηηηθνχ δήκνπ, 

αλήθνληνο ζηελ Δξηρζετδα θπιή). 

 3.- Σειεπηαία αλαηνιηθά ηνπ κνπζείνπ Γεξνπιάλνπ εληνπίζηεθαλ ηα 

εξείπηα ζεκαληηθνχ αξραίνπ ζεάηξνπ κε ηεηξάγσλε νξρήζηξα (ζεκείσζε δηθή 

καο: έλα απφ ηα επηά ζσδφκελα αξραία ζέαηξα ζηελ Αηηηθή). 

 4.- Απφ αλαθνξά ηνπ Γεξνπιάλνπ πξνο ηελ Β‘ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ 

θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, πξνθχπηεη φηη ην ξέκα πνπ δηαζρίδεη ηνπο 

Σξάρσλεο είρε εγθηβσηηζκέλεο ηηο φρζεο. Έξγν ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ. 

 5.- Γεληθά ζε φιν ην ρψξν ηεο δψλεο αλαθέξνληαη απφ παιαηφηεξα αιιά 

εληνπίδνληαη θαη ζήκεξα, ζεκαληηθά αξραηνινγηθά ίρλε. Έρνπλ βξεζεί θαηά 

θαηξνχο αγγεία, επηηχκβηα θιπ. 



 6.- ην ιφθν έμσ απφ ην νρπξσκέλν ηκήκα ηνπ, εληνπίζηεθε θαη 

αλαζθάθεθε παιαηνρξηζηηαληθή βαζηιηθή, ησλ ρξφλσλ ηνπ Ηνπζηηληαλνχ κε 

εληνηρηζκέλα αξραία. 

 7.- Ζ εθθιεζία ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ, ησλ Βπδαληηλψλ ρξφλσλ, 

αιιά επί παιαηφηεξνπ λανχ. Έρεη θεξπρηεί «δηαηεξεηέν κλεκείν» κε ηε κε 

αξηζκφ 2290/477 π.ε./12.2.1972 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη 

Δπηζηεκψλ (ΦΔΚ 134 Β/1972) . . . . . . . . . . . . . . . . . .» (βι. θαη α) Μ.Πεηξνπνπ-

ιάθνπ - Δ.Πεληάδνο, «Αηηηθή – Οηθηζηηθά ζηνηρεία – πξψηε έθζεζε», θαη Γ.Α. 

σηεξίνπ, Δπξεηήξηνλ Μεζαησληθψλ κλεκείσλ ηεο Διιάδνο, Μέξνο Α‘, 1. 

Μεζαησληθά κλεκεία Αηηηθήο Α. Αζελψλ, ελ Αζήλαηο 1927». 

 εκείσζε: βιέπεηε, θαη βηβιίν ηνπ Γήκνπ «ςεηο ηεο ηζηνξίαο». 

 Β.- Δγθξηζέληα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα  θαη άιιεο ξπζκίζεηο.  

α.- Με ηελ απφθαζε πνπ πξνκλεκνλεχηεθε κε αξ. 287/ 56/12.1.1987 

(ΦΔΚ 36 Γ/28.1.87) ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (=Δπάγγεινο Κνπινπκπήο) κε 

ηίηιν «έγθξηζε ηνπ γεληθνχ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ Αηηηθήο», 

νξίζηεθε φηη: «Δγθξίλεηαη ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην ηνπ δήκνπ Αιίκνπ . . . . . 

Κπξίσο ην σο άλσ ζρέδην πεξηιακβάλεη: Α) . . .Β) . . .. Γ) Σε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο θαίλεηαη ζηνπο δχν ράξηεο. . . . . θαη 

εηδηθφηεξα: «Ζ πεξηνρή Σξάρσλεο ζαλ ηνπίν  θαη αξραηνινγηθφο ηφπνο κε ηε 

δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηα κλεκεία θαη ηε δηακφξθσζε 

αξραηνινγηθνχ πάξθνπ, ρψξνπ αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ, κεηά απφ εηδηθή 

κειέηε ηεο πεξηνρήο». 

Με ηε κε αξ. 19658/841/14.4.1983 απφθ. Τπ. ΤΥΟΠ Αλη. Σξίηζε, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 154 Γ/17.5.1983, έγηλε «θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΓΠ 

ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο» (κε δηφξζσζε ζθάικαηνο = 

ζβήζηεθε ην «Αλαηνιηθήο» θη έγηλε «λ. Αηηηθήο», ζην ΦΔΚ 457 Γ/16.8.1984). 

 β.- ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ αηηήζεηο/πξνηάζεηο ηεο ηδηνθηήηξηαο ΜΑΚΡΟ 

Α.Δ., ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Αζήλαο θαη ην ΤΠΔΥΧΓΔ (= Αρηιιέαο Καξακαλιήο), 



πνπ έγηλαλ δεθηέο, εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 80354/ 5315/ 11.8.1992 απφθαζε ηνπ 

Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 945 Γ/21.9.1992) κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην ΓΠ ηνπ 

1987, θαη (κε βάζε ην Π.Γ. απφ 23.2.87 «θαηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ 

γεο/ ΦΔΚ 166Γ/87), νξίζηεθε «ρξήζε πνιενδνκηθνχ θέληξνπ» (γηα ηελ εηδηθφ-

ηεξε έθηαζε ηεο ηδηνθηήηξηαο ΜΑΚΡΟ ΑΔ., κε ζπληειεζηή δφκεζεο 0,8 (ε κφλε 

ρξήζε πνπ επέηξεπε ηελ αλέγεξζε πνιπθαηαζηήκαηνο-ππεξαγνξάο θαιπκέλεο 

επηθάλεηαο 32.000 η.κ. ηνπιάρηζηνλ), δψλε ΜΓ θιπ, παξά ηελ α λ η ί ζ ε η ε  

γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. ηελ απφθαζε απηή ΓΔΝ 

πεξηιακβάλεηαη ΚΑΜΗΑ αλαθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή «Σξάρσλεο», σο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ, θιπ. 

 γ.-Με ηε κε αξηζκφ 101341/8108/30.12.94 ΦΔΚ.24Γ/24.1.1995 απφθαζε 

ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (= Κψζηαο Λαιηψηεο) κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», νξίζηεθε: «Δγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίε-

ζε ηνπ ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ . .κε: . .Β.β.- Σελ επηβνιή ιήςεο κέηξσλ γηα ην ραξα-

θηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο «Σξάρσλεο» σο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ηε δεκηνπξγία 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηα κλεκεία θαη ηε δηακφξθσζε αξραηνινγηθνχ 

πάξθνπ, ρψξνπ αλαςπρήο θαη πεξηπάηνπ». Με ηελ ίδηα απφθαζε ην «Κηήκα 

Σξάρσλεο» αθέζεθε ΔΚΣΟ ηνπ ΓΠ.  Δπηινγή αλεμήγεηε θαη επηβαξπληηθή. 

 δ.- Με ην απφ 13.1.1986 Πνι/θφ Γηάηαγκα, ΦΔΚ 5 Γ/20.1.1986 κε ηίηιν 

«Καζνξηζκφο ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηεο εθηφο ζρε-

δίνπ πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ (Αηηηθήο)», νξίζηεθαλ ηα πην πάλσ ηνπ ηίηινπ. 

 ε.- ΦΔΚ 923 Γ/29.8.2003 κε ΚΤΑ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ θαη ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, γηα 

«Καζνξηζκφ ρψξνπ ππνδνρήο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε πεξηνρή «Σξά-

ρσλεο» ηνπ δήκνπ Αιίκνπ (λ.Αηηηθήο)» (ζην θείκελν= «κεκνλσκέλσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

2004». Ο δήκαξρνο Αι.Αι., ΥΧΡΗ απφθαζε Γ, αιιά θαη ΥΧΡΗ ελεκέξσζε, 

ζπδεηνχζε ή είρε απνδερηεί, ηελ εγθαηάζηαζε ζηνπο Σξάρσλεο, γεπέδνπ 

«Μπάληηκγθηνλ». Δπηπρψο ΓΔΝ έγηλε. (Βι. ΚΑΗ άιια θεθάιαηα). 



 ζη. ΦΔΚ 134 Β/15.2.1972 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε 

αξ. 2290/477 π.ε./2.2.1972 κε ηελ νπνία (πέξαλ ησλ άιισλ) ραξαθηεξίδεηαη 

«σο ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν» θαη ν Η. Ναφο Παλαγίαο, Δηζνδίσλ ηεο Θεν-

ηφθνπ, Σξάρσλεο, Κηήκα Γεξνπιάλνπ. 

 δ.- ΦΔΚ 236Γ/10.4.1990 κε δεκνζηεπκέλε ηελ απφθαζε Τπ.Οηθνλνκηθψλ 

θαη Πνιηηηζκνχ κε αξ. 1024448/1925/0010/5.4.1990 «Αλαγθαζηηθή απαιιν-

ηξίσζε αθηλήηνπ ζηνπο Σξάρσλεο, Α.Καιακάθη… γηα αξραηνινγηθνχο ζθνπνχο». 

ε.- ΦΔΚ 256 ΑΑΠ/2.11.2017 κε απφθαζε Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κε αξ. 

ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΓΗΠΚΑ/ΣΠΚΑΥΜΑΔ/Φ57/447483/295142/11471/3862/30.10. 

2017 γηα ηελ «Κήξπμε-νξηνζέηεζε σο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ πεξηνρήο ησλ 

Γήκσλ Αιίκνπ θαη Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο, Π.Δ. Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ, 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». ηελ πεξηνρή πεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξηνρή Σξάρσλεο, 

θαη εηδηθφηεξα νη πεξηνρέο ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ Δπσλχκνπ/Σξαρψλσλ θαη ηνπ 

Νανχ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ΤΑ γηα θήξπμε θαη νξηνζέηεζε 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Αιίκνπ, ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ-

Αξγπξνχπνιεο, αιιά θαη ηνπ πξψελ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ. Αλαγθαία αίξεζε 

ηεο ζχκβαζεο (2014-2016) γηα ηελ επέλδπζε ηεο LAMDA DEVELOPMENT S.A. 

 ρφιηα: Καηαζέησ φια ηα πην πάλσ ΦΔΚ, θαη ην 166Γ/1987 γηα ηηο «Κα-

ηεγνξίεο θαη πεξηερφκελν ρξήζεσλ γεο», θαη ηξνπνπνηεηηθφ 706Γ/19.12.1990. 

Δπίζεο θαηαζέησ δχν, ζπκπιεξσκαηηθά/ζπλερφκελα κεηαμχ ηνπο ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκαηα ηνπ ΟΡΑ, κε ζθξαγίδα φηη ζπλνδεχνπλ ηελ απφθαζε ηνπ ΦΔΚ 

945Γ/92, πνπ, φπσο πξνθχπηεη, έιαβα κε αίηεζή κνπ ηελ 2.11.1992. 

 Γ. α) ηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνβνπιεπη. Διέγρνπ, απαληψληαο ζε εξψηεζε 

βνπιεπηή (=Φψηε Κνπβέιε, κε αξ.πξ.2579/7.11.1997), κε ηε κε αξ. πξ. ΤΠ.ΠΟ/ 

Γ.Τ./Κ.Δ./60/27.11.97 απάληεζή ηνπ,ν ηφηε Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ (= Δπάγγεινο 

Βεληδέινο), αλαθεξφκελνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Σξάρσλεο, επηζεκαίλεη: «. . . 

έρνπλ απνθαιπθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθέο αξραηφηεηεο νη νπνίεο ρσξίο 

ακθηβνιία αλήθνπλ ζηνλ αξραίν δήκν ηνπ Δπσλχκνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

α) ην ζεκαληηθφ αξραίν ζέαηξν πνπ βξέζεθε ζε νηθφπεδν πξψελ ηδηνθηεζίαο 



Γεξνπιάλνπ θαη ηαπηίδεηαη κε ην ζέαηξν ησλ Δπσλπκέσλ, β) αλαηνιηθά ηνπ 

ζεάηξνπ δηέξρεηαη αξραίνο δξφκνο ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ απνθαιπθζεί, ζε 

δχν αθφκα νηθφπε-δα πνπ αλήθαλ αξρηθά ζην θηήκα Γεξνπιάλνπ . . . .ια απηά 

απνθαιχθζεθαλ θαηά ηηο ζσζηηθέο αλαζθαθέο νηθνπέδσλ ηεο πεξηνρήο. Δίλαη 

ζαθέο φηη φηαλ έλαο εγλσζκέλνο αξραηνινγηθφο ηφπνο νηθνπεδνπνηείηαη 

ε έξεπλα θαη ε πξνζηαζία ηνπ έρνπλ ραξαθηήξα απνζπαζκαηηθφ έσο θαη 

θαηαζηξνθηθφ. ην Κηήκα Σξαρψλσλ δελ έρεη γίλεη πνηέ έσο ηψξα ζπζηεκαηηθή 

αλαζθαθηθή έξεπλα κε απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα, 

παξά ηα ζαθή θαη πνιπάξηζκα ζηνηρεία, λα πξνζδηνξηζηεί ε έθηαζε, ην είδνο θαη 

ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ νηθηζηηθψλ θαη άιισλ  θαηαινίπσλ ηνπ αξραίνπ 

δήκνπ. Ζ νπνηαδήπνηε ινηπφλ νηθνδνκηθή ή άιιε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ θηή-

καηνο δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο . .. . Με ηα δεδνκέλα 

απηά ε αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ  ΤΠ.ΠΟ  δελ ζπκθσλεί κε ηελ έληαμε ηνπ 

θηήκαηνο ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην Πφιεσο ππφ νηαδήπνηε κνξθή θαη ζεζκνζέ-

ηεζε θη εκκέλεη ζην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (φπσο ηειηθά 

πεξηγξάθεηαη ζηελ απφθαζε 101341/8108/30.12.1994–ΦΔΚ Γ‘ 24/1995 ηνπ 

Τπνπξγείνπ ΠΔΥΧΓΔ). ε αληίζεηε πεξίπησζε εθηηκάηαη φηη ζα πιεγνχλ 

αλεπαλφξζσηα ηα κλεκεία θαη ζα ζηεξεζνχκε ηεο δπλαηφηεηαο απνθάιπςεο 

λέσλ ζηνηρείσλ θαη ζπλνιηθήο πξνζηαζίαο ησλ θαηαινίπσλ ηνπ αξραίνπ δήκνπ 

. . .». εκείσζε: ηελ εξψηεζε απάληεζαλ θαη: α1) ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ην κε αξ. 

2721Β/26.11.1997 έγγξαθφ ηνπ, α2) ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο κε ην κε αξ.157/ 

28.11.1997 έγγξαθφ ηνπ, β) έγγξαθν ηεο Β‘ Δθ.Πξντζη.Κιαζζ. Αξρ.Αηηηθήο κε 

αξ.πξ.995 ή 998/15.2.1999 κε ζέκα: «Αξραηφηεηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ» κε αλαθνξά ζην αξραίν ζέαηξν. 

***ΛΟΦΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΌΝΖ ή ΑΓΗΑ ΑΝΝΑ, νδνί Θεζκνθνξίνπ- 

Ζγεζηπχιεο (πεξηνρή παιαηφο Αιηκνο): ην ρέδην Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο 

–ΟΑ γηα ην Διιεληθφ («Δθζεζε ΟΑ pdf»ζει.118 αλαγξάθεηαη: «ε άκεζε 

γεηηλίαζε κε ηηο αξραηφηεηεο ηνπ ξέκαηνο Σξαρψλσλ βξίζθεηαη θαη ν πξφζθαηα 

θεξπγκέλνο σο αξραηνινγηθφο ρψξνο Λφθνο ηεο Αγίαο Αλλαο ή Κνηλσληθήο 

Γηθαηνζχλεο  ηνπ Αιίκνπ (42ε ζπλεδξία ηνπ ΚΑ, 13.12.2011). ην ιφθν θαη ηελ 



πέξημ απηνχ πεξηνρή ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ην θέληξν ηνπ Αξραίνπ 

Γήκνπ Αιηκνχληνο. Δπί ηεο θνξπθήο ηνπ ιφθνπ, πνπ έρεη ππνζηεί εθηεηακέλεο 

παξαβηάζεηο θαηά ην 2ν Παγθφζκην Πφιεκν, αλαζθάθεθε ην 1929 θαη 1936 απφ 

ηνλ W. Wrede ε βαζηιηθή ηνπ Αιηκνχληνο θαη ην νκψλπκν Θεζκνθφξην. ηηο 

πιαγηέο θαη ηηο παξπθέο ηνπ ιφθνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ζεκαληηθά νηθηζηηθά θαη 

ηαθηθά θαηάινηπα, φπσο ιείςαλα ζεάηξνπ κε ηε πξνεδξία ζηε ζέζε ηεο, ιείςα-

λα νηθηψλ θαη κεγάινο ηαθηθφο πεξίβνινο». Βι. Κσλ/λαο Καδά-Παπαγεσξγίνπ, 

ςεηο ηεο Ηζηνξίαο, έθδνζε Γήκνπ Αιίκνπ 2006, ζει.51 γηα ηα πξντζηνξηθά θαη 

ζειίδεο 75 έσο 85 γηα ηα ηζηνξηθά/θιαζηθά ρξφληα. 

 

   Γ Α  Η Κ Ο     Υ Α Ρ Α Κ Σ Ζ Ρ Α  

 Α.-α) έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 1716/5.4.1994 πξνο ην 

Τπ. Γεσξγίαο, ζρεηηθφ κε ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ζην Κηήκα Σξάρσλεο, β) ηξεηο 

ράξηεο ηνπ Γαζαξρείνπ Πεηξαηά, γ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Γηεχζπλ-

ζεο Γαζψλ, κε αξ.πξ. 1539/1.4.1996 πξνο εκέλα, απαληεηηθφ ζε αίηεζή κνπ 

πνπ δελ ζψδεηαη, γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πην πάλσ 1716/94 εγγξάθνπ θαη ησλ 

ραξηψλ,  δ) αίηεζή κνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεηξαηά κε αξ.πξ.7011/28. 

11.2005 κε ηελ νπνία δεηψ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, ε) απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο 

Γελ.Γ/λζεο Γαζψλ κε αξ.πξ. 7011/8.12.2005, πξνο εκέλα, κε ην νπνίν κνπ 

ρνξεγνχλ νξηζκέλα έγγξαθα φια ζεσξεκέλα θαη ζθξαγηζκέλα κε ζηξνγγπιή 

ζθξαγίδα απφ ηε Γ/λζε Γαζψλ, ήηνη: ζη) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ αξρηηέ-

θηνλα κεραληθνχ Νίθνπ Οηθνλφκνπ (θαη Μίιηνπ Φαξκάθε) κε εξγνδφηε ηελ ΑΔ 

ΜΑΚΡΟ θαη ηίηιν κειέηεο «Πεξίθξαμε νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΟ ΑΔ ζηελ 

πεξηνρή Σξάρσλεο Αιίκνπ», έθηαζεο 89.866 η.κ., ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ 

8344/8.11.2002 Πξάμε Υαξαθηεξηζκνχ Γαζάξρε Πεηξαηά, δ) αίηεζε ηεο ΜΑΚΡΟ 

ΑΔ πξνο ηε Γ/λζε Γαζψλ, κε αξ.πξ. 9316/22.12.2000, κε αίηεκα λα πιεξνθν-

ξεζεί εάλ ηα 89.866 η.κ. είλαη δάζνο ή φρη, ε) Έθζεζε απηνςίαο ηεο 7.2.2001 

ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ Αληψλε Αλησλφπνπινπ θαη Γεκήηξε Γηαλλαθφπνπινπ 

ηνπ Γαζαξρείνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 606/9.2.2001, ζηα 89.866 η.κ., ζ) Πξάμε 



Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Πεηξαηά κε α.πξ.7927/19.12.2001, απαληεηηθή 

ζε αίηεζε ηεο ΓΗΟΤΚΑ ΑΔ γηα έθηαζε 8,730 ζηξ., κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

«σο κε δαζηθή ηεο παξ.6α αξ.3 λ. 998/1979», η) ράξηεο πνπ «επηζπλάπηεηαη 

ζηελ ππαξ.7927/19.12.01 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ Γαζάξρε Πεηξαηά» 

   Πξάμε ραξαθηεξηζκνχ κε αξ. 8344/8.11.2002 

Β.- ηβ) Δηζήγεζε απφ 29.10.2002, γηα εθαξκνγή άξζ.14 λ. 998/79, κε αξ.πξ. 

8344/30.10.2002 Γαζαξρείνπ Πεηξαηά, κεηά απφ απηνςία ηεο 7.10.2002 ηνπ 

δαζνιφγνπ Κσλζηαληίλνπ Μπαινγηάλλε, γηα ηα 89,866 ζηξ. κε δηάθνξεο 

επηζεκάλζεηο, ηγ) ράξηεο πνπ «ζπλνδεχεη ηελ θσηνηππία ηεο απφ 29.10.2002 

εηζήγεζήο κνπ» κε ππνγξαθή/ζθξαγίδα «Μπαινγηάλλεο Κσλ/λνο», ηδ.1) Πξάμε 

Υαξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζάξρε Πεηξαηά κε αξ. πξ.8344/8.11.2002 κε ηελ νπνία 

απνθαζίδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο γηα νξηζκέλεο εθηάζεηο, θαη ηδ.2) ε ίδηα πξάμε 

8344/8.11.02 κε αξ.πξ. 933/29.11.2002 ηνπ Γαζνλνκείνπ Πεηξαηά, Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο, ηε) ράξηεο πνπ «επηζπλάπηεηαη ζηελ ππ αξ.8344/02 Πξάμε ραξαθηε-

ξηζκνχ Γαζάξρε Πεηξαηά, κε ραξαθηεξηδφκελε σο ΜΖ δαζηθή έθηαζε 51,716 

ζηξ., θαη «ΓΑΗΚΖ έθηαζε ηεο παξ.2 αξ.3 λ. 998/79» εκβαδνχ 38,150 ζηξεκ., 

ηζη)Αληηξξήζεηο ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 7015/26.3.2003, πξνο Γαζαξρείν Πεηξαηά, 

ελψπηνλ ηεο Α‘ βάζκηαο Δπηηξνπήο Δπηιχζεσλ Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ, ηδ) 

εηζήγεζε ηεο Γ.Σ. Τπεξεζηψλ, πξνο ην Γ.. γηα ηελ απφθαζε 177/31.3.2003 κε 

ζέκα «Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ππ αξ.8344/8.11.2002 Πξάμε ραξαθηεξηζκνχ 

ηνπ Γαζάξρε Πεηξαηά ζηε ζέζε Σξάρσλεο» (αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε κε 

αξ.136/2002 απφθαζε Γ, βι. πην θάησ), ηε) έλζηαζε-αληηξξήζεηο ηεο ΜΑΚΡΟ 

πξνο ηελ Α/ζκηα Δπηηξ.Δπηι.Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ κε αξ.πξ.26/14.2.2003, 

ηζ) έγγξαθν Α‘/ζκηαο Δπηηξ. θιπ, κε αξ.πξ. 5/03/9.2.2006 πξνο ηε ΓΓ Πεξηθ. 

Αηηηθήο θ.α., κε ζπλεκκέλν απφζπαζκα ηεο κε αξ. 6/27.1.2006 ηεο Α/ζκηαο Δπ. 

Δπηι.Γαζηθ.Ακθηζβ., κε ράξηε, κε ηελ νπνία απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη 

αληηξξήζεηο ηνπ Γήκνπ, θαη ηξνπνπνηείηαη ε Πξάμε σο πξνο δηάθνξεο εθηάζεηο, 

θ) ράξηεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 6/2006 απφθαζε, θα) έθεζε ηεο ΜΑΚΡΟ, ελψπηνλ 

ηεο Β/ζκηαο Δπηηξ. θαη θαηά ηεο 6/2006, κε αξ.πξ. 11/18.4.2006, θβ) έγγξαθν 

ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 2593/6.8.2007 πξνο ΜΑΚΡΟ θαινχκελε 



λα απφζρεη απφ ελέξγεηεο ζηηο δαζηθέο εθηάζεηο θιπ,  θγ)έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 27250/21.11.2005 πξνο ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ Πεηξαηά, ππφςε Κ. 

Μπαινγηάλλε, θνηλνπνίεζε ζε Δπηηξνπή Δπηιχζεσλ, κε ην νπνίν δεηνχλ ηα 

έγγξαθα κε βάζε ηα νπνία εθδφζεθε ε πξνζβιεζείζα πξάμε ραξαθηεξηζκνχ, 

ελφςε ηεο ζπδήηεζεο, θε) έγγξαθν ηνπ Γήκνπκε αξ.πξ.27287/21.11.2005 πξνο 

ηε Γ/λζε Γαζψλ, πνπ δεηά πξφζζεηα ζηνηρεία, θδ) λ.998/79 απφ ην Γηαξθή 

Κψδηθα/Ραπηάξρε θιπ, θζη) έθζεζε ειέγρνπ (=ηίηισλ) ηεο 8.7.02 ηνπ δηθεγφξνπ 

Παλαγηψηε Υνξηαξά, γηα ηνπο ηίηινπο ηεο ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΟ ΑΔ,  

 εκείσζε: Γηα ηνπο «ηίηινπο ηδηνθηεζίαο» ηεο ΜΑΚΡΟ, βιέπεηε πην θάησ, 

ζην θεθάιαην γηα ηελ αγσγή ηεο ΜΑΚΡΟ, γηα αλαγλψξηζεο ηεο θπξηφηεηάο ηεο.  

ΣΑ  Π Ρ Ο Ζ Γ Ζ Θ Δ Ν Σ Α  απφ ηε ζέζπηζε ησλ πην πάλσ ΓΠ 

  Έγθξηζε ΓΠ, ΦΔΚ 36 Γ/28.1.1987 

 Μέρξη ΠΡΗΝ απφ ηελ έγθξηζε, ε πεξηνρή Σξάρσλεο θαη θπξίσο ην Κηήκα 

Σξάρσλεο(Γεξνπιάλνπ, φπσο νλνκαηηδφηαλ ηφηε), δελ είρε απαζρνιήζεη ηδηαίηε-

ξα ην Γήκν. Καηά ηε δηαδηθαζία γηα ην ΓΠ, θαηεγνξεκαηηθά θαηαηέζεθε απφ ην 

Γήκν ε άπνςε θαη ζέζε, φηη ην Κηήκα,είλαη αξραηνινγηθφο ρψξνο, θαη σο ηέηνηνο 

ζέιακε λα παξακείλεη. Γηα ηελ ππφινηπε πεξηνρή (φπνπ ππήξραλ βηνηερλίεο, 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θιπ) νξίζηεθε Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ. 

 Κ Ο Π Ζ   Γ Δ Ν Σ Ρ Χ Ν -  Δ Π Η Υ Χ Μ Α ΣΧ  Δ Η  

 ρφιηα: Σν πξψην δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1991, εηδνπνηήζεθα απφ 

ηνλ Κψζηα Ρνπκπέια (παηέξα ηνπ Αλδξέα Ρνπκπέια) ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζην 

Κηήκα θαη θαηνηθνχζε ζηελ νδφ Πιαπνχηα, απέλαληη απφ ην Βαθείν Λπκπεξφ-

πνπινπ (βι.άιιν θεθάιαην), ζηα φξηα Αιίκνπ-Αξγπξνχπνιεο, κε ηελ εγξήγνξζε 

ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, φηη ζην Κηήκα έρεη εγθαηαζηαζεί εξγνιάβνο θαη πξνέβαηλε 

ζε θνπή δέληξσλ θαη εθηεηακέλεο επηρσκαηψζεηο. Σν ίδην βξάδπ, κπήθακε ζην 

Κηήκα (ηνλ γλψξηδαλ ηα ζθπιηά θαη δελ καο θπλήγεζαλ) θαη κνπ ππέδεημε ηνπο 

θνκκέλνπο θνξκνχο θαη ηα ρψκαηα. Σελ επνκέλε θαηέζεζα ηελ «εμαηξεηηθψο 

επείγνπζα» πην θάησ αίηεζε.Ο δήκαξρνο ΒΞΓ απνπζίαδε ζε ππεξεζηαθφ ηαμίδη. 



Ζ ηφηε Γηεπζχληξηα Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, ζηελ νπνία κεηέθεξα απηνπξνζψ-

πσο ην ζψκα ηεο αίηεζεο απφ ην πξσηφθνιιν, ιφγσ ηνπ επείγνληνο θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο πνπ ηεο απέδηδα, ελήξγεζε θαη ακέζσο (πξνθαλψο κεηά απφ 

ζπλελλφεζε κε ην δήκαξρν) απέζηεηιε δχν ππαιιήινπο (ην σηήξε Γάθε, 

ηερλνιφγν γεσπφλν θαη ηνλ Ησάλλε Μαηζαίν Λίβα, δεκνηηθφ αζηπλνκηθφ) γηα απ-

ηνςία. Καη απηήλ, ν εξγνιάβνο ηνπο απνπξνζαλαηφιηζε θαη ηνπο δηαβεβαίσζε 

φηη θακία θνπή δελδξσλ δελ γίλεηαη θαη φηη γηα ηηο επηρσκαηψζεηο έρεη εθδνζεί 

άδεηα ηεο Πνιενδνκίαο. Μφιηο κε ελεκέξσζαλ, ηνπο φξηζα ξαληεβνχ γηα λα ηνπο 

επηδείμσ ηνπο θνξκνχο (ηνπο νπνίνπο είρα ηδεί), έθιεηζα ην γξαθείν, θαη ζε κηα 

ψξα, ζπλαληεζήθακε ζην Κηήκα. Δθεί (αληηπαξέξρνκαη ηηο απεηιέο πνπ εθηνμεχ-

ηεθαλ ελαληίνλ κνπ απφ ηνλ ηέξγην Μπηηζφια) ηνπο ππέδεημα ηνπο θνκκέλνπο 

θνξκνχο (πνπ είραλ ζθεπαζηεί κε ρφξηα, γηα λα κε θαίλνληαη) θαη ηηο επηρσκα-

ηψζεηο. Δπηζεκαίλσ φηη ε Πξσηνβνπιία Πνιηηψλ Αιίκνπ-ΠΠΑ, απφ αθνχζκαηα 

θαη θηλήζεηο πξνζψπσλ, είρε αξρίζεη λα θαηαιαβαίλεη φηη επέξρνληαη θίλδπλνη 

θαη φηη «ζα παηρηνχλ παηρλίδηα» κε ην Κηήκα θαη ηελ επξχηεξε εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρή, θαη επεδείθλπε απμεκέλν ελδηαθέξνλ (βιέπεηε ακέζσο πην θάησ, 

ηειεγξάθεκά ηεο κε ππνγξαθή Νίθνπ Αλαγλψζηνπ θιπ). 

 Έηζη= Α.-: α) ηειεγξάθεκα ΠΠΑ κε ππνγξαθή Νίθνπ Αλαγλψζηνπ ηεο 

21.1.91 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 852/21.1.1991 γηα πιεκκχξα θαη ιάζπε ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν, β) αίηεζή κνπ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΔΠΔΗΓΟΤΑ 10.2.91 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 1789/11.2.91, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε θνπή ησλ δελδξσλ 

θαη νη επηρσκαηψζεηο θαη δεηνχληαη ε ιήςε επεηγφλησλ κέηξσλ θαη άιιεο ελέξ-

γεηεο, θαη, αίηεζε 18.3.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.3394/19.3.1991 φηη ππάξρεη 

θίλδπλνο, πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε Γ, γ)απηνςία ηεο 12.2.91 ησλ πην πάλσ 

(κεηά ηηο ππνδείμεηο κνπ) ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε θνπή πνιιψλ δέλδξσλ, θη 

αλαθέξνληαη χςε επηρσκαηψζεσλ, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.1789/12.2.91 

πξνο ην Γαζαξρείν Πεηξαηά, κε δηαβίβαζε ηεο αίηεζεο, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ. πξ. 1988/12.2.1991 πξνο ην Πνιενδνκηθφ Γξαθείν Αξγπξνχπνιεο, κε δηα-

βίβαζε ηεο αίηεζεο, ζη) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2028/13.2.1991 πξνο ηελ 

Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, γηα ηηο εθηεηακέλεο επηρσκαηψζεηο, δ) έγγξαθν Γήκνπ 



κε αξ.πξ. 2198/20.2.91 πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε δηαβίβαζε αίηεζεο θαη άιισλ 

εγγξάθσλ, ε) ε κε αξ. 31/9.1.91 «άδεηα νηθνδνκήο – εξγαζίεο επηρσκαηψζεσο 

ηκήκαηνο γεπέδνπ» ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ Αξγπξνχπνιεο ζην φλνκα 

Μπηηζφιαο ηέξγηνο ή Πηζηφιαο ηέξγηνο,κε επηζπλεκκέλε «Σερληθή Έθζεζε» 

ηνπ κεραληθνχ Γεκήηξε ηεξγίνπ, ζηελ νπνία ε ζέζε ησλ επηρσκαηψζεσλ είλαη 

εληειψο ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ απ απηέο ζηηο νπνίεο γίλνληαλ, θαη ηξία ηνπνγξαθηθά 

δηαγξάκκαηα Γεθεκβξίνπ 1990 ηνπ κερ/θνχ Γ. ηεξγίνπ, γηα ηηο επηρσκαηψζεηο, 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ άδεηα, ζ) έγγξαθν Πνι.Γξ.Αξγπξ. κε αξ.πξ. 643260/8340/ 

20.2. 1991 πξνο ην ΑΣ Άλσ  Καιακαθίνπ (κε αξ.πξ. 2840/7.3.91 ηνπ Γήκνπ) κε 

ζέκα: «Γηαθνπή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη πξνζεζκία», η) έγγξαθν Ννκαξρίαο 

Πεηξαηά, Γηεχζπλζεο Γαζψλ κε αξ.πξ. 548/26.2.1991 γηα ππνβνιή κήλπζεο γηα 

θνπή δέλδξσλ θαηά Γεξνπιάλνπ Γεκεηξίνπ, ηα) ηειεθσληθφ ζήκα ηεο Β‘ Δθνξ. 

Πξντζη. θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ κε αξ.πξ. 825/1804/21.2.1991 (κε αξ. πξ. 

5867/16.5.91 ηνπ Γήκνπ), πξνο ην ΑΣ Αιίκνπ γηα άκεζε δηαθνπή εξγαζηψλ κε 

ππνγξαθή Βαζίιεηνο Υ. Πεηξάθνο, ηβ) έγγξαθν Πνι.Γξ.Αξγ. κε αξ.πξ. 642777/ 

953/24.4. 1991 πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ.5195/2.5.1991 (θαη θνηλνπνίεζε ζε 

κέλα) «Δπηρσκαηψζεηο ζην Κηήκα Γεξνπιάλνπ ζην Καιακάθη», κε δηαπίζησζε 

φηη νη επηρσκαηψζεηο γίλνληαλ ζε δηαθνξεηηθή ζεζε θιπ, ηγ) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ. πξ. 5561/9.5.91 πξνο ΔΤΓΑΠ γηα ρνξήγεζε δηαγξάκκαηνο κε νξηνζέηεζε 

ηνπ ξέκαηνο θιπ, ηδ) έγγξαθν θαηεπείγνλ ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 5564/9.5.91 

πξνο Γ/λζε Πνιενδνκίαο Πεηξαηά, γηα αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα 6 

κήλεο ζην Κηήκα, ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.5563/9.5.1991 πξνο Πνι.Γξ. 

Αξγ. κε ζχλαςε ηεο 64/ 1991 απφθαζεο Γ θιπ, γηα ηηο επηρσκαηψζεηο θιπ., 

ηζη) αίηεζε κνπ 28.8.91 ζε Γήκν κε αξ.πξ.9879/3.9.1991 γηα ζχληαμε κειέηεο.  

 Β.- ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: α) εξψηεζε ησλ βνπιεπηψλ Αλδξ. 

Λεληάθε, Κψζηα Ρήγα, Νίθνπ Γαιαλνχ, κε αξ.πξ. 461/20.6.1991, β) έγγξαθν- 

απάληεζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ η. Μάλνπ, κε αξ.πξ. 4, 58/26.6.1991 ζηνπο πην πάλσ 

θαη Α.θπιάθν, Θ.Παθίιε (νη νπνίνη πξνθαλψο είραλ ππνβάιεη δηθή ηνπο 

εξψηεζε), γ) απάληεζε Τπ. Γεσξγίαο κε αξ.πξ.321317/2920/ 17.7.1991 ζηελ 

461/91 εξψηεζε ησλ ηξηψλ πξψησλ, κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ.75691/ 3860/ 



4.7.1991 έγγξαθν φηη νη εθηάζεηο ηνπ ΓΠ Αιίκνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνπο λφκνπο 

πεξί δαζψλ, δ) απάληεζε Τπ.Βηνκ.-Δλέξ-Σερλνινγίαο κε αξ.πξ. 17484/31.7. 

1991 πξνο ηνπο ηξείο, φηη δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Απξίιηνο 1991, κε ηίηιν «Σν ιηγν-

ζην πξάζηλν βνξά εξγνιάβνπ» κε ηελ εηζήγεζή κνπ γηα ηελ 64/1991 απφθαζε 

ηνπ Γ.., θαη ηε κήλπζε ηνπ Γήκνπ θαηά ηέξγηνπ Μπηηζφια ή Πηζηφια.  

 Γ.- ΜΖΝΤΔΗ: α) έγγξαθν Γαζαξρείνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 548/26.2.91 

(κε αξ.πξ.2792/6.3.91 Γήκνπ) γηα ππνβνιή κήλπζεο θαηά Γεκ. Γεξνπιάλνπ, β) 

κήλπζε ηνπ Γήκνπ κε ΑΒΜ= Β91-1151/29.3.1991 θαηά ηεξγίνπ Μπηηζφια θιπ. 

Με βάζε ζεκείσζε πνπ έρσ ζην θάθειν δηθάζηεθε ζην Γ΄Μνλ.Πιεκ. Αζ., κε 

βάζε ην λ.1337/83, θαη κε ηελ 84172/11.6.1993 απφθαζε ηνπ επηβιήζεθε πνηλή 

θπιάθηζεο 10 κελψλ, ε έθεζε λα έρεη αλαζηαιηηθή δχλακε, θη αζθήζεθε έθεζε, 

γ) θιήζε κάξηπξα πξνο εκέλα γηα 11.6.93, δ) θιήζε κάξηπξα πξνο εκέλα γηα ην 

Γ‘ Σξηκ.Πι.Αζ. γηα εθδίθαζε ηεο έθεζεο ηελ 31.1.1995, κε ηε ζεκείσζε: «Με ην 

άξζξν 1 παξ.12 ηνπ λ. 2207/1994 (Γ. Κνπβειάθε, Τπ.Γηθαηνζχλεο) ην αδίθεκα 

απηφ κεηεηξάπε ζε πηαίζκα, ην νπνίν ήδε είρε παξαγξαθεί. Ο Δηζαγγειέαο είπε 

ζηνλ Μπηηζφια: «Πήγαηλε, ζε αζψσζε ν λφκνο», ε) Αλαθνξά-αίηεζή κνπ ηεο 

2.2.1995 πξνο ην Πξντζηάκελν ηεο Δηζαγγειίαο Πι/θψλ Αζελψλ, κε ζεκείσζε  

φηη θαηαηέζεθε ηελ 3.2.1995) κε ηελ νπνία δηαηππψλσ ηελ άπνςε φηη έζθαιε ν 

Δηζαγγ. πνπ πξφηεηλε ηελ αζψσζε, θαηά ηελ εξκελεία ηνπ λφκνπ, κε ηελ εθεί 

αλαθεξφκελε επηρεηξεκαηνινγία θιπ, ε νπνία δελ έγηλε δεθηή, ζη) εθεκεξίδα 

ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 24.4.1991 «κήλπζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζε αξρηηέθηνλα». 

  Δ.- ΑΠΟΦΑΖ Γ  64/1.4.1991:  

α) αίηεζή κνπ 18.3.1991 πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 3394/19.3.1991 λα ζπδεηεζεί 

ζην Γ ζέκα «Κηήκα Σξάρσλεο – απεηινχκελνη θίλδπλνη, πξννπηηθέο, ιεπηέα 

κέηξα, ελεκέξσζε ησλ Αιηκησηψλ», β) απφθαζε Γ 64/1.4.1991 κε ίδην ζέκα, 

θαη εηζήγεζή κνπ, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη θαηά πιεηνςεθία (θαηαςήθηζε 

Θενθ. Καηνπθφπνπινο), ε αλάζεζε ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΖ (πνπ πξνβιεπφηαλ 

ζην ΓΠ 1987), ε αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ 



Κηήκαηνο σο «πξνζηαηεπφκελν ηνπίν» θαη ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ σο 

«πξνζηαηεπφκελα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ» (ζεκ= νη πξνηαζέληεο απφ εκέλα ραξα-

θηεξηζκνί/νξνινγία είλαη ηνπ λφκνπ 1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο), γ) πξαθηηθά Γ ηεο 1.4.91 γηα ην πην πάλσ ζέκα, δ) απφθαζε 

Γ 102/29.4.91 κε «ηξνπνπνίεζε Σερλ. Πξνγξάκκαηνο» θαη εγγξαθή πίζησζεο 

3 εθαη. δξαρκψλ γηα «Δηδηθή κειέηε πνιενδνκηθήο αμηνπνίεζεο πεξηνρήο 

Σξαρψλσλ», ε) αηηήζεηο κνπ  ησλ 4.7.1991 θαη 28.8.91 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

7937/4.7.1991 θαη 9879/ 3.9.1991 κε ππφκλεζε γηα ηε χληαμε Μειέηεο, θαη, 

«ηνπνζέηεζε Αξ.Θ. ζηε Γ.Δ. 9.10.1992 κε ζέκα: «Αλάζεζε εθπφλεζεο 

πεξηβαιινληηθήο κειέηεο γηα Κηήκα Σξάρσλεο», ζη)εηζήγεζε γηα «ηξνπνπνίεζε 

Σερλ. Πξνγξ.–Μεηψλεηαη απφ 3 εθ. ζε 1,2 εθ.δξ. ε πίζησζε ηεο κειέηεο . . 

Σξαρψλσλ», δ) πξαθηηθά 12.9.1991 γηα ηε κείσζε,  

 

 Σξνπνπνίεζε ΓΠ, ΦΔΚ 945 Γ/21.9.1992 ππέξ ΜΑΚΡΟ 

 Α.- α) Πξαθηηθά Γ 12.11.91, αλαθνξά δεκάξρνπ ΒΞΓ γηα πιεξνθνξίεο 

έληαμεο ζην ζρέδην ηνπ Κηήκαηνο, θαη απάληεζε Αξ.Θ. γηα επζχλεο θαζπζηεξή-

ζεσλ, β) Δηζήγεζε 28.11.1991 ζηελ Δθη.Δπηηξ.ΟΡΑ, κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ» κε αλαθνξά ζηε κε αξ.πξ. 5124/17.9.1991 αίηεζε ηεο 

ΜΑΚΡΟ, γ) Απφθαζε ΟΡΑ 2.12.1991 κε πνιενδνκηθφ θέληξν θιπ, ζπλνδεχε-

ηαη απφ ράξηε ηεο πεξηνρήο, δ) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 354/15.1.1992 πξνο 

ην Γήκν Αιίκνπ (κε αξ.πξ. 1240/6.2.1992), Β‘ Δθνξεία Πξντζη.+ Κιαζ. Αξρ., 

Τπ. Γεσξγίαο, ε) αίηεζε ΜΑΚΡΟ 14.2.1992, πξνο Γήκν κε αξ.πξ.1664/17.2.92 

κε ζέκα «Σξνπ. ΓΠ Γ.Αιίκνπ» θαη αλαθνξά ζην 354/92, ζη) έγγξαθν Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 1578/14.2.1992, πξνο ΟΡΑ «πεξί ηξνπνπνίεζεο ΓΠ» γηα νξηζκφ 

ππαιιήινπ, γηα ζπλελλνήζεηο, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2098/22.2.1992 κε 

επηζηξνθή πηλαθίδαο (=δηαγξάκκαηνο), ε) έγγξαθν Γήκνπ, ρ.ρ., ρσξίο Τπεξε-

ζία, ρσξίο ππνγξαθή, ηεο 26.3.1992 πξνο ηνλ ΟΡΑ κε απφςεηο δεκάξρνπ θαη 

δηαθσλία γηα ηξνπνπνίεζε, ζ) Δηζήγεζε Σ.Τ. πξνο ην Γ γηα ηελ απφθαζε 95/ 

14.5.1992, η) απφθαζε Γ 95/14.5.1992 κε ΟΜΟΦΧΝΖ ΓΗΑΦΧΝΗΑ γηα ηηο πξν-



ηεηλφκελεο ιχζεηο, ηα) πξαθηηθά 14.5.1992 γηα ην ζέκα ζ.15-40, ηβ) Δηζήγεζε 

25.5.1992 πξνο ηελ Δ.Δ. ΟΡΑ, κε εηζήγεζε γηα πξνψζεζε, ηγ) απφθαζε ηεο 

28.5.1992 ΟΡΑ, ηελ πξνψζεζε φπσο απνθαζίζηεθε ηελ 2.12.1991, ηδ) αίηεζε 

κνπ 2.6.1992 πξνο ηνλ ΟΡΑ κε αξ.πξ. 4251/24.6.1992 γηα ρνξήγεζε αληηγξά-

θσλ θαη απαληεηηθφ έγγξαθν κε αξ.πξ.4251/24.6.92, ηε) αίηεζή κνπ 12.6.1992 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 5959/17.6.1992 γηα ΑΜΔΖ ζχγθιεζε ΑΝΟΗΥΣΟΤ Γ, κε 

ζπκκεηνρή θνξέσλ θιπ, γηα αλαηξνπή ηεο απφθαζεο, ηζη) αίηεζή κνπ 18.6.92 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ.5997/18.6.92 γηα λα παξίζηακαη ζηηο ζπλαληήζεηο θνξέσλ 

θαη θνκκάησλ, ηδ) πξφζθιεζε 18.6.1992 ηνπ Γήκνπ, πξνο ηνπο Σνπηθνχο Φν-

ξείο, γηα ελεκέξσζε-ζπδήηεζε ηελ 22.6.92 θαη άιιν γηα 23.6.92 (κε ζεκείσζε 

φηη αλαβιήζεθε γηα 25.6.92), ηε) αίηεζή κνπ 23.6.92 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.6261/ 

24.6.92 γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ηζ) Δηζήγεζε Σ.Τ. 23.6.92 πξνο ΓΔ, γηα 

αλάζεζε εξγαζηψλ θαη εχξεζε θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ γηα ην Κηήκα θιπ, θ) 

απφθαζε Γ 156/6.7.1992 κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ην Κηήκα Σξάρσλεο – πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επη-

ρεηξνχκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ θαη παξαπέξα ελέξγεηεο»= απαηηεί ηε κε ηξν-

πνπνίεζε ηνπ ΓΠ, ηε κε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπνπξγφ θιπ. Σέζεθε δήηεκα γηα 

«επαλαβεβαίσζε ηεο ζέιεζεο γηα αλάζεζε ζχληαμεο ησλ κειεηψλ ηεο 64/91» 

(ηελ είρα ππνβάιεη εγψ,  ιφγσ ησλ κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ!!), θαη ςήθηζαλ 

ΤΠΔΡ 6 (νη ηεο κεηνςεθίαο), θαη  Α Π Ο Υ Ζ  9 (νη ηεο πιεηνςεθίαο, δηφηη 

ππάξρεη ε 64/91) !!. Ζ ζπλεδξίαζε ΔΓΗΝΔ ΓΖΜΟΗΑ ζην ζέαηξν Μαίξε Αξψλε, 

έζησ θαη αλ ηππηθά γξάθηεθε φηη έγηλε ζην Γεκ.θαηάζηεκα, θα) έγγξαθν Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 7392/20.7.1992 πξνο ηε Ννκαξρία, γηα δηαβίβαζε ηεο απφθαζεο, θβ) 

πξαθηηθά Γ 6.7.1992 γηα ην ζέκα, θγ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6844/6.7.1992 

πξνο ηνλ ΟΡΑ γηα ρνξήγεζε εγγξάθσλ, θδ) έγγξαθν 17.7.92 ηνπ δηθεγνξηθνχ 

γξαθείνπ Κ.Β.Δ. θαη Γ. Λακπαδάξηνπ, πξνο ΓΓ ΤΠΔΥΧΓΔ Β. Κνξθνιφπνπιν, 

κε ζέκα «Γελ. Πνι. ρ. Αιίκνπ», θαη κε ΑΗΣΖΜΑ λα ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΘΔΗ Εψλε 

Αγνξάο πληειεζηή Γφκεζεο – ΕΑ», κε ζεκείσζε: «θ. Γηαλληθνπνχινπ, Να 

εηζαρζεί ην ζέκα ζηελ έθη(=αθηε) επηηξνπή ηεο Πέκπηεο 23.7. Σν θξίλσ εχινγν 

ζαλ ηνπνζέηεζε», ππνγξαθή, εκεξνκελία 20.7.(92), θε) Δηζήγεζε 21.7.1992 

πξνο ηελ Δ.Δ. ΟΡΑ, γηα ζπκπεξίιεςε ΕΑ θι, θζη) απφθαζε 23.7.92 ΟΡΑ 



γηα ην ζέκα κε ζπκπιήξσζε ΕΑ θιπ, θδ) Δηζήγεζή κνπ ζηε πξψηε ζπλεδξία-

ζε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα ηελ 21.7.1992, θαη, ζπλδεδεκέλν ρεηξφγξαθν κλεκφ-

ληφ κνπ γηα ζπλάληεζε κε θ.Κχπξην (ζχκβνπιν ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ), θε) πξαθηηθά 

«χζθεςεο Δπηηξνπήο Αγψλα γηα ην Κηήκα Σξαρσλεο»ηεο 28.7.1992, θζ) 

ηνπνζέηεζή κνπ θαη απηήλ, ι) Γειηίν Σχπνπ (ηνπ Γήκνπ), ρ.ρ. θαη κε ζεκείσζε: 

«Γηαηί δελ θαηνλνκάδεηαη ε ΜΑΚΡΟ», δελ γλσξίδσ εάλ ηειηθά εθδφζεθε, ια) 

έγγξαθν κε αξ.πξ. 8799/11.9.1992 πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ Αρ. Καξακαλιή, θαη 

θ. Κχπξην, ζχκβνπιν ζην γξαθείν Τπνπξγνχ, ΚΟΗΝΟ ησλ δεκάξρνπ Αιίκνπ 

ΒΞΓ θαη δεκάξρνπ Αξγπξνχπνιεο Γεκ. Δπζηαζηάδε γηα απφιπηε άξλεζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο θιπ, ιβ) ζρέδην θαηαγγειίαο (ηεο Πξση.Πνι.Αι), ηνπ Οθησβξίνπ 

1992, κε ζεκείσζε «δελ έγηλε πνηέ» (πξνθαλψο ειιείςεη ρξεκάησλ), ιγ) 

πξφζθιεζε Γήκνπ κε αξ. πξ. 9667/6.10.1992 ζηα κέιε ηεο Γεκ.Δπ. γηα ηελ 

9.10.1992, κε ζέκα «πδήηεζε γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο πεξηβαιινληηθήο 

κειέηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο». ΔΝΧ ε ηξνπνπνίεζε ΖΓΖ είρε δεκνζηεπηεί ζην 

ΦΔΚ 945Γ ηελ 21.9.92 !!, θαη παξά ηηο πξνεγεζείζεο, γηα 19 κήλεο,  πνιιέο 

δηακαξηπξίεο κνπ !! δελ ζπδεηηφηαλ, ιδ) ηνπνζέηεζή κνπ ζηε Γεκ.Δπ. 9.10.92 

κε δηακαξηπξία θαη απνγνήηεπζή κνπ γηα ηηο «ππνλνκεπκέλεο πξνζπάζεηεο», 

ιε) αίηεζε πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.10499/ 26.10.1992, ησλ Αξ. Θσκ., Μηρ. 

Γηγαιάθε, Γεκ. Σδψηδνπ, Λεσλ. Ξεπνπιηά, Νίθνπ Αλαγλψζηνπ, Αλδξέα 

Καλειιφπνπινπ, ηεθ. Γηακαληή, γηα άκεζε ζχγθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα, 

ιζη) έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ κε αξ.πξ. 6164/21.10.92 πξνο Γήκν, κε αξ.πξ. 

10367/21.10.1992, ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, ιδ) αίηεζή κνπ 13.10.1992 πξνο ηνλ 

ΟΡΑ κε αξ.πξ. 6427/19.10.1992 (θαη ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.91116/19.10.92) κε 

ηελ νπνία δεηνχληαη αληίγξαθα, ιε) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.6427/22.12.92 πξνο 

Αξ.Θσκ. κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ιζ) αίηεζή κνπ 2.1.1993 πξνο Γήκν κε 

αξ.πξ.42/ 5.1.1993 γηα ζχληαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, θαη απφ 4.3.1993 

κε αξ.πξ. 2402/8.3.1993 γηα ηνλ ίδην ιφγν,  κ) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ. πξ. 

1783/26.3.1993 πξνο ην Γξαθ.Τπνπξ. ΠΔΥΧΓΔ, θαη ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ζηνλ 

Δμσξατζηηθφ Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν Σξαρψλσλ Αιίκνπ Ζ Εσνδφρνο Πεγή, κε 

ζέκα ηελ «Σξνπνπνίεζε ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ», κ) Αλαθνίλσζε, ρ.ρ., Γήκσλ 

Αιίκνπ θαη Αξγπξνχπνιεο, πξνο ηνπο πνιίηεο ηνπ Αιίκνπ θαη Αξγπξνχπνιεο, 



γηα ζπλέρηζε ηνπ αγψλα γηα αλαηξνπή ηεο απφθαζεο 1992, κε (κε ηεζεηκέλεο) 

ππνγξαθέο «ε επηηξνπή αγψλα» θαη «νη δήκαξρνη Αιίκνπ-Αξγπξνχπνιεο» (θαη 

ζεκείσζε: Γελ εζηάιε. Γηαηί δεηήζακε λα ην ζπληάμεη εθ λένπ θαη λα ππνγξάςεη 

ε πλη. Δπ. θαη φρη νη δήκαξρνη»), κα) αίηεζή κνπ ηεο 7.7.1994 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ.9349/8.7.1994 γηα παξνρή ζηνηρείσλ γηα ην Κηήκα Σξάρσλεο. 

 Β.- «ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, Γ/λζε Σερλ. Τπεξεζηψλ, Μάηνο 1992, πξφηαζε 

γηα «Πνιενδνκηθή Μειέηε πεξηνρήο Σξαρψλσλ», κε θείκελν «Σερληθήο Έθζε-

ζεο» θαη Σνπνγξαθηθά κε πξνβιεπφκελνπο Κνηλ.Υψξνπο, εηζθνξά γεο θιπ. 

πληάρζεθε απφ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν Γ.Δ.(Γεπηεξνβ. Δθπαίδεπζεο). Γελ 

δειψζεθε πνηέ εάλ θαηαηέζεθε ζε θάπνηα Τπεξεζία (π.ρ.ΟΡΑ θιπ). Υξεζηκν-

πνηήζεθε δεκφζηα, σο αληηζηάζκηζκα, φηη (ηάρα) «έρνπκε ζπληάμεη κειέηε», 

ιφγσ ησλ αδηθαηνιφγεησλ θαζπζηεξήζεσλ γηα ηε ζχληαμε ηεο ΚΑΝΟΝΗΚΖ 

κειέηεο πνπ είρε απνθαζηζηεί κε ηελ απφθαζε 64/91 θη άιισλ, θαη ε νπνία, θαη 

ηνη απνθαζηζκέλε,  ΓΔΝ δηλφηαλ εληνιή λα ζπληαρζεί. 

Γ.- ΑΠΟΦΑΔΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ Σ.Α. (πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 

ΦΔΚ): α) νκφθσλε απφθαζε 61/30.6.92 ηεο ΣΔΓΚΝΑ (πξφεδξνο Γ. Δπζηαζηά-

δεο) κε, εθηφο ΖΓ= έθηαθην, ζέκα «Σξνπ/ζε ΓΠ Γ.Αι. ζην Κηήκα Σξάρσλεο», 

κε δηαηππψζεηο «ΑΠΑΗΣΔΗ ηε ΜΖ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Αιίκνπ, παξακνλή σο 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ζπκπαξάζηαζε θιπ, β) νκφθσλε απφθαζε 195/2.7.92 

ηνπ Γ.. ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, γηα ην ίδην ζέκα, θαη κε ίδηα αηηήκαηα. 

 Γ.- ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ ΦΟΡΔΧΝ: α) Τπ.Πνιηηηζκνχ, Β‘ Δθνξ.Πξντζηνξ. 

θαη Κιαζ.Αξραηνηήησλ (ζπληάθηξηα θαη εηζεγήηξηα Κα Νηίλα Καδά) κε αξ.πξ. 

440/17.7.1992, πξνο ηνλ ΟΡΑ ζε απάληεζε ηνπ 354/92 εγγξάθνπ ηνπ, κε 

ζθνδξή δηαθσλία γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ απφ αξραηνινγηθφ πάξθν (ππνγξα-

θή Β.Πεηξάθνο), β) έγγξαθν Σερλ. Δπηκ. Διιάδνο-ΣΔΔ κε αξ. πξ.15559/31.7. 

92 πξνο ηνλ Τθ.ΠΔΥΧΓΔ Υξ. Καηζηγηάλλε, κεηά απφ ελεκέξσζε Γήκνπ καο 

(κε αξ.πξ. 7940/7.8.1992) κε ζθνδξή δηαθσλία, γ) έγγξαθν πιιφγνπ Διιήλσλ 

Αξραηνιφγσλ κε αξ.πξ. 575/23.11.1992, πξνο ηνλ ΟΡΑ θαη ηα Τπνπξγεία, 

θνηλνπνίεζε ζην Γήκν καο, κε αξ.πξ.12362/8.12.1992, κε ζθνδξή δηαθσλία, δ) 



έγγξαθν Τπ.Πνιηη. κε αξ.πξ. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/ΦΟ2/53976/ 2678/30.11.1992, 

πξνο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, ΟΡΑ θιπ, θνηλνπ.Γήκν καο κε αξ.πξ. 265/11.1.1993 κε 

αληίζεζε ζηελ ηξνπνπνίεζε. 

 Δ.- ΝΟΜΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ: α) ΓΖΜΟ:αίηεζε αθχξσζεο ζην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο κε αξ.θαη. 7239/92 θαη αίηεζε αλαζηνιήο κε αξ.θαη.7245/1992 

θαηά ηεο απφθαζεο 80354/5315/11.8.1992. εκείσζε γηα δηθάζηκε 17.11.1993, 

αλαβνιή γηα 11.5.1994, β) απφθαζε 5449/12.6.1995 ηΔ, κε ηελ νπνία θξίζε-

θε θαηαξγεκέλε ε δίθε, δηφηη είρε δεκνζηεπηεί ζην ΦΔΚ ε ηξνπνπνηεηηθή απφθα-

ζε ηνπ ΓΠ, ηνπ Κ.Λαιηψηε, γ) ΦΧΝΖ Αιίκνπ, Γεθέκβξηνο 1992, Με δεκαξρηα-

θέο ηπκπαλνθξνπζίεο ε ππνβνιή ζην ηΔ ηεο πξνζθπγήο γηα Σξάρσλεο. 

 Σ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Αχγνπζηνο 1992, «Σν Κηήκα 

Γεξνπιάλνπ ζε επηρεηξεκαηίεο», ΑΤΓΖ 12.2.1991, δεκνζίεπζε επηζηνιήο δηα-

καξηπξίαο Αξ.Θ. θαη Πάλνπ Καξαηδά, δεκ.ζπκβ. Αξγπξνχπνιεο, ηεο 11.2.1991 

γηα ηελ θνπή ησλ δέλδξσλ θαη επηρσκαηψζεσλ, 1.8.1992 «100 ζηξέκκαηα 

πξάζηλν θαη αξραία ζπζία ζηα πνιπθαηαζηήκαηα», γ) ΔΠΟΥΖ 28.4.1991 «Βνξά 

ζηνπο κεζίηεο ην θηήκα Γεξνπιάλνπ», ΣΑ ΝΔΑ 1.8.1992 «Με 2,9 δηο. έζαςαλ 

ηνπο Δπσλπκείο», ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 1.8.1992 «ρη ηζηκέλην ζηνπο Σξάρσλεο», 

ΡΗΕΟΠΑΣΖ 1.8.1992 «Πνχιεζαλ ηελ αθξφπνιε ηεο αξραίαο Δπσλχκεηαο», 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.11.1992 «Υηίδνπλ πάλσ ζηα αξραία», ΝΗΚΖ 27.11.1992 

Παξαδίδνπλ αξραηνινγηθή πεξηνρή ζε εξγνιάβνπο νηθνδνκψλ», ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 

27.11.1992 Οηθφπεδα πάλσ ζε αξραία παξά ηηο αληηξξήζεηο, ΔΛΔΤΘ. ΣΤΠΟ 

27.11.1992 Οη αξραηνιφγνη δηακαξηχξνληαη, ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 27.11.1992 Σν 

Κηήκα Γεξνπιάλνπ, ΛΟΓΟ 27.11.92 Καηαζηξέθνπλ αξραηνινγηθφ ηφπν ζηνλ 

Αιηκν – Αληηδξνχλ Γήκνο θαη θάηνηθνη, ΒΖΜΑ 26.7.1992 Φαλαηηθφο νηθνιφγνο ν 

θ. Γεληθφο (= δηεπζπληήο ΜΑΚΡΟ), 25.12.1992 Έκπνξνη ελαληίνλ ΜΑΚΡΟ κε 

δηαηηεηή ηελ Δθνξία, (άγλσζηε) Ηαλ.-Φεβξ.92 Σα αξραία ζην ρψξν ηεο πξψελ 

Ακεξ.Βάζεο, Κηεκαηηθά νκφινγα ζε αδφκεηε δψλε (πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο). 

 

 



   Σξνπνπνίεζε ΓΠ, ΦΔΚ 24Γ/24.1.1995 

 α) αίηεζή κνπ 4.3.1993 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.2402/8.3.93, κε απάληεζε 

ζην Γήκαξρν πνπ είρε πεί φηη «δελ είλαη μεθαζαξηζκέλα ηα πξάγκαηα σο πξνο 

ηε κειέηε» αθνχ ν λ.1650/1986 θαη ε ΚΤΑ είλαη μεθάζαξα, δεηψ ζπδήηεζε ζην 

Γ, α.1) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 11655/8.11.1993 πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ 

κε δηάθνξα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Σξάρσλεο, β) 

έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 7023/15.11.1993 κε ηίηιν «ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα» 

θαη ζέκα: Αηηήκαηα ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, γ) εηζήγεζε ΣΤ ζην Γ γηα ηελ απφθαζε 

313/1.12.1993, κε ζέκα «ηξνπνπνίεζε Σερλ.Πξνγξ. 1993» κε 5. χληαμε Πεξη-

βαιινληηθήο Μειέηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο, 1.500.000 δξαρ. «θαηαξγείηαη», δ) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 13282/15.12.1993 πξνο ηνλ ΟΡΑ, κε ζέκα: Σξνπν-

πνίεζε ΓΠ Γήκνπ Αιίκνπ, κε αίηεκα ηελ αθχξσζε ηνπ ΦΔΚ 945, ε) πξφηαζή 

κνπ ηεο 25.12.1993 (νινθιεξψζεθε αλήκεξα ηα Υξηζηνχγελλα !!) κε ηίηιν 

«Δπηινγή πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε, γηα ην Κηήκα 

Σξάρσλεο» Τπ.Απ. 69269/ 5387/1990 ΦΔΚ Β 678/25.10.1990)» ηελ νπνία 

ζπλέηαμα γηα λα απνηειέζεη «νδεγφ» (κπνχζνπια ή βνήζεκα) γηα ηηο Τπεξ. ηνπ 

Γήκνπ καο, γηα ηε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, ζη) ΚΤΑ 69269/5387/ ΦΔΚ 678Β/ 

25.10.1990, θαη, λφκνο 1650/1986 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζηνλ 

νπνίν (θαη βηβιηνγξαθία) βαζίζηεθε ε πην πάλσ «επηινγή», θαη, ζρέδην απφθα-

ζεο, ρ.ρ. γηα αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο ηνπ Γ επί απφθαζεο ΟΡΑ, έσο φηνπ 

δηεπθξηληζηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα (δελ ζπκάκαη πνηα απφθαζε αθνξά), δ) 

εηζήγεζε ηεο 12.1.94, πξνο ηελ ΔΔ ηνπ ΟΡΑ, κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», «γηα ηελ ΔΞΑΗΡΔΖ απφ ην ΓΠ ηεο πεξηνρήο Σξαρψλσλ, 

δειαδή ηελ θαηάξγεζε ησλ ρξήζεσλ «πνιενδνκηθνχ θέληξνπ» θιπ.», ε) 

απφθαζε ΟΡΑ ηεο 20.1.1994, γίλεηαη δεθηή ε πην πάλσ εηζήγεζε («εμαίξεζε, 

δειαδή (;;) «θαηάξγεζε»), ζ) εηζήγεζε ΣΤ πξνο ην Γ γηα ηελ απφθαζε ΟΡΑ 

ηεο 20.1.1994, ρ.ρ. (κεηά ηελ 23.3.1994), η) ζρέδην πξφηαζήο κνπ γηα ην 

ΑΠΟΦΑΗΣΗΚΟ ηεο απφθαζεο Γ, πνπ δελ έγηλε δεθηφ, ηα) έγγξαθν ΟΡΑ κε 

αξ.πξ. 1297/16.3.94 απαληεηηθφ αίηεζήο κνπ (δελ ζψζεθε), κνπ παξαδίλεη 

αληίγξαθα θαη ζπλνδεπηηθφ ράξηε,  ηβ) αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 



3271/21.3.1994 κε αλεζπρία γηα ην αληηθαηηθφ ή αφξηζην ζπκπέξαζκα απφ ηελ 

πην πάλσ απφθαζε 20.1.94 γηα ηελ «εμαίξεζε» θαη «θαηάξγεζε», φπσο κε 

ιεπηνκέξεηεο αλαιχνληαη, ηγ) ίδηα αίηεζή κνπ, σο εηζήγεζε ζε ζέκα ζην Γ, ηδ) 

έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 1405/ 23.3.1994 γηα ηελ «εμαίξεζε» θιπ, ηε) έγγξαθν 

Τπ.Πνι. Β‘ Δθ.Πξντζη. θαη Κι. Αξραηνηήησλ κε αξ. πξ. 1304/667/23.3.1994 

πξνο ηνλ ΟΡΑ, κε ην νπνίν ζπκθσλνχλ γηα «αξραηνινγηθφ ηφπν», ρσξίο λα 

έρνπλ άπνςε γηα ηελ «εμαίξεζε», ηζη) εηζήγεζε πξνο ην έθηαθην Γ ηεο 

4.4.1994 γηα ζπδήηεζε ησλ πην πάλσ, ηδ) αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

4171/4.4.1994, κε ηελ νπνία δεηψ ηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηνπ ΟΡΑ 

(νπδέπνηε ηα πήξα), ηε) εηζήγεζή κνπ γηα ηε ζπλεδξίαζε Γ ηεο 4.4.94, κε 

θξηηηθή ζην έγγξαθν 1405/23.3.94, ηζ) απφθαζε 96/6.4.1994 κε ζέκα 

«πδήηεζε επί ηεο κε αξ. 3271/21.3.1994 (αίηεζεο) ηνπ δ.ζ. Αξ.Θ., θαη ηνπ ππ 

αξ.1405/23.3.94 (εγγξάθνπ) ηνπ ΟΡΑ πνπ αθνξνχλ ην Κηήκα Σξάρσλεο», κε 

ηελ νπνία αλαβάιιεηαη ε ιήςε απφθαζεο κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ δηεπθξηλίζεηο 

γηα ηελ «εμαίξεζε» ή «θαηάξγεζε», λα επαλαθεξζεί ξεηά ε παξ.Γ ηεο απφθα-

ζεο 287/56/21.1.1987(36Γ/87) γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο, ηνπίνπ αξραηνινγηθνχ θιπ, θ) θείκελν κνπ 30.3.1994, γηα ην ζέκα, πξέπεη 

λα δεκνζηεχηεθε ζηελ Παξέκβαζε, θα) έγγξαθν Τπ. Γεσξγίαο κε αξ.πξ. 71735/ 

3048/21.4.1994 πξνο ηνλ ΟΡΑ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ΓΠ Γ.Αιίκνπ», κε ην 

νπνίν (απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ ηνπο) ζπκθσλνχλ ζηελ «εμαίξεζε», θβ) 

αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6625/1.6.1994, κε ηελ νπνία ππελζπκίδσ 

ηηο «επηινγέο πξνδηαγξαθψλ, 25.12.1993» θαη δειψλσ θαη πάιη φηη είκαη ζηε 

δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο, θγ) έγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ. 2194/9.6.1994, πξνο ην 

Γήκν καο (κε αξ.πξ.7140/13.6.1994), κε ζέκα ηε Σξνπνπνπνίεζε ΓΠ, κε ην 

νπνίν: «Ζ ππφςε πεξηνρή ηίζεηαη εθηφο ΓΠ, ην νπνίν κπνξεί λα εθθξάζεη 

άπνςε ΜΟΝΟ σο ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ, φπσο έγηλε θαη ζην αξρηθφ ΓΠ (ΦΔΚ 

36Γ/87)…», θδ) αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 9349/9.7.1994, δεηψ 

έγγξαθν ηνπ ΟΡΑζήλαο, θδ.1) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ζπδήηεζε ζην Γ ηελ 

11.7.1994, θε) ζρέδην απφθαζεο πνπ δελ έγηλε δεθηφ, θζη) γηα ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε, θείκελφ κνπ: «Καηαζέησ ηελ ΣΔΛΗΚΖ άπνςή κνπ, κπξνζηά ζηελ 

ΑΠΔΛΠΗΣΗΚΖ θαηάζηαζε πνπ έρνπκε θηάζεη από ηηο ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηνπ 



θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ Κπβεξλήζεσλ (αλ θαη ε παξνύζα δελ εθθξάζηεθε αθόκα, 

εγώ πάληα ειπίδσ, θηάλεη λα γίλνπλ νη ζσζηέο θηλήζεηο). Να νξηζηνύλ γηα ην 

ζπλνιηθό Κηήκα Σξάρσλεο, ησλ 170 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, ΓΤΟ πεξηνρέο ήηνη 

κία γηα ακηγή θαηνηθία (απηή πνπ είλαη ζήκεξα ην θπξίσο Κηήκα, πνπ αγόξαζε ε 

ΜΑΚΡΟ), θαη κία άιιε γηα βηνηερληθό πάξθν ρακειήο όριεζεο (απηή πνπ 

ζήκεξα ππάξρνπλ εξγνζηάζηα – όζν γίλεηαη κηθξόηεξε ζε έθηαζε), λα εληαρζεί ε 

πεξηνρή ζην ζρέδην πόιεο θαη λα δνζνύλ ζην Γήκν νη εηζθνξέο ζε γή θαη ζε 

ρξήκα, ζύκθσλα κε ην λόκν. ηα πιαίζηα απηά λα γίλνπλ κεηαθνξέο 

ηδηνθηεζηώλ, γηα λα ζώζνπκε σο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηα θαιύηεξα ηκήκαηα 

πεξί ηνλ ιόθν. Απηή ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ε ΖΘΔΛΖΜΔΝΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΟΤ. Απηή είλαη ε 

ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ επηινγή, ε επηινγή κνπ ηεο ΑΠΔΛΠΗΗΑ. Καη είλαη απνηέιεζκα 

ησλ απαξάδεθησλ θαη ζπγρώξεησλ επηινγώλ, απηώλ πνπ πξναλέθεξα». θδ) 

ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ 227/11.7.94 κε ζέκα: πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

ζην κε αξ.2194/9.6.1994 έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 

πνπ αθνξά ην Κηήκα Σξάρσλεο», κε ηελ νπνία «Εεηά λα παξακείλεη  ε πεξηνρή 

Σξάρσλεο ΜΔΑ ζην πιαίζην ηνπ ΓΠ θαη ΓΔΝ απνδέρεηαη ηελ εμαίξεζε απηήο 

απφ ην ΓΠ . . .», «απνδέρεηαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ρξήζεσλ Πνιενδνκηθνχ 

Κέληξνπ …», «Εεηά λα εθθξάζεη ν ΟΡΑ άπνςε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο πεξη-

νρήο ειεχζεξσλ ρψξσλ- αζηηθνχ πξαζίλνπ, αξραηνινγηθνχ ηφπνπ θιπ, θιπ., 

θε) εηζήγεζε ζηελ ΔΔ ηνπ ΟΡΑ ηεο 14.10.1994  γηα ην ζέκα, θζ) απφθαζε ηνπ 

ΟΡΑ ηεο 20.10.1994, κε ηελ νπνία, πιελ άιισλ, απνθαζίδεηαη ε «εμαίξεζε 

απφ ην ΓΠ» θιπ, ι) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 101341/ 8108/30.12. 

94 γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ΓΠ θιπ, φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ, ια) έγγξαθν 

ΟΡΑ κε αξ.πξ.1501/21.3.95 κε ρνξήγεζε αληηγξάθσλ, ιβ) πίλαθαο γηα 

«αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 1993» (απνθ. 314/93) κε ΚΑΣΑΡΓΖΖ 

πνζνχ 1,5 εθ. γηα «χληαμε Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο», ιγ) 

«Αλαθνίλσζε Νν.1 – Γεκνηηθέο εθινγέο 1994», Μάξηηνο 1994, θαη ππνγξαθή 

«γηα ηε δεκνηηθή αλαλέσζε, Ζ πληνληζηηθή επηηξνπή», ππνζηεξηθηηθή πξνο ην 

ΒΞΓ, θαη θξηηηθή πξνο Αιέθν Αινχθν θ.α., πνπ εθηλείην γηα ην ρξίζκα ηνπ 

ΠΑΟΚ, ιδ) επηζηνιή κνπ πξνο ΑΤΓΖ, ρ.ρ., ζρεηηθά κε ην αζηηθφ πξάζηλν θαη 

ηηο πνηληθέο θπξψζεηο (ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ κε λφκν 2207/94 «ηνπ 



Κνπβειάθε» (Τπ.Γηθαηνζχλεο) – δελ ζπκάκαη αλ δεκνζηεχηεθε, ιε) Απγή 

16.2.1994 γηα ηα απνξξίκκαηα, ιζη) πνιπγξαθεκέλν ζρέδην γηα Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ρ.ρ., ρσξίο ππνγξαθή, ιδ) αίηεζή καο 10.8.1999 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 13758/12.8.99, κε επηζήκαλζε παξέιεπζεο πξνζεζκίαο, 

κε αίηεκα λα εγγξαθεί ζην Γ ζπδήηεζε γηα ηελ Α‘ Φάζε ηεο κειέηεο.  

 ρφιηα: Παξαζέησ νιφθιεξν ην θείκελφ κνπ γηα ηελ «αλαγθαζηηθή επη-

ινγή απειπηζίαο». Γηφηη, αληίγξαθν εθηππσκέλν κνπ δεηήζεθε θη έδσζα ζηνλ 

Αι. Αινχθν θαη ζε άιινπο πνπ ην δήηεζαλ, απηφο φκσο ην ρξεζηκνπνίεζε θαηά 

ηξφπν αήζε θαη απαξάδεθην ζηελ ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ, δεκνζηεχνληαο θσηνηππία 

κφλν ηεο πξφηαζεο γηα έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην, ηζρπξηδφκελνο φηη ην 

ίδην ππνζηεξίδεη θαη απηφο. Ήηαλ, θαη ηε ζεσξψ αθφκα, σο κηα απξέπεηα. 

 

      Ννκηθή ππεξάζπηζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ: ηΔ / θαηά ΜΑΚΡΟ (1995)  

 Ζ ΜΑΚΡΟ, επεηδή ε λέα ηξνπνπνίεζε (1995) δελ ηελ ζπλέθεξε αθνχ 

ηεο αθαηξνχζε ηε δπλαηφηεηα λα νηθνδνκήζεη, άζθεζε ζην ηΔ ηε κε αξ. θαηαζ. 

2158/35/21.3.95 αίηεζή ηεο γηα ηελ αθχξσζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο, κε δηθεγφξν ηνλ Πξνθφπε Παπιφπνπιν, Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, λπλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. Τπέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο απφθαζεο 

απηήο ν Δμσξατζηηθφο ζχιινγνο θη Πλεπκαηηθφ Κέληξν νηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ, 

ν χιινγνο Κπζεξίσλ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ, ν χιινγνο ΠΡΟ.ΠΔ.ΚΤ., ν χιινγνο 

Νέαο Αιεμάλδξεηαο Αξγπξνχπνιεο, θαη νη Γεκήηξεο Ληβαλφο, Δκκαλ. Φάξνο, 

Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Υξήζηνο Γνπξίδαο, Αξ. Θσκφπνπινο, αζθήζακε: α) ηε κε 

αξ. θαη.5891/29.7.96 πξφζζεηε παξέκβαζε, θαη,  β) ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθε-

ζε Αζελψλ (Γεκ. Δπζηαζηάδεο) ηε κε αξ.θαη. 8196/13.11.1996 πξφζζεηε 

παξέκβαζή ηεο. Ο Γήκνο Αιίκνπ (=Αξγ.Αξγπξίνπ) θαη ε παξάηαμε Αι.Αινχθνπ, 

αλ θαη πξνζθιήζεθαλ, αξλήζεθαλ λα αζθήζνπλ παξέκβαζε. Καηά ην πξνπα-

ξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο ππφζεζεο, θαη ιφγσ ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ/ απν-

δείμεσλ πνπ είρακε πξνζθνκίζεη, ν Δηζεγεηήο ηεο ππφζεζεο Καπεινχδνο 

Ησάλλεο, αλαθνίλσζε ζηνπο δηθεγφξνπο φηη κε ηελ  εηζήγεζή ηνπ (φπσο πξν-



βιεπφηαλ ηφηε) ζα εηζεγείηαη ζην ηΔ ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζεο ηεο ΜΑΚΡΟ. Ζ 

ηειεπηαία, ηελ παξακνλή ηεο ηειεπηαίαο ζπδήηεζεο πνπ επξφθεηην λα γίλεη ηελ 

17.12.97, π α ξ α η η ή ζ ε θ ε  απφ ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζήο ηεο αθχξσζεο, 

κε ην απφ 16.12.97 κε αξ. θαη. Π 5880/ 1997 δηθφγξαθφ ηεο, πνπ θαηαηέζεθε 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ ηΔ, θαη έηζη ε κελ αίηεζή ηεο, θαη ε παξέκβαζε ησλ 

ζπιιφγσλ/ πνιηηψλ θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, δε ζπδεηήζεθαλ πνηέ, 

ελψ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 1995, έρεη θαηαζηεί απξφζβιεηε. Καηαζέησ: 

 Α.-α)ΑΗΣΖΖ αθχξσζεο ηεο 21.3.1995 ηεο ΜΑΚΡΟ,γηα ηελ αθχξσζε ηεο 

απφθαζεο 101341/8108 ηνπ ΦΔΚ 24Φ/1995, κε αξ.θαη.2158/1995. β) έγγξαθν 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ. πξ. 61502/2871/10.10.1995 πξνο ην ηΔ, «δηαβηβάδνληαη 

ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο ηεο ΑΔ ΜΑΚΡΟ θιπ, γ) Πξάμε Πξνέδξνπ Δ‘ ηκήκαηνο 

ηεο 26.4.1995, γηα νξηζκφ δηθάζηκεο ηελ 1.11.1995. Αλαβιήζεθε γηα ηηο δηθάζη-

κεο ησλ 25.9.1996, 20.11.1996, 29.1.1997, 19.2.97, 9.4.97, 4.6.1997, 15.10.97, 

5.11.1997 θαη 17.12.1997. δ) Παξαίηεζε απφ ην δηθφγξαθν ηεο 16.12.1997, κε 

αξ.θαη. Π 5880/16.12.1997 κε ππνγξαθή Πξνθφπε Παπιφπνπινπ. 

 Β.- ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ηεο 11.11.1996 ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ, 

ππέξ ηεο απφθαζεο Κ. Λαιηψηε, θαη θαηά ΜΑΚΡΟ, κε αξ.θαη. 8196/13.11.1996. 

 Γ. ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ηεο 22.7.1996 ζην ηΔ, ππέξ ηεο απφθα-

ζεο ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, θαη ΚΑΣΑ ηεο ΜΑΚΡΟ, κε αξ.θαη. 5891/29.7.1996 ησλ 

ζσκαηείσλ Δθηεισληζηψλ, Μπξηηδηψηηζζαο, ΠΡΟΠΔΚΤ., Νέαο Αιεμάλδξεηαο, 

θαη ησλ πνιηηψλ Γεκ. Ληβαλνχ, Δκκ. Φάξνπ, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Υξ. Γνπξί-

δα, Αξ. Θσκ., κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θνξέσλ 

γηα ηε ζσηεξία ηνπ Κηεκ. Σξαρψλσλ, γ) δχν εθζέζεηο επηδφζεσλ απηήο κε αξ. 

1487Γ θαη 1488Γ/2.8.1996 ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Κσλ/λνπ Μπαλάζηνπ, δ) 

Αίηεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 15.2.1998 πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ. 

 Γ.- ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΔΗ (απνθάζεηο Γ) ζσκαηείσλ: α) Δθηεισληζηψλ 

ηεο 20.1.1997, β) Κπζεξίσλ –Μπξηηδηψηηζζαο ηεο 3.1.1997, γ) ΠΡΟΠΔΚΤ ηεο 

14.1.1997, δ) Οηθνινγηθνχ πιιφγνπ Νέαο Αιεμάλδξεηαο ηεο 14.1.1997. 



 Δ.- ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΜΑΚΡΟ: Γηα ηνλ έιεγρν απηήο, είρα ζπιιέμεη θαη 

θαηαζέησ ηα ΦΔΚ- ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ κε αξ. 2462/13.7.1988, 3067/28.7.1989, 

1039/27.4.1990, 3972/1.11.1990 θαη 772/28.3.1991 (απηά ζψδνληαη). 

 εκείσζε: Καηά ηελ εκέξα ηεο δηθαζίκνπ, πξνζήιζε ζην ηΔ ν ίδηνο ν 

Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, θαη δήισζε πξνο ην Γηθαζηήξην, φηη παξαηηήζεθε ηνπ 

δηθνγξάθνπ ηνπ, δηφηη: «ζα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ιχζε κε ην Τπνπξγείν». 

 Σ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 17.4.1997 ηαλ ε αλάπηπμε θαηαζηξέθεη ηε 

κλήκε …,  ηεο 8.11.1997 Δξψηεζε Φ. Κνπβέιε (ε πην πάλσ), Αξραηνινγηθφο 

ρψξνο θηλδπλεχεη λα απνραξαθηεξηζηεί, (δηαβηβαζηηθφ ηεο 7.11.97, θαη, ζρέδην 

γηα ηελ ππνβνιή ηεο εξψηεζεο), ηεο 6.12.1997 Αλνηρηφ ην ζέκα ηνπ θηήκαηνο 

Σξαρψλσλ,  ηεο 10.1.1998 άξζξν κνπ «ΜΑΚΡΟ ελαληίνλ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

Σξαρψλσλ» θαη ην εθηππσκέλν θείκελφ κνπ, πνπ ζηάιζεθε,  ΓΝΧΜΖ 1997 Σα 

πνιπθαηαζηήκαηα πξνθαινχλ θξίζε ζηα καγαδηά ηνπ Αιίκνπ, «ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ» Ηαλνπάξηνο 1998 δεκνζηεχεηαη ην πην πάλσ άξζξν κνπ. 

 

 Απφθαζε Γεκνη. πκβνπιίνπ 36/8.2.1996 (22 ππέξ, 1 θαηά) 

Ο η θ ε ί α   θ α θ ά,  ή,   ε  Μ Α Κ Ρ Ο   μ α λ α ρ η π π ά 

 ρφιηα: Με ηηο νκφθσλεο ή θαη θαηά πιεηνςεθία απνθάζεηο ηνπ Γ απφ 

ην 1991 έσο ην 1995, ππνηίζεηαη φηη είρε δηαηξαλσζεί απ φινπο θη είρε θαηαθηε-

ζεί σο θνηλή ζπλείδεζε, φηη, φζνλ αθνξά ην Κηήκα Σξάρσλεο, επηκέλνπκε ζηελ 

θαηεχζπλζε αξραηνινγηθφ ηνπίν, ρψξνη πξαζίλνπ, εηδηθή κειέηε θιπ. Καη ππνηί-

ζεηαη φηη είρακε ληθήζεη (απνηξέπνληαο κηα θαηαζηξνθή, φπσο δέρνληαλ θαη 

ζπλνκνινγνχζαλ φινη) κε ηελ αλαηξνπή/αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ 1992 θαη 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 1994/1995, ζψδνληαο ην κέιινλ, σο θαη ηελ παξαί-

ηεζε ηεο ΜΑΚΡΟ απφ ηελ αίηεζε αθχξσζεο, γηα λα απνθχγεη ηελ απφξξηςή 

ηεο. Καη μαθληθά (μαθληθά ;;) 22 δ.ζ. ησλ παξαηάμεσλ Αξγπξίνπ θαη Αινχθνπ, 

ςήθηζαλ ηελ αθαηαλφεηε απηή απφθαζε, κε ηελ νπνία ΕΖΣΟΤΑΝ επηζηξνθή 

ζην 1992 !!. Ο θάζε πνιίηεο κπνξεί λα θξίλεη θαη ζπκπεξάλεη. Καηαζέησ: 



 α) Δηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Δθαξκνγήο ρεδίνπ Πφιεσο ηεο Σ.Τ. (Παλ. 

Βαλδψξνο), κε αξ.πξ. 1359/21.1.1996, πξνο ην δήκαξρν θαη ην δηεπζπληή Σ.Τ., 

κε ζέκα: «Πεξί αλάγθεο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ.1337/1983 

γηα ηελ έληαμε ζην ζρέδην ηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο» κε πξφηαζε: «Να ΚΑΣΑΡ-

ΓΖΘΔΗ ην ηζρχνλ ΓΠ (=1994/95) θαη ΝΑ ΗΥΤΔΗ σο πξνο ηελ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ, 

εάλ είλαη δπλαηφλ, ην  Π Ρ Ο Ζ Γ Ο Τ Μ Δ Ν Ο (απφθαζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ 80354/ 

5315/ 11.8.1992 ΦΔΚ 945Γ/92). . . .», «ε δεκηνπξγία ΑΡΣΖΡΗΑ, ζπλέρεηα ηεο 

νδνχ Θενκήηνξνο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο νδνχ Μαξαζσλνκάρσλ . . . γηα ηελ 

επηθνηλσλία θπξίσο κε ηε Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο. . ..θιπ»,  

β) Δηζήγεζε πξνο ην Γ, ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7.2.1996 κε 

ζέκα:  «Αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ λ.1337/1983 γηα ηελ 

έληαμε ζην ζρέδην πφιεο ηεο πεξηνρήο Κηήκα Σξάρσλεο», κε πξφηαζε/ εηζήγε-

ζε: «Σελ έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπ Αιίκνπ, ηεο πεξηνρήο Κηήκα Σξά-

ρσλεο (δψλεο Β θαη Γ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην 20.1.1986 ΠΓ/ ΦΔΚ 5Γ/86) θαη 

ηεο πεξηνρήο δίπια ζην Αεξνδξφκην (δψλε Γ . . . .) ΜΔ ηνπο  Ο Ρ Ο Τ   ΚΑΗ ηηο  

Υ Ρ Ζ  Δ Η  πνπ πξνβιέπεη ε Τ.Α. 80354/5315/ΦΔΚ 945Γ/21.9.1992 . . . ε 

δηάλνημε ηεο αξηεξίαο ηεο νδνχ Θενκήηνξνο φπσο πξνβιεπεηαη απφ ηελ ΔΠΑ. . 

..», ζέηνληαο, γηα λα γιπθαζεί ην πξάγκα, θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο π.ρ. 

απφθηεζε παιαηάο νηθίαο Γενπιάλνπ, βπδαληηλήο εθθιεζίαο, εμαζθάιηζε κεγά-

ισλ εληαίσλ ρψξσλ, πξνζηαζία ξέκαηνο θιπ. Τπνγξάθνπλ Γηάλλεο Μπειηάο, 

Νίθνο Σζακπαξιήο, Γηψξγνο Σζηηζάλεο, Μάξηνο θνξηζήο.  

γ) απφθαζε Γ 36/8.2.1996 κε ηελ νπνία ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (ΤΠΔΡ= 

22, ΚΑΣΑ=1 Αξ.Θ.) απνθαζίζηεθε: «Να αμηνπνηεζεί θαηάιιεια ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηνπ λ.1337/83 γηα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο ζην εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην, Να ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ ην ΗΥΤΟΝ ΓΠ θαη ΝΑ ΗΥΤΔΗ σο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ (απφθαζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ 80354/ 

5315/11.8.1992 ΦΔΚ 945Γ/92) κε ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έληαμεο ζην 

ζρέδην ηνπ Κηήκαηνο Γεξνπιάλνπ, ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βπδαληη-

λνχ Κέληξνπ θαη ησλ γχξσζελ αδφκεησλ εθηάζεσλ . . . . ..». 



 δ) πξαθηηθά Γ ηεο 8.2.1996 θαη γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε ζ.50-98, ε) 

επηζηνιή ηεο 14.2.1996 ηεο Πξση.Πνι.Αι. πξνο ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο φισλ 

ησλ θνκκάησλ, φινπο ηνπο καδηθνχο θνξείο, ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, πνιίηεο, κε 

ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ζχληνκν ηζηνξηθφ, ζη) 

δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΠΑ ηεο 16.2.1996 κε ηίηιν «Σν Κηήκα Σξάρσλεο ράλεηαη, ε 

ΜΑΚΡΟ έξρεηαη», δ) επηζηνιή-πξφζθιεζε ηεο 20.2.1996 ηνπ πιιφγνπ Δθηεισ-

ληζηψλ, πξνο φινπο ηνπο θνξείο, ζε ζχζθεςε γηα ηελ ελεκέξσζε, εθινγή ζπ-

ληνληζηηθήο επηηξνπήο, πξνζδηνξηζκφ ελεξγεηψλ, ε) θείκελν εηζήγεζεο-νκηιίαο  

ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιι. Δθηει. Παλαγηψηε Λαπξεληηάδε, φπσο δηακνξθψζεθε, 

ζ) επηζηνιή ηεο 21.2.1996 πξνο ηελ εθ. Ρηδνζπάζηεο, κεηά απφ ξεπνξηάδ ηεο, 

γηα δηεπθξηλίζεηο, πνηνη ςήθηζαλ θαη πνηνο θαηαςήθηζε –βιεπ. πην θάησ, (δελ 

γλσξίδσ εάλ δεκνζηεχηεθε), η) έγγξαθν ηεο Δλσηηθήο Κίλεζεο Δηξήλεο Γ.Αι., 

ηεο 6.3.1996, ππνγξαθφκελε απφ ην δεκνζηνγξάθν/ εθπξφζσπν ηχπνπ απηήο, 

σηήξε Πέηξνπια (πξνθαλψο ζπγγελή ηνπ δνινθνλεζέληα ζηα Ηνπιηαλά 1965), 

ν νπνίνο απηνζπζηήλεηαη: «Ζ ηζηνξία θαη ν αγψλαο κνπ γηα ηελ Δηξήλε είλαη 

έξγν πνπ ζα επηδήζεη θαη ζα δηαηεξεζεί ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ!! κε κφλν 

ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο Δηξήλεο ζε νιφθιεξν ηνλ Κφζκν» θαη ν νπνίνο γλσ-

ζηνπνηεί κε δχν ζεηξέο ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθ.. γηα ην ζέκα (7 ςήθνη θαηά ηεο 

ΜΑΚΡΟ, 1=ν ίδηνο, ππέξ) θαη εθηελψο αλαπηχζζεη  ηε κεηνςεθηθή άπνςή ηνπ, 

ηα) αίηεζε ηεο πληνλ.Δπηηξνπήο (πην θάησ Δ) πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ 

Αξγπξνχπνιεο Πάλν Καξαηδά, κε αξ.πξ. 2241/6.3.1996, γηα ιήςε απφθαζεο,  

ηβ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε ηνπ Γ ηεο Αξγπξνχπνιεο κε αξ. 

126/4.4.96, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠ Αιίκνπ», κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε αληίζεζε ζηελ απφθαζε ηνπ Γ 

Αιίκνπ θαη δεηά ηε ΜΖ ηξνπνπνίεζε, ηγ) πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 4.4.96 

ηνπ Γ Αξγπξνχπνιεο (βι. πην θάησ απφθαζε Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ). 

 ΠΑΡΔΜΒΑΖ εθεκεξίδα: Έγξαςε θαη επαλάιεςε γηα ηελ απφθαζε 36/ 

96. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ θάζε θχιινπ, γξάθνληαλ απφ δηάθνξνπο ηα 

θείκελα, κε βάζε ηελ θαηαλνκή πνπ είρακε θάλεη. Έπξεπε λα βξνχκε θαη ηνπο 



ηίηινπο. Καηαζέησ(πάλσ ζε πξνεγνχκελν θχιιν) δηαδνρηθά ζρεδηάζκαηα ηίηινπ 

γηα ην ζέκα ηεο ΜΑΚΡΟ,  γξακκέλα κε ην ρέξη ηνπ Θέκε Γαιέδηνπ.  

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ πεξηνρήο ηνπ Κηήκαηνο Σξάρσλεο, ηεο επνρήο. 

 

  Πξνζθπγή θαη αθχξσζε ηεο 36/8.2.1996 

 πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζσδφκελε κε αξ.31768/8.7.1996 απφθαζε ηνπ 

Τπ. Δζσηεξηθψλ: α) Σελ 27.2.1996 θαηέζεζα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, πξνζθπ-

γή γηα ηελ αθχξσζε ηεο 36/1996, ε νπνία ΓΔΝ ζψδεηαη, β) εθδφζεθε ε απφθα-

ζε απηήο κε αξ. 34/1996, ε νπνία επίζεο δελ ζψδεηαη, θαη κε ηελ νπνία απνξξη-

πηφηαλ ε πξνζθπγή κνπ,σο εθπξφζεζκε, γ) θαη απηήο άζθεζα ηελ απφ 18.5.96 

πξνζθπγή κνπ ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ, θαη εθδφζεθε ε πην πάλσ απφθαζε ηνπ 

Τπ. Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία έγηλε ΓΔΚΣΖ ε πξνζθπγή κνπ θαηά ηεο απφθα-

ζεο ηεο Δπηηξνπήο, αθνχ ε αξρηθή πξνζθπγή κνπ ήηαλ ΔΜΠΡΟΘΔΜΖ (δηφηη 

ε ηειεπηαία εκέξα 27.2.96 ήηαλ Καζαξή Γεπηέξα, αξγία), δ) απφθαζε ηνπ Τπ. 

Δζσηεξηθψλ κε αξ.31768/8.7.1996 δ1) ζηελ αξρηθή (ειιηπή) δηαηχπσζή ηεο, θαη 

δ2) κεηά απφ παξαζηάζεηο θαη δηακαξηπξίεο κνπ ζε ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ, ζηελ 

νπνία πξνζηέζεθε (ζηε ζει.3) «… θαη αλαπέκπνπκε ζε απηή (= ηελ Δπηηξνπή) 

ηελ εμέηαζε ησλ ιφγσλ ηεο απφ 24.2.1996 πξνζθπγήο ηνπ Α. Θσκφπνπινπ. . . 

. . .», δηφηη έπξεπε λα ππάξμεη κία θξίζε, γηα ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο 36/96), ε) 

γηα ηε λέα εμέηαζε θαη θξίζε, ΟΤΓΔΠΟΣΔ εηδνπνηήζεθα. Σελ θαηαρψληαζαλ. 

 

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ – απφθ. 27/19.3.96 ΝΑ ΑΝΑΚΛΖΘΔΗ 

Δγθξίζεθε θαη πνζφ 10 εθαη. γηα ζχληαμε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο 

 α) αίηεζε ηνπ πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ, θνξέσλ, πνιηηψλ θη επαγγεικα-

ηηψλ, κε 400-500  π π ν γ ξ α θ έ ο, ηεο 27.2.1996 πξνο ην Ννκάξρε Γεκ. 

Δπζηαζηάδε θαη ην Ννκ. πκβνχιην, λα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε γηα ηε ΜΖ ηξν-

πνπνίεζε, θαη λα απεπζχλεη έθθιεζε ζην Γ Αιίκνπ γηα ηελ ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο 



36/96 θιπ, β) Δηζήγεζε ηεο Ννκαξρ. Δπηηξ.Πνιενδνκίαο-Πεξηβάιινληνο θαη 

έξγσλ ππνδνκήο, ηεο 15.3.1996, πξνο ην Ννκ.πκβνχιην, κε πξφηαζε 1) λα 

γίλεη έθθιεζε ζην Γ Αιίκνπ λα κε πξνσζήζνπλ ηελ 36/96, 2) Να δεηεζεί απφ 

ηνλ ΟΡΑ λα ζπληάμεη ζρεηηθή κειέηε ζε ζπλεξγαζία κε Αξραηνινγηθή Τπεξε-

ζία θιπ, 3) Δάλ δελ αληαπνθξηζεί ν ΟΡΑ, λα αλαιάβεη ε Ννκαξρία ηελ εθπφ-

λεζε κειέηεο, γ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 27/19.3.1996 ηνπ Ννκ/θνχ πκβνπιίνπ, 

κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Γ.Αιίκνπ (πεξηνρή Σξάρσλεο)», «απνδέρεηαη 

θαη εγθξίλεη ηηο πξνηάζεηο 1, 2, θαη 3 ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ εθηακίεπζε 10 εθαη. δξαρκψλ …. γηα ηε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο .…», 

δ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρ.Απη/ζεο κε αξ.πξ. 217/26.3.1996 πξνο ην Γ.Γ. Πεξηθέ-

ξεηαο, θαη θνηλνπνίεζε Γήκν Αιίκνπ, ΟΡΑ, πληνληζηηθή επηηξνπή θαηνίθσλ, 

κε ππνβνιή ηεο απφθαζεο 27/96, ε) ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ «Θέζε» αξ.θ.15 ρρ., κε ηίηιν 

«Ο Ννκάξρεο ηεο Αζήλαο», κε πνιχ ζθιεξή επίζεζε («ν ηζρπξηζκφο ηνπ είλαη 

αζηείνο» θ.α.) ζην Γεκ. Δπζηαζηάδε γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο (ζην νηθείν 

κέξνο έρσ επηζεκάλεη φηη ε ΘΔΖ θεξφηαλ λα απερεί ηηο απφςεηο Α.Φνπζηέξε). 

 Απφθαζε Γ 159/27.5.96– Απφξξηςε ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο 36/96  

 α) αίηεζε ηεο «πλη.Δπ. θνξέσλ θαη θαηνίθσλ γηα ηε σηεξία ηνπ Κηήκα-

ηνο Σξαρψλσλ» ηεο 28.3.1996, κε δεθάδεο ππνγξαθέο, πξνο ην Γήκν θαη ηνλ 

Πξφεδξν Γ, κε αξ.πξ. 4393/1.4.1996, κε αίηεκα ΝΑ ΑΝΑΚΛΖΘΔΗ ε 36/1996 

απφθαζε θαζ νινθιεξίαλ, θαη λα ζπδεηεζεί απφ ηελ αξρή (=κεδεληθή βάζε) ε 

πξννπηηθή ησλ Σξαρψλσλ, γ) θείκελν-κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ ζην Γ ηεο 

27.5.1996, δ) απφθαζε Γ Αιίκνπ κε αξ.159/27.5.1996, κε ζέκα: «πδήηεζε 

ηεο απφ 28.3.1996 αηηήζεσο ηεο .Δ. θνξέσλ θαη θαηνίθσλ γηα ηε «σηεξία ηνπ 

Κηήκαηνο Σξαρψλσλ» ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ζήκεξα ζεζκηθή θαη πξαγκα-

ηηθή θαηάζηαζε», κε απνηέιεζκα: ΤΠΔΡ 1 = Αξ.Θσκ., θαη ΚΑΣΑ 18 = φινη νη 

δεκ. ζ. ησλ άιισλ δχν παξαηάμεσλ Αξγπξίνπ-Αινχθνπ (παξά ηελ εθδεδνκέλε 

απφ ηελ 19.3.1996 ΑΝΣΗΘΔΣΖ απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ!!), ε) 

ζρέδην απφθαζεο πνπ είρα εηνηκάζεη γηα ην ζέκα, ην νπνίν δελ έγηλε δεθηφ, ζη) 

ζρέδην αλαθνίλσζεο-δηακαξηπξίαο, Μάηνο 1996, πνιηηψλ δ) άιιν ζρέδην αλαθνί-

λσζεο ηεο πλη.Δπ., κε ρεηξφγξαθεο ζπκπιεξψζεηο-δηνξζψζεηο (άγλσζην απφ 



πνηφλ), ε) θέηγ βνιάλ κε ηίηιν «ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Δπηκέλνπλ ζηε ΜΑΚΡΟ!!, αξλή-

ζεθαλ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο!!» ηεο πλη. Δπηηξνπήο, ζ) αίηεζε ηεο Δ 

ηεο 29.7.1996, πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 10773/ 31.7. 1996, κε ηελ νπνία ηνπ 

εζσθιείακε ηε κε αξ.θαη. 5891/29.7.1996 παξέκβαζε πνπ θνξείο είρακε αζθή-

ζεη ζην ηΔ (βι. πην πάλσ), κε ΠΡΟΚΛΖΖ λα αζθήζεη θαη ν Γήκνο καο ηε 

δηθή ηνπ παξέκβαζε, η) ίδηα αίηεζε πξνο ηνλ Αι. Αινχθν ηεο ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ 

Κίλεζεο Αιίκνπ, κε ίδηα ΠΡΟΚΛΖΖ (κε ζεκείσζε: «2.8.1996 Μεηά απφ 

ηειεθσληθή ζπλελλφεζε παξέδσζα ηελ παξέκβαζε ζηα ρέξηα ηνπ θ.Αινχθνπ, 

ζην ζπίηη ηνπ») --- ΚΑΝΔΝΑ ηνπο δελ άζθεζε παξέκβαζε ΤΠΔΡ ηεο απφ-

θαζεο ηνπ Κ. Λαιηψηε (1994/1995) θαη ΚΑΣΑ ηεο ΜΑΚΡΟ, ηα) θείκελν κε ηίηιν 

«Άπνςε Αξηζη. Θσκφπνπινπ γηα ην 6/202 Πνιενδνκηθή Μειέηε Υξήζεσλ γεο 

δήκνπ Αιίκνπ» θαη ρεηξφγξαθα 2.12.1996, ηβ) δειηίν ηχπνπ ηεο 18. 12.1997 ηεο 

δεκνη. θίλεζεο ΠΠΑ, κε ην νπνία θξίλνπκε φηη ελαπφθεηηαη ζην Τπ. ΠΔΥΧΓΔ λα 

αξλεζεί θαη απνξξίςεη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΜΑΚΡΟ, θαη λα επηβάιεη ηε ζχληαμε 

πεξηβαιινληηθήο κειέηεο θιπ, ηγ) έγγξαθν ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο 

κε αξ. πξ. 20710/24.1.1997 πξνο πνιινχο Γήκνπο (θαη ηνλ Αιηκν) γηα ηελ 

εμεχξεζε εθηάζεσλ πξνο αλέγεξζε εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ, θαη γηα ηνλ Αιηκν 

ππνδεηθλχεη ηελ ηδηνθηεζία ΓΗΟΤΚΑ Α.Δ., 8.700 η.κ., ηδ) απφθαζε- εηζήγεζε ηεο 

Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ηεο 16.4.1997 κε ηελ νπνία «απνξξίπηεη 

θάζε ζθέςε εγθαηάζηαζεο θαη αλέγεξζεο νηθηζκψλ εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ ζην 

θηήκα Σξαρψλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηδηνθηεζία ΓΗΟΤΚΑ ΑΔ, φπνπ ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ ζεξκνθήπηα θαιισπηζηηθψλ θπηψλ θαη ε πεξηνρή είλαη ππφ έληαμε 

ζην ζρέδην πφιεο Αιίκνπ. ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ν Γήκνο πξνηίζεηαη δηα ηεο 

εληάμεσο απηήο ζην ζρέδην, θαη ησλ εηζθνξψλ ζε γε θαη ρξήκα, λα αλαδείμεη ηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν, ηνλ πδξνβηφηνπν πνπ ζα εληάζζνληαη ζε πάξθν αλαςπρήο 

δεκνηψλ» (νχηε ιέμε γηα ηελ 36/96 θαη ηε ΜΑΚΡΟ!!), ηε) έγγξαθν ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο (Γ. Φαξαγγηηάθεο) κε αξ.πξ. 

5/20.12.1995 πξνο ην Γήκν, κε ζέκα: «ηαζκφο Πεξηβαιινληηθψλ 

Παξαηεξήζεσλ ζην Ρέκα Γεξνπιάλνπ». 

 



 ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ηνπ ΓΖΜΟΤ  γ η α  ηελ 36/96:  

α) επηζηνιή ηεο ΝΔΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ηεο 23.5.1996 πξνο ην Γ.. (κε αξ.πξ. 

7405/27.5.96) ΤΠΔΡ ηεο απφθαζεο 36/96 ηελ νπνία «ζεσξεί ζηαζκφ», β) 

Δθπνιηηηζηηθφο θαη Φηιαζιεηηθφο χιινγνο Σαηαπιηαλψλ Πεξαησηψλ, πξνο ην 

Γήκν κε αξ.π.7243/23.5.1996, «ε απφθαζε καο βξίζθεη απφιπηα ζχκθσλνπο», 

γ) Α.Ο. Σξαρψλσλ Αιίκνπ ηεο 24.5.1996 «ε απφθαζε είλαη επλντθή», δ) 

Πνιηηηζηηθφο κηινο Καιακαθίνπ 27.5.1996 «ε απφθαζε ζα βάιεη ηέινο ζε 

εηθφλα εγθαηάιεηςεο θαη αλαξρίαο», ε) Καιαζνζθαίξηζε Αζιεηηθνχ Οκίινπ 

Καιακαθίνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7452/27.5.1996. 

 ΔΓΓΡΑΦΑ ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ  γ η α  ηελ ΑΚΤΡΧΖ ηεο 36/96 

 α) αίηεζε ηεο πλ.Δπ. ηεο 5.3.1996 πξνο 1) ην Τπ.Πνιηηηζκνχ, κε αξ.πξ.  

12050/8.3.1996, θαη 2) ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Β‘ Δθνξ.Πξ.θαη Κιαζηθ.Αξρ., κε 

αξ.πξ. 1293/7.3.1996 κε αίηεκα λα απεπζχλνπλ έθθιεζε θιπ, β) απαληεηηθφ 

έγγξαθν ηεο Β‘ ΔΚΠΑ, κε αξ. πξ.1293/944/13.3.1996 πξνο Γήκν, Τπ.Πνι., 

Ννκαξρία Αζελψλ (ππφςε Β. Ξέλνπ), πλη.Δπ., γ)απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Τπ. 

Πνιηηηζκνχ κε αξ.π. ΤΠΠΟ/ΑΡΥ/Α1/Φ02/12050/580/22.3.1996 πξνο Γήκν, Β‘ 

ΔΠΚΑ, πλ. Δπ., ΟΡΑ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ΓΠ ζηε πεξηνρή Σξάρσλεο Γ. 

Αιίκνπ», κε ην νπνίν «εθθξάδεηαη έληνλε αληίζεζε», δ) Φήθηζκα 25.4.1996 ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, κε αξ. 

πξ. 180/21.5.1996 πξνο Τπ.Πνι., Γήκν, Δπηηξ.Καηνίθσλ, κε ην νπνίν «δηακαξ-

ηχξεηαη έληνλα» θιπ, ε) αίηεζε ηεο πλη.Δπ. ηεο 5.3.96 πξνο ην Σερληθφ Δπηκ. 

Διιάδαο κε αξ.πξ. 5197/7.3.1996 κε ίδηα αηηήκαηα, ζη) έγγξαθν ΣΔΔ κε αξ.πξ. 

13215/25.6.1996 πξνο ην Τπ.ΠΔΥΧΓΔ Κ. Λαιηψηε, Τπ.Πνιηη. η. Μπέλν, κε 

ζέκα: «Πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ζηελ πεξηνρή 

Σξάρσλεο» κε έθθξαζε δηαθσλίαο θαη πξφηαζε πξνψζεζεο κειεηψλ (αλαθέ-

ξεηαη θαη επηζπλάπηεηαη θαη ην έγγξαθν 15559/31.7.1992), δ) έγγξαθν ηνπ 

Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Μλεκείσλ θαη Σνπνζεζηψλ ICOMOS (πιεξνθ. Μαξηιέλα 

Ηαηξίδνπ) κε αξ.πξ. 28/19.3. 1996 πξνο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, Τπ.Πνι., ΟΡΑ, Γήκν 

Αιίκνπ, Τπ.Πνι., κε ζέκα «Πξνζηαζία αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Σξαρψλσλ» κε ην 



νπνίν «εθθξάδεη ηε ξηδηθή αληίζεζή ηνπ», ε) αίηεζε 5.3.96, ηεο πλη.Δπηηξ. 

πξνο ην χιινγν Πνιενδφκσλ θη Υσξνηαθηψλ, κε ίδηα αηηήκαηα, ζ) αλαθνίλσζε 

ηνπ πιιφγνπ Διιήλσλ Πνιενδ. θαη Υσξνηαθηψλ (ΔΠΟΥ) κε αξ.πξ.40/1996  

«παξαθαιεί ην Γ γηα αλαζεψξεζε», η) αίηεζε 5.3.96 ηεο .Δ. πξνο ην χιινγν 

Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ (ΑΓΑ)» κε ίδηα αηηήκαηα, 

ηα) έγγξαθν ηνπ ΑΓΑ κε αξ.πξ. 19594/3.4.1996 πξνο Γήκν, Τπνπξγεία, Δ., 

Δλεκεξσηηθφ δειηίν ΣΔΔ, εκεξήζην ηχπν κε ζέκα «πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ 

γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ ζηελ πεξηνρή Σξάρσλεο», κε ην νπνίν «απεπζχλεη 

έθθιεζε», ηβ) έγγξαθν .Δ. πξνο ΣΔΓΚΝΑ, κε ηε ζεκείσζε: «δελ θαηαηέζεθε».  

 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ- ΑΦΗΔ: Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, σο ΠΠΑ, 

θξεκάζακε ζε 2-3 ζεκεία (ζην ηξίγσλν απέλαληη απφ ηε Θενκήηνξνο/Ησλίαο, 

ζηελ πιαηεία Καξατζθάθε θ.α.), παλψ κε πεξηερφκελν «Σν Κηήκα Σξάρσλεο 

ράλεηαη (κε καχξν ρξψκα), Ζ ΜΑΚΡΟ έξρεηαη (κε θφθθηλν ρξψκα) Γηαηί θ. 

Γήκαξρε (κε κπιέ ρξψκα), Γηαηί θ. Αινχθν (κε πξάζηλν ρξψκα) θαη ηελ 

ππνγξαθή καο. Σν έλα απφ απηά (ην δηεγήζεθε ν Θέκεο Γαιέδηνο, έγηλε 

κπξνζηά ηνπ) ην θαηέβαζε κε ηα ρέξηα ν δήκαξρνο Α. Αξγπξίνπ. Σππψζακε θαη 

αθίζεο (βιέπεηε ζε θσηνγξαθίεο, αλαξηεκέλεο/επηθνιιεκέλεο). 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 1996, γηα ηελ απφθαζε 36/1996: ΑΤΓΖ 21.2.1996 Πνιχ-

θαηάζηεκα ζηε ζέζε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ!, 29.2.1996 Σν ΜΑΚΡΟ απεηιεί ηνπο 

Σξάρσλεο, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 21.2.1996 Απεηιείηαη ε Δπσλχκεηα (βι. θαη επηζηνιή 

κνπ, πην πάλσ), 2.3.1996 Πνιπθαηάζηεκα ή αξραηνινγηθφ πάξθν;, ΔΠΟΥΖ 

25.2.1996 ΜΑΚΡΟθξαηία ζηνλ Άιηκν ηνπ Κψζηα Ν. Παπαδφπνπινπ, ΔΛΔΤΘΔ-

ΡΟΣΤΠΗΑ 28.2.1996 «Ννηθνθχξεκα» ζηνπο Σξάρσλεο, 29.2.1996 Γηαθσλνχλ 

γηα ηνπο Σξάρσλεο, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 2.3.1996 Τπεξαγνξά ζηνλ αξραίν Γήκν, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 4.3.1996 Σν ηζηκέλην απεηιεί ην «Κηήκα Σξαρψλσλ», 

(άγλσζηε εθεκεξίδα, ρ.ρ.) Γχλακε (;;) ζε αξραηνινγηθφ ρψξν ε Μάθξν, ΑΝΣΑ-

ΠΟΚΡΗΣΖ, Φεβξνπάξηνο 1996, Άιηκνο, νη Σξάρσλεο ζην ζρέδην.  

 

 



 Απφθαζε Γ 309/18.11.1996 κεηά απφ αίηεζε Αι. Αινχθνπ 

 ρφιην: Ζ Αλαλεσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ θαη ν Αι. Αινχθνο πξνζσπηθά, 

δερφηαλ κεγάιε πίεζε, θαη είρε εθηεζεί απέλαληη ζηνπο πνιίηεο θαη θπξίσο απφ 

ηνπο πνιίηεο πνπ ππνζηήξηδαλ ην ΠΑΟΚ ζην νπνίν ζηεξηδφηαλ (ην κέγεζνο 

ηεο πίεζεο ήηαλ έληνλν θαη απφ ηελ θνκκαηηθή νξγάλσζε, ε νπνία, ζαθψο, είρε 

ζηάζε επηθξηηηθή γηα ηελ 36/96), είρε εθηεζεί ιφγσ ηεο απφθαζεο Ννκαξρηαθνχ 

πκβνπιίνπ, ησλ απνξξίςεσλ αηηήζεσλ (π.ρ. πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο – είραλ 

ζπιιεγεί 400-500 ππνγξαθέο) γηα αλάθιεζε ηεο απφθαζεο απηήο, θαη δεηνχζε 

δηέμνδν δηαθπγήο. Σν ίδην επηδεηνχζε θη ν δήκαξρνο Α.Αξγ., δηφηη είρε θαηαιάβεη 

φηη ε 36/96 είρε γπξίζεη κπνχκεξαγθ ΚΑΗ γη απηφλ. Γεγνλφο είλαη φηη ε αίηεζε Αι. 

Αι. ππνβιήζεθε ηελ 5.6.1996 θαη ζπδεηήζεθε ηελ 18.11.1996, ελψ κεηαμχ Φε-

βξνπαξίνπ θαη Ματνπ 1996 είραλ εθδνζεί νη πην πάλσ απνθάζεηο γηα ην ζέκα. 

Δλδερνκέλσο ε θαζπζηέξεζε ηεο ζπδήηεζεο, λα ήηαλ ν αλαγθαίνο ρξφλνο, 

ψζηε λα επέιζεη ε απαξαίηεηε φζκσζε, κεηαμχ ηνπο (Αξγ.Αξγ. θη Αι.Αι.), ψζηε 

λα ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθφ απνηέιεζκα. Έηζη ν Αι.Αινχθνο ππέβαιε: 

 α) αίηεζε ηεο 3.6.1996 ηεο Αλαλεση. Κίλεζε Αιίκνπ (ππνγξαθή Αιεμ. 

Αινχθνο), πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7870/5.6.1996, ζηελ νπνία αθνχ αθίζεη 

ππφλνηεο γηα ηνπο δξαζηεξηνπνηνχκελνπο θαηά ηεο 36/96 φηη ζε απηνχο «έρνπλ 

ππεηζέιζεη δπζηπρψο θαη ζηνηρεία ζπκθεξφλησλ εκπνξηθψλ δξαηεξηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο, ΟΠΧ ΔΗΜΑΣΔ Δ ΘΔΖ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΜΔ, πνπ αληηδξνχλ ζηελ 

έληαμε νιφθιεξεο ηεο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρήο (= ρσξίο λα γξάθεηαη, ελλνείηαη 

ηνπ Γήκνπ, βιεπ. απφθαζε), κε φπνην ηξφπν απηή γίλεη», πξνηείλεη α) «ηελ 

αλάζεζε κειέηεο ρξήζεσλ γεο νιφθιεξεο ηεο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρήο– φρη 

κφλν ησλ Σξαρψλσλ–παξάιιειε κε ηε πεξηβαιινληηθή κειέηε», β) «ΘΑ απφ-

θαζίζνπκε ηε ΓΗΑΚΟΠΖ ηεο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΣΑΞΖ πνπ απνθαζίζηεθε ζην 

πκβνχιην ηεο 8.2.1996 (= απ. 36/96) φπσο επίζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ζηε 

κειέηε ρξήζεσλ γεο, ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ πεξηνρή 

Σξνπκπάξη», δηφηη «έηζη ΔΥΟΝΣΑ ην ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ησλ ΜΔΛΔΣΧΝ απηψλ ην 

Γ.. ζα έρεη ΟΛΑ ηα ζηνηρεία ΧΣΔ ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΗΔΗ γηα ηνλ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ησλ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ζπλνιη-



θή ξχζκηζε θαη αλαβάζκηζε φιεο ηεο πεξηνρήο, ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πξνζηα-

ζίαο ηνπ αξραηνινγηθνχ πάξθνπ, ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ηεο πεξηνρήο ΑΛΛΑ ΚΑΗ 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ΗΓΗΟΚΣΖΗΧΝ πνπ ππάξρνπλ. . ..»,  

β) Δηζήγεζε ηνπ ηδίνπ Αι.Αι.ζην Γ γηα ην ζέκα κε αξ.πξ.8014/7.6.1996, 

πνπ αξρίδεη «1) Γηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ζην ζρέδην ηεο πεξηνρήο Σξα-

ρψλσλ, 2) Αλάζεζε κειέηεο ρξήζεσλ γεο νιφθιεξεο ηεο εθηφο ζρεδίνπ πεξην-

ρήο, παξάιιεια κε ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε, 3) Δλζσκάησζε ζηε κειέηε 

ρξήζεσλ γεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ πεξηνρή Σξνπκπάξη …»,  

γ) θείκελν/κλεκφλην εηζήγεζήο κνπ γηα ην ζέκα κε ηίηιν «Κηήκα Σξάρσ-

λεο 18.11.1996 ζπδήηεζε αίηεζεο Αι.Αινχθνπ», κε εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο 

κνπ, γηα ηηο αζάθεηεο, ανξηζηίεο, γεληθφηεηεο, φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη 

θιπ, θαη ηέινο επαλέθεξα ηελ πξφηαζε ηεο πλη.Δπ. γηα ηελ αλάθιεζε ηεο 36/ 

1996 ΚΑΘ ΟΛΟΚΛΖΡΗΑΝ θαη ηε ζπδήηεζε απφ ηελ αξρή ηεο πξννπηηθήο, ηελ 

απφζπξζή ηεο απφ ηνλ ΟΡΑ, ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο πνπ απνθαζίζηεθε κε ηε 

κε αξ. 27/1996 απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ (πνπ είρε εγθξίλεη θαη 

10 εθ. δξαρκέο γηα ην ζθνπφ απηφ), θαη κεηά απφ απηά, λέα απφθαζε Γ, θιπ., 

δ) απφθαζε Γ κε αξ. 309/18.11.1996 ζηελ νπνία πεξηέρνληαη αίηεζε 

θαη εηζήγεζε Αι.Αι., πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ Αξγ.Αξγ. (δεηά θαη απηφο «λα γίλεη 

κία κειέηε γηα ΟΛΟΚΛΖΡΟ ηνπ Γήκν», θαη πξφηαζή κνπ, γηα ηηο νπνίεο: Α) Γηα 

ηελ πξφηαζε Θσκφπνπινπ: ΚΑΣΑ 14 (ησλ δχν παξαηάμεσλ), Τπέξ 2 (Θσκ. θαη 

Αλ. Κεθαιάο), ΛΔΤΚΑ 1 (Μηρ. Γέδεο). Β) Γηα ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Αινχθνπ 

επηθεθαιή ηεο Αλαλεση. Κίλεζεο Αιίκνπ «ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΖ κε ηελ πξφηαζε 

ηνπ Γεκάξρνπ Αιίκνπ, γηα κειέηε ρξήζεσλ γεο, ζε ΟΛΟΚΛΖΡΟ ην Γήκν 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζή ηνπ» ΤΠΔΡ 14, ΚΑΣΑ 2, ΛΔΤΚΑ 1, σο άλσ,  

ε) ζρέδην ηεο πην πάλσ απφθαζεο,ζην νπνίν ππάξρεη ε ζεκείσζή κνπ: 

«Α‘ ζρέδην πνπ ζπληάρηεθε κε ππφδεημε ηνπ Αινχθνπ, πξηλ ην ηδεί ν Πξφεδξνο 

Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο». πσο δηαπηζηψλεη θάπνηνο πεξηέρνληαη νη εηζεγήζεηο 

Αι.Αι. θαη Α. Αξγ., ΓΔΝ αλαγξάθεηαη νχηε κία ιέμε απφ ηελ πξφηαζή κνπ, ΓΔΝ 

αλαθέξνληαη ΠΟΟΗ ςήθηζαλ ΤΠΔΡ ή ΚΑΣΑ ηεο πξφηαζήο κνπ, ΓΔΝ αλαγξά-



θεηαη φηη ςεθίζηεθε ε πξφηαζε Αι.Αινχθνπ ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΖ κε ηε πξφηαζε 

ηνπ Γεκάξρνπ, θαη αλαθέξνληαη ΤΠΔΡ 15 ςήθνη, ΔΝΧ ήηαλ 14 ςήθνη. Μεηά 

απφ ππνδείμεηο κνπ γηα ην ζσζηφ θαη δίθαην, ν Πξφεδξνο ηελ επαλαδηαηχπσζε.  

Ζ λέα δηαηχπσζε (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ: «Β‘ ζρέδην απφθαζεο, 

κεηά απφ παξέκβαζε Πξνέδξνπ θαη κε ππφδεημε δηθή κνπ») γηα ην «ηη απνθα-

ζίζηεθε» (απφ φια ηα αλάθαηα θαη αληηθαηηθά, πνπ πεξηέρνληαλ ζην άλσ αξρηθφ 

ζρέδην), ΓΔΝ άξεζε ζηνλ Αι.Αινχθν, γη απηφ ε απφθαζε απηή ΓΔΝ ππν-

γξάθηεθε πνηέ, ΓΔΝ δεκνζηεχηεθε πνηέ, ΓΔΝ ζηάιζεθε γηα έιεγρν πνηέ. Ήηαλ 

σο εάλ ΓΔΝ ππήξρε. Παξ φια απηά, ν Αι.Αινχθνο, ηελ επηθαιηφηαλ θαη 

επαλάιεςε, γηα λα ιεπθαλζεί, ΔΝΧ γλψξηδε ηελ αλππαξμία ηεο (βιεπ. γηα φια 

απηά ηελ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ απφθαζε Γ κε αξ. 84/2001, πην θάησ). 

ε) ρέδην Φεθίζκαηνο ηεο 21.11.1999, κε ζεκείσζε (πξνθχπηεη θαη απφ 

ην πεξηερφκελφ ηνπ) φηη ππνβιήζεθε ζηελ  «Ζκεξίδα: Ση ζεκαίλεη πνιηηηζκφο. . . 

γηα θάζε κέξα» ηεο 21.11.1999 πνπ δηνξγάλσλε ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξνπ ηνπ 

Γήκνπ, κε νλφκαηα (κειιφλησλ λα ππνγξάςνπλ) «ν δήκαξρνο Αιίκνπ Αιεμ. 

Αινχθνο, γηα ην Γ Αιίκνπ, νη εηζεγεηέο ηεο εκεξίδαο, νη πνιηηηζηηθνί θνξείο θαη 

πνιίηεο ηνπ Γήκνπ». Ζ ρεηξφγξαθε ζεκείσζε/κλεκφληφ κνπ, ζπκπιεξψλεηαη: 

«Τπνβιήζεθε θαη δελ ζπδεηήζεθε – Άξλεζε δεκάξρνπ». 

ρφιηα: Σίπνηα απφ φζα απνθαζίζηεθαλ κε ηελ 309/96 δελ έγηλε. Καη 

αθξίβεηα, ε κειέηε αλαηέζεθε, ΑΛΛΑ ΠΑΡΔΜΔΗΝΔ ΔΠΗ ΠΔΝΣΔ ΥΡΟΝΗΑ ζηελ 

Α΄Φάζε. Αξληφληνπζαλ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ πξφνδν. Να μεθχγνπλ απφ ηε κέγ-

γελε πνπ είραλ κπιερηεί ήζειαλ θαη νη δχν παξαηάμεηο. Ζ νξγαλσκέλε, έιινγε, 

ζπιινγηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αληίδξαζε ησλ πνιηηψλ, ηεο Ννκαξρίαο, ηνπ 

Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, είρε ήδε θαηαζηήζεη ηελ 36/1996 «αλελεξγή» θαη ε πην 

πάλσ απφθαζε ήξζε απιά λα επηβεβαηψζεη ην γεγνλφο ηνχην. Ήηαλ ήδε εθηε-

ζεηκέλνη ζηελ θνηλσλία, θη ε πξνζπάζεηα ηνπο έηεηλε ζηελ απεκπινθή ηνπο κε ην 

κηθξφηεξν θφζηνο. Μφλν απηφ ηνπο έλνηαδε. Αθνχ, φια ζπλεγνξνχζαλ, φηη δελ 

κπνξνχλ, πξνζσξηλά, λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Σνλ νπνίν φκσο, 

δηαρξνληθά,  ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΔΓΚΑΣΔΛΔΗΦΑΝ (βιέπεηε πην θάησ). 



ρφιηα 2: Μηα δηνηθεηηθή πξάμε, φπσο ε απφθαζε ηνπ Γ.., ΠΟΣΔ δελ 

θαζίζηαηαη «αλελεξγή». Μπνξεί λα «αλαθιεζεί» ή «αθπξσζεί» ή «ηξνπνπνηε-

ζεί» ή «ζπκπιεξσζεί» θιπ, ΜΟΝΟ κε λεφηεξε δηνηθεηηθή πξάμε. ια ήηαλ ΜΖ 

λφκηκα θαη αβάζηκα θιελαθήκαηα. Πξνπέηαζκα θαπλνχ, πξνο παξαπιάλεζε. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΔ:ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 17.5.1997,  

24.5.1997 (δχν ζπλέρεηεο) Σν ξέκα Γεξνπιάλνπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.12.1997 

ηα ρέξηα ηνπ Λαιηψηε ε ηχρε ηνπ πξσηνγεσκεηξηθνχ λεθξνηαθείνπ, ΑΝΣΑ-

ΠΟΚΡΗΣΖ, Ννέκβξηνο 1997 Αι. Αινχθνο «Γελ κπνξεί ν θ. Αξγπξίνπ λα βαζί-

δεη ηα έξγα ηεο Παξαιίαο ζε παξάλνκα έζνδα», Γεθέκβξηνο 1997 Αι.Αινχθνο 

«Καλείο δελ ζα παίμεη ην παηρλίδη ηνπ», Ηαλνπάξηνο 1998 δεκνζηεχεηαη επηζηνιή 

κνπ κε ηίηιν «Ο Α.Θ. γηα Αξγπξίνπ-Αινχθν: Ζ αμηνπηζηία θξίλεηαη απφ ηελ 

αληηζηνηρία ιφγσλ θαη έξγσλ – Βιάπηνπλ θαη νη δχν ηνλ Άιηκν ην ίδην», θαη 

θείκελν επηζηνιήο κνπ 23.12.1997, ΑΤΓΖ 10.1.1998 ΜΑΚΡΟ ελαληίνλ 

αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Σξαρψλσλ (βι.θαη πην πάλσ),  Ο ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ (άιιε 

εθεκεξίδα) 17.2.98: ΜΑΚΡΟ ΑΛΗΜΟΤ-ΤΠΔΥΧΓΔ ην παηρλίδη ησλ ηζρπξψλ, 

ΠΡΧΣΖ Μάηνο 1998 Ζ Αλαλεσηηθή Αιίκνπ, πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, θαη, Ηνχληνο 

1998 «Καζέλαο φηαλ απεπζχλεηαη δεκφζηα, έρεη ειάρηζηε ππνρξέσζε, λα ιέεη 

ηελ αιήζεηα θαη λα κε θξχβεη γεγνλφηα», κε  βάζε απαληεηηθή Δπηζηνιή κνπ ηεο 

25.5.1998 πξνο Βαζηιηθή Νηάιε, δηεπζχληξηα,  Ηνχληνο 2004 Έλαο απέξαληνο 

αξραηνινγηθφο ρψξνο νη γεηηνληέο ηνπ Αιίκνπ, ΣΑ ΝΔΑ 27.2.1999, Άιηκνο, Εσή 

απφ ηελ 3ε π.Υ. ρηιεηία, ηεο 3.7.1999, Βπδαληηλφ θφζκεκα, 8.7.2000 ην θσο νη 

αξραίνη δήκνη Αιηκνχληνο θαη Δπσλχκνπ, θαη, θείκελν άξζξνπ κνπ «Κηήκα 

Σξάρσλεο– Δπαιήζεπζε ή αλαίξεζε δηαθεξχμεσλ», ΒΖΜΑ 12.12.2004 

Δγθαηαιεηκκέλνη αξραηνινγηθνί ρψξνη ζηνλ Άιηκν, ΔΘΝΟ 13.2.2005 

Παξάλνκε ρσκαηεξή (θαη) ην ξέκα Σξαρψλσλ. 

  Δξψηεζε Φψηε Κνπβέιε 7.11.1997 γηα Σξάρσλεο  

 α) εξψηεζε Φ.Κνπβέιε ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ κε 

αξ.πξ.2579/7.11.97 πξνο ηνπο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, Πνιηηηζκνχ, Γεσξγίαο, β) απάληε-

ζε ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ (Δπ. Βεληδέινο) «εγλσζκέλνο αξραηνινγηθφο ηφπνο» (βι. 



εθηελέο πεξηερφκελν πην πάλσ), γ) απάληεζε Τπ. ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 2721 

Β/26.11.1997 αλαθέξεηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε 1994/1995, αιιά επηζεκαίλεηαη φηη 

«νη εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ γίλνληαη πάληνηε ζηα 

πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ θαη αηηεκάησλ ησλ νηθείσλ ΟΣΑ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

γλσκνδνηήζεσλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ», δ) απάληεζε Τπ. Γεσξγίαο κε αξ. 

πξ. 157/28.11.1997, φηη ε πεξηνρή πξνζηαηεχεηαη απφ ην Γαζαξρείν Πεηξαηά, ε) 

ΑΤΓΖ 8.11.1997 γηα ηελ εξψηεζε, κε ηίηιν «Αξραηνινγηθφο ρψξνο θηλδπλεχεη λα 

απνραξαθηεξηζηεί!», ζη) απνζηνιή ηεο θαηάζεζεο ηεο εξψηεζεο, ζην ηεθ. 

Γηακαληή, ηεο 6.12.1997 «Αλνηρηφ ην ζέκα ηνπ θηήκαηνο Σξαρψλσλ», δ) ζρέδην 

ηεο εξψηεζεο, πνπ εζηάιε γηα λα ιάβεη γλψζε ν Φ.Κνπβέιεο ηνπ ηζηνξηθνχ. 

 

 Απφθαζε 84/12.2.2001 κε πξφηαζε δεκάξρνπ Αι. Αινχθνπ 

 Αλάθιεζε  ! !   ηεο 36/8.2.1996 απφθαζεο ηνπ Γ.  

 α) Δηζήγεζε Αι. Αινχθνπ ζην Γ «Φεβξνπάξηνο 2001»: «πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο νξηζκνχ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ 

γεο θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο», κε πξνηάζεηο γηα: «Άκεζε έλαξμε 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο ηνπ ΒΗΟΠΑ θαη ησλ Π Α Ρ Τ Φ Χ Ν  απηψλ ζηελ 

εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή κε ηελ αλάζεζε πνιενδνκηθήο κειέηεο, θαζνξηζκνχ 

ρξήζεσλ γεο», «Γηαηήξεζε εθηφο ΓΠ ηνπ θηήκαηνο Γεξνπιάλνπ (ηδηνθηεζία 

ΜΑΚΡΟ) θαη θήξπμή ηνπ ζε ρψξν αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ππεξην-

πηθήο ζεκαζίαο ΠΑΡΚΟ. Απηφ ζεκαίλεη ηελ ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο 

απφθαζεο 36/96 ηνπ Γ», «χληαμε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, 

αλαβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο», «Έληαμε 

ηνπ ρψξνπ ζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2004 (πξφγξακκα 

ελνπνίεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ). . . …», 

 β) έγγξαθν ηνπ Παλαγηψηε Θενδσξφπνπινπ, αγξνλφκνπ-ηνπνγξάθνπ 

κεραληθνχ (ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ), ηεο 5.2.2001, κε δηάθνξεο ππνδείμεηο, 

 γ) θείκελν εηζήγεζεο/κλεκνλίνπ κνπ κε ηίηιν «Θέκα 23/84/12.2.2001 

πδήηεζε θαη ιήςε . . ..», κε ην νπνίν ΑΠΑΗΣΧ θαη ΕΖΣΧ κε επηρεηξήκαηα, λα 



ζπκπεξηιεθζεί ζην ζέκα θαη ε κε αξ.πξ. 13544/5.8.1999 αηηεζε ηεο ΤΝΔΡΓΑ-

ΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ζπδήηεζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο (είραλ πεξάζεη 18 κήλεο θαη 

αξλνχληαλ λα ηε ζπδεηήζνπλ !!) – κεηά απφ πνιιή πξνζπάζεηα ππνρξεψζεθαλ 

λα ηε ζπκπεξηιάβνπλ -- εξσηήζεηο θαη ηνπνζέηεζή κνπ (11 ζει.), 

 δ) απφθαζε Γ κε αξ. 84/12.2.2001 κε ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφ-

θαζεο νξηζκνχ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ θαη ιεη-

ηνπξγηψλ ηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο.   π κ π ι ε ξ σ κ α ηη θ ά θαη ηεο ππ αξηζ. 

13544/5.8.1999 αίηεζεο πξφηαζεο ηεο «πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν», 

ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ε πην πάλσ εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ,ε πην πάλσ αίηεζή 

κνπ, θαη κε ΤΠΔΡ 10 (ηεο πιεηνςεθνχζαο παξάηαμεο Αι. Αινχθνπ), θαη ΚΑΣΑ 

7 (Αλ.Κεθαιάο, Γ. Ληαθφπνπινο, Η. Σαξαζηάδεο, Ν. Σζακπαξιήο, Α.Αξγπξίνπ, 

Αξ. Θσκφπνπινο, Υξ. ηεθαλάθεο) απνθαζίζηεθαλ: «Α. Άκεζε αλάζεζε πνιε-

νδνκηθήο κειέηεο έληαμεο ηνπ ΒΗΟΠΑ θαη ησλ  Π Α Ρ Τ Φ Χ Ν  απηψλ (=απηνχ;;, 

ηη ζεκαίλεη;;) κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, 

Β. Γηαηήξεζε εθηφο ζρεδίνπ ηνπ θηήκαηνο Γεξνπιάλνπ (ηδηνθηεζία ΜΑΚΡΟ) θαη 

θήξπμή ηνπ ζε ρψξν αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

ΠΑΡΚΟ. Απηφ ζεκαίλεη ηελ ΟΤΗΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο απφθαζεο 36/96 ηνπ 

Γ, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο απφθαζεο Τπ. ΠΔΥΧΓΔ/1992 (ΦΔΚ 945Γ/92)  θαη ε 

νπνία  Α Ν Α Κ Α Λ Δ Η Σ Α Η. Δπηβνιή ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ 

ρψξνπ απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ», Γ.-χληαμε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, αλαβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσ-

ζεο», Γ. Έληαμε ηνπ ρψξνπ ζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

2004 (πξφγξακκα ελνπνίεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ). ηε ζπλέρεηα ηνπ Γ.. 

ΑΝΑΚΑΛΔΔ θαη  Σ Τ Π Η Κ Α » ηε κε αξ.36/1996 απφθαζή ηνπ». 

 ρφιηα: Ζ Δηζήγεζε ΓΔΝ αλαθέξεηαη ζε θάπνην ηνπνγξαθηθφ, κε ζπληε-

ηαγκέλεο. Καηά ηε ζπδήηεζε ΓΔΝ πξνζθνκίζηεθε θάπνην ηνπνγξαθηθφ (βι. 

ακέζσο πην θάησ γηα ηνπνγξαθηθφ ηεο Καιιηφπεο Λάζθαξε) αλ θαη δεηήζεθε. 

Πξνζθνκίζηεθε κφλν έλα ρξσκαηηζηφ ζθαξίθεκα, ρσξίο θιίκαθα, ΜΖ κεηξήζη-

κν. Πξνο εληππσζηαζκφ. Δλψ έγηλαλ μερσξηζηέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εηζήγεζε 



δεκάξρνπ θαη γηα ηελ αίηεζή καο, ζηελ απφθαζε, ΓΔΝ θαηαγξάθεηαη ην απνηέ-

ιεζκα ηεο ςεθνξνξίαο γηα ηελ αίηεζή καο. Αξλήζεθαλ λα ην θαηαγξάςνπλ. 

 ε)  ζθαξίθεκα ρξσκαηηζηφ κε ηίηιν «Οξηζηηθέο ιχζεηο γηα ην Κηήκα 

«Σξάρσλεο», ζη) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 20691/3.10.2001  πξνο ηελ 

Πεξηθέξεηα γηα ηελ «έγθξηζε» ηεο, δ) αίηεζή καο = ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ, ηεο 4.8. 

1999, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13544/5.8.1999 κε ηελ νπνία δεηάκε ζπδήηεζε 

γηα αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 36/1996 (επί 18 κήλεο αξλνχληαλ), δ) ΔΦΖΜΔ-

ΡΗΓΔ ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Μαξηίνπ 2001, Οξηζηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ρξήζεηο γεο 

ζην δήκν Αιίκνπ (κε ρξσκαηηζηφ ζθαξίθεκα), ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 12.7.99 (κε ζρεηηθφ 

ζέκα: Άιιαμαλ νη φξνη ρξήζεο γεο, Πνιπθαηάζηεκα ζηε ΒΗΑΜΑΞ. 

 ρφιηα: Ζ απφθαζε ζηάιζεθε θαη δεηήζεθε έγθξηζε ΜΔΣΑ απφ ΟΚΣΧ 

(8) κήλεο, απφ ηε 12.2.2001 !. ηαλ θάπνηνη είλαη ππεξήθαλνη γηα κηα απφθαζε, 

ηε ζηέιλνπλ ακέζσο. Παξαθνινπζνχζα κε αδηάιεηπην ελδηαθέξνλ, κέξα ηε 

κέξα, θαη βδνκάδα ηε βδνκάδα, ην ζέκα ηεο δεκνζίεπζεο (απφ ηφηε αξρίδεη λα 

ηξέρεη ε πξνζεζκία) θαη απνζηνιήο δηφηη ήζεια λα αζθήζσ πξνζθπγή γηα ηελ 

αθχξσζή ηεο. Ζ δηνίθεζε Αι. Αινχθνπ, γλψξηδε ην ελδηαθέξνλ κνπ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζή κνπ. Δηθάδσ φηη (κπνξεί λα) ην έθαλε γηα λα κε «θνπξάζεη», λα 

ράζσ ηελ πξνζεζκία θαη λα κε δπλεζψ λα αζθήζσ ηελ πξνζθπγή. Οη εθινγέο 

ηνπ Οθησβξίνπ 2002 πιεζίαδαλ θαη ήζειαλ λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο success 

story, φπσο ζα ιέγακε κε ζεκεξηλέο (2018) νξνινγίεο θαη δηαηππψζεηο. 

 Π ξ ν ζ θ π γ ή  κνπ ζηελ Δπηηξνπή – Αθχξσζε ηεο 84/2001 

 α) πξνζθπγή κνπ ηεο 7.10.2001 πξνο ηελ Δπηηξνπή θι, κε αξ.πξ.1283/ 

8.10.2001 κε αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ιφγνπο, β) απάληεζε κε αξ.πξ. 57/16. 

1.2002 ηεο Δπηηξνπήο ζε αίηεζή κνπ (πνπ δελ ζψδεηαη), γηα ηελ πξνζθπγή, κε 

ηελ νπνία κνπ γλσξίδνπλ φηη έσο 16.1.2002 ν Γήκνο Αιίκνπ ΓΔΝ έρεη ζηείιεη 

θαλέλα έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ λα αθνξά ηελ νηθεία πξνζθπγή κνπ,  

 γ) δηαβηβαζηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, κε αξ.πξ. 1484/7.12.2001 πξνο ηελ Πε-

ξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ην Πξαθηηθφ 23/16.11.2001 (δει. ε 



απφθαζε) κε ην νπνίν: «Γέρεηαη νκφθσλα ηε  πξνζθπγή. . .γηα ηνπο αθφινπ-

ζνπο ιφγνπο: α) Γηφηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε, ελψ αλαθέξεη φηη απνθαζί-

δεηαη ε ξεηή αλάθιεζε ηεο πξνεγνχκελεο αξ. 36/96 απφθαζεο ηνπ Γ, ΓΔΝ 

εκπεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηηθψλ ςήθσλ (πνπ) έιαβε απηή θαζψο θαη ησλ 

ςήθσλ ησλ ηπρφλ θαηαςεθηζάλησλ θαη επνκέλσο, σο πξνο ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. β) χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 ηνπ λ. 1337/1983, 

ΠΡΗΝ απφ ηε ζχληαμε ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΧΝ κειεηψλ, ζα πξέπεη λα ΠΡΟΖΓΔΗΣΑΗ 

ε θαηάξηηζε ηνπ Γ.Π. ρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο, πξάγκα ην νπνίν ΓΔΝ θαίλε-

ηαη λα έγηλε ελ πξνθεηκέλσ, δηφηη ε ππφ θξίζε απφθαζε αλαθέξεη φηη απνθαζί-

δεηαη «ε άκεζε αλάζεζε πνιενδνκηθήο κειέηεο έληαμεο ηνπ ΒΗΟΠΑ θαη ησλ 

παξπθψλ ηνπ», ΥΧΡΗ λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ 

(βι. Βαζηιείνπ θνπξή, Υσξνηαμηθφ θαη Πνιενδνκηθφ Γίθαην, έθδνζε 1991, ζει. 

54 επ.) θαη γ) Απνθαζίδεηαη ε αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πνιενδνκηθήο κειέηεο 

έληαμεο ηνπ ΒΗΟΠΑ θαη ησλ  π α ξ π θ ψ λ  απηνχ, ΥΧΡΗ λα 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΔΣΑΗ ε αθξηβήο ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ».  

ρφιηα: Γειαδή έγηλαλ δεθηνί ΟΛΟΗ νη ιφγνη ηεο πξνζθπγήο κνπ. Καη 

φια φζα είρα επηζεκάλεη ζην Γ.. θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο. 

δ) έγγξαθε ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηα πξηλ απφ ηελ Ζκεξ.Γηάηαμε ζέκαηα 

ηνπ Γ ηεο 17.12.2001 (δελ έγηλε ιφγσ απεξγίαο εξγαδνκέλσλ, έγηλε κία απφ 

ηηο επφκελεο εκέξεο) κε ηελ νπνία αλαγγέιισ ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο 84/ 

2001, ε) θείκελν ηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ κε ηίηιν «Αεηθφξνο Αλάπηπ-

με Θεαηξνπαξαινγηζκψλ ζε Παηδηθέο Υαξέο», ζρεηηθφ κε ην ηζηνξηθφ ηνπ ζέκα-

ηνο, ζη) θσηνηππίεο απφ ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή Β.θνπξή (βι.πξαθηηθφ) ηηο 

νπνίεο είρα επηθαιεζηεί ζηελ πξνζθπγή θαη πξνζθφκηζα ζηελ Δπηηξνπή. 

 

Απφθαζε 136/24.4.2002, κεηά ηελ αθχξσζε ηεο 84/2001  

α) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ Α.Αινχθνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ απφθαζε, ε 

ΠΑΛΑΗΑ ηεο 12.2.2001, ελψ λέα ΓΔΝ ππήξρε, β) εηζήγεζή κνπ γηα Γ 24.4.02, 



απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ αλαβνιέο γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηηο 20.2.02 

θαη 4.3.2002 θαη ηειηθή εκεξ. 24.4.2002, κε ηελ νπνία ζπκίδσ ηα πξνεγεζέληα, 

ηε ζπέθνπια θαη ηηο απξέπεηεο ηνπ δεκάξρνπ, ηνπο θαιψ λα αλαινγηζηνχλ ηηο 

επζχλεο ηνπο, επαλαιακβάλσ ηελ πξφηαζή καο θιπ,  

γ) απφθαζε 136/24.4.2002 κε ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

νξηζκνχ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ νξηζηηθή ξχζκηζε ησλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

ηεο πεξηνρήο Σξάρσλεο. πκπιεξσκαηηθά θαη ηεο ππ αξ.13544/5.8.1999 αίηε-

ζεο ηεο πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν». Πεξηιακβάλεηαη α) ε ίδηα/παιαηά 

εηζήγεζε ηνπ Αι.Αινχθνπ, β) ε αίηεζή καο κε αξ.πξ. 13544/5.8.99  Π Α Ρ Α Λ- 

Λ Α Γ Μ Δ Ν Ζ (φρη απφ εκάο, αιιά απφ ηε δηνίθεζε Αινχθνπ!!), αθνχ νη 

«πξνηάζεηο» καο ηεο ζει.5, πξνζηέζεθαλ θαηά βνχιεζε απφ ηε δηνίθεζε– ΓΔΝ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή καο. Απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη φηη ν Αλαζη. 

Κεθαιάο πξφηεηλε ηελ αλαβνιή (Τπέξ 8, Καηά 12, Λεπθφ 1), ν Αξ. Θ. πξφηεηλε 

ηελ ςήθηζε ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Τπέξ = 9, Καηά= 11 (νη ηεο πιεηνςεθίαο) 

Λεπθφ 1  (ηέηνηα ςεθνθνξία ΓΔΝ έγηλε –βι. ηε δήισζή καο θαηά ηε ζπλεδξίαζε 

πην θάησ – ηελ πξνζέζεζαλ εθ ησλ πζηέξσλ θαηά ηε θαζαξνγξαθή, εηζηζειηθά 

θαη απζαίξεηα!!). Γηα ηελ πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο ε απφθαζε ειήθζε θαηά πιεην-

ςεθία, ΤΠΔΡ= 11, ΚΑΣΑ= 8 (Α.Κεθαιάο, Γ. Ληαθφπνπινο, Η. Σαξαζηάδεο, Ν. 

Σζακπαξιήο, Α. Αξγπξίνπ, Μ. Γέδεο, Αξ.Θσκ., Υξ. ηεθαλάθεο) ΛΔΤΚΟ = 1 

(Κ. Μαληδνπξάλεο). ε απηή αλαγξάθεηαη αθφκα: «Οη δ.ζ. Αξ. Θσκ. θαη Υξ. 

ηεθαλάθεο ΚΑΣΑΦΖΦΗΕΟΤΝ ηελ πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο κεηά ηελ άξλεζή ηεο 

λα ζέζεη ην αίηεκά ηνπο γηα ςήθηζε απηήο θαηά παξάγξαθν ρσξηζηά (θαη φρη 

ζπλνιηθά) ζε  ςεθνθνξία ζην Γεκ. πκβ, ψζηε λα παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα εθθξαζηνχλ θαηά πεξίπησζε. Ζ βαζηθή δηαθσλία ηνπο 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γίλεηαη ηκεκαηηθή έληαμε. Απφ ηε ζπλνιηθή πξφηαζε 

απηή ςεθίδνπλ ηελ παξάγξαθν γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 36/1996 ηνπ 

Γ φπσο δηεπθξίληζαλ πξνθνξηθά,δεζκεπφκελνη φκσο απφ ηε ζπλνιηθή ςήθηζε 

ηεο πξφηαζεο». Απνθαζίδεηαη: «Α.- Άκεζε έλαξμε δηαδηθαζηψλ έληαμεο ζην 

.Π.– Πνιενδφκεζεο ηνπ ΒΗΟΠΑ ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα Γεληθφ Πνιενδνκηθφ 

ρεδηαζκφ ηεο πεξηνρήο φπσο νξίδεηαη απφ ην ΦΔΚ 24/95 θαηά ην ζρεηηθφ 



ράξηε Π-1 (1:10.000) θαζψο θαη ην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην Νν. 2 (1:1.000) ηεο Σ.Τ. 

πνπ νξίδεη ηα φξηα ηνπ ΒΗΟΠΑ θαη ζπλνξεχεη ηελ παξνχζα  απφθαζε, Β.- 

Γηαηήξεζε εθηφο ΓΠ ηνπ θηήκαηνο Γεξνπιάλνπ (ηδηνθηεζία ΜΑΚΡΟ) θαη θήξπ-

μή ηνπ ζε ρψξν αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θη ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

«ΠΑΡΚΟ», Γ.- Απηφ ζεκαίλεη ηελ νπζηαζηηθή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο 36/96 

ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ/1992 (ΦΔΚ 945Γ/ 1992), 

Γ.- Δπηβνιή ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ ρψξνπ απφ ην Τπνπξ-

γείν Πνιηηηζκνχ. χληαμε Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, αλαβάζκηζεο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο, Δ.- Έληαμε ηνπ ρψξνπ 

ζην δίθηπν πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 2004 (πξφγξακκα ελνπνίεζεο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ). Σέινο ην Γ.. ΟΜΟΦΧΝΑ Α Ν Α Κ Α Λ Δ  Δ  θαη  ΣΤ- 

Π Η Κ Α  ηε κε αξ.36/1996 πξνγελέζηεξε απφθαζή ηνπ», 

δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 24740/12.11.2002 κε ην νπνίν δηαβη-

βάδεηαη ε απφθαζε ζηελ Πεξηθέξεηα γηα έγθξηζε, ζην νπνίν έρσ ζεκεηψζεη: 

«Σελ έζηεηιε ζηελ Πεξηθέξεηα ν Αινχθνο ν ίδηνο, παξαθάκπηνληαο θαη ελ αγλνία 

ηεο Τπεξεζίαο» (ηελ έζηεηιε ΔΝΧ ΔΗΥΔ ΥΑΔΗ ηηο εθινγέο ηνλ Οθηψβξην 2002). 

ρφιηα: Κακία ςεθνθνξία ΓΔΝ έγηλε γηα ηελ αλάθιεζε. Οη παξαλνκίεο, 

δηαζηξεβιψζεηο θαη πιαζηνγξαθίεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ 

απφθαζε απηή, σο θαη ε άβπζζνο, ΓΔΝ έρνπλ ηέινο. Δπεηδή είρε απνηχρεη ν 

Αι. Αινχθνο, ηελ πξψηε θνξά, θαη κε ηελ πξνζθπγή κνπ αθπξψζεθε ε 84/01, 

ζηε πεξίπησζε απηή ηεο 136/2002 ΠΑΡΔΚΑΜΦΔ ηελ Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, 

απφ ηελ νπνία πιεξνθνξνχκελ (θάζε κέξα ζρεδφλ,κε επηκέιεηά κνπ) ηε πνξεία 

γηα ηε δηαβίβαζε, ηελ ΔΣΔΗΛΔ Ο ΗΓΗΟ, ΜΔΣΑ ΣΗ ΔΚΛΟΓΔ πνπ είρε ΥΑΔΗ 

απφ ηνλ Κ. Μαληδνπξάλε, ρσξίο λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία (πνιινζηή 

αήζεηα θαη απξέπεηα), ζηελ νπνία απνθιεηζηηθά απεπζπλφκνπλ, θαη έηζη ΓΔΝ 

κπφξεζα λα αζθήζσ πξνζθπγή θαη απηήο. Αιιηψο ζα είρε αθπξσζεί. 

«Πζξέκβαζε»: θ. 3 Απξ.91, 6-7 ΜαηΗνπλ.92, 8-9 ΝνεΓεθ.93, 12-13 Μαξ Απξ. 

94, 14-15 ΜαΗνπλ.94, 27-28 ΦεβΜαξη.96, 29-30 ΜαηΗνχλ.96, 31-32 επη 



Οθη.1996, 33-34 ΝνεΓεθ.1996, 35-36 ΗνπιΑπγ.1997, 30-40 ΝνεΓεθ.97, 41-42 

ΗαλΦεβξ.1998, 47 επΟθη.1998, 54 ΗαλΦεβ.2000, 61-62 ΗαλΑπξ.2001, 65/2002. 

 Τ Π Α Ρ Υ Ο Τ Ν   Α Κ Ο Μ Α   (ρξνλνινγηθά) 

*** α) Δηζήγεζε Γ.Σ. Τπεξ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.169/29.5.2000 απφθαζή 

ηνπ, πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο 79/2000 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπ. πεξί ηεο αλά-

ζεζεο ηεο κειέηεο «Σνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο πεξηνρήο Σξαρψλσλ», β) 

απφθαζε ΓΔ 79/22.5.2000 γηα ην ίδην έξγν (Τπέξ = 3, Καηά=Αξγ.Αξγπξίνπ, Αξ. 

Θσκ.), κε αλάζεζε ζηε Καιιηφπε Λάζθαξε, γ) πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο κνπ γηα ην 

ζέκα, δ) Σερληθή έθζεζε γηα ηε κειέηε 44/2000, κε πξνυπνινγηζκφ, ηηκνιφγην, 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ.  Δ π η ζ ή κ α λ ζ ε  = Α ξ ρ η θ έ ο   απνηππψζεηο. 

*** Απφθαζε Γ 466/20.12.2000 κε ζέκα «Αλάζεζε ηεο κειέηεο  π κ π ι εξ σ 

κ α η η θ ή ο   Απνηχπσζεο – Κηεκαηνινγίνπ πεξηνρήο Σξάρσλεο». 

***ΚΣΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ζε ζρέδην, ηεο Αγξνλ.Σνπ. Μεραληθνχ 

Καιιηφπεο Λάζθαξε, Οθηψβξηνο 2000, κε εξγνδφηε «Ννκαξρία Αζελψλ, Αλα-

ηνιηθφο Σνκέαο– Γήκνο Αιίκνπ», κε έξγν «Σνπνγξαθηθή Απνηχπσζε πεξηνρήο 

Σξάρσλεο Γήκνπ Αιίκνπ», γηα ηελ ΠΔΡΑΝ θαη ΔΚΣΟ ηνπ (ελ ζηελή ελλνία) 

θηήκαηνο Σξαρψλσλ έθηαζεο. ην Τπφκλεκα αλαθέξεηαη: «ξηα πξνηεηλφκελεο 

Πνιενδνκηθήο Μειέηεο  πεξηνρήο «Σξνπκπάξη» ηα νπνία ηέζεθαλ γξαθηθά απφ 

ην 1 : 10.000 δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ην απφ 24.1.1995 ηεχρνο 24Γ ΦΔΚ 

απνθ. Τπ. ΠΔΥΧΓΔ Γ/101341/94 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ΓΠ Γ.Αιίκνπ» 

(απφ ιάζνο αλαθέξεηαη ε πεξηνρή σο «Σξνπκπάξη», ΔΝΧ είλαη «Σξάρσλεο»). 

*** α) Δηζεγεηηθή έθζεζε, ηεο 14.3.2003 ηνπ Μάξηνπ θνξηζή, ρσξίο αλαθνξά/ 

ζχλδεζε κε θάπνηα απφθαζε Γ, κε ηίηιν «Έληαμε ζην ζρέδην ηεο πεξηνρήο 

Σξάρσλεο» κε (ειιηπέο) ηζηνξηθφ θαη πξνηάζεηο, β) ρεηξφγξαθεο πξφρεηξεο 

ζεκεηψζεηο δηθέο κνπ κε αλαθνξά ζηελ 177/31.3.03 απφθαζε Γ, γ) ΦΔΚ 396 

Β/31.3.1993 ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη απφθαζε Τπ. Γεσξγίαο κε ηίηιν: «Γεκνζί-

επζε απνθάζεσλ ΔΔΓΑ = Δπηηξνπήο Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ». 

 



   Κεθάιαην δέθαην 

ΤΠΔΡΑΠΗΖ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη Γήκνπ  (δίθεο) 

Πξνζηαζία Η.Ν. Δηζνδίσλ Θενηφθνπ ζην Κηήκα Σξάρσλεο 

    Σν έηνο 2005 

 ΔΣΟ 2002: α) αίηεζή καο 27.1.2002 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.2058/31.1. 

2002 κε αλαθνξά ζην Ναφ, θαη δεκνζηεχκαηα θαηαζηξνθήο  ηνπ, θαη αίηεκα λα 

απεπζχλεη ν Γήκνο έγγξαθν ζηελ Δθνξεία Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, λα γίλεη 

απηνςία θιπ, θαη λα ελεκεξσζνχκε, β) ΑΤΓΖ ηεο 9.1.2002 γηα ην Ναφ ησλ 

Δηζνδίσλ, κε ηίηιν «Πνηνο ζα ελδηαθεξζεί;» 

 ρφιην: ΚΑΜΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ απφ ηε δηνίθεζε Αι.Αι. Πιήξεο αδηαθνξία. 

 εκείσζε:  ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ηδίσο ηα έηε 2002-2004 ππήξραλ 

πιεξνθνξίεο (απφ δηεγήζεηο απηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα ην επηζθεθζνχλ) φηη ην 

βπδαληηλφ εθθιεζάθη ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ, ηδίσο ε ζθεπή ηνπ (δελ θαζα-

ξηδφηαλ απφ θαλέλα θη ήηαλ γεκάηε πεπθνβειφλεο ζηα «ινχθηα», κε απνηέιεζκα 

ηε δηαπέξαζε ηεο ζθεπήο απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο), θαη ην κεηαγελέζηεξν 

θακπαλαξηφ, ήηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε, θαη πθίζηαλην δηάβξσζε νη εζσηεξηθέο 

ηνηρνγξαθίεο θιπ (πνιιέο ηνπ 17-18νπ αη.), ρσξίο δπλαηφηεηεο ηεθκεξίσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο, απφ εκάο ηνπο «απ έμσ», δειαδή απηνχο πνπ δελ κπνξνχ-

ζακε λα ην επηζθεθηνχκε. ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ηνπιίνπ 

2005, ε ηφηε αληηδήκαξρνο Κα Μαξία Παλνχζε (επεηδή είρακε ζπδεηήζεη ην 

δήηεκα θαη γλψξηδε ηηο αλεζπρίεο κνπ), κνπ παξέδσζε ην κε αξ. πξ. 3299/11.7. 

2005 έγγξαθν ηεο 1εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ (πην θάησ ΔΒΑ), κε 

ζθνπφ λα ηδψ ηη κπνξεί λα γίλεη. Έρνληαο ΔΠΗΣΔΛΟΤ,έλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

απφ ηελ θαζ χιελ αξκφδηα Τπεξεζία=ΔΒΑ, θαη γλσξίδνληαο ην δπζθίλεην ησλ 

δεκνηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απνθαζίζακε κε ηα κέιε ηεο πληνληζηηθήο ηεο «πλεξ. 

Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν», ηε ζχληαμε αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε πξν-

ζηαζία ηνπ. ηνηρεία αληιήζεθαλ θαη απφ ην βηβιίν Γ.Α. σηεξίνπ «Δπξεηήξηνλ 

ησλ κεζαησληθψλ κλεκείσλ ηεο Διιάδνο, Μεζαησληθά κλεκεία Αηηηθήο», ελ 



Αζήλαηο 1927, θαη άιια. Σα λνκηθά ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ήηαλ πνιιά (ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηε κεζεγγχεζε ηνπ ρψξνπ γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ), επηιχζεθαλ 

κε κειέηεο ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ ΓΑ, θαη έηζη ζπληάρηεθαλ νη απφ 1.9.2005 α) 

αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ΚΑΣΑ ηεο ΜΑΚΡΟ, θαη, β) αλαθνίλσζε δίθεο θαη 

πξνζεπίθιεζε ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε, θαηά ησλ Γήκνπ Αιίκνπ θαη Η. 

Μεηξ. Νέαο κχξλεο, νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ηε 5.9.05, επηδφζεθαλ, θη νξίζηεθε 

εκεξνκελία ζπδήηεζεο γηα ηε 19.10.2005. ηε ζπλέρεηα κεηά απφ πνιιέο 

επηζθέςεηο (σλ νπθ έζηηλ αξηζκφο) ζε δηάθνξεο Τπεξεζίεο (ηδίσο Αξραηνινγηθή) 

θαη ζηα δηαθνξεηηθά θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαλ απηέο, θαη πξνζπάζεηα γηα εχξεζε 

θαη ρνξήγεζε ζηνηρείσλ (γηα ηελ απφδεημε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο καο, ηνπο 

παξέδηδα αληίγξαθα ησλ δηθνγξάθσλ πνπ είραλ θαηαηεζεί ζην Γηθαζηήξην, 

θαηάιαβαλ φηη ζπλέθεξε ηελ Αξραηνιγηθή Τπεξεζία λα ππνζηεξίμεη ηε πξνζπά-

ζεηα, αθνχ κέρξη ηφηε ε ΜΑΚΡΟ θψθεπε ζηα έγγξαθά ηνπο, θαη ήζειαλ λα 

ππνρξεσζεί απφ ην Γηθαζηήξην), θαη κεηά απφ αηηήζεηο έιαβα πνιιά ζρεηηθά 

έγγξαθα/ θσηνγξαθίεο ηνπ Νανχ, απφ ηελ ΔΒΑ. Σα φζα αθνινχζεζαλ 

πξνθχπηνπλ ινγηθά απφ ηα αλαθεξφκελα πην θάησ έγγξαθα, σο παξαζέηνληαη.  

 ΔΓΓΡΑΦΑ ηεο/πξνο ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (1ε ΔΒΑ ή άιιε) 

α) κε αξ. πξ. 117/11.2.2002 πξνο ΜΑΚΡΟ, β) κε αξ.πξ. 9123/7.12.2004 πξνο 

ΜΑΚΡΟ κε παξάπνλα γηα αδηαθνξία ζε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο κε 

βάζε ηε λνκνζεζία, γ) ΗΜΝκχξλεο πξνο ΔΒΑ κε αξ.πξ. 223/19.4.2004, δ) κε 

αξ. πξ. 962/8.2.2005 πξνο ΜΑΚΡΟ κε παξάπνλα γηα ηελ αδηαθνξία, ε) κε αξ. 

πξ. 9477/26.4.2005 απφ Γήκν Αιίκνπ πξνο ΔΒΑ, ζη) κε αξ.πξ. 3299/11.7.2005 

απφ ΔΒΑ πξνο ΗΜΝκχξλεο, Γήκν Αιίκνπ, δ) κε αξ.πξ. 7451/29.9.2005 αλα-

θνξά ησλ αξραηνιφγσλ Βαζηιηθήο Παπαγεσξγίνπ, Μαξίαο Λακπξηλνχ, Μαξίαο 

ηαπξίδνπ πξνο ΔΒΑ, ε) κε αξ.πξ. 7270/27.9.2005 αίηεζή κνπ πξο ΔΒΑ γηα 

ρνξήγεζε εγγξάθσλ, θαη απαληεηηθά ε κε αξ.πξ. 7270/3.10.2005 απφ ΔΒΑ 

πξνο Αξ.Θσκ. ζε απάληεζε αίηεζεο γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ,ζ) κε αξ.πξ. 

7868/13.10.2005 πξνο Α.Θ. γηα ρνξήγεζε θσηνγξαθηψλ, ζ.α) κεηά απφ ηελ 

απφ  κε αξ. πξ. 7270/27.9. 2005 αίηεζή κνπ,  η) κε αξ.πξ. 823/22.2.2006 απφ 

ΔΒΑ πξνο «Γξαθείν Αξρηηεθηνληθψλ Μειεηψλ ηαχξνο Μακαινχθνο– Αλαζηα-



ζία Κακπφιε –Μακαινχθνπ θαη ζπλεξγάηεο» γηα δνθηκαζηηθέο απνμειψζεηο, ηα) 

κε αξ. πξ. 2196/3.7.06 απφ ΔΒΑ πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ 

Μλεκείσλ Αηηηθήο, ηβ) κε αξ.πξ. 6322/5.9.2006 απφ ΔΒΑ πξνο Τπ.Πνιηηηζκνχ 

«απνζηνιή θαθέινπ κειέηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. . ..», ηγ) κε αξ. 

πξ. ΤΠΠΟ/ΓΑΒΜΜ/ 71641/2885/11.10.2006 θη ΔΒΑ 7553/17.10.06 απφθαζε 

γηα «έγθξηζε κειέηεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο. . .θη εθηέιεζεο ζρεηηθψλ 

εξγαζηψλ», ηδ) κε αξ. πξ. 8141/7.11.2006 απφ ΔΒΑ πξνο Αξ.Θ., γηα ρνξήγεζε 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζρεηηθά κε ηνλ Η.Ν. Δηζνδίσλ . . . ..». Αθφκα δχν αηηήζεηο 

ηνπ ΑΘ α) πξνο ηελ ΔΒΑ απφ 6.11.2006, θαη β) πξνο ην Σνπηθφ πκβνχιην 

Μλεκείσλ Αηηηθήο, απφ 13.11.2006, νη νπνίεο φκσο ηειηθά δελ θαηαηέζεθαλ. 

 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: Μνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ ΔΒΑ, κε ππνγξαθή απφ 

εκέλα ππεχζπλεο δήισζεο,γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα …λφκηκν ζθνπφ!, γηα 

ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Νανχ: α) θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ην εμσηεξηθφ ηνπ 

λανχ απφ δηάθνξεο φςεηο, β) θσηνγξαθίεο ησλ αγίσλ: Σξχθσλα, ππξίδσλα, 

Πιαηπηέξαο ησλ Οπξαλψλ, ηνπ Ησάλλε ηνπ Πξφδξνκνπ, Γεσξγίνπ, Υαξαιά-

κπνπο, Νηθνιάνπ, ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ, θσηνγξαθίεο κε ζπλζέζεηο 

αγίσλ, ηξεηο θσηνγξαθίεο κε αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ Νανχ, θαη άιιεο πνπ 

θαηαζέησ ζε ρξσκαηηζηέο θσηνηππίεο, γ) απφδεημε γηα ηα ρξήκαηα πνπ πιήξσ-

ζα (θσηνηππείν ζηελ νδφ Λέθθα 26). Καη πνιιέο ηππσκέλεο απφ Ζ/Τ. 

 ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ: Α) ΑΗΣΖΖ ησλ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

δεκνηηθήο θίλεζεο «πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν» θαη πνιηηψλ: Δπγελίαο 

Εαθπλζηλνχ, Δπζηαζίνπ Γεσξγφπνπινπ, ηέθαλνπ Γηακαληή, πχξνπ Δπζηξα-

ηίνπ, Θσκά Εαθπλζηλνχ, ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ, Βιάζζε Παχινπ θη Αξ. 

Θσκφπνπινπ, α) θαηά ηεο ΜΑΚΡΟ, απφ 1.9.2005 αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 

ζην Μνλνκειέο Πξση.Αζελψλ, κε ΓΑΚ 126371 θαη ΑΚΓ 10894/5.9.05 κε 

δηθάζηκε 19.10.2005, β) έθζεζε επίδνζεο ζηε ΜΑΚΡΟ. Καη Β) ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

δίθεο ΠΡΟΔΠΗΚΛΖΖ ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε» θαηά Γήκνπ Αιίκνπ θαη Η. 

Μ. Νέαο κχξλεο, απφ 1.9.2005 κε ΓΑΚ 126404 θαη ΑΚΓ 10896/5.9.05, κε ίδηα 

δηθάζηκε, β) δχν εθζέζεηο επηδφζεσλ ζε απηνχο, γ) χκβαζε γηα ζχληαμε 

κειέηεο θιπ, κεηαμχ ΜΑΚΡΟ θαη γξαθείνπ «Μακαινχθνπ» ηεο 11.10.2005, δ) 



γλσζηνπνίεζε ηεο ΜΑΚΡΟ ζηελ ΔΒΑ, γηα επηθείκελε ππνγξαθή ζχκβαζεο, κε 

ηελ απφ 27.9.2005 επηζηνιή ηεο. Σηο δηεξγαζίεο γηα ηε ζχκβαζε εθπφλεζεο 

κειέηεο ζπληήξεζεο θιπ, θαη ηελ πξφνδν, ε ΜΑΚΡΟ γλσζηνπνίεζε θαη ζην 

Γήκν Αιίκνπ κε ηελ απφ 7.2.2006 επηζηνιή ηεο (κε ηειενκνηνηχπεκα), κε αξ. 

πξ. 3220/7.2.2006 ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ζηελ νπνία επηζχλαςε θαη ηελ απφ 

6.2.2006 «ελεκέξσζε» ηεο απφ ην Γξαθείν Μακαινχθνπ γηα επηζθέςεηο θιπ. 

 ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ (κέξνο): Πνπ ζπκβνπιεχηεθα γηα ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο. 

 εκείσζε πξψηε: Μεηά ηηο αηηήζεηο θιπ, απηέο, θαη ηε δεκνζηφηεηα πνπ 

πήξε ην ζέκα, δεκηνπξγήζεθε κηα ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί απηφ, ε «πλεξγαζία» απεχζπλε  ηελ απφ 4.10.2005 

επηζηνιή ηεο πξνο ηνπο Ηεξνχο Νανχο Εσνδφρνπ Πεγήο, Κνίκεζεο ηεο Θενηφ-

θνπ, Αγίνπ Παληειεήκνλνο (δελ αληαπνθξίζεθαλ, πξνθαλψο ζπκκνξθψζεθαλ 

κε ηε ζηάζε ηεο Η.Μ.Ν. κχξλεο), ηνπο ζπιιφγνπο: Δμσξατζηηθφ χιινγν θαη 

Πλεπκαηηθφ Κέληξν Οηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ, χιινγν Κπζεξίσλ ε Μπξηηδηψηηζ-

ζα, ζχιινγν Εσνδφρνπ Πεγήο, αζιεηηθφ ζχιινγν «Δλσζε Σξαρψλσλ Γία» θαη 

Αζιεηηθφ κηιν Σξαρψλσλ (έδεημαλ ελδηαθέξνλ, αιιά φρη πεξηζζφηεξν), θαη ηα 

θφκκαηα Νέα Γεκνθξαηία, Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα, Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα Διιάδαο (δελ ελδηαθέξζεθαλ, πξνθαλψο απφ θνκκαηηθφ αληαγσληζκφ). 

 εκείσζε δεχηεξε: Ζ ζπδήηεζε απηψλ αλαβιήζεθε πνιιέο θνξέο, δηφηη 

ε δηθεγφξνο ηεο ΜΑΚΡΟ Κα Αγγειηθή Ληφλα, αθνχ κε εηδνπνίεζε, πξνζθφκηζε 

θαηά ηελ πξψηε ζπδήηεζε 19.10.2005 ην ζπκθσλεηηθφ κε ην νπνίν είρε αλαηε-

ζεί ζην κειεηεηηθφ γξαθείν Μακαινχθνπ, ε κειέηε ζπληήξεζεο ηνπ Νανχ (δει. 

ε πξαγκάησζε θαη ηθαλνπνίεζε κέξνπο ησλ αηηνχκελσλ), θαη θάζε θνξά 

πξνζθφκηδε έγγξαθα πξνφδνπ ηεο κειέηεο, θη έηζη κεηά απφ 3 ή 4 αλαβνιέο, νη 

αίηεζε/ αλαθνίλσζε δίθεο, ΓΔΝ ζπδεηήζεθαλ. Γη απηφ δελ εθδφζεθε απφθαζε.  

 Ο Γήκνο Αιίκνπ (δήκαξρνο Κψζηαο Μαληδνπξάλεο), αληαπνθξίζεθε θαη 

ελδηαθέξζεθε γηα ην δηθαζηηθφ αγψλα θαη παξίζηαην κε δηθεγφξν ηνπ, ζηηο θάζε 

θνξά δηθαζίκνπο (βι. πην θάησ), ΔΝΧ ΑΝΣΗΘΔΣΧ ε Η.Μ.Ν.κχξλεο, φρη κφλν 



δελ παξαζηάζεθε, αιιά δελ έθαλε (έζησ έλαο θιεηήξαο ηεο!!) έλα ηειεθψλεκα 

γηα λα κάζε ηη γηλφηαλ ή πνηα ε εμέιημε ή ην απνηέιεζκα. 

 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ηνπ ΓΖΜΟΤ: α) Δηζήγεζε Γεκάξρνπ γηα ηε ζπλεδξίαζε 

Γ.. ηεο 5.10.2005 ζεηηθή γηα ιήςε απφθαζεο, β) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 445/ 

5.10.2005 ηνπ Γ.. Αιίκνπ κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ Γήκνπ σο 

δηθαζηηθνχ κεζεγγπνχρνπ, θαη παξέρεη ηελ εληνιή ζην δηθεγφξν γηα παξάζηαζε 

θιπ. γ) Αίηεζε ηεο «πλεξγαζίαο θιπ» κε αξ.πξ. 28699/1.11.2006 πξνο ην 

Γήκν, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ εηζήγεζε γηα ην ζέκα, δ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθα-

ζε 446/ 27.11.2006 ηνπ Γ.. κε ηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ζπληήξεζεο θιπ, απφ ην ΤπΠΟ, δεηείηαη ε άκεζε 

πινπνίεζε ηεο ζπληήξεζεο, δεηείηαη ε ηαρεία ζχληαμε εηδηθήο κειέηεο γηα ηηο 

ηνηρνγξαθίεο θαη εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ θιπ. 

 εκείσζε: Ο Κ. Μαληδνπξάλεο ηελ 27.11.2006 είρε ήδε ράζεη ηηο εθινγέο 

(ε ζεηεία ηνπ σο δεκάξρνπ έιεγε ηελ 31.12.2006). Ζ δεκνηηθή ζεηεία κνπ έιεγε 

επίζεο ηε 31.12. 2006. Απφ ηφηε ηίπνηα ΓΔΝ έγηλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πην 

πάλσ, επί ηέζζεξα ρξφληα, έσο φηνπ ην 2010 ν λένο ηεξέαο (θαη αξραηνιφγνο) 

Γηνλχζηνο Καηζνχιεο, ηνπ Νανχ ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο (ηεο νπνίαο ηα Δηζφδηα 

απνηεινχλ παξεθθιήζην), θάιεζε ηελ Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο, ε νπνία 

ζπλέηαμε Έθζεζε Δπηθηλδχλνπ γηα ην Ναφ, θαη έηζη ππνρξεψζεθε ε ΜΑΚΡΟ ην 

2012 λα αξρίζεη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, πνπ νινθιεξψζεθαλ κεηά 2 ρξφληα. 

 Δπηζήκαλζε: Μεηά απφ παξαθιήζεηο θαη πηέζεηο καο, πείζηεθαλ νη 

αξραηνιφγνη ηεο ΔΒΑ, λα δερηνχλ, λα παξηζηάκεζα θαη εκείο ηεο «πλεξγαζίαο» 

ζε θάπνηα απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο. Παξαθάιεζα ην Νίθν Αλαγλψζηνπ, πνιηηη-

θφ κεραληθφ, κέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο πλεξγαζίαο Πνιηηψλ γηα 

ηνλ Άιηκν, θαη πξνζήιζακε θαηά ηελ επίζθεςε, θαηά ηελ νπνία «ηξάβεμε» 

πνιιέο θσηνγξαθίεο ηνπ Κηήκαηνο θαη ηνπ Νανχ. Καη πάιη θαηά παξάθιεζε θαη 

πξνο ελεκέξσζή κνπ, «θαηαζθεχαζε» δχν CD κε ηηο θσηνγξαθίεο, ήηνη έλα κε 

φιεο θαη έλα θαη επηινγή (κεξηθέο απφ απηέο εθηππψζεθαλ κέζσ Ζ/Τ). Σα δχν 

CD θαηαζέηνληαη κε ην θάθειν, καδί κε φια ηα έγγξαθα πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 



 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 8.6.2013, ζηε ζει. 7. Ο 

Ηεξέαο Γηνλ. Καηζνχιεο ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο (κφιηο είρε αλαιάβεη εθεκέξηνο, 

θαη δελ είρε πιήξε ελεκέξσζε), έζηεηιε επραξηζηήξηα επηζηνιή ζηε ΜΑΚΡΟ  κε 

ηελ νπνία ηε ραξαθηήξηδε «κέγα ρνξεγφ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη αξσγφ 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο» θιπ., κε θσηνγξαθίεο απφ επίζθεςε ζην Ναφ. ε 

απηέο δηαθξίλνληαη: (άλσ θσηνγξαθία) Νίθνο Αλαγλψζηνπ (κε γπξηζκέλε ηελ 

πιάηε θαη θξεκαζκέλε ηελ ηζάληα), Οδπζζέαο Κνξαθίηεο, δεκ. ζχκβνπινο, 

παηήξ Γηνλχζηνο, Υξήζηνο Αδακφπνπινο, θαη θπξία πνπ δελ γλσξίδσ, (θάησ 

θσηνγξαθία) Θέκεο Γαιέδηνο (εθδφηεο ηεο ΟΦΗΟΤΑ, πνπ ζε θχιια ηεο έρεη 

πεξηιάβεη αλακλήζεηο εξγαζζέλησλ ζην Κηήκα Σξάρσλεο, ζην κεζνπφιεκν ή 

ακέζσο κεηά ην 1945), Οδπζζέαο Κνξαθίηεο, παηήξ Γηνλχζηνο, θαη δχν άλζξσ-

πνη (κε γπξηζκέλεο ηηο πιάηεο) πνπ δελ κπνξψ λα πξνζδηνξίζσ. Σελ αληηζηξν-

θή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε ην ραξαθηεξηζκφ απηφ, ησλ εηψλ απφ 2002 έσο 

2012, δελ κπφξεζα λα αληέμσ, θαη (αλ θαη είρα απνθαζίζεη κε ηνλ εαπηφ κνπ, λα 

κελ αλακεηγλχνκαη ζηα «δεκνηηθά») απνθάζηζα λα αληηθξνχζσ. πλέηαμα ηελ 

απφ 14.6.2013 επηζηνιή πξνο ηελ εθεκεξίδα ε νπνία δεκνζηεχηεθε, ζην β) 

ΠΑΛΜΟ ηεο 22.6.2013, ζηηο ζει.12 θαη 13 (ζαιφλη) κε θσηνγξαθίεο ηνπ εμσηε-

ξηθνχ ηνπ Νανχ, ηεο ζθεπήο ηνπ ζε θαθή θαηάζηαζε θαη κε πεπθνβειφλεο, ηνπ 

ξέκαηνο θαη ηνπ κηθξνχ γεθπξηνχ, ηηο νπνίεο είρε ηξαβήμεη ν Νίθνο Αλαγλψζηνπ, 

θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ (ηεο 1εο ΔΒΑ). 

«Παξέκβαζε»: 78 ΑπγΟθη.2005, 79 Ννεκ.05-Ηαλ.06, 85 ΜαηΗνπι.2007. 

 

    Σν έηνο 2013 

 εκείσζε: Απφ ην 2006 πνπ ηειείσζε ε δεκνηηθή ζεηεία κνπ, δελ ήζεια 

λα εκπιέθνκαη θαη δελ εκπιεθφκνπλ «ζηα δεκνηηθά πξάγκαηα», κε ηελ έλλνηα 

ηνπ «έρνληνο γλψζε» ή «πείξα», αιιά ζπκκεηείρα κφλν σο απιφο πνιίηεο. Σα 

ρξφληα ησλ Γεξνπιάλσλ, επηηξεπφηαλ ζρεδφλ ειεχζεξα ε θαζεκεξηλή πξφζβα-

ζε ζην Ναφ. Αιιά θαη κεηά ην 1992 πνπ αγφξαζε ην ΚΣΖΜΑ ΣΡΑΥΧΝΔ ε 

ΜΑΚΡΟ, κε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ Έιιελεο, ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα, είραλ 



παξαδψζεη ζηνλ ηεξέα ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο (παηέξα Κσλζηαληίλν), θιεηδί ηεο 

πφξηαο απφ ηελ νδφ Αξραίνπ Θεάηξνπ, γηα λα επηζθέπηεηαη ην Ναφ, θάζε θνξά 

πνπ ππήξρε ζέιεζε. Με ηελ εγθαηάζηαζε γεξκαληθήο δηνίθεζεο, θαη ΚΤΡΗΧ 

δηφηη απφ ην λέν ηεξέα-αξραηνιφγν  Γηνλχζην Καηζνχιε έγηλε θαηαγγειία ζηελ 

Πνιενδνκία, ζπληάρηεθε έθζεζε επηθηλδχλνπ θιπ, θη ππνρξεψζεθαλ λα εθηειέ-

ζνπλ ηε κειέηε θαη λα πιεξψζνπλ γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαη κεηά ην πέξαο 

απηψλ, επηθαιέζηεθαλ γηα πξψηε θνξά φηη ν λαφο ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΟ (θαη 

επνκέλσο ιεηηνπξγείηαη σο ηέηνηνο θαη ΟΥΗ κε θαζεζηψο δεκφζηαο ιαηξείαο) θη 

αξλνχληαλ λα επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ζην Ναφ. Κιήζεθα ην 2013 (κεηά απφ 

ζχζηαζε ηνπ ηεθ.Γηακαληή, Υξήζηνπ Αδακφπνπινπ θ.α.) απφ ην λέν ηεξέα, θαη 

ηειηθά, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο καο (άξζξν 57 επ. Αζηηθνχ 

Κψδηθα), ηνπ αξραίνπ κλεκείνπ (λ. 3028/2003) θαη ηε δπλαηφηεηα επίζθεςεο 

απηνχ, αιιά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο επηινγήο ησλ πηζηψλ, 

αλέιαβα λα αζθήζσ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Έηζη αζθήζεθαλ:  

α) Αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ απφ 31.10.2013 ζην Μνλνκ. Πξση. Αζελψλ κε 

ΓΑΚ 146263 θαη ΑΚΓ 17542/4.11.13, ησλ πνιηηψλ:  1.- Παλαγηψηε Γακφπνπινπ 

ηνπ Δπζπκίνπ, πνιηηηθνχ κεραληθνχ, κέινπο ηνπ «Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ» 

ηνπ Η.Ν. Εσνδφρνπ Πεγήο Σξαρψλσλ Αιίκνπ, Πηλδάξνπ 12.  2.- Δπάγγεινπ 

Σζίκπαλε ηνπ Γεσξγίνπ, ζπληαμηνχρνπ θαζεγεηή καζεκαηηθψλ, κέινπο ηνπ 

«Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ Η.Ν. Εσνδφρν Πεγήο Σξαρψλσλ Αιίκνπ, 

Βειηψηε 1, 3.- Απφζηνινπ Ληάπε ηνπ Κπξηάθνπ, ζπληαμηνχρνπ κεραλνπξγνχ, 

κέινπο ηνπ «Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ Η.Ν. Εσνδφρνπ Πεγήο 

Σξαρψλσλ Αιίκνπ,  Αλδξέα Κάιβνπ 38,  4.-Γεκεηξίνπ Κιαπδηαλνχ ηνπ Παχινπ, 

θαζεγεηή κνπζηθήο, δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο 

«Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη», θαηνίθνπ Αιίκνπ, Ακκνρψζηνπ 70,  5. Ακαιίαο 

Αζαλαζνπνχινπ  ηνπ Θενδψξνπ, παηδαγσγνχ, κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ «Θνπθπδί-

δεηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη Αζιεηηθνχ Οξγαληζκνχ Γήκνπ Αιίκνπ» θαηνίθνπ Αιίκνπ, 

φισλνο 38,  6.- Νηθνιάνπ Αλαγλψζηνπ ηνπ Γεσξγίνπ, πνιηηηθνχ κεραληθνχ, 

πξψελ κέινπο ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αιίκνπ, Πηλδάξνπ 12,  7.- 

Δπζηαζίνπ Γεσξγφπνπινπ ηνπ Γεσξγίνπ,  νηθνλνκνιφγνπ πξψελ κέινπο ηνπ 



Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γήκνπ Αιίκνπ», Μεζνινγγίνπ 59Α, 8.- 

Αηθαηεξίλεο Γηαλλνχιε ηνπ Αζαλαζίνπ, δαζθάιαο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

θαηνίθνπ Αιίκνπ,νδφο Κξήηεο 6,  9.-ηέθαλνπ Γηακαληή ηνπ Ησζήθ, δηαθεκηζηή, 

πξψελ κέινπο ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο «ΑΝΔΓΑ», νδφο Δπξηπίδνπ 

18, 10.- Αηθαηεξίλεο Γηνλπζνπνχινπ ηνπ Γηνλπζίνπ-σθξάηνπο, ηδησηηθήο 

ππαιιήινπ, ιεσθφξνο Ησλίαο 22,  11.-ππξίδσλα Δπζηξαηίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, 

κεραλνιφγνπ-ειεθηξνιφγνπ, πξψελ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ «Δμσξατζηηθνχ-

Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ θαη Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ νηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ», 

Πηλδάξνπ 8,  12.-Δπγελίαο ζπδχγνπ Θσκά Εαθπλζηλνχ, ρεκηθνχ, πξψελ κέινο 

ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ ηελ ηελ επσλπκία «Πνιηηηζηηθφο θαη Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο 

Γήκνπ Αιίκνπ», Κπζεξίσλ 8, 13.- Θσκά Εαθπλζηλνχ ηνπ Γεσξγίνπ, ειεθηξνλη-

θνχ, πξψελ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Μνπζηθφ Δξγαζηήξη Γήκνπ Αιίκνπ», 

Κπζεξίσλ 8,  14.- Μαξίαο ζπγ. Ησάλλε Κξεηηθνχ, ζπδ. Αιεμάλδξνπ Νηδντδνπ, 

ηδησηηθήο ππαιιήινπ, θαηνίθνπ Αγ.  Γεκεηξίνπ,  Θεκ. νθνχιε 16,  15.- Κσλ-

ζηαληίλνπ Παπαδφπνπινπ ηνπ Νηθνιάνπ, δηθεγφξνπ, Γεσξγίνπ ηαχξνπ 13, 

16.- Θεφδσξνπ Πειεθάζε, γεσπφλνπ, Βειηψηε 2, 17. Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ 

ηνπ ππξίδσλνο, πξψελ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ Αιίκνπ, δηθεγφξνπ, 

αξαληαπφξνπ 4 (Αλσ Καιακάθη), θαη,  

β) Αλαθνίλσζε δίθεο κε πξνζεπίθιεζε ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε απφ 11.11. 

13 κε ΓΚΑ 151253 θαη ΑΚΓ 18091/13.11.2013, ησλ ηδίσλ πξνο ην Γήκν Αιίκνπ 

(φρη πξνο ηελ Η.Μ. Νέαο κχξλεο, δηφηη ζηελ αίηεζε ηνπ 2005, σο έρσ αλαθέξεη, 

δελ είρε επηδείμεη θαλέλα ελδηαθέξνλ), κε ηελ νπνία θαινχζακε ην Γήκν ζε 

παξέκβαζε, ε νπνία θαη αζθήζεθε (Θάλνο Οξθαλφο) κεηά απφ απφθα-

ζε ηνπ Γ.., φπσο επίζεο αζθήζεθε πξφζζεηε παξέκβαζε θαη απφ ηελ Έλσζε 

πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ρνιείσλ Γήκνπ Αιίκνπ,  

 Απφθαζε 7341/2014 – Γέρεηαη αίηεζε – Δπηηξέπεη είζνδν 

γ) Γη απηέο εθδφζεθε ε κε αξ. 7341/2014 απφθαζε ηνπ Μνλ.Πξ. Αζελψλ, κε ηελ 

νπνία έγηλε δεθηή ε αίηεζή καο (ζηα βαζηθά) θαη ε ΜΑΚΡΟ ππνρξεψζεθε ζην 

άλνηγκα ηεο πφξηαο ηεο νδνχ Αξραίνπ Θεάηξνπ, θιπ, δχν θνξέο ην κήλα θιπ, 



θαηά ην δηαηαθηηθφ. Ζ απφθαζε θξίζεθε ζεκαληηθή/πξσηφηππε απφ λνκηθή 

άπνςε γη απηφ θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ ηνπ Γ.. Αζελψλ, Ννκηθφ Βήκα 

2015 ζει. 27, ψζηε λα απνηειέζεη «λνκνινγία» γηα παξφκνηεο/ζπάληεο 

ππνζέζεηο. Ζ ΜΑΚΡΟ αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί γη απηφ θαη ηεο επέδσζα 

«επηηαγή πξνο ζπκκφξθσζε» (βι. έθζεζε επίδνζεο 5055Β/15.7.2014). 

 ΓΗΚΟΓΡΑΦΑ θαη ΥΔΣΗΚΑ: α) αίηεζε κε εκεξνκελία 8.11.2013 γηα 

πξνζσξηλή δηαηαγή (απνξξίθηεθε ειιείςεη επείγνληνο, δηφηη ε ΜΑΚΡΟ δήισζε 

φηη ζα άλνηγε ηελ 21.11.2013) θαη έθζεζε επίδνζεο γη απηή, β) αίηεζε κε 

εκεξνκελία ζπδήηεζεο 29.1.2014 θαη έθζεζε επίδνζεο γη απηή, γ) αλαθνίλσζε 

δίθεο θαη πξνζεπίθιεζε ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε θαη έθζεζε επίδνζεο γη 

απηή, δ) απφθαζε 7341/2014 Μνλ.Πξ.Αζ. ε) έθζεζε επίδνζεο 5055Β/15.7.2014 

κε «επηηαγή πξνο ζπκκφξθσζε» ηεο ΜΑΚΡΟ, ζη) εκείσκα/πξνηάζεηο καο κε 

αλαθεξφκελα ζρεηηθά, δ) εκείσκα ΜΑΚΡΟ γηα πξνζσξηλή δηαηαγή 8.11.2014, 

ε) εκείσκα ΜΑΚΡΟ γηα ζπδήηεζε αίηεζεο, ζ) εκείσκα Γήκνπ Αιίκνπ, η)ηελ 

απφ 5.7.2011 ηεο ΜΑΚΡΟ πξνο ΜΝΖΜΔΗΟΣΔΥΝΗΚΖ, αλάζεζε παξαγγειίαο 

«ζπληήξεζε –απνθαηάζηαζε Η.Ν. Αιίκνπ» 110.000 επξψ, ηα) απφ 18.2.2010 ηεο 

ΜΝΖΜΔΗΟΣΔΥΝΗΚΖ «πξνζθνξά γηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θη απνθαηάζηαζεο 

Η.Ν. Δηζνδίσλ . . .», ηβ) δχν ηηκνιφγηα ΜΝΖΜΔΗΟΣΔΥΝΗΚΖ, ηγ) επηζηνιή 

δεκάξρνπ Αιίκνπ κε αξ.πξ. 13411/3.7.13 πξνο ΜΑΚΡΟ, ηδ) απφθαζε Γ 

408/20.11.2013 γηα παξέκβαζε ηνπ Γήκνπ θιπ, ηε) αίηεζε πξνο ΔΘΝΗΚΖ θαη 

αζθαιηζηήξηα αζηηθήο επζχλεο (δηφηη ε ΜΑΚΡΟ γηα δηθαηνινγία επεθαιείην ηελ 

αζηηθή επζχλε ηεο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο), ηζη) έγγξαθν ηνπ ΔΚΠΑ –

Φηινζνθηθή ρνιή- Σνκέαο Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ηνπ ιέθηνξνο 

βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο αξραηνινγίαο θαη ηέρλεο Γηψξγνπ Πάιιε, ηεο 

7.1.2014, κε ηίηιν «Υξνλνιφγεζε ηνπ λανχ ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ ζηνλ 

Άιηκν Αηηηθήο, εληφο ηνπ πξψελ θηήκαηνο «Σξάρσλεο», θαη θάθεινο, ηδ) κλεκφ-

λην ηνπ παηέξα Γηνλπζίνπ, γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ λανχ, ζει.4, ηε) ζρέδηα εγγξάθσλ 

πνπ είρα εηνηκάζεη, γηα ηε Αβάζκηα θαη Β βάζκηα δηεχζπλζε εθπαίδεπζεο, ηελ 

ΗΜΝκχξλεο, ηζ) ηελ επηηαγή πξνο ζπκκφξθσζε ηελ νπνία ππνρξεψζεθα λα 

επηδψζσ ζηε ΜΑΚΡΟ, δηφηη αξλείην λα ζπκκνξθσζεί/εθηειέζεη ηελ εθδνζείζα 



απφθαζε,  θ) Γλσζηνπνίεζε εμέηαζεο καξηχξσλ θαη δχν έλνξθεο βεβαηψζεηο 

ησλ καξηχξσλ ηεο ΜΑΚΡΟ, θα)έγγξαθν ηεο 1εο Δθνξείαο Βπδαλη. Αξραηνηήησλ 

κε αξ.πξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/1ε ΔΒΑ/91622/45771/4711/25.7.2013 πξνο ηνλ ΗΝ 

Εσνδ.Πεγήο Σξάρσλεο, κε ζέκα: «ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ ΗΝ Δηζνδίσλ 

Θενηφθνπ ζηνπο Σξάρσλεο Αιίκνπ», θβ) Πξνο απνθπγή αξλεηηθψλ λνκηθψλ 

ζπλεπεηψλ, ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο 7341/14 απφθαζεο, αζθήζακε θαη ηελ 

ΣΑΚΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ, ηεο νπνίαο ε ζπδήηεζε 

νξίζηεθε γηα ηελ 1.6. 2017 (θαηαζέησ θαη ηελ έθζεζε επίδνζεο απηήο) θαηά ηελ 

νπνία, κε θνηλή ζπλαίλεζε θαη ζπλελλφεζε κε ην ΝΔΟ δηθεγνξηθφ γξαθείν ηεο 

ΜΑΚΡΟ (θιαβελίηε πιένλ) – ελφςε ηεο έληαμεο ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην, κε 

ςήθηζε ζρεηηθήο απφθαζεο ην Μάην 2017 απφ ην Γεκ. πκβνχιην, αλαβιήζεθε 

γηα ηελ 21.3.2019 (δέθα ελλέα). 

 ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΥΣΖΚΑΝ: α) επηζηνιή ΜΑΚΡΟ πξνο π.Γηνλ. 

Καηζνχιε ηεο 30.9.2010, β) επηζηνιή ΜΑΚΡΟ πξνο Δθθι.πκβ. ΗΝΕΠεγήο, κε 

άξλεζε επηζθέςεσλ γηα ην Πάζρα 2013, γ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 37/25.6.2013 

ηνπ Δθθι.πκβ.ΗΝΕΠεγήο πξνο ΜΑΚΡΟ γηα επηζθέςεηο, δ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 

41/25.7.2013 ηνπ Δθθιπκβ. πξνο ΜΑΚΡΟ κε ην νπνίν δεηείηαη ε επηζηξνθή 

εηθφλσλ ηνπ Νανχ, ε) έγγξαθν ηνπ ΗΝΕΠεγήο κε αξ.πξ. 43/21.8.2013 πξνο Τπ. 

ΠΟ ππφςε θ. Καξαθαηζάλε, θαη κε αξ.πξ. 47/12.9.2013, ζη) έγγξαθν ΗΝΕΠ κε 

αξ.πξ. 54/14.10.2013 πξνο ΜΑΚΡΟ γηα ιεηηνπξγία ζηελ παλήγπξε, δ) έγγξαθν 

ΗΜΝκχξλεο κε αξ.πξ. 539/11.11.2013 πξνο ΜΑΚΡΟ γηα ζπληειεζζείζα ζπλ-

άληεζε θαη απαίηεζε γηα ιεηηνπξγία θαηά ηελ παλήγπξε θιπ, ε) απάληεζε ηεο 

15.11.2013 ηεο ΜΑΚΡΟ πξνο ΗΜΝκ., κε ζέκαηα εηζπξάμεσλ ρξεκάησλ σο 

ηδηνθηήηξηα ηνπ κλεκείνπ, θαη άξλεζε ηνπ πην πάλσ εγγξάθνπ. 

 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ:  Καηά ηε ζπδήηεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παιαηέο θσ-

ηνγξαθίεο ηνπ 2005, λεφηεξεο πνπ κνπ παξαδφζεθαλ απφ ηνλ π. Γηνλχζην, σο 

θαη δέζκε θσηνγξαθηψλ πνπ «ηξάβεμε» ν Παπαδεκεηξφπνπινο Παχινο θαη 

νξηζκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε. 



 ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: α)Φάθειν κε ηε λνκνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε 

7341/2014 απφ ηε Γηθαζηή, β) θσηνηππίεο ζειίδσλ ηνπ ΝνΒ 2015 ζει.27 κε 

δεκνζηεπκέλε ηε πην πάλσ απφθαζε, γ) πνιιέο απνθάζεηο ηηο νπνίεο είρα επη-

θαιεζηεί γηα ηε λφκηκε βάζε ηεο αίηεζήο καο, δ) ππνθάθεινο Ννκνινγίαο θαη 

Θεσξίαο πνπ ζπιιέρηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο αίηεζεο. 

 ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ–Δξσηήζεηο ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ: α) Κψζηα 

Υαηδεδάθε 24.1.2012 Απξνζηάηεπην ην Κηήκα Γεξνπιάλνπ θαη ην ξέκα Σξαρψ-

λσλ ζηνλ Άιηκν, β) Βχξσλα Πνιχδσξα κε αξ.πξ. 950/22.8.2012 θαη απάληεζε 

Τπ.Παηδείαο κε αξ.πξ.Τπ.Παηδ. 25/17.9.2012, γ) θείκελν εξψηεζεο Απφζηνινπ 

Καθιακάλε κε αξ. πξ.278/29.7.2013, θαη απάληεζε Τπ.ΠΟ. 14/27.8.2013, δ) 

θείκελν εξψηεζεο Βαιαβάλε Νάληηαο, Γηψηε Ζξψο, Καλειινπνχινπ Μαξίαο, 

Κνπξάθε Σάζνπ, κε αξ.πξ. 6242/13.2.2014, θαη απαληήζεηο Τπ. Πεξηβάιινληνο 

κε αξ.πξ. 2669/Β/93/8912/18.2.2014, θαη, Τπ.Πεξηβαι. κε αξ.πξ. 8912 θαη 

8925/18.2.2014, ε) θείκελν εξψηεζεο 24.9.2014 ησλ Βαιαβάλε Νάληηαο, Καλει-

ινπνχινπ Μ., Παπαδεκεηξίνπ Μάληαο, θαη απάληεζε Τπ.ΠΟ...156/16.10. 2014. 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ δηαθφξσλ: α) απφ ην site ε geitoniamou.gr Γεσξγίνπ 

Φξίκε ηεο 27.2.2014, Νηνθνπκέλην, πσο ζψζεθε απφ ηελ θαηαζηξνθή ην θηήκα 

Σξαρψλσλ, β) πξφζθιεζε δεκάξρνπ Θ. Οξθαλνχ ζε ζπγθέληξσζε 2.3.2014, 

γ) αλάξηεζε Κψζηα Παπαδφπνπινπ, ρ.ρ., δ) αλάξηεζε αγλψζηνπ κε ηίηιν «22 

ρξφληα αθνχ έθπγαλ νη Γεξνπιάλνη. . ..», ε) αθίζα γηα «πγθέληξσζε δηακαξ-

ηπξίαο 10.4.2014 ηεο Δπηηξνπήο Καηνίθσλ Αιίκνπ γηα ην θηήκα Σξαρψλσλ/ 

Γεξνπιάλνπ, θαη, αλαθνίλσζε κε ηίηιν «απαηηνχκε ζεβαζκφ ζηνλ πνιηηηζκφ 

καο, 10.4.2014», ζη) ζρέδην επηζηνιήο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηε ΜΑΚΡΟ, πάλσ 

ζηελ νπνία έρσ ζεκεηψζεη: «17.12.2013 ρέδην. Μνπ έδσζε ν η. Γηακαληήο. 

Σνπ κεηέθεξα επηθπιάμεηο. Σελ 19.12.2013 κνπ είπε φηη απνθάζηζαλ λα κε ην 

ζηείινπλ, έσο ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ησλ αζθαι. κέηξσλ», δ) ζρέδην ςεθί-

ζκαηνο ηεο 4.11.2013 ηνπ ζπλδπαζκνχ «Αιηκνο, φινη καδί» (Ν. Σζακπαξιήο), 

αλαθνίλσζε Μαξηίνπ 2014 ηνπ ζπλδπαζκνχ «Αλσ Κάησ ζην Καιακάθη» κε 

ηίηιν «Να ζηακαηήζεη ν απηαξρηζκφο ηεο ΜΑΚΡΟ» ε) Γειηίν ηχπνπ ηεο Δπηηξν-

πήο θαηνίθσλ, κε ηίηιν «Γηθαζηηθφο αγψλαο γηα πξφζβαζε ζε αξραηνινγηθφ 



ρψξν θαη βπδαληηλή εθθιεζία ζηνλ Άιηκν», ζ) αλάξηεζε ρ.ρ. «Γηθαζηηθή απφ-

θαζε ππνρξεψλεη ηε ΜΑΚΡΟ λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηνλ Η.Ναφ….»,

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 30.11.2013 Παλεγπξηθά 

ενξηάζηεθε ε ενξηή ησλ Δηζνδίσλ. . .., θαη, ηεο 12.7.2014 «Αιηκνο, ζηνλ ΗΝΔηζν-

δίσλ ηεο Θενηφθνπ, Δίζνδνο ειεχζεξε». 

   Δ Κ Θ Δ  Ζ   Δ Π Η Κ Η Ν Γ Τ Ν Ο Τ 

 α) έγγξαθν Γηεχζπλζεο Πνιενδνκίαο Νφηηνπ Σνκέα (Αξγπξνχπνιεο) κε 

αξ. πξ. 5640 ηεο 19.5.2010 κε ηίηιν: «Έθζεζε επηθηδλχλνπ απφ άπνςε ζηαηηθή 

θαη δνκηθή» φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ελδείμεηο επηθηλδπλφηεηαο, κε «ρεη. Ζ κε 

αξ.πξ. 5640/10 αίηεζε ηνπ Η.Ν. Εσνδ. Πεγήο Σξαρψλσλ»= ηεξέαο-αξραηνιφγνο 

Γηνλχζηνο Καηζνχιεο, β) έγγξαθν ηεο ίδηαο Τπεξεζίαο Γφκεζεο, κε αξ.πξ. νηθ. 

6460/13/18.6.2013 πξνο ην Α.Σ. Αιίκνπ, κε ζέκα «Άξζε θηλδχλνπ» κεηά απφ 

απηνςία ηεο 13.6.2013, θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ εθηειεζηεί νη 

εξγαζίεο πνπ νξίδνληαλ ζηελ έθζεζε επηθηλδχλνπ. 

 Ν Α Ο Γ Ο Μ Η Α  - Άδεηα ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

 ρφιην:Δλφςε ηεο άζθεζεο ηεο αξρηθήο αίηεζεο ησλ 18 πνιηηψλ, έπξεπε 

λα απνθηήζσ ζαθή εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο. Ζ «Νανδνκία» φκσο 

ρνξεγεί ζηνηρεία ΜΟΝΟ κε ηελ έγθξηζε ηνπ επηρψξηνπ Μεηξνπνιίηε. Μεηά απφ 

αίηεζε, πνπ ζπλέηαμα ζην φλνκα ηνπ πξψηνπ ησλ αηηνχλησλ, θαη έγθξηζή ηεο 

απφ ηελ Η.Μ. Ν. κχξλεο, έιαβα απφ ηε Νανδνκία (Μνλή Πεηξάθε, νδφο Ηαζίνπ) 

θαη ηνλ νηθείν θάθειν ηεο Άδεηαο πνπ είρε εθδνζεί, ηα αθφινπζα αληίγξαθα. 

 α) «Άδεηα ζπληεξήζεσο θαη απνθαηαζηάζεσο Ηεξνχ Νανχ Δηζνδίσλ Θεν-

ηφθνπ ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΟ θιπ» κε αξηζκφ 4066/6.3.2012 θαη ζηνηρεία «Η. Μ. 

Νέαο κχξλεο, δηεχζπλζηο Σξάρσλεο, Αιίκνπ», κε κειεηεηέο θαη έρνληεο ηε γελη-

θή επίβιεςε ηνπο αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο  ηαχξν Μακαινχθν θαη Αλαζηαζία 

Κακπφιε, β) «Μειέηε ζπληεξήζεσο θαη απνθαηαζηάζεσο Ηεξνχ Νανχ Δηζνδίσλ 

ηεο Θενηφθνπ Σξαρψλσλ Αιίκνπ- Σερληθή ΄Δθζεζε», Μάξηηνο 2006, ησλ ηδίσλ 

αξρηηεθηφλσλ, γ) Φσηνγξαθηθή Σεθκεξίσζε, δ)Απαληεηηθφ έγγξαθν ηεο 14.2.12 



ησλ αξρηηεθηφλσλ πξνο ηελ ΔΚΤΟ (=Δθθιεζηαζηηθή Κεληξηθή Τπεξεζία Οηθνλν-

κηθψλ) κε ζέκα: «ΔΛΔΓΥΟ κειέηεο ζπληεξήζεσο . . .θιπ», δηαηππψλνληαο θά-

πνηεο αληηξξήζεηο ζε δεηνχκελα, ε) Σνπνγξαθηθά θαη θαηφςεηο, Απξηιίνπ 2007, 

θαη εηδηθφηεξα: ε1) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα Α-1, ε2) Κάηνςε Β‘, ε3) Κάηνςε Γ‘, 

ε4) Σνκή 1-1, θαη ε5) ηνπνγξαθηθφ «δηα ηνλ έιεγρνλ ηεο ΔΚΤΟ, ν κεραληθφο ηεο 

ΔΚΤΟ», θαη ηα ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΑ α) έγγξαθν ηεο ΜΑΚΡΟ ηεο 22.12.2011 

πξνο ηελ ΗΜ Ν. κχξλεο κε αξ.πξ. 818/23.12.2011, γηα ππνβνιή κειέηεο γηα 

έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, β) έγγξαθν ηεο ΗΜΝκ. κε αξ.πξ. 818/27.12.2011 

πξνο ΔΚΤΟ κε αξ.πξ. 0066/4.1.2012 γηα δηαβίβαζε κειέηεο ΜΑΚΡΟ, γ)   

Δηζήγεζε ηεο 10.1.2012 πξνο ηελ Δπηηξνπή έξγσλ, γηα ππνβνιή κειέηεο, δ) 

έγγξαθν ηεο ΔΚΤΟ 18.1.2012 κε αξ.πξ.374/18.1.2012, κε δηάθνξεο παξαηε-

ξήζεηο, ε) Δηζήγεζε ηεο 22.2.2012 πξνο ηελ Δπηηξνπή έξγσλ, ζη)  έγγξαθν 

ΗΜΝκ. κε αξ.632/12.12.2013 δηαβηβαζηηθφ αίηεζήο κνπ γηα ιήςε ησλ άλσ 

αληηγξάθσλ, δ) αίηεζε Π. Γακφπνπινπ, γηα έγθξηζε πξνο ιήςε αληηγξάθσλ. 

 ΣΔΤΥΟ «Μειέηεο ζπληεξήζεσο θαη απνθαηαζηάζεσο ΗΝΔηζνδίσλ 

Θενηφθνπ Σξαρψλσλ Αιίκνπ Αηηηθήο» ησλ ηαχξνπ Μακαινχθνπ θαη Αλαζηα-

ζίαο Κακπφιε-Μακαινχθνπ θαη πλεξγαηψλ, Μάξηηνο 2006, κε πνιιέο ζειίδεο 

θαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Νανχ. 

*** Φάθεινο κε ΥΔΣΗΚΑ γηα ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζήο καο (απνθ. 7341/2013). 

 ΔΚΓΖΛΧΖ 9.10.2017: Αξ.Θ. «Οκηιία ζηελ εθδήισζε γηα ηελ απνθαηά-

ζηαζε ησλ ηνηρνγξαθηψλ ζην πεξίβνιν ηνπ Νανχ ησλ Δηζνδίσλ… ηελ 9.10.17» 

 

  2014 = Αίηεζε ΜΑΚΡΟ γηα κεηαξξχζκηζε 

 Ζ ΜΑΚΡΟ εθκεηαιιεπφκελε κηα κεγάιε λεξνπνληή θαη πιεκκχξα ηνπ 

ξέκαηνο Σξαρψλσλ, ηεο 19 Ηνπιίνπ 2014, θαη κεξηθή παξάζπξζε ηνπ εζσηεξη-

θνχ δξφκνπ πνπ νδεγεί ζην Ναφ απφ ηελ είζνδν ηεο Αξραίνπ Θεάηξνπ, άδξαμε 

ηελ επθαηξία, θαη άζθεζε ζην ίδην Γηθαζηήξην, θαηά ησλ πην πάλσ πνιηηψλ, ηελ 

απφ 31.8.2014 αίηεζε κε ΓΑΚ 98384 θαη ΑΚΓ 10938/2.9.2014, γηα ηε κεηαξ-



ξχζκηζε ηεο 7341/14 απφθαζεο, θαη δεηνχζε ηελ είζνδν απφ ηελ νδφ Μεγάιεο 

ηνπ Γέλνπο ρνιήο, πξνζδνθψληαο φηη έηζη νη επηζθέπηεο ζα ήηαλ πνιχ 

ιηγφηεξνη, ιφγσ ηεο απφζηαζεο θαη ηνπ κεγάινπ θχθινπ πνπ έπξεπε λα γίλεηαη. 

Γηα ηελ αίηεζε απηή εθδφζεθε ε κε αξηζκφ 4543/ 2015 ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ 

απφθαζε ηνπ Μνλ. Πξ. Αζελψλ, θη έηζη ζπλερίζηεθε/ ζπλερίδεηαη ε είζνδνο 

απφ ηελ πφξηα ηεο νδνχ Αξραίνπ Θεάηξνπ. 

 Καηαζέησ: α) αίηεζε κε ζεκείσζε φηη «απνξξίπηεη αίηεκα πξνζσξηλήο 

δηαηαγήο, 8.9.2014»(ζει.9) θαη νξίδεη δηθάζηκε ηε 17.10.2014, β) ζεκεηψκαηα 

πνπ θαηαζέζακε γηα πξνζσξηλή δηαηαγή 8.9.2014 θαη ζπδήηεζε 17.10.14, γ) 

απφθαζε κε αξ. 4543/2015 κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε αίηεζε κεηαξξχζκηζεο 

ηεο 7341/14, δ) εμψδηθε δήισζε ησλ αηηνχλησλ απφ 29.7.2014 κε επίδνζε γηα 

«κπάδσκα» ηνπ εζσηεξηθνχ δξφκνπ, ε) απφζπαζκα απφ ην Βηβιίν ζπκβάλησλ 

ηνπ ΑΣ Αιίκνπ ηεο 4.9.2014 δηφηη ε ΜΑΚΡΟ αξλήζεθε λα αλνίμεη ηελ πφξηα ηεο 

Αξραίνπ Θεάηξνπ, ζη) εμψδηθε ηεο ΜΑΚΡΟ απφ 4.11.2014 φηη δελ ζα επηηξέπεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ 150 επηζθέπηεο, δ) πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ε) 

ειεθηξνληθά κελχκαηα Παλ. Γακφπνπινπ κε ηεξέα Γηνλχζην Καηζνχιε θαη 

Ησάλλε Νίλν, κεραληθφ ηεο ΜΑΚΡΟ, ζ) λνκνινγία. 

   Ο Ρ Η Ο Θ Δ ΣΖ  Ζ   Ρ Δ Μ Α ΣΟ  

 α) αίηεζε 31.7.2014 ηεο ΜΑΚΡΟ πξνο Πεξηθέξεηα, Γ/λζε Σερλ.Έξγσλ 

θαη θνηλνπνίεζε Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ, κε ζέκα: «Δπηδηφξζσζε φρζεο ξέκα-

ηνο εληφο ηδηνθηεζίαο ΜΑΚΡΟ ζηελ πεξηνρή Σξάρσλεο», κε ζθαξίθεκα απηνχ, 

β) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο,Γ/λζεο Σερλ.Έξγσλ κε αξ.πξ. 156525/7.8.14 πξνο 

Γ/λζε Τδξαπιηθψλ έξγσλ, Γήκν Διιελ-Αξγπξνππ., ΜΑΚΡΟ, κε ζέκα «Απφ-

θαηάζηαζε φρζεο ξέκαηνο ζηελ πεξηνρή Σξάρσλεο» κε δηαβίβαζε απφ 31.7.14 

αίηεζεο ηεο ΜΑΚΡΟ, γ) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,Τδξαπιηθψλ έξγσλ,κε α. 

πξ. Γ10/25532/ 3.9.2014 πξνο ηε Γ/λζε Σερλ.Έξγσλ Πεξηθέξεηαο θαη Τπεξεζία 

Γφκεζεο Γήκνπ Διιελ-Αξγπξ., κε ζέκα «Απνθαηάζηαζε φρζεο ξέκαηνο ζηελ 

πεξηνρή Σξάρσλεο». 

 



 Σν 2015-2016 αγσγή αλαγλσξηζηηθή θπξηφηεηαο ηεο ΜΑΚΡΟ 

 Ζ ΜΑΚΡΟ, αθνχ είραλ πεξάζεη πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα απφ ηελ 

αγνξά ηνπ Κηήκαηνο (1992) θαη επνκέλσο κπνξνχζε λα επηθαιεζηεί θαη έθηαθηε 

ρξεζηθηεζία, θαη αθνχ είραλ παξαγξαθεί φια ηα αδηθήκαηα πνπ είραλ ηειεζηεί 

απφ δηθεγφξνπο θαη ζπκβνιαηνγξάθν θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαίνπ 5920/ 

1992 γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Κηήκαηνο, βι. θείκελν δηθνγξάθνπ, αιιά θαη δηφηη --- 

απηνχο ηνπο ιφγνπο επηθαιέζηεθε: α) ην αξκφδην Γαζαξρείν Πεηξαηά, απφ ην 

2006 θαη 2008, κε Πξάμεηο ηνπ είρε Υαξαθηεξίζεη 34 ζηξέκκαηα πεξίπνπ σο 

δαζηθή έθηαζε, θαη, β) ζηελ πην πάλσ αίηεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ 2013 ππήξρε 

ακθηζβήηεζε ηεο θπξηφηεηάο ηεο ζην ζχλνιφ ηεο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, 

(ρσξίο, σο είλαη εχινγν, νη ιφγνη εθείλνη,σο ξεηά δειψλεηαη ζην ηζηνξηθφ ηεο, λα 

απνηεινχλ ηζηνξηθή βάζε ηεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ), επαλαιακβάλσ ε 

ΜΑΚΡΟ άζθεζε, θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ΑΓΧΓΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΖ ηεο 

ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΣΖ, ζην ζχλνιν ηνπ Κηήκαηνο, 107 ζει., κε εκεξνκελία 9.9.14 

θαη ΓΑΚ 122947 θαη ΑΚΓ 3540/4.11.14  ελψπηνλ ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ κε εκεξνκελία ζπδήηεζεο 13.1.2015, θαηά ηελ νπνία αλαβιήζεθε γηα 

ηελ 28.4.2015 θαη πάιη γηα ηελ 29.9.2015 νπφηε θαη ζπδεηήζεθε. Ζ αγσγή είλαη 

εκπεξηζηαησκέλε (αθνχ έρεη ζπληαρζεί απφ δχν θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ ηνπο 

Λάκπξν Κηηζαξά (κε ηνλ νπνίν ζπλαληήζεθα 2 θνξέο πξνο ζπδήηεζε 

δηαθφξσλ ζεκάησλ, κε γλψζε θαη ζπλαίλεζε ησλ εληνιέσλ κνπ) θαη ππξίδσλα 

Σζαληίλε, ν νπνίνο ηελ ππνγξάθεη, θαη αμηνκλεκφλεπηε δηφηη πεξηέρεη φιν ην 

ηζηνξηθφ ηνπ Κηήκαηνο, απφ ηελ ΑΠΟΦΖ/ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, ηεο ελάγνπ-

ζαο, κε απνζησπήζεηο-παξαιείςεηο πξαγκάησλ θιπ.  

Ο ΗΝ Εσνδφρνπ Πεγήο θαη ε ΗΜ Νέαο κχξλεο, αλέζεζαλ ζε κέλα λα 

αζθήζσ, θαη άζθεζα ΚΤΡΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ  Μ Ο Ν Ο  φζνλ αθνξά ην Ναφ ησλ 

Δηζνδίσλ θαη ηνλ πέξημ απηνχ ρψξν 500 η.κ. πεξίπνπ (κε ζθαξίθεκα ηνπ αξρηηέ-

θηνλα κεραληθνχ Ζιία Πέηξνπ), κε ην ηζηνξηθφ φηη απηφο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε 

δεκφζηα ιαηξεία απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα (θη φρη «ηδηφθηεηνο» ησλ Γεξνπιάλσλ, 

δειαδή κφλν γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο, ή ηε 

ΜΑΚΡΟ θαη ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο), ηελ νπνία θαη άζθεζα παξά ηηο ΝΟΜΗΚΔ 



επηθπιάμεηο πνπ είρα γηα ην παξαδεθηφ (π.ρ. δελ ππήξραλ ηίηινη, δελ ππήξρε 

ρξφλνο/πξνζεζκία γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ΑΝ 1539/1938 θιπ) θαη ην ηειέζθνξν 

ηεο παξέκβαζεο απηήο, γηα πνιινχο ιφγνπο λνκηθνχο ιφγνπο, ηνπο νπνίνπο θαη 

γλσζηνπνίεζα ζηνπο εληνιείο κνπ. Κχξηα παξέκβαζε άζθεζαλ θαη νη θιεξν-

λφκνη Γθξψκαλ, δηεθδηθψληαο κηα έθηαζε 5-6 ζηξεκκάησλ πξνο ηελ πιεπξά ηεο 

νδνχ Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο. Πξφζζεηε παξέκβαζε ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟ-

ΗΟΤ άζθεζε θαη ν Γήκνο Αιίκνπ. Γηα φια απηά ηα δηθφγξαθα εθδφζεθε ε κε 

αξηζκφ 1175/2016 απφθαζε, 50 θχιισλ ή 100 ζει., κε ηελ νπνία ΑΠΟΡΡΗ-

ΠΣΟΝΣΑΗ φιεο= νη θχξηεο θαη πξφζζεηε παξεκβάζεηο, αλαγλσξίδεηαη ε 

θπξηφηεηα ηεο ΜΑΚΡΟ (πεξηιεπηηθά) γηα ηηο θαιιηεξγνχκελεο/ πεδηλέο εθηάζεηο 

ηνπ θηήκαηνο, θαη δηαηάζζεηαη πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ δχν πξαγκαηνγλψ-

κνλεο γηα ηε δαζηθή έθηαζε (γηα ην αθξηβέο πεξηερφκελν παξαπέκπσ ζην 

ζθεπηηθφ ηεο). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα ηελ απφξξηςε ηεο ΚΤΡΗΑ παξέκβα-

ζήο καο, αθηεξψλεη ζθεπηηθφ πνπ θαηαιακβάλεη ηα θχιια 30Β έσο 39Β, δει. 20 

ζειίδεο (ελψ ηηο άιιεο παξεκβάζεηο ηηο απέξξηςε κε (πεξηγξαθηθφ) ζθεπηηθφ 2-3 

ζειίδσλ). Οη πξαγκαηνγλψκνλεο, κεηά απφ αίηεζε ηεο ΜΑΚΡΟ νξθίζηεθαλ ηελ 

3.6.2017. Οη γξακκέο απηέο ζπληάζζνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 2018, θαη επνκέλσο, 

είλαη άδειν πνηφ ζα είλαη ζπκπέξαζκα ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Καηαζέησ: 

Α.- ΑΓΧΓΖ ΜΑΚΡΟ: α) αληίγξαθν ηεο αγσγήο, β) πξνηάζεηο ηεο, γ) πξν-

ηάζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δ)απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπδήηε-

ζεο γηα φια ηα πην πάλσ δηθφγξαθα, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη απφ ηελ 

πιεπξά καο εμεηάζηεθε σο κάξηπξαο ν Παχινο Παπαδεκεηξφπνπινο, ε) 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 81238/22-12-2014 πξνο ην Γξα-

θείν Ννκηθνχ πκβνχινπ θιπ, κε ζέκα «Αγσγή ηεο ΜΑΚΡΟ θιπ», κε ζπλεκκέ-

λα ζε απηφ έγγξαθα ηεο ίδηαο ε1) κε αξ.πξ. 76373/964/16.12.2014 κε ζέκα 

«Απνζηνιή ζηνηρείσλ- Αγσγή ηεο ΜΑΚΡΟ θιπ» (νξζή επαλάιεςε), ε2) αξ.πξ. 

146/22.1.2003 πξνο ΓΗΟΤΚΑ, ε3) Πξάμε 7927/01, ε4) κε αξ.πξ. 5/03/9.2.2006, 

ε5) απφθαζε 6/2006 κε ράξηε, ζη) έγγξαθν ΤπΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑ Γ.Αηηηθήο/ 

301109/174270/967/18.12.2014, πξνο ην Τπ.ΠΟ, κε ζέκα: «ρεηηθά κε ηελ 

αγσγή ηεο ΜΑΚΡΟ. . . ΑΔ»,δ) έγγξαθν Τπ.ΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑ Γ. Αηηηθήο/ 



100291/59332/4040/27.4. 2015 πξνο ηελ ΗΜΝκχξλεο, κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη 

αληίγξαθν ηνπ ππφ «ζη» εγγξάθνπ ηεο 18.12.2014, ε) έγγξαθν Τπ.ΠΟΑΗΘ/ 

ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΗΒΜΑΥΜΑΔ/139398/82565/4122/1248/5.6.15 πξνο ΗΜΝκχξλεο 

(κε αξ.πξ. 340/11.6.15) κε ην νπνίν ρνξεγείηαη αληίγξαθν ηνπ ΤπΠΟ θιπ/2579/ 

1661/116/377/11.3.15 εγγξάθνπ πξνο ην Ννκ.πκβ.Κξάηνπο, κε ζέκα: «ρεηηθά 

κε ηελ αγσγή ηεο ΜΑΚΡΟ. . .Α.Δ.» ζ) έγγξαθν Τπ.ΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΛ/ΔΦ.Α.Γ. 

Αηηηθήο/ 53083/ 29913/ 2210/12.3.2015 πξνο Τπ.ΠΟΠΑΗΘ, κε ζέκα: «ρεηηθά 

κε ηελ «επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Καηνίθσλ Αιίκνπ γηα ηνπο Σξάρσλεο», κε 

ιεπηνκεξή ΗΣΟΡΗΚΖ αλαθνξά ζην Κηήκα, ΗΝΔηζνδίσλ, Αξραηφηεηεο ηεο πεξην-

ρήο θαη ην αξραίν ζέαηξν, πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 14.3.14, ινηπέο ηζηάκελεο 

θαη νξαηέο αξραηφηεηεο, ελέξγεηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θήξπμε θαη νξηνζέηεζε ηεο 

πεξηνρήο ζε αξραηνινγηθφ ρψξν, ίδξπζε κνπζείνπ αξσληθνχ. 

Β.- ΚΤΡΗΑ παξέκβαζε ΗΜ Ν.κχξλεο θαη ΗΝ Εσνδ.Πεγήο: α) αληίγξαθν 

ηεο θχξηαο παξέκβαζεο θαη δχν εθζέζεηο επηδφζεσλ απηήο ζηε ΜΑΚΡΟ θαη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, β) πξνηάζεηο καο θαη πξνζζήθε αληίθξνπζε θαη αμηνιφγεζε 

καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ, γ) πξνηάζεηο ηεο ΜΑΚΡΟ γη απηή, δ) πξνηάζεηο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γη απηή, ε) ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα ηνπ Ζιία Π. Πέηξνπ, 

αξρηηέθηνλα κεραληθνχ, κε ρξφλν κειέηεο «Απξίιηνο 2015», ζη) έλνξθε βεβαίσ-

ζε κε αξ. 5140/8.9.2015 ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ ηεο Αζαλαζίαο 

Κξεηηθνχ ζηελ νπνία ελζσκαηψλνληαη θσηνγξαθίεο γηα ηηο νπνίεο δίλνληαη 

εμεγήζεηο πξνο απφδεημε ηεο «δεκφζηαο ιαηξείαο» ηνπ Νανχ κε ηελ ηέιεζε κπ-

ζηεξίσλ θαηά ην παξειζφλ, δ) δηάθνξεο απνθάζεηο απφ ηελ πινχζηα λνκνινγία 

πνπ επηθαιέζηεθα, ε) δηάθνξεο θσηνγξαθίεο αθηεξσκάησλ/εηθφλσλ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (έρνπλ θαηαγξαθεί πην πάλσ), ζ) εξσηήζεηο πξνο 

κάξηπξά καο Παχιν Παπαδεκεηξφπνπιν θαη πξνο κάξηπξα αληίδηθεο ΜΑΚΡΟ. 

ΘΔΧΡΗΑ/ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: Καηαζέησ νγθψδε ππνθάθειν, κε πεξαηηέξσ λνκνιν-

γία θαη ζεσξία πνπ ρξεζηκνπνίεζα γηα ηε ζχληαμε ηεο θχξηαο παξέκβαζεο. 



Χο αλαθέξεηαη θαη ζηηο πξνηάζεηο καο, πξνζήρζεζαλ κε επίθιεζε θη φια 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ θχξηα παξέκβαζε θαη ηηο πξνηάζεηο καο ζρεηηθά, αιιά θαη 

ησλ πξνεγνπκέλσλ δηθψλ, ήηνη:. 

 «Γηα ηελ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΜΑ (ΗΜΝ.κχξλεο θιπ): 1.- 

Σν ΦΔΚ 134 Α/16.5.1974 κε ην ΝΓ 411/16.7.1974,  2.- Σν ΦΔΚ 328 Α/9.11. 

1974 κε ην ΝΓ 154/8.11.1974, γηα ηελ ίδξπζε/ ζχζηαζε ηεο ΗΜΝκχξλεο,  3.- 

Πξαθηηθφ/ απφθαζε κε αξ.233/12.3.2015 ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

ΗΜΝκ., γηα ηελ άζθεζε ηεο θχξηαο παξέκβαζεο,  4.- Σν ΦΔΚ 20 Α/20.2.1967 

κε ην ΒΓ 87/8.2.1967 γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Η. Ν. Εσνδφρνπ Πεγήο,  5.- Σν κε αξ. 

5/24.3.2015 πξαθηηθφ/απφθαζε ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα άζθεζε 

ηεο παξέκβαζεο, 6.- Σν κε αξ. πξση. 217/30.6.2015 έγγξαθν ηεο ΗΜΝκ. 

απεπζπλφκελν ζην Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην Εσνδφρνπ Πεγήο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη ζηελ 234/26.6.2015 ζπλεδξίαζή ηνπ, ην Μεηξνπνιηηηθφ πκβνχ-

ιην Νέαο κχξλεο, ΔΝΔΚΡΗΝΔ ην ακέζσο πην πάλσ κε αξ. 5/24.3.15 πξαθηηθφ 

ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο,  7.- Σελ απφθαζε ηΔ 

2327/1978 γηα ηε ζρέζε ελνξηαθψλ λαψλ θαη παξεθθιεζίσλ. 

Γηα ηελ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ηεο ΜΑΚΡΟ: 8.- Σν κε αξ.5920/ 

1992 ζπκβφιαην αγνξάο ηνπ «Κηήκαηνο», 9-10- Σν ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΟ κε αξ. 711/ 

1918 παξαρσξεηήξην ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην Μαξίλν Γεξνπιάλν, σο θαη 

ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΜΔΝΖ αληηγξαθή απηνχ κε ζεψξεζε ηνπ 1968,  11-Σε κε αξ. 

14789/1952 ζχκβαζε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Λαβίδα,  12,13.- Σα κε αξ. 92263/ 

2907 π.ε./15.1.1988, 222/149/Δξ.3/88 θαη 78476/ 1545 π.ε./17.3.1989 έγγξαθα 

γηα ην ηζηνξηθφ ηνπ «Κηήκαηνο», 14.- Σε κε αξ. 7341/14 απφθαζε ηνπ Μνλ. Πξ. 

Αζ. (αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ) γηα ηε ξχζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, επηζθέςεσλ θιπ. 

Γηα ηε ΖΜΑΗΑ θαη ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ ηνπ «Κηήκαηνο Σξάρσλεο» 

15.- Απφζπαζκα απφ ηε κειέηε γηα ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, γηα ηελ έθδνζε ηεο ακέζσο πην θάησ απφθαζεο,1985, 16.- 

Σν ΦΔΚ 36 Γ/1987 κε ηελ Τ.Α. 287/56/1987 έγθξηζεο ΓΠ, 17.- Σν ΦΔΚ 134 

Β/1972 κε ηε κε αξ. 2290/477/72 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ γηα ηελ 



θήξπμε ηνπ Νανχ «δηαηεξεηένπ κλεκείνπ»,  18.- Σν ΦΔΚ 945 Γ/21.9.1992 κε ηε 

κε αξ. 80354/5315/1992 απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ γηα «ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠ Αιίκνπ», 19.- Σν ΦΔΚ 166 Γ/1987 γηα ηηο «θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο», 20.- 

Σν ΦΔΚ 24 Γ/1995 κε ηε κε αξ.101341/8108/1994/1994 απφθαζε ηνπ Τπ. 

ΠΔΥΧΓΔ γηα «ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ Αιίκνπ». 

Γηα ην ΝΑΟ ησλ ΔΗΟΓΗΧΝ ηεο ΘΔΟΣΟΚΟΤ: 21.-Τπνθαθέινπο κε 

θσηνγξαθίεο ηνπ Νανχ ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ ΠΡΗΝ θαη ΜΔΣΑ ηελ απφ-

θαηάζηαζε 2012-2013, θη εθηππψζεηο Google θιπ. 22.- Φσηνηππίεο ζειίδσλ 

απφ ην βηβιίν «Σν θνπηαιάθη φκσο δελ έζπαζε» ηνπ Γεσξγίνπ Γεξνπιάλνπ.  

Γηα ηε ΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ – ΠΑΛΑΗΟΣΖΣΑ ηνπ Νανχ: 23.-Σν απφ 7.1.2014 

έγγξαθν ηνπ «Σνκέα Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ».  

Γηα ηε ΜΔΛΔΣΖ θαη ΑΓΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ:  24.- Αληίγξαθν ηεο 

4066/2012 άδεηαο απνθαηάζηαζεο ηνπ Νανχ, 25.- Απφζπαζκα απφ ηε Μειέηε 

γηα ηελ άδεηα απνθαηάζηαζεο ηνπ Νανχ ησλ κειεηεηψλ, αληίγξαθν ιεθζέλ απφ 

ηε Νανδνκία, κε ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ νδεγεί 

ζηελ νξζή ρξνλνιφγεζή ηνπ, 25α.Σν κε αξ.214/12.4.2013 έγγξαθν ηεο ΗΜΝ κ. 

πξνο ηε ΜΑΚΡΟ γηα ην πέξαο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ Νανχ θαη πξνγξακκαηη-

ζκέλεο ιεηηνπξγίεο, 26- Σν κε αξ.πξση.ΤΠ.ΠΟ.Α./ΓΡ.ΤΠ./Κ.Δ.14/ 27.8.2013 

έγγξαθν, απάληεζε ζε βνπιεπηή γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ 

Νανχ, 27- Σν δηαβηβαζζέλ (κε αξ.πξ. 3397/27.4.2015) ζηελ ΗΜΝκ., απφ 

18.12.2014 έγγξαθν κε αξ. ΤΠΠΟΑ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦΑ Γ. Αηηηθήο/301109/1742/ 967, 

κε ην νπνίν πξνηείλεηαη «ε ζπγθξφηεζε επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ην ζέκα 

ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ κλεκείνπ ….θιπ», 28.-Σν κε αξ.539/ 

11.11.13 έγγξαθν ηεο ΗΜΝκ. πξνο ΜΑΚΡΟ, 29.- Σν απφ 30.9.2010 έγγξαθν 

ηεο ΜΑΚΡΟ πξνο ΗΝΕΠεγήο, 30.- Σν απφ 15.11.2013 έγγξαθν ηεο ΜΑΚΡΟ 

πξνο Η.Μ.Ν.κχξλεο, 31 έσο 36.- Σξείο Γειψζεηο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλή-

ησλ κε αξηζκνχο 377, 380, 381/1992, ηξείο Γειψζεηο Απηνκάηνπ Τπεξηηκήκα-

ηνο κε αξηζκνχο 379, 380, 381/1992. 



Γηα ηηο ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Νανχ 

37.- Έγγξαθν κε αξ. πξ. 223/19.4.2004 ηεο 1εο απφ εκάο πξνο ηελ Α‘ 

Δθνξεία Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ, 38.- Έγγξαθν κε αξ. πξ.9477/26.4.2005 ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ηελ ίδηα Τπεξεζία, 39.- Έγγξαθν κε αξ.πξ.3299/11.7.2005 

ηεο 1εο Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ηνπ Τπ.ΠΟ, γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Νανχ ην 2005,  40.- Έγγξαθν κε αξ.πξ. 2196/3.7.2006 ζρεηηθφ κε ηε Μειέηε 

πληήξε-ζεο ηνπ Νανχ, 41.- Απφθαζε ηνπ Τπ.ΠΟ κε αξ.πξ. ΤΠΠΟ/ΓΑΒΜΜ/ 

71641/2885/06 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Νανχ, 42.- Έθζεζε Δπηθηλδχλνπ κε 

αξ. 5640/19.5.2010 ηεο Πνιενδνκίαο,  43.- Έγγξαθν Σκήκαηνο Διέγρνπ Καηά-

ζθεπψλ ηεο Πνιενδνκίαο, κε αξ. 6460/18.6.13 φηη «…δελ πθίζηαηαη πιένλ 

επηθηλδπλφηεηα», 44.- ΄Δγγξαθν κε αξ. 37/25.6.13 ηνπ ΗΝΕΠεγ. πξνο ΜΑΚΡΟ, 

45.- Έγγξαθν κε αξ.13411/13 Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ΜΑΚΡΟ,  46.- Πξνζθνξά 

ΔΘΝΗΚΖ Αζθαιηζηηθήο απφ 10.10.2013. 

Γηα ηε ζέζε ζε ΓΖΜΟΗΑ ΛΑΣΡΔΗΑ ηνπ Νανχ(πέξαλ ησλ πην πάλσ εγγξάθσλ): 

47.- Φχιια απφ ην επίζεκν Βηβιίν Γάκσλ θαη Βαθηίζεσλ ηνπ Νανχ Αγίνπ Γεκε-

ηξίνπ (πεξίνδνο 1930 – 1948) φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Μπζηήξηα πνπ ηειέζηε-

θαλ, 48,49,50.- Φχιια απφ ην επίζεκν Βηβιίν Γάκσλ θαη Βαθηίζεσλ ηνπ Νανχ 

Ε. Πεγήο (πεξίνδνο 1979 – 2000) φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα Μπζηήξηα, 51.- 

Τπνθάθειιν κε θσηνγξαθίεο: Με ην «θαηαζάξθην» απφδεημε εγθαηληαζκέλνπ 

θαη θαζηεξσκέλνπ ζηε δεκφζηα ιαηξεία Νανχ, κε γάκνπο, βαθηίζηα, ζηνιηζκφ 

Δπηηαθίνπ θιπ, κε επηζθέςεηο πηζηψλ-καζεηψλ-πνιηηψλ, 52,53.- Σα κε αξ. 441/ 

14.1.14 θαη 817/12.1.14 έγγξαθα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, 54.- Απφζπαζκα απφθαζεο 408/20. 

11.2013 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιίκνπ, κε ΟΜΟΦΧΝΟ ΦΖΦΗΜΑ ηεο 

«Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο», 55.- Τπνθάθειιν απφ ηελ ΑΝΑΦΔΡΟ-

ΜΔΝΖ ζην δηθφγξαθφ καο, Ννκνινγία, σο θαη ην αλαθεξφκελν ζηε ζει.54 ηεο 

θχξηαο παξέκβαζεο, Β.Γ. ηεο 20.5./2.6.1939. 

 ΑΛΛΑ ΠΡΟΑΓΟΜΔΝΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: 56.- Σν (δηαβηβαζζέλ ζηε ΗΜΝκ. κε 

ην κε αξ.ΤΠΟΠΑΗΘ/ ΓΓΑΠΚ/ ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΥΜΑΔ/139398/82565/4122/ 1248 ηεο 



5.6.2015 έγγξαθν), κε αξ. ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΚ/ΓΒΜΑ/ΣΒΜΑΥΜΑΔ/ 2579/1661/ 

116/377 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αξραηνηήησλ . . .  Σκήκα Βπδαληηλψλ 

. . ηεο 11.3.15, ζην ΝΚ,  57.-Σν κε αξ. πξ.15/22.3.13 έγγξαθν ηνπ ΗΝΕΠεγ. 

πξνο ΜΑΚΡΟ,  58,59.- Τπνθάθειν κε βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ην Ναφ, 

60.-Απφθαζε 4543/15 Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (αζθ.κέηξσλ),  61.- 

Απφθαζε 4003/2014 ηΔ. 

 ΔΓΓΡΑΦΖ ηεο ΚΤΡΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ καο ζηα βηβιία δηεθδηθήζεσλ: 62, 

63, 63α, 63β.- α) αληίγξαθν ηεο θαηαηεζείζαο πεξίιεςεο, β) κε αξ. 1087/7.5.15 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνζ/θείνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ, φηη γξάθηεθε, ζηα βηβιία 

δηεθδηθήζεσλ ηνπ Γήκνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ ζηνλ ηφκν 38 κε αξ. 25, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο είρε θαηαρσξεζεί ζην Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν Αιίκνπ (θαη δχν 

δειψζεηο ηνπ λ.2308/1995 ζην Κηεκαηνιφγην), 64. Νφκνο 2579/1998 άξζξν 28, 

65.- Έλνξθε βεβαίσζε κε αξ.5140/8.9.2015 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, 66-67.- 

Γχν θιήζεηο-επηδφζεηο γηα έλνξθε βεβαίσζε. 

 πκπιεξσκαηηθά ηεο πξνζζήθεο-αληίθξνπζεο: 68,69,70,71.- Σξία έγ-

γξαθα ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, 72.- Αίηεζε αζθαι. κέηξσλ ηνπ 2005». 

 ΔΠΗ ΠΛΔΟΝ: α)θιήζε-γλσζηνπνίεζε ηεο ΜΑΚΡΟ γηα εμέηαζε καξηχξσλ 

ηεο θαη δχν έλνξθεο βεβαηψζεηο, β) θαηάινγνο ζρεηηθψλ πνπ ππέβαια ζην Γηθα-

ζηήξην, γ) ην άξζξν 47 ηνπ λ.590/1977 φπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην λ. 4301/ 

2014 πνπ πξνβιέπεη πξνζαξηήζεηο λαηδξίσλ, δ) ζρέδην απφθαζεο ΗΜΝκπξ. 

γηα ππαγσγή ΗΝΔηζΘενηφθνπ ζηνλ ΗΝΕΠεγήο, ε) πξφηαζε ζπκπιήξσζεο απφ 

εκέλα, ζην πξνεγνχκελν ζρέδην, ζη) αλαθνίλσζε πνπ έγξαςα γηα λα αληηγξαθεί 

ζην ζάηη ηεο Δηαηξ.Πξνζη.+Αμηνπ.Αξραηνηήησλ Αιίκνπ Δηζφδηα-Σξάρσλεο, δ) 

έγγξαθν ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γπη.Αηηηθήο,Πεηξαηψο θαη Νήζσλ κε αξ.πξ. 

ΤπΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΑΠΚ/ΔΦ.Α.Γ.ΑΣΗΚΖ/53083/29913/12.3.2015 πξνο ηνπ Τπ.ΠΟ. 

κε ζέκα: «ρεηηθά κε ηελ «επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Καηνίθσλ γηα ηνπο Σξάρσ-

λεο», κε αμηφινγε ηζηφξεζε αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πεξηνρή, ΗΝ. 

Δηζνδίσλ, ζέαηξν Σξαρψλσλ, πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε 2014 θη άιια ζηνηρεία. 



Γ.- ΚΤΡΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ θιεξνλφκσλ Γθξψκαλ: α) αληίγξαθν απηήο, β) 

πξνηάζεηο ηνπο, γ) πξνηάζεηο ΜΑΚΡΟ γη απηή, δ) πξνηάζεηο Διιεληθνχ Γεκν-

ζίνπ, ε) επηζηνιή κε εκεξνκελία 23.10.2014 ηνπ Αλδξέα Γθξψκαλ, κε ηελ νπνία 

κνπ επηζχλαςε θάθειιν κε δηάθνξα ηνπνγξαθηθά ηδηνθηεζίαο ηνπο, ζη) ην κε 

αξ. 34476/20.6.1986 ζπκβφιαην, κε ηίηιν «θαηάξγεζε πξάμεσο θαζέηνπ ηδην-

θηεζίαο, ζχζηαζηο λέαο θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο» θαη πξνζαξηψκελν ζε απηφ ηνπν-

γξαθηθφ δηάγξακκα, ηα νπνία έιαβα απφ ην θάθειιν δηθνγξαθίαο πνπ είραλ 

θαηαζέζεη, δ) επηζηνιή 23.10.2014 Αλδξέα Γθξψκαλ, πξνο εκέλα, θαηά ζχζηα-

ζε ηνπ παηέξα Γηνλπζίνπ. 

Γ.-  ΠΡΟΘΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ Γήκνπ Αιίκνπ: α) αληίγξαθν πξφζζεηεο 

παξέκβαζεο (δελ ην απφθηεζα ηειηθά), β) πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ, γ) πξνηάζεηο 

ηεο ΜΑΚΡΟ γη απηή, θαη δ) απφ ηα ζρεηηθά ηνπ δ1) απφθαζε 4912/2013 ηνπ 

Μνλ.Πξση. Αζελψλ,δ2) έθεζε ησλ Γθξψκαλ θαηά ηνπ Γήκνπ. 

Γ.- Απφθαζε 1175/2016 ηνπ Πνιπκ. Πξση. Αζ. ε νπνία (πέξα απφ ηηο 

εζθαικέλεο παξαδνρέο θαη εθηηκήζεηο/ θξίζεηο πνπ θάλεη, φζνλ αθνξά ην δηθφ-

γξαθφ καο, γηα ηηο νπνίεο φκσο ηειηθά δελ είρε λφεκα λα αζθήζνπκε έθεζε,δηφηη 

καο έιεηπαλ άιιεο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο), είλαη νξηζκέλε, εκπεξηζηαησκέλε θαη 

αλαιπηηθή, θπξίσο φζνλ αθνξά ην θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ηα δεκφζηα θηήκαηα 

θαη «εάλ» θαη «πσο» πεξηήιζαλ ζην δεκφζην, manu military (= δηθαηψκαηη πνιέ-

κνπ) ή κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο (φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ Αηηηθή, ε νπνία δελ 

θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Διιελεο επαλαζηάηεο ην 1821), παξαπέκπνληαο θαη ζε 

– γλσζηή —πινχζηα ζρεηηθή λνκνινγία θαη ζπγγξαθείο. (ρφιηα: Δκπεξηζηα-

ησκέλν ηζηνξηθφ έρεη θη ε απφθαζε, 150 ζει., πνπ αθνξά ηνλ 40εηή δηθαζηηθφ 

αγψλα ησλ Ναζηαίσλ θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, βι. ζρεηηθφ θάθειιν). 

 

 Σ Η Σ Λ Ο Η   Κ Τ Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Α    Γεξνπιάλσλ-ΜΑΚΡΟ 

(φπσο είρα ζπιιέμεη εγψ ηνπο αλαγθαίνπο, αιιά θαη φπσο πξνθχπηεη απφ 

αληίγξαθα, πνπ έιαβα απφ ηα πξνζαρζέληα σο ζρεηηθά απφ ηελ ελάγνπζα). 



Α.-  1.- Παξαρσξεηήξην 711/31.3.1918 ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο πξνο Μαξίλν 

Γεξνπιάλν 5.553,528 ζηξεκκάησλ, πνπ έρεη κεηαγξαθεί ζην Τπνζεθνθπιαθείν 

Αζελψλ ζηνλ ηφκν 745 κε αξ.16, ζε ρεηξφγξαθν. Σν έιαβα, κεηά απφ αίηεζή 

κνπ, απφ ην ΗΣΟΡΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ ηνπ Τπνζ. Αζελψλ (νη ζρεηηθνί ηφκνη έρνπλ 

απνζπξζεί απφ ηηο αίζνπζεο ειέγρνπ), 2.-Σν ίδην ζε αθξηβέο δαθηπινγξαθεκέλν 

επίζεκν αληίγξαθν ηεο 11.8.1967 ηνπ αξρεηνθχιαθα ζπκβνιαηνγξάθνπ Γεσξ-

γίνπ Βιάρνπ, θαη ζε αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Γαζαξρείνπ 

Αζελψλ ηεο 16.10.1968, 3.- χκβαζηο ηεο 15.1.1926 κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηνπ Μαξ. Γεξνπιάλνπ, ΦΔΚ 41/1926 (θαη κεηαγελέζηεξε κεηαγξα-

θή ζην Τπνζ. Παιαηνχ Φαιήξνπ ζηνλ ηφκν 35 κε αξ. 204) κε δηάθνξεο δηεπζε-

ηήζεηο, 4.- ΦΔΚ 192 Α/11.6.1926 κε Ν.Γ. «πεξί θπξψζεσο ζπκβάζεσο κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαη ηνπ ηδηνθηήηνπ ηνπ ελ 

ηε πεξηθεξεία Αηηηθήο αγξνθηήκαηνο «Σξάρσλεο», 5.- ΦΔΚ 11 Α/11.1.1930 

«χκβαζηο κεηαμχ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ηνπ Μαξίλνπ Η. Γεξνπιάλνπ πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ησλ φξσλ ηεο απφ 26 Ματνπ 1926 ζπκβάζεσο πεξί ηνπ θηήκα-

ηνο «Σξάρσλεο», 6.- ΦΔΚ 80 Β/1.6.1943 κε ηίηιν «Τπνπξγηθαί απνθάζεηο θαη 

εγθξίζεηο» θαη ζέκα «Πεξί άξζεσο ησλ εθ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3250/1924 απα-

γνξεχζεσλ σο πξνο ηελ δηα ηνπ ππ αξ. 24418 ηεο 14.7.1934 ζπκβνιαίνπ ηνπ 

ζπκ/θνπ Αζελψλ . Κνιατηε γελνκέλε εηζθνξάλ παξά ηνπ Μαξίλνπ Η. Γεξνπιά-

λνπ εθηάζεσο 4.737.952 η.κ. εθ ηνπ θηήκαηφο ηνπ ελ Σξάρσλεο πξνο ηελ Α.Δ. 

«Κηήκα Σξάρσλεο Α.Δ. Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ θαη Κηεκαηηθή», 7.- πκβφιαην κε 

αξ. 7812/31.12.1950 κε ηίηιν «αγνξά εθηάζεσο 162.000.000» (δξαρκψλ), 8.- 

πκβφιαην κε αξ. 14789/19.6.1952 κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Ησάλλε 

Γεξνπιάλνπ/ΚΣΖΜΑ ΣΡΑΥΧΝΔ ΑΔ, κε ηίηιν «ζπκβηβαζκφο δξαρκψλ 1.700. 

000.000», 9.- πκβφιαην 9777/12.1.1954 κε ηίηιν «Δπαλαιεπηηθή Πξάμηο ηνπ 

ππ αξ. 7812/1950 ζπκβνιαίνπ κνπ» θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ, κεηαμχ 

Γεξνπιάλσλ, 10.- πκβφιαην 5142/1.12.1969 κε ηίηιν «Δπαλαιεπηηθή πξάμηο 

ηεο ππ αξ. 9777/1954 νκνίσο ηνηαχηεο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Κσλ-

ζηαληίλνπ Ησ. ηπιηαλίδε», θαη πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο ηνπ, 11.- πκβφιαην 

κε αξ. 21085/25.10.1972 κε ηίηιν «Απνδνρή θιεξνλνκίαο» ηεο Γέζπνηλαο ζπδ. 

Ησάλλνπ Γεξνπιάλνπ ην γέλνο Γεσξγίνπ θαη Ηνπιίαο ηξέηη, εμαρζέλ απφ ην 



αξρείν ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Παι. Φαιήξνπ, θαη, αληίγξαθν ηνπ ηδίνπ ζπκβν-

ιαίνπ εμαρζέλ απφ ην αξρείν ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Γεσξγίνπ Γ. Παπαειηφ-

πνπινπ,ζπλνδεπφκελν θη απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, 12.- πκβφιαην 34476/ 

20.6.1986 κε ηίηιν «Καηάξγεζηο πξάμεσο θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο, ζχζηαζηο λέαο 

θαζέηνπ ηδηνθηεζίαο», 13.- πκβφιαην 5706/12.9.1991 ηεο ζπκβ/θνπ Δπζαιίαο 

πθηψηε,κεηαμχ Γεξνπιάλσλ θαη ΜΑΚΡΟ κε ηίηιν «Πξνζχκθσλν κεηαβηβάζεσο 

αθηλήησλ, αξξαβψλαο 200.000.000 δξαρκψλ», 14.- πκβφιαην 5920/6.3.1992 

ηεο ίδηαο ζπκ/θνπ κε ηίηιν «Αγνξαπσιεζία αθηλήησλ δξαρ. 2.500.000.000 

(αξξαβψλεο πξνζπκθψλσλ-πξνθαηαβνιέο δξαρκψλ 1.000.000.000», α) ζε 

αληίγξαθν πνπ είρα ιάβεη ην 1992 απφ ην Τπνζ.Παι. Φαιήξνπ, θαη, β) ζε αληί-

γξαθν πνπ πξνζήγαγε ε ΜΑΚΡΟ ζην θάθειν δηθνγξαθίαο, ζην νπνίν ΜΟΝΟ 

δηεγεκαηηθψο αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηνπ Νανχ (βι.θχξηα παξέκβαζε) 15.- «Πεξί-

ιεςε κεηαγξαθήο» κε ηξεηο Γειψζεηο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ θαη ηξείο 

«Γειψζεηο θφξνπ απηνκάηνπ ππεξηηκήκαηνο», απφ ηηο νπνίεο ΑΠΟΚΡΤΠΣΔΣΑΗ 

ε χπαξμε ηνπ Νανχ ησλ Δηζνδίσλ. Σέινο,θαηαζέησ, θσηνηππίεο «κεξίδσλ» ηνπ 

Τπνζεθνθπιαθείνπ Παι. Φαιήξνπ, απφ έιεγρν πνπ είρα θάλεη παιαηφηεξα. 

 Α.2.- «Ηζηνξηθφ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θηήκαηνο Άλσ θαη Κάησ Σξάρσλεο – 

Γιπθάδαο θιεξνλφκσλ Καξαπάλνπ θιπ» κε εκεξνκελία 20.10.1983 ππνγξα-

θφκελν απφ ην δηθεγφξν Παλαγηψηε Γ. Μπνχξα. Αθνξά θπξίσο εθηάζεηο ζηε 

Γιπθάδα, αιιά πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηηο θηήζεηο θαη κεηαβηβάζεηο ηνπ 

θηήκαηνο, απφ ην 1830 έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα (= 1918 παξαρσξεηήξην) . 

   Β.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ αλαγλσξίζεηο: α) Έθζεζηο ειέγρνπ ηνπ εθνξηαθνχ Ησάλλνπ 

Ρνχζζα πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,ηεο 3.8.1970, β) έγγξαθν Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Ννκηθή Γηεχζπλζε Τπ. Γεσξγίαο, κε αξ.πξ.149/Δξ.3/88/29.3.1988 

θαη αξ. γλσκνδφηεζεο 222 ηνπ παξέδξνπ Γηνηθήζεσο Αιεμάλδξνπ Γ. Σδεθεξά-

θνπ, κε εξκελεία ζρεηηθά κε ηηο ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, γ)έγγξαθν Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, κε αξ.πξ. 78476/1545/17.3.1989 πξνο ηε Ννκαξρία Πεηξαηά, Γ/λζε 

Γαζψλ, κε ζέκα: «Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ρνξηνιηβαδηθψλ εθηάζεσλ Κηήκαηνο 

Σξαρψλσλ». 



Γ.- α) Γηάθνξα ζπκβφιαηα πσιήζεσλ απφ ηελ εηαηξία ΚΣΖΜΑ ΣΡΑΥΧΝΔ ΑΔ 

πξνο δηαθφξνπο αγνξαζηέο γεπέδσλ ή νηθνπέδσλ, ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη ην 

ηζηνξηθφ θηήζεο ηεο κεγαιχηεξεο έθηαζεο, β) ζπκβφιαην 26695/11.12.1970 κε 

πσιεηή ηνλ Οηθνδνκηθφ πλεηαηξηζκφ Κπζεξίσλ Παλαγία Μπξηηδηψηηζζα πλ. 

Π.Δ. πξνο αγνξαζηή, κε πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ θηήζεο Γεξνπιάλσλ θαη 

πλεηαηξηζκνχ, γ) θσηνηππία θφιιαο κε έιεγρν ηίηισλ ηεο κεξίδαο ηεο ΑΔ 

Κηήκα Σξάρσλεο, ζην Τπνζεθνθπιαθείν Παιαηνχ Φαιήξνπ. 

 εκείσζε: Γηα ηνπο ηίηινπο θηήζεο, ΓΔΝ εξεχλεζα ΠΡΗΝ απφ ην παξα-

ρσξεηήξην ηνπ 1918, δειαδή γηα ηα έηε 1830-1918, δεδνκέλνπ φηη ην Διιεληθφ 

Γεκφζην, παξαρψξεζε/πνχιεζε ζην Μαξίλν Γεξνπιάλν.Φαίλεηαη λα έρεη γλψζε 

ησλ ηίηισλ απηψλ ν Αιέμαλδξνο Ρήγαο, δαζηθφο ππάιιεινο, φπσο γλσξίδσ 

απφ πξνθνξηθέο ηζηνξήζεηο ηνπ (θαηέζεζε θαη σο κάξηπξαο ζηε δίθε, ζην Πνι. 

Πξση. Αζελψλ, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο ηεο ΜΑΚΡΟ).  

Γ.- ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ – ΘΔΧΡΗΑ πνπ κειέηεζα ΠΡΗΝ απφ ηελ θχξηα παξέκβαζε. 

 Με ηελ απφθαζε 1175/2016 γηα ηελ αλαγλσξηζηηθή αγσγή, ην Γηθαζηή-

ξην δηαηάζζεη πξαγκαηνγλσκνζχλε γηα ηηο εθηάζεηο ησλ 38 ζηξ. πεξίπνπ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δαζηθέο, κφλν σο πξνο ην εάλ ήηαλ δάζνο ή δαζηθή έθηα-

ζε θαη ην 1830-1918, νπφηε νπνηαδήπνηε εκπξάγκαηε κεηαβηβαζηηθή πξάμε ζα 

ήηαλ άθπξε. Δάλ ηφηε ΓΔΝ ήηαλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε, κπνξνχζε λα κεηαβη-

βαζηεί. Δπηθπιάρηεθε λα θξίλεη, κεηά ηε ζχληαμε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. 

Αλαθνξά ζηνπο ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΟΤ απηνχο ηίηινπο γίλεηαη, κε επζχλε 

ηεο κειεηήηξηαο, ζηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία ηεο Αιηκηψηηζαο Άλλαο-Γήκεηξαο 

Αλησλίνπ (ζπδ. Αξηζηείδε Γαξδίθα, θαηνηθνχλ ζηνλ Αιηκν, νδφο Ησλίαο αξ . . .), 

Ηνχιηνο 2014,ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ζην ηνκέα «Πεξηβαιινληηθφο 

ρεδηαζκφο Πφιεσλ θαη Κηηξίσλ», κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε πεξην-

ρψλ θαηνηθίαο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ ππαίζξησλ ρψξσλ.Μειέηε πε-

ξίπησζεο: Ζ έληαμε ηνπ Κηήκαηνο Γεξνπιάλνπ, ζηνλ αζηηθφ ηζηφ» (αθνξά ηελ 

έληαμε ζην ζρέδην ηνπ θηήκαηνο, ηελ πεδνδξφκεζε/θχηεπζε πξάζηλνπ ηεο Μ. 

Αιεμάλδξνπ θαη ηελ έλσζε ηεο κε ηελ Πιαηεία Καξατζθάθε). Ζ εμαηξεηηθή απηή 



εξγαζία, ΓΔΝ δεκνζηνπνηήζεθε φζν έπξεπε θαη δελ απαζρφιεζε ην Γήκν ή 

άιιε Τπεξεζία.  Καηαζέησ ην εκπηζηεπκέλν ζε κέλα, ηειηθφ ζρέδην. 

 

   ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ(;) νηθνγέλεηαο ΓΚΡΧΜΑΝ ζε «Σξάρσλεο-πθηέο» 

εκείσζε: Βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηεο νδνχ Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, 

φκνξα ζην ξέκα. Ο Γήκνο ζέιεζε λα δηακνξθψζεη πεδνδξφκηα θαη ην δξφκν. 

 Α.-ΔΠΗΥΧΜΑΣΧΔΗ: α) ην κε αξ.πξ. 5998/2126/11.5.2000 έγγξαθν ηνπ 

Πνιεδ.Γξ. Αξγπξνχπνιεο, πξνο ην Α.Σ. Άλσ Καιακαθίνπ, κε ζέκα: «Γηαθνπή 

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» ζε νηθφπεδν Αλησλίνπ Υξπζνρφνπ, «πιεζίνλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Βπδαληηλνχ Κέληξνπ, πεξηνρή Λνπηξά Σξαρψλσλ, δηαπη-

ζηψζεθε φηη έρνπλ γίλεη εξγαζίεο κπαδψκαηνο ζε κεγάιν χςνο θαη έθηαζε», β) 

έθζεζε απηνςίαο 169 Φ94/2000 ηεο 27.7.2000, δηαπίζησζε κπαδσκάησλ, γ) 

ηξία ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο κεραληθνχ Αλαζηαζίαο Γθφηζε, Μάξηηνο 

2000, κε ζέκα «Γηακφξθσζε ππαίζξηνπ ρψξνπ θαη πεξίθξαμε νηθνπέδνπ», κε 

θεξφκελν ηδηνθηήηε Πέηξν Σζαγθάξε, κε ζθξαγίδεο ηεο Πνιενδνκίαο, δ) «Άδεηα 

νηθνδνκήο δηακφξθσζεο απιείνπ ρψξνπ θαη πεξίθξαμε νηθνπέδνπ, ζπλνηθία 

Σξάρσλεο» κε αξ. 0913/25.10.2000 ζην φλνκα Πέηξνπ Σζαγθάξε, ε) έγγξαθν 

ηεο 9.2.2001, πξνο ην Γήκν Αιίκνπ (θαη θνηλνπνίεζε: Α. Αξγπξίνπ, Α. Θσκ., 

«εθπξφζσπνη αληηπνιίηεπζεο Γ Αιίκνπ», Λεσλίδα Αλσκεξίηε, λνκαξρηαθφ 

ζχκβνπιν, θαη Υαξ. αξαθίδε, δήκαξρν Αξγπξνχπνιεο) γηα ηηο επηρσκαηψζεηο 

απηέο «ησλ 5-6 κέηξσλ, απφ ρηιηάδεο θνξηεγά». Τπνγξάθνπλ γηα ην χιινγν 

ΠΡΟΠΔΚΤ ν πξφεδξνο η. Αξηφπνπινο, ν αληηπξφεδξνο Νηθ. Παιηαηζέαο, θαη 

γηα ηνλ Δμσξατζηηθφ χιινγν Λνθνπ ΠΑΝΗ, ν πξφεδξνο Δκκ. Βαιήο (α.α. Ησ. 

Λνχεο) θαη ν γξακκαηέαο Γεψξγηνο Υάξνο, ζη) ηέζζεξα θχιια ρξσκαηηζηψλ 

θσηνγξαθηψλ (αξθεηψλ ζην θαζέλα) κε απνηππψζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο/ηηο 

Απξίιην 2000, 30.1.2001, 9.2.2001 θαη 9.2.2001 (ζε κία απφ απηέο θαίλεηαη 

«ηδηνθηεζία UNIMED CHAMPION SA.), δ) αίηεζε ηεο «ALMAΣερληθή Αζιεηηθή 

ΑΔ» κε δηεπζχλνληα ζχκβνπιν Πέηξν Σζαγθάξε, γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο 

θαθεηέξηαο, δίπια ζε θνιπκβεηηθή δεμακελή (πηζίλα) κε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα.  



 Β.- ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΓΗΚΗΑ: α) αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο 1.2.2001 

ηεο Μαξηάλζεο Γθξψκαλ, πξνζσξηλψο δηακελνχζεο ζην Βεξνιίλν Γεξκαλίαο, 

ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, θαηά UNIMED CHAMPION SA, θαη Πέηξνπ 

Σζαγθάξε γηα δηαηάξαμε λνκήο ζε ισξίδεο γεο/δξφκνπο. Οξίζηεθε λα ζπδεηε-

ζεί ηελ 14.2.2001, αλαβιήζεθε γηα 13.2001, 27.4.2001, 4.5.2001, 11.5.2001, 

18.5.2001, 22.5.2001, 31.5.2001 νπφηε καηαηψζεθε, β) αίηεζε ησλ Αλδξέα 

Γθξψκαλ, Γεσξγίνπ Γθξψκαλ, Ναληίλ Γθξψκαλ θαη Αηξήλ Γθξψκαλ-Μπαίειπ 

(θιεξνλφκσλ ηεο Μαξηάλζεο), ηεο 27.6.2005, θαηά ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ελψπηνλ 

ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ (Α.Ν.1539/1938) γηα δηαηάξαμε λνκήο, 

δηθάζηκε 11.7.2005, β) απφθαζε κε αξ.19/2005 ηεο Δηζαγγ.Πξση.Αζελψλ κε 

ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε πην πάλσ αίηεζε, γ) έγγξαθν ηεο 2.9.2005 ηνπ Βαζ. 

Καπεξλάξνπ, δηθεγφξνπ ηνπ Γήκνπ, αλαγγειίαο ηεο άλσ απφθαζεο, δ) αίηεζε 

ησλ ηδίσλ, ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, θαηά ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξση. 

20779/15.9.2005 γηα ην ίδην ζέκα, κε ελζσκαησκέλν ην απφ 13.7.2004 ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλδξέα Γθξψκαλ (θαη γηα ηνπο άιινπο), 

ε) απφθαζε 6255/2005 Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, έγηλε ελ κέξεη δεθηή ε πην πάλσ 

αίηεζε, ζη) απφθαζε 92/10.4.2006 ηεο Γεκ.Δπ. γηα άζθεζε έθεζεο θαη απηήο, 

δ) έθεζε ηεο 2.4.2006, ηνπ Γήκνπ, θαηά ησλ 4 αληηδίθσλ, θαη ηεο 6255/2005, ε) 

έγγξαθν 26.4.06 Β. Καπεξλάξνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 10793/2.5.2006, 

γλσζηνπνίεζεο άζθεζεο εθέζεσλ, ζ) Αγσγή πεξί λνκήο ηεο 5.9.2005, ελψπηνλ 

ηνπ Μνλνκ.Πξ.Αζ., ησλ 4 ηδίσλ, θαηά ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 20787/15.9.2005, η) 

αγσγή ηεο 7.9.2006 ελψπηνλ ηνπ Πνιπκ.Πξ.Αζ., ησλ 4 ηδίσλ, θαηά ηνπ Γήκνπ, 

κε αξ.πξ. 23827/18.9.2006 (ιφγσ ιήμεο ηεο ζεηείαο κνπ ηελ 31.12.2006 δελ 

γλσξίδσ ην απνηέιεζκα), ηα) «ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζηελ πεξηνρή εθηφο ζρε-

δίνπ Σξάρσλεο Αιίκνπ»,  απφ  Ηαλνπαξίνπ 2001 ηνπ κεραληθνχ Λάδαξνπ Υξη-

ζηνθνξίδε, γηα ηελ ίδηα ηδηνθηεζία. 

 

 

 



    Κεθάιαην ελδέθαην 

Λ Ο Φ Ο     Π Α Ν Η  - ΔΝΣΑΞΖ  έσο  ΑΝΑΠΛΑΖ 

ρφιηα: Σελ 1.1.1983 εγθαηαζηάζεθε ε δηνίθεζε Βαζίιε Ξέλνπ-Γαβξηέιε 

(ην ζπλδπαζκφ είραλ ζπγθξνηήζεη ηα θφκκαηα ΠΑΟΚ, ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, θ.α. 

πνιίηεο). Σνλ Απξίιην 1983 δεκνζηεχηεθε θαη ηέζεθε ζε θαξκνγή ν λ. 1337/83. 

Με ηηο πξψηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κε βάζε απηφλ έγηλαλ 

αηηήζεηο αθχξσζεο ζην ηΔ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα, 

θαη ηελ θιηκάθσζή ηεο, κε ηζρπξηζκνχο φηη παξαβηάδεηαη ην άξζξν 17 . γηα ηε 

πξνζηαζία ηδηνθηεζίαο. ιεο απνξξίθηεθαλ ηειηθά, κεηά πνιιά ρξφληα. 

Ο Λφθνο Παλί, ζην ζχλνιφ ηνπ, ήηαλ αθφκα εθηφο ζρεδίνπ πφιεο. Σν πην 

ζπνπδαίν. Δηρε κεγάιεο ηδηνθηεζίεο, πνπ είραλ δνζεί σο πξνίθα ζηηο ζπγαηέξεο 

ηνπ Μαξ.Γεξνπιάλνπ ήηνη ηηο ηδηνθηεζίεο Πφγγε, Γθξψκαλ, Υξηζηνπνχινπ. Αιιά 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηέο είραλ πνπιήζεη, είραλ κεηαβηβαζηεί κεγάιεο 

ηδηνθηεζίεο π.ρ. Γεληέθνπ θ.α., θαη έηζη νη εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα, ιφγσ ησλ 

κεγάιεσλ εθηάζεσλ, ήηαλ ζε πςειά πνζνζηά. ΄Δπξεπε ινηπφλ λα εληαρζεί ζην 

ζρέδην, ψζηε λα ιάβεη ν Γήκνο,ηηο εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα, σο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο. Τπήξρε θη έλαο επηπιένλ ιφγνο. Σν Τπνπξγείν (πξηλ Γεκνζίσλ Έξ-

γσλ, ηφηε ΤΥΟΠ, αξγφηεξα ΤΠΔΥΧΓΔ) αιιά θαη νη Πνιενδνκίεο, απφ ην 1978-

1979 εξκελεχνληαο ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, δέρνληαλ φηη ηα αγξνηεκάρηα ηα 

νπνία βξίζθνληαλ απέλαληη απφ ηε νξηαθή γξακκή ηεο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρήο, 

θαη είραλ πξφζνςε ζε δξφκν, κπνξνχζαλ λα ρηίζνπλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ίζρπαλ γηα ηελ εληφο ζρεδίνπ πεξηνρή (κε πεξηνξηζκνχο,πνπ δελ είλαη ηνπ παξφ-

ληνο). Απφ ηηο πην πάλσ ηδηνθηεζίεο είραλ πνπιεζεί ζηηο νδνχο Μνπινπνχινπ, 

Αγίαο Αλλαο θ.α., κεγάινο αξηζκφο αγξνηεκαρίσλ/«νηθνπέδσλ» πνπ 

αλνηθνδνκνχληαλ, κε βάζε ηελ πην πάλσ εξκελεία. Άξα, ππήξρε επείγνλ. 

Οη ζθέςεηο θαη ε ζέιεζε, γηα ηελ έληαμε, ππήξρε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

θαη ν λφκνο κειεηήζεθε (θαη απφ εκέλα) φζν ήηαλ δπλαηφ.  



Γηα ην λφκν 1337/1983 θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή θαη 

θνηλσλία, δελ ρξεηάδεηαη λα γξάςσ θάηη. Έρνπλ γξαθηεί πνιιά θαη ζπνπδαία. 

Δηζήγαγε λέεο έλλνηεο, λέεο αληηιήςεηο, λέεο ζεσξήζεηο γηα ηε δσή ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο, γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. ηακαηψ. ηνλ Άιηκν, 

βιέπνπκε έκπξαθηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, κε ηελ έληαμε ηνπ 

Λφθνπ Παλί. Οη πνιίηεο καο θαξπψλνληαη θαη ραίξνληαη 123 ζηξέκκαηα σο 

θνηλφρξεζην ρψξν. Γηα ηηο αζηνρίεο ή εζθαικέλεο επηινγέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ 

έλαξμε έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο έληαμεο θαη ηελ «αλάπιαζή» ηνπ, έρσ κηιήζεη 

ΑΠΟ ΣΟΣΔ δεκφζηα, θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή κνπ. Άιινη (θηιηθά πξνζθείκελνη 

πξνο ηηο κεηαγελέζηεξεο δηνηθήζεηο) έρνπλ κηιήζεη θαη γηα χπνπηεο επηινγέο, θαη 

γηα άιια πξάγκαηα. Οη ηειεπηαίεο απφςεηο απηέο κπνξεί λα πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

θνξείο ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ επεξεάδνπλ ην λφκν 1337/83. 

Α.-   Σ Α   Π Ρ Ο Ζ Γ Ζ Θ Δ Ν ΣΑ 

 α) απφθαζε ηνπ Τπ.Γεκ. Έξγσλ κε αξ.πξ. Γ.ΗΗ.155/14.4.1979 γηα ηελ 

νηθνδνκεζηκφηεηα ησλ «απέλαληη» νηθνπέδσλ (ηέθαλνο Μάλνο), β) έγγξαθν 

Τπ.Γεκ. Έξγσλ κε αξ.πξ. Γ.2792/4.4.1979 ή 16.4.1979 πξνο ηε Ννκαξρία 

Πεηξαηά, κε ζέκα «Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα νηθνδνκεζηκφηεηα νηθνπέδνπ ζηνλ 

Άιηκν», γ) έγγξαθν ηνπ ΤΥΟΠ κε αξ.πξ. ΥΟΠ.3393/5733/16.4.1980 πξνο ηε 

Ννκαξρία Πεηξαηά/Τπ. Πνιενδνκίαο, κε ζέκα «Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα νηθν-

δνκεζηκφηεηα νηθνπέδσλ ζηνλ Άιηκν», δ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά/Πνι/κίαο 

κε αξ.πξ. Π.309931/14.5.1982 κε ζέκα «Παξνρή φξσλ δνκήζεσο έλαληη ησλ 

Ο.Σ. 49-56 θνηλφρξεζηνο ρψξνο 58-50-51 θαη 52 ηνπ ξπκνη. ζρεδίνπ Αιίκνπ 

(Αηηηθήο)», ε) έγγξαθν ηνπ ΤΥΟΠ κε αξ.πξ. ΥΟΠ.24259/4885/26.5.1983 πξνο 

ηε Ννκ.Πεηξαηά/Πνι/κία, κε ζέκα «ρεηηθά κε αξηηφηεηα νηθνπέδσλ, πνπ πξνθχ-

πηνπλ απφ θαηάηκεζε ζε εληφο δψλεο πφιεσο πεξηνρή», ζη) έγγξαθν ΤΥΟΠ κε 

αξ.πξ. ΥΟΠ.47634/9565/4.8.1983 πξνο ηε Ννκ.Πεηξαηά/Πνι/κία, κε ζέκα «Κα-

ηάηκεζε γεπέδσλ εληφο δψλεο κε πξφζσπν ζηελ εξπζξά πεξηκεηξηθή γξακκή 

ηνπ ζρεδίνπ», δ) έγγξαθν (ΤΥΟΠ) κε αξ.πξ. 3031/521/16.1.1986 κε ζέκα 

«Δηζθνξά εληαζζνκέλσλ νηθνπέδσλ πνπ είραλ πξφζσπν ζε νηθνδ. γξακκή». 



   Β. ΔΝΑΡΞΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΝΣΑΞΖ 

 α) νκφθσλε απφθαζε Γ.. κε αξ.96/21.4.1986 κε ζέκα «Δμνπζηνδφηεζε 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή πξνζπκθψλνπ παξαρψξεζεο πνζνζηνχ 

70% απφ ηελ ηδηνθηεζία Δηξήλεο Πφγγε πξνο ην Γήκν Αιίκνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξνθεηκέλνπ ε ηδηνθηεζία ηεο λα εληαρζεί ζην ζρέδην 

Πφιεο», κε αλαθνξέο ζε πνζνζηά, εθηάζεηο θιπ, β) πξαθηηθά Γ.., ζει. 53-71, 

γηα ην ζέκα απηφ, γ) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 47565/4249/15.10.1987, 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 10295/16.10.1987 κε ζέκα «Ρπκνηνκηθή κειέηε επέθ-

ηαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ Αιίκνπ ζηελ Πεξηνρή Λφθνο 

Παλί, δ) ζρέδην πκθσλεηηθνχ κεηαμχ Δηξήλεο Πφγγε θαη Γεκάξρνπ Αιίκνπ 

ΒΞΓ, κε δηάθνξεο δηνξζψζεηο/ζπκπιεξψζεηο, ε) «Πξάμε πξνζπκθψλνπ παξα-

ρψξεζεο πνζνζηνχ 70% αθηλήηνπ γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

ιφγσ δσξεάο ελ δσή» κε αξ.1490/22.7.1986 ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Γεσξγίνπ 

Κνπξλέηα, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ έιαβα, κε δαπάλεο κνπ, ηελ 22.3.1994, ζη) 

ηξεηο ζειίδεο απφ ηε γξαθνκεραλή κνπ, κε ηίηιν «χληνκεο πξφρεηξεο παξαηε-

ξήζεηο» κνπ, κεηά απφ αίηεκα/παξάθιεζε ηνπ Γ. Σζαξνχρα ή ηνπ ζπκ/θνπ, 

αθνχ ππνγξάθσ «κε ζπλαδειθηθή εθηίκεζε», δ) απφθαζε Γ κε αξ. 114/ 

28.5.1986 κε ζέκα «Δμνπζηνδφηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή πξν-

ζπκθψλνπ παξαρψξεζεο πνζνζηνχ 70% απφ ηελ ηδηνθηεζία Κιεηψο Υξηζην-

πνχινπ», ε) ζπκβφιαην 7374/28.3.1950 πνπ πξνζθφκηζε ε Κιεηψ Υξηζηνπνχ-

ινπ, σο ηίηιν ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο, ζ) ζρέδην ζπκθσλεηηθνχ γηα ηελ ππνγξαθή 

ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ Κιεηψο Υξηζηνπνχινπ θαη δεκάξρνπ Αιίκνπ, κε ζεκεηψ-

ζεηο, η) θχιιν ζρεδίνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ …(κε θαηνλνκαδνκέλσλ) 

… θαη δεκάξρνπ Αιίκνπ, ηα) αίηεζε, απφ Γεθεκβξίνπ 1986, ηεο Κιεηψο Υξηζην-

πνχινπ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12181/13.12.1989 κε ηελ νπνία επηβεβαηψλεη 

ηα φζα εγγξάθσο ζπκθψλεζε κε ην δήκαξρν. 

   Γ.-  Π Ρ Χ Σ Ζ   Α Ν Α Ρ ΣΖ  Ζ 

 α) νκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 196/29.10.1987 κε ζέκα «Έγθξηζε θαη 

αξρήλ ηεο Πνιενδνκηθήο Μειέηεο θαη αλάξηεζεο απηήο (δηαγξακκάησλ- 



θηεκαηνινγηθψλ πηλάθσλ) γηα ηελ έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην 

πφιεσο ηεο πεξηνρήο «Παλί», έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 73035/14265/ 

20.11.1987 πξνο απνδέθηεο, κε ζέκα «Μεκνλσκέλεο πξάμεηο εθαξκνγήο», γ) 

νκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 229/14.12.1987, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηηο ελζηάζεηο πνπ ππέβαιαλ ελδηαθεξφκελνη ηδηνθηήηεο ηεο ππφ 

έληαμε πεξηνρήο «Λφθνο Παλί», δ) ηνπνγξαθηθφ πεξηνρήο, κε ρεηξφγξαθε ζε-

κείσζε ππαιιήινπ ηεο Σ.Τ., «Α‘ αλάξηεζε», «απνθάζεηο 196 θαη 229/87». 

   Γ.-  Γ Δ Τ ΣΔ Ρ Ζ   Α Ν Α Ρ ΣΖ  Ζ 

 α) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.9789/2396/27.6.1988 πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 7168/26.9.1988  κε ζέκα «Απνζηνιή ξπκνηνκηθήο κειέηεο επέθηαζεο 

θαη ηξνπνπνίεζεο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ζηε πεξηνρή «Λφθνο Παλί» ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ», ζην νπνίν αλαθέξεηαη «ζαο δηαβηβάδνπκε γηα Β‘ αλάξηεζε», β) νκφ-

θσλε απφθαζε Γ κε αξ. 220/2.11.1988 κε ζέκα «Αλάξηεζε δηαγξακκάησλ 

Πξάμεο εθαξκνγήο Λφθνπ Παλί», γ) πξαθηηθά Γ ζει.3, 17-40 γηα ην πην πάλσ 

ζέκα, δ) έλζηαζε ηεο Δηξήλεο Πφγγε πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12071 ή 12091/ 

24.11.1988, θαηά ηεο κε αξ. 220/88 απφθαζεο κε δηάθνξεο αηηηάζεηο, ε) αίηεζε 

ηεο 6.4.1989 ηεο Δηξ. Πφγγε πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3574/7.4.1989 ζρεηηθή κε 

ηελ έλζηαζε, πνπ θαηαιακβάλεη φιε ηε ζειίδα, ζη) αίηεζε ηεο 6.4.1989 ηεο Δηξ. 

Πφγγε πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., πνπ θαηαιακβάλεη ηε κηζή ζειίδα, θαη είλαη 

ίδηα κε ην πξψην κέξνο ηεο πξνεγνχκελεο, δ) απφθαζε Γ κε αξ. 91/7.4.1989 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσο ηεο πνιενδνκηθήο κειέ-

ηεο (Λφθνο Παλί) Β‘ αλάξηεζε», θαη απφζπαζκα κε ηε ζεψξεζε ηεο έγθξηζεο, 

ε) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζθξαγίδα φηη «ζπλνδεχεη ην ππ 

αξ. 9789/2396/88 έγγξαθν», κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Β‘ Αλάξηεζε», «220/88 

θαη 91/89 απνθ.Γ», ζ) αίηεζε Μαξηάλζεο Γθξψκαλ ηεο 24.4.1989, ζπλνδεπ-

φκελε απφ κηθξφ ηνπνγξαθηθφ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12069/8.12.1989 (δει. 

θαηαηέζεθε κεηά απφ νθηψ κήλεο!), ζρεηηθή κε ηελ έλζηαζε θαη ηελ εθρψξεζε,  

η) πξαθηηθά Γ, ηεο . . . . . .  γηα ηελ έλζηαζε, ηα) δεκφζηα επηζηνιή κε ηίηιν 

«αγαπεηέ γείηνλα» ηεο 12.1.1990 ηνπ Σξηαληάθπιινπ Σάγθαινπ, κε αλαγγειία 

παξνπζίαο ζην ζπίηη ηνπ ηελ 21.1.1990  ησλ δεκάξρνπ ΒΞΓ, Αι.Αινχθνπ, Μ. 



Φάξνπ θ.α., πξνο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ηβ) νκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 31/ 

1.2.1990 κε ζέκα «Απνδνρή δσξεψλ ηκήκαηνο νηθνπέδσλ πξνο δεκηνπξγία 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ», ηγ) ΦΔΚ 618 Γ/5.11. 1990  κε ην απφ 6.10.1990 Γηάηαγ-

κα κε ζέκα «Δγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο πεξηνρήο «Λφθνο Παλί» 

ηνπ δήκνπ Αιίκνπ Αηηηθήο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζε ζπλερφκελε πεξηνρή ηνπ ίδηνπ δήκνπ» ηδ) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

ηεο πεξηνρήο πνπ ζπλνδεχεη ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, απφ 

16.9.1990, ηε)  ηέζζεξα (4) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, πνπ ηα έιαβα κεηά απφ 

αίηεζή κνπ ηελ 17.3.1994, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία απεηθνλίδεηαη έλα απφ ηα κε 

ζηνηρεία 0102, 0202, 0103, 0203, ηεηξάγσλα γηα ηελ πεξηνρή, ηε) ΦΔΚ 33 Α/14. 

3.1983 λ. 1337/1983, ηζη) απφθνκκα άγλσζηεο εθεκεξίδαο κε «εηζθνξέο ζε 

ρξήκα Α‘ θαη Β‘ θαηνηθίαο», ηδ) δηάθνξεο απνθάζεηο θαη ηππσκέλεο εγθχθιηεο 

ηνπ  ΤΠΔΥΧΓΔ, ηε) ζειίδα απφ Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο/Ραπηάξρε κε ην κε 

ΠΓ κε αξ. 5/17.1.1986 (ΦΔΚ Α΄2) κε ζέκα «Πξνζδηνξηζκφο αμίαο αθηλήησλ γηα 

ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε ρξήκα θαη ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο».  

  Δ.-   Τ Μ Β Ο Λ Α Η Α  Γ Χ Ρ Δ Χ Ν  πξνο ην Γήκν 

 α) ζπκβφιαην 3633/2.3.1990 ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Γεσξγίνπ Κνπξλέηα, 

κεηαμχ Δηξήλεο Πφγγε θαη Γεκάξρνπ Αιίκνπ, κε ηίηιν «Γσξεά ελ δσή ηκεκάησλ 

γεπέδσλ πξνο δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ», ην νπνίν έιαβα κε δαπάλεο 

κνπ απφ ην ζπκ/θν ηελ 22.3.1994, θαη πηζηνπνηεηηθφ Τπνζ.Παι. Φαιήξνπ,απφ 

ην νπνίν πξνθχπηεη φηη κεηαγξάθεθε ηελ 30.5.1996, κεηά από έμε ρξόληα!! (βι. 

πην θάησ), β) απφζπαζκα απφ ην ηνπνγξαθηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην 3633/90 

ζπκβφιαην, γ) ζπκβφιαην 7376/28.3.1950 σο ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηεο Δηξ. Πφγγε, 

κε αγνξά απφ ηελ «Κηήκα Σξάρσλεο ΑΔ», δ) πέληε (5) «πίλαθεο εηζθνξψλ, 

ζχκθσλα κε κειέηε π. εθαξκνγήο» κε ζεκεηψζεηο ηνπ αξκνδίνπ ππαιιήινπ 

ηεο Σ.Τ. κε ππνινγηζκνχο εηζθνξψλ Δ.Πφγγε, ε) δηάθνξνη πίλαθεο ππνινγη-

ζκνχ εηζθνξψλ γηα Πφγγε, ησλ Δ. Παπακηιηηάδε, ππαιιήινπ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

θαη άιισλ, ζη) πίλαθεο εηζθνξψλ ηνπ Λάδαξνπ Υξηζηνξίδε αξρηηέθηνλα κεραλη-

θνχ ηεο Δηξ. Πφγγε, θ.α., δ) ζπκβφιαην κε αξ. 3640/12.3.1990 ηνπ ζπκ/θνπ Γ. 

Κνπξλέηα, κεηαμχ Μαξηάλζεο Γθξψκαλ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αιίκνπ, κε ζέκα 



«Γσξεά ελ δσή ηκεκάησλ γεπέδσλ πξνο δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ», 

ε) πίλαθεο ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ Μ.Γθξψκαλ, ησλ Δ. Παπακηιηηάδε, Σάζνπ 

Υαηδεζενδψξνπ θ.α., ζ) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ γηα ηελ ηδηνθηεζία Μ. 

Γθξψκαλ, η) ζπκβφιαην 3663/28.3.1990 ηνπ ίδηνπ ζπκ/θνπ, κεηαμχ ησλ Κιεηνχο 

Υξηζηνπνχινπ θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αιίκνπ,κε ζέκα «Γσξεά ελ δσή ηκεκάησλ 

γεπέδσλ πξνο δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ»,ηα) Σερληθή έθζεζε ηνπ Αιεμ. 

Γηαλλαθφπνπινπ ηεο 21.3.1993 γηα ηδηνθηεζία Κι. Υξηζηνπνχινπ, ηβ) ηνπνγ/θφ 

δηάγξακκα ηεο 5.7.1993 ηεο Σ.Τ. κε ζεσξήζεηο Δπ. Κάηζηνπ, δηεπζπληή, θαη Παλ. 

Βαλδψξνπ, πξντζηακέλνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ ηδηνθηεζία ηεο Κι. Υξηζηνπνχινπ, 

ηγ)  δηάθνξνη ππνινγηζκνί γηα εηζθνξέο Κι. Υξηζηνπνχινπ, απφ Δ. Παπακηιηηά-

δε - ΤΠΔΥΧΓΔ, θαη άιιε ρσξίο ην φλνκά ηεο, Σάζνπ Υαηδεζενδψξνπ, θ.α.  

ΖΜΔΗΧΖ: α) Γηα ηελ Δηξ. Πφγγε έρσ θαηαζέζεη θαη ην 1490/86 πξνζχκθσλν 

κεηαβίβαζεο θιπ., β) Σακείν Ννκηθψλ Γηεχζπλζε Αζθάιηζεο, Πξάμε 38903/ 

30.4.2001 κε ηελ νπνία θαηαινγίδεηαη ζην Γήκν πνζά δηφηη ν ζπκβ/θνο Γ. 

Κνπξλέηαο ΓΔΝ είρε θαηαβάιεη ηα (εηζπξαρζέληα απφ απηφλ) δηθαηψκαηα ζην 

Σακείν, θαη, ηέινο γ): ΑΤΓΖ 21.12.1999 Νεθξνινγία (κε αθνξκή ην ζάλαην ηεο 

Κιεηψο Υξεζηνπνχινπ) απφ ην ηέιην Εακάλν ηνπ Υξήζηνπ Υξεζηφπνπινπ, 

αμησκαηηθνχ, ζπδ. ηεο Κιεηψο,πνπ ζθνηψζεθε, σο ΔΑΜίηεο, ην Γεθέκβξην 1944. 

  Σ.-   Π Ρ Α Ξ Ζ  Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ  (δηαδηθαζία- ηξνπνπνηήζεηο) 

 α) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 86068/12314/21.12.1990 πξνο απνδέ-

θηεο, κε ζέκα «Οδεγίεο γηα κεκνλσκέλεο πξάμεηο εθαξκνγήο», β) εηζήγεζε ηεο 

18.4.1991 ηεο Σ.Τ. πξνο ην Γ, κε πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ηξνπνπνίεζε 

ζην ΟΣ 10, «λα επαλέιζεη ε αξρηθή πξφηαζε θαη φρη ε εγθξηζείζα», ζπλνδεπφ-

κελε απφ ηε κε εκεξνκελία 2.4.1991 απφθαζε ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο, 

πνπ πξνηείλεη ηελ απνδνρή, κε ππνγξαθή κφλν ηνπ Γ. Σζηηζάλε, φρη ησλ άιισλ 

κειψλ, γ) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο Ννκαξρίαο Πεηξαηά, κε αξ.365125/ 

1599/7.11.1991 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13454/28.11.1991 κε ζέκα «χληαμε 

Μεκνλσκέλεο πξάμεο εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή «Λφθνο Παλί» ηνπ Γ.Αιίκνπ», 

δ) επίζεκν «Γηάγξακκα Πξάμεο εθαξκνγήο», αξ.κειέηεο Μ4/1992, απφ Ννέκ-



βξηνο 1991 γηα ην Λφθν Παλί, ε) ζρέδην έλζηαζεο ηνπ δηθεγφξνπ ηέιηνπ Γ. 

Βιαρφπνπινπ ηεο 9.11.1992, θαηά ηεο Πξάμεο εθαξκνγήο, ζη) αίηεζε ηεο Μαξ. 

Γθξψκαλ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3727/7.4.1993 κε παξάπνλα γηα ηελ θαζπ-

ζηέξεζε ηεο εθθξεκφηεηαο, δ) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 20.5.1993, ρσξίο 

ππνγξαθή κεραληθνχ, κε αλαθνξά Λάδαξνο Υξηζηνθνξίδεο, γηα ηελ ηδηνθηεζία 

ηεο Μ. Γθξψκαλ, γηα ηηο εθηάζεηο πνπ ηεο απνκέλνπλ, θαη ηεο δσξεάο ζην Γήκν, 

ε) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο εκεξνκελία θαη πξσηφθνιιν, πξνο ηελ 

Πνιενδνκία, κε ζέκα «Έλζηαζε θαηά ησλ κειεηψλ ηεο πξάμεο εθαξκνγήο ηεο 

πεξηνρήο «Παλί» ηνπ δήκνπ Αιίκνπ», ρσξίο ππνγξαθή δεκάξρνπ, ζ) ΦΔΚ 648 

Γ/14.6.1993 κε Γηάηαγκα γηα ηνλ «Τπνινγηζκφ ππνρξεψζεσλ ηδηνθηεζηψλ 

επξηζθνκέλσλ εθαηέξσζελ ηνπ θνηλνχ νξίνπ πεξηνρψλ εληαγκέλσλ ζην ζρέδην 

πφιεο κε δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ», η) 

έγγξαθν ηεο ΓΣΤ ηεο 25.8.1993 κε ζέκα «Έθζεζε πεξί ηεο πξάμεο εθαξκνγήο 

ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πεξηνρήο «Παλί»,ηα)«Γηεπθξηληζηηθφ ππφκλεκα κηθξν-

ηδηνθηεηψλ ιφθνπ ΠΑΝΗ πνπ ππάγνληαη ζηε κειέηε Μ4/92» κε ππνινγηζκνχο 

θαη ηζρπξηζκνχο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηβ) Αλαθνξά ηεο Μ. Γθξψκαλ, ηεο 

13.12.1993 πξνο ην Ννκάξρε Πεηξαηά, ηελ Πνιενδνκία θαη ην Γήκν, κε αξ.πξ. 

181/101.1994 ζρεηηθά κε ηνπο (ιαλζαζκέλνπο) ππνινγηζκνχο, κε ππνγξαθή 

ησλ δηθεγφξσλ Μαξίαο πξηνπνχινπ θαη Κσλ/λνπ Μαπξνεηδή, ηγ) απφθαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. 1762/13.1.1994 κε ζέκα «Απφξξηςε πξνζθπγήο 

Γήκνπ Αιίκνπ θαηά ηεο 13318/1101/21.10.1996 απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Πνιεν-

δνκίαο Αξγπξνχπνιεο», ηδ) αίηεζή κνπ  ηεο 12.3.1994 πξνο ην Γήκαξρν 

θαη ηνλ Πξφεδξν Γ, κε αξ.πξ. 3475/23.3.1994, κε ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη 

παξεθθιίζεηο απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γ, γηα ηηο ζπκθσλίεο γηα ηηο δσξεέο 

ησλ ηδηνθηεηψλ, κεηαμχ απφθαζεο Γ 96/91 θαη πξνζπκθψλνπ 1490/1986, θαη 

ΚΤΡΗΧ γηα ηε ΜΖ κεηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ 3633/90 απφ ην 1990 έσο ην 

1994, πνπ ζήκαηλε φηη ΟΤΓΔΝ ΔΗΥΑΜΔ ΑΠΟΚΣΖΔΗ, ηε) έγγξαθν ζρεηηθφ κε ηε 

πην πάλσ αίηεζή κνπ, ηνπ Γεσξ. Σζαξνχρα πξνο ην δήκαξρν κε αξ.πξ. 6218/ 

23.5.1994 κε ην νπνίν απαληά φηη ε ΜΖ κεηαγξαθή νθείιεηαη ζηελ άξλεζε ηνπ 

Τπνζ. Παιαηνχ Φαιήξνπ λα ην κεηαγξάςεη, ρσξίο πξνεγνχκελε εθηίκεζε ηεο 

Δθνξίαο Παι. Φαιήξνπ, ε νπνία αξλείηαη (ή ακειεί) λα θάλεη ηελ εθηίκεζε, 



πξφθεηηαη φκσο λα ηελ θάλεη (ΖΜΔΗΧΖ: Σόηε, πνπ νη αμίεο ησλ αθηλήησλ 

απμάλνληαλ ηαρέσο, νη Τπνζ/θεο δέρνληαλ ηελ κεηαγξαθή εάλ απηή δεηηόηαλ, 

κέζα ζε έλα ρξόλν από ηελ ππνγξαθή. Δάλ πεξλνύζε ν ρξόλνο, έπξεπε λα 

γίλεη λέα εθηίκεζε από ηελ Δθνξία. Σειηθά κεηαγξάθεθε ην 1996 επί δηνίθεζεο 

Αξγ. Αξγπξίνπ) θαη φηη ιαλζαζκέλν δελ ήηαλ ην ζπκβφιαην, αιιά ε απφθαζε 

96/1986, ηζη) αίηεζή κνπ ηεο 7.7.94 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.9349/8.7.94 κε ηελ 

νπνία δεηψ έγγξαθα, ηδ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 9.5.1994 πξνο ην Γ, «Γηα ην 

ζέκα «Δλεκέξσζε επί ηεο έλζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο Πξάμεο εθαξκνγήο 

ηεο πεξηνρήο ΠΑΝΗ ηνπ Γ.Αιίκνπ», κε ηελ νπνία δέρνληαη φηη «ππήξμαλ θάπνηεο 

παξεθθιίζεηο ζηα κεγέζε εηζθνξψλ γεο θαη ρξήκαηνο» θαη «ππήξμαλ δηαθνξέο 

ζηηο εηζθνξέο ρξήκαηνο ζρεηηδφκελεο θπξίσο ζε δηαθνξεηηθή εξκελεία δηαηά-

μεσλ θαη …ζε ινγηζηηθά ζθάικαηα» (πξνθαλψο, ζπληάρηεθε γηα ζπδήηεζε ηεο 

πην παλσ αίηεζήο κνπ, δελ έρσ ηελ απφθαζε), ηδ.1) αίηεζή κνπ 7.7.1994 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 9349/8.7.94 κε αίηεκα ρνξήγεζε γλσκνδφηεζεο λνκηθνχ ζπκ-

βνχινπ, ηε) Έθζεζε-εηζήγεζε ηεο «νκάδαο εξγαζίαο Αι. Αινχθνπ, Γ. Σζηηζάλε, 

Π. Βαλδψξνπ» ηεο 23.9.1994 (δελ αλαγξάθεη πξνο πνηφλ απεπζχλεηαη) κε 

πφξηζκα «λα ζηαινχλ άκεζα ζηελ Πνιενδνκία νη ελζηάζεηο …, λα δεηεζεί απφ 

ηελ Πνιενδνκία παξάζηαζε εθπξνζψπνπ ηεο δεκνηηθήο αξρήο …λα γίλνπλ λέα 

ζπκβφιαηα …», ηζ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 1291/30/28.4.1995 

πξνο ηνλ Αλδξέα Γηακαιάθε, θαη ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα «Απνζηνιή 

απφθαζεο γηα ηελ θξίζε ησλ ελζηάζεσλ πεξηνρήο Λφθνο Παλί», θ) απφθαζε 

Γ/λζεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 16947/833/29.9.1995 κε ζέκα «Κπξψλεηαη 

δηνξζσκέλε ε ππ αξ. Μ5/92 Μεκνλσκέλε πξάμε εθαξκνγήο ηνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζηελ πεξηνρή Λφθνο Παλί ηνπ Γ.Αιίκνπ», θα) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ ηεο 

29.9.1995 πξνο ην Γήκαξρν, κε ζέκα «Ηζηνξηθφ, ελ πεξηιήςεη ηεο Πνιενδνκ. 

Μειέηεο θαη Πξάμεσλ εθαξκνγήο ηεο πεξηνρήο Λφθνο Παλί», θβ) «Τπφκλεκα 

ελεκέξσζεο θαη αλαθνξά δηακαξηπξίαο» ησλ «Καηνίθσλ ηνπ Λφθνπ Παλί», 

ρσξίο εκεξνκελία, πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 14776/31.10.95, κε δηάθνξεο 

«θαηεγνξίεο» θαη δηακαξηπξίεο θαηά ηνπ δεκάξρνπ, γηα ηηο εηζθνξέο θαη πψο 

(θαηά ηε γλψκε ηνπο) ππνινγίδεηαη, γηα θαζπζηεξήζεηο απφ ην 1992 έσο ην 

1995 θιπ, θγ) Καηάζηαζε κε νλφκαηα κηθξντδηνθηεηψλ ζηελ νδφ Μνπινπνχινπ. 



 θγ) «Πφξηζκα ΔΠΗΣΡΟΠΖ Γ επί ηεο κειέηεο κεκνλσκέλεο πξάμεο 

εθαξκνγήο Λφθνπ Παλί – ΠΓ 6.10.1990 (ΦΔΚ 618 Γ/1990). Μειέηε Μ4/1992 – 

Ηδηνθηεζίαο Δηξήλεο Πφγγε» ηεο 8.2.1996, θγ1) ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, θγ2) ζε 

αξρηθφ ζρέδην, ρσξίο εκεξνκελία, κε ζπκπιεξψζεηο, θγ3) ζε ζρέδην Ηαλνπαξίνπ 

1996 κε πνιιέο ρεηξφγξαθεο (απφ εκέλα) ζπκπιεξψζεηο, θγ4) πάιη ην πην 

πάλσ Τπφκλεκα ησλ κηθξντδηνθηεηψλ, θαη ΝΔΟ ππφκλεκα κηθξντδηνθηεηψλ, 

θγ5) ζπκβφιαην 20845/7.12.1985 ηνπ ζπκβ/θνπ Γεσξγίνπ Λ. Βιάρνπ, κε πσ-

ιήηξηα ηε Μαξία-Θεξεζία Πφγγε θαη αγνξαζηή ηνλ Ησάλλε Ξαλζφπνπιν, γηα 

«νηθφπεδν» απέλαληη απφ ην φξην ηνπ ζρεδίνπ, ζηελ νδφ Μνπινπνχινπ, θγ6) 

εθηππσκέλν θείκελφ κνπ, ην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε σο παξάγξαθνο ζην ηειηθφ 

θείκελν ηνπ Πνξίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο, θγ7) δηάγξακκα εθαξκνγήο, απφ Ννέκ-

βξηνο 1991, κε κειεηεηή Αλδξέα Γηακαιάθε, θγ8) πίλαθαο πξάμεο εθαξκνγήο, 

Ννέκβξηνο 1991, Ο.Σ. Γ 574 ηεο Δηξ.Πφγγε, 

 θδ) πφξηζκα ηνπ Σξηαληάθπιινπ Σάγθαινπ, ρσξίο εκεξνκελία, πξνο ην 

Γ Αιίκνπ, φπνπ δειψλεηαη φηη ην πφξηζκα «δελ ηθαλνπνηεί νχηε ζην ειάρηζην 

ηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο» (ησλ κηθξντδηνθηεηψλ),  θαη, φηη γηα ηηο κηθξντδηνθηεζίεο 

ε Δηξ. Πφγγε δελ πξέπεη λα δψζεη εηζθνξά, θε) εηζήγεζε Γ. Σζαξνχρα ηεο 20.3. 

1996 πξνο ην Γ, κε ηελ νπνία, ζπγθξίλνληαο ηα δχν πνξίζκαηα, θξίλεη φηη  ην 

πφξηζκα ηνπ Γ νξζά ππνινγίδεη ηηο εηζθνξέο, ΔΝΧ ηνπ Σξ. Σάγθαινπ, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηηο ΜΖ εηζθνξέο ηεο Πφγγε, «δελ επζηαζεί, θαη δελ έρεη λφκηκν 

έξεηζκα», θαη ηέινο φηη ε κεηαγξαθή ηνπ 3633/90 ζπκβνιαίνπ, δελ έγηλε αθφκε, 

θζη) απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 66125/2085/8.4.1996 κε «Αθχξσζε 

ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο ππ αξ.16947/ 

833/11.9.1995 απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ», θδ) απφθαζε ηΔ κε αξηζ. 

5249/1995, γηα ζρεηηθφ ζέκα, θε) εηζήγεζε ηεο 3.5.1996 ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ, 

κε ζέκα «Απνδνρή παξαίηεζεο απφ δηθαηψκαηα απνδεκίσζεο ιφγσ ξπκνην-

κίαο» ηεο Δηξ. Πφγγε, θζ) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 13611/966/ 

31.7.1996 κε ζέκα «Κπξψλεηαη δηνξζσκέλε ε κε αξ. Μ4/96 Μεκνλσκέλε πξάμε 

εθαξκνγήο ζηελ πεξηνρή Παλί ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηα ΟΣ Γ508, Γ573, Γ574, 

Γ575», ι) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 14785/1082/12.9.1996, κε 



ζέκα «Αθπξψλεηαη ε κε αξ. Μ5/92 πξάμε εθαξκνγήο θαη θπξψλεηαη ε κε αξ. 

Μ5Β/96 πξάμε εθαξκνγήο ζηε ζέζε Παλί ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», ια) έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 14329/1157/2.10.1996 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ. 

κε ζέκα «Γηαβίβαζε εληχπνπ», έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξση. 

1659/πξνζθ./1996 (δπζαλάγλσζηε εκεξνκελία) πξνο ηε Ννκαξρία Αζελψλ, κε 

ζέκα «Πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», ιβ) απφθαζε Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 

13318/1101/21.10.1996 κε ζέκα «Γηφξζσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο Μ5Β1Α/96 

δηνξζσηηθήο πξάμεο ζηελ πεξηνρή Λφθνο Παλί Γ. Αιίκνπ», ιγ) πξνζθπγή ηεο 

ΓΣΤ κε αξ.πξ. 15136/13.11.1996 πξνο ην Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, «Καηά ηεο 13318/ 

1101/96 απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο Αξγπξνχπνιεο», ιδ) έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 18200/1399/12.12.1996 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Αηηη-

θήο, κε ζέκα «Πξνζθπγή Γήκνπ Αιίκνπ» ζρεηηθά κε ηδηνθηεζία Κι. Υξηζηνπνχ-

ινπ, ιε) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 5303/358/5.5.1997 κε ζέκα 

«Γηφξζσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο Μ5Β/96 θαη θχξσζε ηεο Μ5Β4Α/97 δηνξζσ-

ηηθήο πξάμεο ζηελ πεξηνρή Λφθνο Παλί Γ. Αιίκνπ», ιζη) απφθαζε ηεο Γ/λζεο 

Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 14977/1016/28.1.1998 κε ζέκα «Γηφξζσζε ηεο πξάμεο 

εθαξκνγήο Μ5Β/96 θαη ηεο δηνξζσηηθήο ΠΔ Μ5Β1Α/96 θαη θχξσζε ηεο Μ5Β1Β/ 

98 δηνξζσηηθήο πξάμεο ζηελ πεξηνρή Λ.Παλί. . ..», ιδ) πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 1446/11.2.1998 πξνο ην Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, κε ζέκα «Πξνζθπγή θαηά ηεο 

14977/1016/97 απφθαζεο θαζψο θαη θαηά ηεο 13318/1101/96 πξνγελέζηεξεο 

ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο Αξγπξνχπνιεο», ιδ1)ηεο 17.2.1998 «Απαληεηηθή επηζηνιή 

ζε θάζε αξκφδην γηα λα ιάκςεη ε αιήζεηα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη ηα πνζά 

πνπ πιεξψζεθαλ» ηεο 17.2.1998, κε ππνγξάθνληεο 20 θαηνίθνπο, κε ράξηε ηνπ 

Γήκνπ, ιε) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 614/Φ.πξνζθ/ 

8.4.1998 πξνο ηε Γ/λζε Πνι/κίαο κε ζέκα «Πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαηά 

ησλ 14977/1016/98 θαη 13318/ 1101/96 απφθαζεο ηεο Γ/λζεο Πνι. Αξγπξνχ-

πνιεο», ιζ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. 614/28.4.1998 πξνο ην Γήκν, 

ρσξίο αξ.π., κε ζέκα «Απάληεζε ζηελ πξνζθπγή ζαο θαηά ησλ …..», φηη δελ 

έγηλε δπλαηή ε έθδνζε απφθαζεο κέζα ζηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ησλ 60 

εκεξψλ πνπ ηάζζεη ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3200/55» (δελ ήζειαλ λα εθδψζνπλ 

απφθαζε), κ) πξνζθπγή Γήκνπ κε αξ. πξ. 7532/20.5.1998 πξνο ηνλ Τπνπξγφ 



ΠΔΥΧΓΔ, κε ζέκα «Πξνζθπγή θαηά ηεο 14977/1016/97 απφθαζεο θαζψο θαη 

θαηά ηεο 13318/1101/96 πξνγελέζηεξεο ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο Αξγπξνχπνιεο», 

κα) έγγξαθν Γ/λζεο Πνι.Αξγπξ. κε αξ.πξ. 7386/549/ … 6.1998, πξνο ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα «Πξνζθπγή Γήκνπ Αιίκνπ θαηά ησλ . . …πην πάλσ», κε ηε 

γλψκε φηη ε πξνζθπγή είλαη αβάζηκνο, κβ) απφθαζε ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ.πξ. 17358/37016 ;;/20.7.1998 κε ζέκα «Απφξξηςε πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ», κγ) αίηεζε ηεο 11.10.2000 ησλ Ησάλλε θαη Μηραήι Κατξε, πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 18908/11.10.1998 κε απνζηνιή ζηνηρείσλ, κδ) έγγξαθν ηεο 

ΓΣΤ ηεο 9.11.2000 πξνο ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα κε ζέκα «χληαμε ηερληθήο 

έθζεζεο», κε) εηζήγεζε ηεο Οηθνλ.Τπεξεζίαο πξνο ηε Γεκ. Δπ. γηα ηελ 

απφθαζε 186/27.11.2000 κε ζέκα «Έγθξηζε εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ζε 

αθίλεην ζπληδηνθηεζίαο Κατξε Μηραήι θαη Κατξε Ησάλλε» κζη) απφζπαζκα 

ηνπνγξαθηθνχ κε ζεψξεζε απφ Π. Βαλδψξν, κδ) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ 

γηα ην Ο.Σ. 13,  ζεσξεκέλν ηελ 18.2.1990 απφ Παλαγηψηε Βαλδψξν,  

κε) Πξάμε θαηαινγηζκνχ κε αξ. 38903/304.2001 ηεο Γηεπζχληξηαο Αζθάιηζεο 

ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ, κε ηελ νπνία θαηαινγίδνληαη ζην Γήκν 1.178.972 δξαρ., 

γηα ηα ζπκβφιαηα 3633, 3640, 3663/1990 (θαη 4798/92 Δθηεισληζηψλ), δηφηη ν 

ζπκ/θνο Γ. Κνπξλέηαο, δελ είρε θαηαβάιεη ηα δηθαηψκαηα/πνζνζηά ηνπ Σακείνπ. 

Ε.-  Π Η Ν Α Κ Δ   Π Ρ Α Ξ Ζ    Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ  

 Α.- 1991: α) Γέθα (10) επίζεκνη πίλαθεο εθαξκνγήο ηνπ Ννεκβξίνπ 1991, 

κε αξηζκνχο ζειίδσλ απφ 01 σο 010, β) πίλαθαο επηθεηκέλσλ, Ννέκβξηνο 1991, 

 Β.- 1995: α) Δλλέα(9) επίζεκνη πίλαθεο Πξάμεο εθαξκνγήο, Ματνπ 1995, 

κε αξηζκνχο ζειίδσλ απφ 01 σο 09, β) πίλαθαο επηθεηκέλσλ, Μάηνο 1995, πνπ 

ζπλφδεπαλ ηελ αξρηθή θαη ηελ ηξνπνπνηεηηθή πξάμεο εθαξκνγήο. 

  Ζ.-  ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ  Γ570, Γ571, Γ572. 

α) θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα πξάμεο εθαξκνγήο, Γεθέκβξηνο 1991, γηα 

Μ5Β/96 γηα ΟΣ 570 θαη 572, β) απφθαζε Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 17209/ 

1330/17.1.1997 κε ζέκα «Γηφξζσζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο Μ5Β/96 θαη 



θχξσζε ηεο Μ5Β5Α/96 δηνξζσηηθήο πξάμεο ζηελ πεξηνρή. . …», κε πίλαθεο ηεο 

δηνξζσηηθήο πξάμεο, γ) «Δηζήγεζε δεκάξρνπ Αξγ. Αξγπξίνπ γηα ην ΠΑΝΗ» ηεο 

13.6.1997 γηα ηελ πην θάησ απφθαζε, δ) απφθαζε Γ κε αξ.197/17.6.1997 κε 

ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο κειέηεο κεκνλσκέλεο πξάμεο 

εθαξκνγήο πεξηνρήο Λφθνπ Παλί, κειέηε Μ/4/1992 ηδηνθηεζίαο Δηξ. Πφγγε»,  

ε) Δηζήγεζε Πνι.Δπηηξνπήο ηεο 20.10.1997, γηα ηε κε αξ.390/15.12.97 

απφθαζε Γ, κε ζέκα «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ζηα ΟΣ Γ570, Γ571, Γ572 πεξην-

ρήο Παλί», κε πφξηζκα «ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ΓΔΝ βειηηψλεη 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ» (Μάξηνο θνξηζήο, Νίθνο 

Σζακπαξιήο, Νίθνο Αλαγλψζηνπ, Κ. εξξάνο, Δπζη. Πξέληδαο),  

ζη) απφθαζε Γ κε αξ. 390/18.12.1997 κε ζέκα «Πεξίιεςε: Μεξη-

θέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΟΣ Γ570, Γ571, Γ572 (Κ.Π.) πεξηνρήο Παλί», κε ΤΠΔΡ 

15, ΚΑΣΑ Αξ.Θσκ., γηα κεηάζεζε πεδνδξφκνπ θ.α. ξπζκίζεηο,φπσο πην θάησ, 

 δ) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, Ηνχλην1997, ηδηνθηεζίαο Γάθλεο Κατξε, ζηελ 

νδφ Αγίαο Αλλαο, ηνπ κεραληθνχ ηεο, Λάδαξνπ Υξηζηνθνξίδε, ζην νπνίν ν 

νπίζζηνο ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ πεδφδξνκνο ΔΦΑΠΣΔΣΑΗ ησλ νηθνπέδσλ κε πξνζ-

νςε ζηελ νδφ,ΔΝΧ κε δηαθεθνκέλε γξακκή θαίλεηαη ν λένο ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΟ 

πεδφδξνκνο, ν νπνίνο ραξάζζεηαη ΜΔΑ ζην ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΥΧΡΟ ΠΡΑΗ-

ΝΟΤ, θαη έηζη (αλάκεζα ζηελ νπίζζηα πιεπξά ησλ νηθνπέδσλ θαη ηνπ πξνηεη-

λφκελνπ πεδφδξνκνπ) δεκηνπξγνχληαη θη άιια νηθφπεδα,  

ε)θαηάζηαζε γηα ιήςε αλαγθαίσλ εγγξάθσλ γηα ην πην πάλσ ζέκα, ζ) 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, Απξίιηνο 1997, ίδηαο ηδηνθηεζίαο θαη κεραληθνχ, ζην 

νπνίν ν νπίζζηνο πεδφδξνκνο ΓΔΝ ΔΦΑΠΣΔΣΑΗ ηεο πίζσ πιεπξάο ησλ νηθν-

πέδσλ, ΑΛΛΑ ραξάζζεηαη ΜΔΑ ζηνλ Κ.Υ. Πξαζίλνπ, θη έηζη ΓΖΜΗΟΤΡΓΟΤ-

ΝΣΑΗ άιια ΓΤΟ ΟΗΚΟΠΔΓΑ, η) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ΓΣΤ, Γεθέκβξηνο 

1997, κε ζθξαγίδα «Σν ζρεδηάγξακκα απηφ είλαη ην ίδην πνπ αλαξηήζεθε θαη 

ζπλνδεχεη ηελ 390/1997 απφθαζε ηνπ Γ», ζην νπνίν θαίλνληαη θαη νη δχν 

ραξάμεηο, φπσο πην πάλσ, ηα) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο κε ηελ 



έλδεημε γηα ηνλ πεδφδξνκν ΜΔΑ ζηνλ Κ.Υ. «πεδφδξνκνο πξνηεηλφκελνο»,  

ΔΝΧ γηα ηνλ εγθεθξηκέλν ζηελ πίζσ πιεπξά ησλ νηθνπέδσλ «πεδφδξνκνο» κε 

ζεκεηψζεηο ηνπ Π. Βαλδψξνπ, ηβ) έλζηαζε ηνπ Γεκεηξίνπ Γεληέθνπ θιπ, ηεο 

20.11.1998, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 16882/23.11.1998 θαηά ηεο 390/1997 

απφθαζεο Γ, ηγ) έλζηαζε Γ. Υξηζηφπνπινπ θιπ, θαηά ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 

16954/24.11.1998 θαη θαηά ηεο 390/1997 απφθαζεο Γ, ηδ) έγγξαθν Γ/λζεο 

Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 3788/231/22.3.1999 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6109/ 8.4. 

1999 κε ζέκα «Απνζηνιή πξαθηηθνχ αλαπξνζαξκνγήο πξνζδηνξηζκνχ αμίαο 

γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο ζε ρξήκα . . ..», ηε) εμψδηθε δήισζε θαη δηακαξηπξία 

ηδηνθηεηψλ ηεο νδνχ Αγίαο Άλλαο, ηεο 10.1.2000 πξνο ηνλ Αι. Αινχθν, γηα 

πξνζηαζία έθηαζεο 1.858,98 η.κ. ζην Παλί, πνπ είρε δσξεζεί απφ ηελ Κιεηψ 

Υξηζηνπνχινπ, κε ππνγξαθή ηνπ δηθεγφξνπ Θσκά Γξίθνπ, ηζη) έγγξαθν κε αξ. 

πξ. 5159/9.3.2000 ηνπ Γήκνπ πξνο Μαξία θαη Ησάλλε Καπνδίζηξηα, γηα 

απνκάθξπλζε ησλ πξαγκάησλ ηνπο απφ θνηλφρξεζην ρψξν επί ηεο Λ.Αιίκνπ 

(φρη ηνλ πην πάλσ),  ηδ) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ,  κε αξ.πξ. 5858/ 21.3.2000,  πξνο 

ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ Σξ. Σάγθαιν κε ηίηιν «παξάλνκεο επηρσκαηψζεηο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ» (απφ παξαθείκελεο εθζθαθέο), ηε) έγγξαθν 

κε αξ.πξ.6007/21.3.2000 απφ Σ.Τ. πξνο Δκκ. Βαιή γηα ρσκαηνπξγηθέο εξγα-

ζίεο, ππθλή θχηεπζε θιπ ζηελ νδφ Δπσλχκνπ (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε: «δελ 

ιάβακε απάληεζε/ε θαηαπάηεζε εμαθνινπζεί»), ηζ) έγγξαθν κε αξ.πξ.6520/ 

30.3.2000 απφ ΓΣΤ πξνο Μπνγδάλν Άγγειν, κε ηίηιν «απφξξηςε κπαδψλ κε 

ζθνπφ επέθηαζεο πεξίθξαμεο», θ) έγγξαθν 27.3. 2000 θαη κε αξ.π.6546/ 

30.3.2000 ηνπ Γήκνπ, απφ «χιινγν Παλί» πξνο Δ. Κάηζην, δηεπζπληή Σ.Τ. κε 

θνηλνπνίεζε ζε Αι. Αινχθν, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη ςεπδέζηαην έγγξαθν ηνπ 

δηεπζπληή (ππνγξάθνπλ Δκκ. Βαιήο, Γ.Γξακκαηέαο, Σξ.Σάγθαινο, Πξφεδξνο), 

θα) έγγξαθν 27.3.2000 απφ χιινγν κε ππνγξαθέο Σξ. Σάγθαινπ θαη Δκκ. 

Βαιή, πξνο Αι. Αινχθν, κε αξ.πξ. 7639/14.4.2000 ηνπ Γήκνπ, κε θαηαγγειίεο 

γηα δηεπζπληή Σ.Τ. θβ) πέληε έγγξαθα 22.4.2000 θαη κε αξ.πξ. Γήκνπ 8514, 

8515, 8516, 8517, 8518 ηεο 26.4.2000 κε δηάθνξεο δηθαηνινγίεο θαη απαληήζεηο 

γηα ηα πην πάλσ ζέκαηα, θγ) έγγξαθν 26.5.2000 ηνπ πιιφγνπ πξνο ηνπο δεκ. 

ζπκβ. φηη (ηάρα, απηφο) ππεξαζπίδεηαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, θδ) 



ελεκεξσηηθή επηζηνιή 6.6.2000 ηνπ ζπιιφγνπ, πξνο . . .; ; ; (κε απφζπαζκα 

απφ έγγξαθν ηεο Σ.Τ.) ζρεηηθά κε ηελ 197/1997 απφθαζε Γ.. θαη ππφκλεκα 

ζην δήκαξρν, θε) έγγξαθν κε αξ.πξ.13709/3.7.2000 ηνπ δεκάξρνπ Αι. 

Αινχθνπ πξνο ην χιινγν, κε απηνεπαίλνπο αιιά θαη παξάπνλα γηα ηα πην 

πάλσ έγγξαθα ηνπ ζπιιφγνπ, θζη) απφζπαζκα απφ έγγξαθν ηνπ Δ. Κάηζηνπ, 

θδ) Αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Λφθνπ – θαηαγγειία, κε 

ππνγξαθή ηνπ Σξ. Σάγθαινπ, ρσξίο εκεξνκελία,  

θε) απφθαζε Γ κε αξ. 191/23.5.2000 κε ζέκα «Οξηζκφο 3κεινχο 

Δπηηξνπήο απφ δεκ. ζπκβνχινπο φισλ ησλ παξαηάμεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κε 

αξ. 197/1997 απφθαζεο», κε νξηζκφ ησλ Γ.Σζηηζάλε, Ν.Σζακπαξιή, Αξ. Θσκ., 

θζ) έγγξαθν αληηδήκαξρνπ Γ. Σζηηζάλε, κε αξ.πξ. 11159/7.6.2000 πξνο ηνπο 

Ν.Σζακπαξιή, Αξ.Θσκ., γηα ζπλαληήζεηο/ζπλεδξηάζεηο 7,8,9 θαη 12.6.00 ψξα 

3-7 κ.κ., κε ζπλεκκέλν πιηθφ (λνκνζεζία, πίλαθεο εηζθνξψλ 17 ζειίδσλ θιπ) ι) 

αίηεζή κνπ ηεο 7.6.00 ψξα 19.00 πξνο ηνλ Γ. Σζηηζάλε, κε αξ.πξ. 11176/8.6. 

2000, φηη επέζηξεςα ζηελ θαηνηθία κνπ ψξα 17.00 θαη έιαβα γλψζε «θαηφπηλ 

ενξηήο», φηη νη εκεξνκελίεο δελ κε εμππεξεηνχλ, κε πξφηαζε νξηζκνχ λέσλ 

ζπλεδξηάζεσλ, παξά ηελ έθθξαζε απνξίαο γηα «ην αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο», 

ια) Αλαθνξά Δ. Κάηζηνπ, πξνο ην Γήκαξρν, κε ζεκεησκέλν αξ.πξ. 12539/27.6. 

2000, ζρεηηθά κε ην Τπφκλεκα ηεο 6.6.2000 ηνπ πιιφγνπ Παλί, φηη ηνλ 

επηζθέθηεθε θαηνλνκαδφκελνο ηδηνθηήηεο, θαη ηνπ παξαπνλέζεθε, «…γηαηί δεηά 

λα πιεξψζνπλ θαη άιια ρξήκαηα» αθνχ έρεη πιεξψζεη 460.000 ζηνλ Σξηαλη. 

Σάγθαιν γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ πνζνχ, ΔΝΧ (γξάθεη ν Δ. Κάηζηνο) απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο πξνέθππηε φηη ε ηδηνθηεζία ηνπ έπξεπε λα πιεξψζεη 103.500, φηη 

ΓΔΝ είρε απφδεημε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 460.000, αιιά απηφ 

κπνξνχλ λα ην επηβεβαηψζνπλ θαη άιινη 12 ζπληδηνθηήηεο, φηη θαηφπηλ ηνχηνπ 

πξνηείλεη ζην δήκαξρν λα νξηζηεί άιιε Δπηηξνπή γηα εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, θαη 

άιιεο ζέζεηο, ιβ) θαηάζηαζε κε ηίηιν «Καηάζηαζε νθεηιήο εηζθνξάο γεο θαη 

ρξήκαηνο ηδηνθηεζηψλ πεξηνρήο Παλί» ηεο 26.7.2001 κε ππνγξαθή Δ. Κάηζηνπ, 

ΓΣΤ, κε ηηο δένπζεο εηζθνξέο, ιγ) «Καηάζηαζε ηδηνθηεζηψλ νθεηιψλ εηζθνξψλ 

λ. 1337/83 πεξηνρήο Παλί (Μ4/96) ζχκθσλα κε ηελ 197/1997 απφθαζε ηνπ Γ, 



θη, άιιε Καηάζηαζε (κε ίδην ηίηιν) κε άιια νλφκαηα, κε ζθξαγίδεο θαη ππνγξα-

θέο, θαη, ηξίηε θαηάζηαζε (κε ίδην ηίηιν) κε άιια νλφκαηα, ιγ.1) αίηεζή κνπ 

13.12.2001 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 26562/18.12.2001 φηη δελ έρεη ζπλεδξηάζεη ε 

Δπηηξνπή εμέηαζεο ηεο 197/97 απφθαζεο, ιδ) ηνπηθφ δηάγξακκα ηεο 7.6.2000 

(ρσξίο ζπληάθηε θαη ππνγξαθή) κε ηδηνθηεζία Δκ.Βαιιή, θαη πίζσ ρψξνπο, κε 

αλαγξαθέο «ΑΒΓΓΔΑ = 380 η.κ. θαηαπαηεκέλε θνηλφρξεζηε έθηαζε», «παξα-

λφκσο δηαλνηγείζα νδφο», ζην πιάη «νδφο παξαλφκσο δηαλνηγείζα», ιε) 

Γλσκνδφηεζε ηνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ  Γεκάξρνπ/ 

Γήκνπ, ηεο 11.7.2000, φηη ν Γήκνο είλαη θχξηνο ηνπ επίκαρνπ νηθπέδνπ 

(Υξηζηνπνχινπ), θαη φηη ην Γ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηε 390/97 απφθαζε 

δηφηη ΓΔΝ είλαη λφκηκε (κφλν ε ηαπεηλφηεηά κνπ είρε θαηαςεθίζεη ηελ 

απφθαζε απηή, βιέπεηε πην πάλσ ππφ «ζη»),  

ιζη) αίηεζε (ρσξίο νλφκαηα αηηνχλησλ – αλαγξάθνληαη φια ζην ηέινο, 

σο ππνγξαθέο) ηεο 9.10.2000, ζηνλ Πξφεδξν Γ, ηελ Αλαλεσηηθή/Αινχθνο, ηε 

ΓΖΑ/Αξγπξίνπ, ηελ Πξσηνβνπιία Πνι./Αξ.Θσκ., φηη θάζε εκέξα γίλνληαη 

κάξηπξεο επηζθέςεσλ κεραληθψλ θαη ππνςεθίσλ αγνξαζηψλ γηα ηε 

πψιεζε  θ ν η λ φ ρ ξ ε ζ ησ λ   ρψξσλ ΚΑΣΑ ην ΥΔΓΗΟ,  

ιδ) απφθαζε Γ κε αξ. 385/20.11.2000 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο κε αξ. 390/97 απφθαζεο Γ, ησλ: Γ. 

Υξηζηφπνπινπ . . . Γ.Γεληέθνπ» κε ΤΠΔΡ 15, ΚΑΣΑ 3 (Αλ. Κεθαιάο, Αξ.Θσκ., 

Υξ. ηεθαλάθεο), ιε) κλεκφλην/ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ (αξρηθά 364/13.11.00 – 

αλαβιήζεθε) 385/20.11.2000 απφθαζε, κε εξσηήκαηα: Γηαηί δελ ππάξρεη 

εηζήγεζε ;; ηη πξνηείλεηε ;; πσο δηθαηνινγείηαη ε ζηξνθή 180 κνηξώλ πνπ θάλεηε 

ζε ζρέζε κε ηελ ςήθν ζαο ζηε 390/1997;; γηαηί απνθξύπηνληαη έγγξαθα ;; θ.α., 

ιζ) πξνζχκθσλν αγνξαπσιεζίαο κε αξ. 295/6.4.2004 κε πσιεηή Μηραήι 

Γηαλλαδάθε (ηδηνθηεζίαο Γθξψκαλ) θαη αγνξαζηή Αιθηβηάδε Παππά έθηαζεο ζην 

Παλί, κ) απφθαζε Μνλ.Πξση. Αζ. κε αξ. 2205/2000 κε ελάγνληα Αιθ. Παππά 

θαηά Γήκνπ γηα νξηζκφ ηηκήο κνλάδαο, κα) απφθαζε κε αξ. 970/2000 ηνπ 

Μνλ.Πξση.Αζελψλ, κε αίηνχληα ηνλ Αιθ. Παππά θαη θαζ νπ ε αίηεζε ηνπ Γήκν 



Αιίκνπ, γηα πξνζδηνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο, κε ηελ νπνία δηαηάζζε-

ηαη ε επαλάιεςε ηεο ζπδήηεζεο, κβ) αίηεζε ηνπ Αιθ. Παππά θαηά ηνπ Γήκνπ, 

κε αξ.πξ. 26127/29.12.2000, ελψπηνλ ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, γηα πξνζδηνξηζκφ 

νξηζηηθήο ηηκήο κνλάδαο, θαη, απφθαζε γη απηή κε αξ. 760/02 ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ,  

θαζνξίδεηαη νξηζηηθή ηηκή, κγ) αγσγή ησλ θιεξνλφκσλ ηεο Έιγθαο-Μαξ. ζπδ. 

Μηρ. Γηαλλαθάθε ην γέλνο Αηκηιίνπ θαη Μαξηάλζεο Γθξψκαλ (κέινπο ηλδνπηζηηθήο 

απνθξπθηζηηθήο θαη παξαζξεζθεπηηθήο νξγάλσζεο) θαηά ηνπ Αιθ. Παππά, 

θνηλνπνηεζείζα θαη ζην Γήκν κε αξ.πξ. 10842/10.5.2001 γηα αθχξσζε ζχκβα-

ζεο εθρψξεζεο, κδ) Πξαθηηθφ ηεο Γ/λζεο Πνι. Αξγπξ., κε αξ.πξ.8293/512/ 

13.6.2001 κε ηελ νπνία νξίδνληαη ηηκέο γηα ην Λφθν Παλί, κε) Δηζήγεζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. 1342/ηξνπ/26.6.2001 πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ ΥΟΠ κε 

ζέκα «Γλσκνδφηεζε γηα ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζηα ΟΣ Γ570, 

Γ571, Γ572 ζηελ πεξηνρή Παλί …», κε θξίζε «Σε κε έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ζηα 

ΟΣ ….. φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 385/00 απφθαζε Γ Αιίκνπ», θαη ηελ «Έγθξηζε 

ηξνπνπνίεζεο …. φπσο αλαθέξεηαη ζηε 390/97 απφθαζε Γ Αιίκνπ»,  

κζη) Γλσκνδφηεζε ηνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε ηεο 20.7.2001 πξνο ην 

Γήκαξρν Αι.Αι., κε αξ.πξ. 21551/12.10.2001 ζρεηηθά κε ηηο 385/2000 θαη 390/ 

97 απνθάζεηο,κε θξίζε φηη: «Ζ…385/2000 ηνπ Γ… είλαη ΥΑΡΗΣΗΚΖ γηα 

ηηο ηδηνθηεζίεο πνπ βιέπνπλ ζε θνηλφρξεζην . . .(πάλσ απφ ηελ Αγίαο Αλλαο) … 

είλαη ΑΡΝΖΣΗΚΖ  γηα ηηο ηδηνθηεζίεο . . . είλαη ΥΑΡΗΣΗΚΖ γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε . . . . πξνζθξνχεη ζηε λνκνινγία ηνπ ηΔ . . ..»,  

ρφιηα: Δπηβεβαηψλνληαη απφ ην λνκηθφ παξαζηάηε θαη πιένλ έκπηζην 

πξφζσπν ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αι., νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ΚΑΣΑΦΖΦΗΕΑ. 

κδ) πκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε ηεο Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 

3182/Φ.ηξνπ/13.11.01, πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ ΥΟΠ, κε ζέκα «Γλσκνδφηεζε 

γηα ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζην…(άλσ) .. Ο.Σ.…», κε πξφηαζε ηε 

ΜΖ έγθξηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο,  



κε) έγγξαθν ηνπ ΝΚ πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 25256/29.11.2001, κε ην 

νπνίν δηαβηβάδεηαη ε απφ 31.8.1998 ζχκβαζε εθρψξεζεο δηθαηψκαηνο κεηαμχ 

Γηαλλαθάθε- Γθξψκαλ θαη Αι. Παππά, κε εθζέζεηο επηδφζεσλ, κζ) έγγξαθν 

13.1.2002 ηνπ πιιφγνπ Παλί πξνο ην δήκαξρν, ρσξίο αξ.πξ., κε αηηήκαηα γηα 

ηελ πεξηνρή, ι) έγγξαθν «13.1.2002 Γεληθή πλέιεπζε-Δηζήγεζε πεπξαγκέ-

λσλ», πξνο ην Γήκαξρν, ρσξίο αξ.πξ., κε αηηήκαηα, ια) απαληεηηθή επηζηνιή 

ηεο 17.1.2002 ηνπ Σξ. Σάγθαινπ, πξνο ηελ εθ. ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, κε θνηλνπνί-

εζε Γήκαξρν, Γ/ληξηα ΣΤ, Πξφεδξν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ, Σνπηθέο εθεκεξίδεο, 

κε παξάπνλα γηα δεκνζηέπκαηα κε βάζε ηηο θαηαγγειίεο Δ. Κάηζηνπ, ιβ) αίηεζε 

ζεξαπείαο ησλ αηηνχλησλ/θαηνίθσλ Παλί, πξνο ην Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, κε ζεκεησ-

κέλν αξ.πξ. 487/ 4.2.2002, γηα δηφξζσζε ηεο κε αξ.πξ.ΠΔΥΧ 3182/Φ.ηξνπ/ 

13.12.2001 απφθαζεο, ιγ) έγγξαθν «26.1.2003 Γεληθή ζπλέιεπζε – εηζήγεζε 

πεπξαγκέλσλ» ηνπ πιιφγνπ Παλί, ιδ) πξφζθιεζε ηνπ πιιφγνπ ζε ζπλεδξί-

αζε ηνπ Γ.. ηελ 11.2.2003 –κε πνιιά νξζνγξαθηθά θαη γξακκαηηθά ιάζε, ιδ) 

έγγξαθν ρ.ρ. κε ηίηιν «ψζηε ηνλ Αιηκν» («απφ ηνπο αδεθάγνπο εξγνιάβνπο») 

ηνπ Σξ. Σάγθαινπ, ιε) παξαίηεζε απφ 28.4.2003 ηνπ Σξ. Σάγθαινπ, απφ κέινο 

ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ,θαη, εθεκεξίδα ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, κε ηελ επηζηνιή 

παξαίηεζεο θαη θαηαγγειία ηνπ γηα ηηο εθινγέο, ιζη) αίηεζε ελψπηνλ ηνπ Μνλ. 

Πξση. Αζελψλ ηνπ Αιθ. Παππά, θαηά ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 9526/2.5.2003, κε 

αίηεκα λα αλαγλσξηζηεί δηθαηνχρνο ηεο απνδεκίσζεο, θαη, απφθαζε γη απηή κε 

αξ. 76/2004 ηνπ Μνλ. Πξ.Αζ., αλαγλσξίδεηαη δηθαηνχρνο, ιδ) απφθαζε Γ 

633/15.12.2003 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απνθ. επί ηνπ 11906/114/03 εγγξάθνπ 

ηνπ Σκεκ.Πνιενδ.ρεδηαζκνχ ηεο Ννκαξ.Αζ. . πεξί άξζεο απαιινηξίσζεο ζην 

ΟΣ 570», ιδ.Α) δειηίν ηχπνπ γηα ηε Γ.. ηεο 1.2.2004 ηνπ πιιφγνπ Παλί, ιε) 

αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ Πξση. Πεηξαηά ησλ Αιθ.Παππά, Μηρ. Γηαλλαθάθε, Ναληίλ 

Γθξψκαλ θιπ, θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Ννκαξρίαο, Γήκνπ Αιίκνπ, ρσξίο 

αξ.πξ., κε αξ.θαηζ. 255/17.5.2005, γηα ηελ αθχξσζε ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο 

βεβαησηηθήο πξάμεο γηα επειζνχζα απηνδίθαηε άξζε απαιινηξίσζεο, θαη γηα ηε 

βεβαίσζε άξζεο απηήο, ιε) θιήζε ηνπ Γηνηθ.Πξση. Πεηξαηά πξνο ην Γήκαξρν, 

κε αξ.πξ. 22831/7.10.2005 γηα ζπδήηεζε ηεο πην πάλσ αίηεζεο, ιζ) απφθαζε 

Σξηκ.Γηνηθ.Πξση.Πεηξαηά κε αξ. 882/06, κε ηελ νπνία αθχξσλεηαη ε παξάιεηςε 



ηνπ Διι. Γεκνζίνπ λα εθδψζεη βεβαησηηθή πξάμε απηνδίθαηεο άξζεο …. αλα-

γλσξίδεη φηη επήιζε άξζε …αλαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζην Διιελ. Γεκφζην ….», 

κ) πξφζθιεζε ηνπ πιιφγνπ Παλί ζε απνινγηζηηθή Γ.. ηελ 5.2.2006, 

ππνγξάθνπλ Κιαίξε Μπαθαιίδνπ θαη Μάξηνο Σξίθαο, κα) έγγξαθν κε ηειέθσλα 

θαη κέηι ησλ κειψλ Γ.., κβ) πξφζθιεζε ζε απνινγηζηηθή Γ.. ηελ 1.4.2007, κγ) 

πξφζθιεζε πιιφγνπ Παλί γηα «ειεχζεξε αλνηθηή ζπδήηεζε» ηε 19.6.2006, κδ) 

έγγξαθν/κλεκφληφ κνπ κε ηίηιν «χιινγνο Λφθνπ ΠΑΝΗ – πγθέληξσζε 19.6. 

06» θαη ππφηηηιν «Θέκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ» γηα ηνπνζέηεζή κνπ, κε) 

εηζήγεζε ηεο 23.11.2006, ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 452/27.11.2006 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.+ ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 14950/527/1.11.2006 

εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο Πνι/θνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο Νφηηνπ Σν-

κέα πξνο άξζε απαιινηξίσζεο ζε αθίλεην θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Αιθ. Παππά, 

ξπκνηνκνχκελε ζε ΚΥ ΟΣ 570 (Λφθνο Παλί)», κζη) «ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα» 

ηεο 27.12.2006 ηεο ΓΣΤ, κε ζέκα: «Απνδεκηψζεηο ιφγσ ξπκνηνκίαο ζην ΟΣ 

570 Λφθνο Παλί», κε νλφκαηα ηδηνθηεηψλ, επηθάλεηεο πξνο απνδεκίσζε, 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο άξζεο απαιινηξηψζεσλ, κδ) θείκελν κε «Τπνρξεψζεηο 

Γήκνπ Αιίκνπ» κε ηδηνθηεζίεο θιπ., κε) ΦΔΚ κε λ. 1337/1983, θαη, ΠΓ 25.5.93, 

κε)  εθ. ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Φεβξνπάξηνο 2007, κε αλαθνξά ζε ζπλεδξίαζε 

Γ.. 31.1.2007 θαη ηελ ηνπνζέηεζε Σξ. Σάγθαινπ. 

Θ.-  Α Ν Α Π Λ Α  Ζ   Λ Ο Φ Ο Τ   Π Α Ν Η 

α) απφθαζε Γεκ.Δπ. κε αξ. 113/9.9.1997 κε ζέκα «Έγθξηζε φξσλ δηα-

θήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ «Αλάπιαζε- Αλάδεημε Λ.Παλί Γήκνπ Αιίκνπ», 

κε ΤΠΔΡ 3, ΚΑΣΑ 2 (Αι.Αινχθνο, Αξ. Θσκ.), κε «επηζχλαςε» ησλ απφςεψλ 

καο ζηελ απφθαζε, β) θείκελν άπνςήο κνπ, κε επηζεκάλζεηο φηη ππάξρεη θαζπ-

ζηέξεζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ θνλδπιίσλ θιπ, φηη «νη δηαηππψζεηο πνπ ρξε-

ζηκνπνηνχληαη δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη νδεγνχλ ηα 580 εθ. δξρ. ζε θάπνηνλ 

εξγνιάβν ν νπνίνο έθεξε ην έξγν ζην Γήκν», φηη δηαθσλψ κε ηνλ ηξφπν «Με-

ιέηε Καηαζθεπή κε θαη απνθνπή εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα γηα ην έξγν» ιφγσ 

αξλεηηθήο εκπεηξίαο ηνπ Γήκνπ, θ.α. επηζεκάλζεηο, γ) ρεηξφγξαθν θείκελν κε 

ηίηιν «πλεδξίαζε Πξαθηηθά 26.2.1998» θαη «εηζήγεζε», κε θξίζε «ε Δπηηξνπή 



κε ςήθνπο 3 ΤΠΔΡ (Μπειηάο, Βξχληνο, Μνχζηα) / 2 ΚΑΣΑ (Σζηηζάλεο, Κάηζηνο) 

απνξξίπηεη πξνζθνξέο ΔΡΓΟΣΔΡ-ΣΑΜΖΣΑ θαη ΑΑΓΖ απφ ηε δηαδηθαζία 

(δηφηη γηα ηελ ΑΑΓΖ «ην δηζέιηδν πνπ θαηέζεζε αλαηξεί θαηαζθεπέο θαη εμνπιη-

ζκνχο πνπ πξνζθέξνληαη ξεηά») θη αμηνινγεί σο κειέηεο ησλ ΥΔΛΜΟ θαη Κ/Ξ 

ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΖ-ΗΟΤΦΖ, δ) «Απφθαζε Δπηηξνπήο εηζήγεζεο γηα αλάζεζε» 

ηνπ έξγνπ, ηεο 5.3.1998, θαη βαζκνινγεί ηηο άιιεο δχν, ε) έγγξαθν ηεο 9.3.1998, 

ηνπ ΓΣΤ Δπ. Κάηζηνπ, ρσξίο αξ.πξ. κε έλδεημε Γ.Τ., πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο 

ΔΔΑΔ, θαη ηίηιν «Καηάζεζε ζθεπηηθνχ αμηνιφγεζεο κειεηψλ ηνπ έξγνπ «Αλάδεη-

με-Αλάπιαζε Λφθνπ Παλί» κε θξίζεηο γηα ΟΛΔ ηηο κειέηεο, ζη) αίηεζε ηεο Κ/Ξ 

ΑΑΓΖ ΑΔ-Κ. ΚΟΡΟΓΖΜΑ, πξνο ην Γήκν-ΔΔΑΔ κε αξ.πξ. 3743/12.3.1993, 

κε αίηεκα παξνρή ζηνηρείσλ γηα ππνβνιή αληηξξήζεσλ, δ) έγγξαθν Γήκνπ-

ΔΔΑΔ κε αξ.πξ. 3743/12.3.98 πξνο Κ/Ξ ΑΑΓΖ-ΚΟΡΟΓΖΜΑ, παξέρνληαη 

ζηνηρεία, ε) έλζηαζε ηεο 13.3.1998 ηεο πην πάλσ Κ/Ξ πξνο ην Γήκν-ΔΔΑΔ κε 

αξ. πξ. 3884/13.3.1998, θαηά ηεο απφ 5.3. 1998 απφθαζεο ηεο ΔΔΑΔ, ζ) αληηξ-

ξήζεηο ηεο ΣΑΜΖΣΑ ΑΣΔ, ηεο 13.3.1998 πξνο ην Γήκν-ΔΔΑΔ, κε αξ.πξ. 

3891/13.3.1998, η) Πξαθηηθφ Δπ. Δηζεγ. γηα Αλάζεζε ηεο 19.3.1998, απνξξίπηεη 

νκφθσλα ηελ έλζηαζε ΣΑΜΖΣΑ, θαηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (3–2) φπσο πην πάλσ, 

ηεο ΑΑΓΖ-ΚΟΡ. κε ίδην ζθεπηηθφ, κε ζπξξαπηφκελν έγγξαθν ηνπ Δ. Κάηζηνπ, 

θαη μερσξηζηά ην έγγξαθν απηφ, ηα) θείκελφ κνπ, 9 ζειίδσλ, κε ζέκα «Απφςεηο 

Αξ. Θσκ., δ.ζ. ηεο Πξσηνβ. Πνι.Αιίκνπ, επί ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ΔΔΑ ησλ 5.3.98 

θαη 19.3.1998 γηα ην έξγν «Αλάπιαζε ….θιπ», κε επηζεκάλζεηο ησλ πξνβιε-

κάησλ πνπ δεκηνπξγεί ην ζχζηεκα «Μειέηε-Καηαζθεπή» κε αλαθνξά ζε ζπγθε-

θξηκέλε εγθχθιην (βι. πην θάησ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γη απηφ, ηνπ δηραζκνχ ηνπ επη-

ζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΣΤ,ησλ ιεθηηθψλ θαη λνεκαηηθψλ παξαηεξήζεσλ 

γηα ηελ ΑΑΓΖ-ΚΟΡΟΓΖΜΑ θαη ηελ «αλαίξεζε» ή «δηεπθξίληζε» κε αλαθνξέο 

ζην αζηηθφ δίθαην, λφκνπο θιπ, κε ζθνπφ λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ εηαηξίεο, ηβ) Τπφκλεκα ηεο 23.3.98 ηεο ΑΑΓΖ πξνο ηα κέιε 

ηεο Γεκ.Δπ., κε αξ.πξ. 4527/24.3.1998 κε ππνγξαθή Αζαλάζηνο Πνηνπξίδεο, 

ηγ) «5ν Πξαθηηθφ Δ.Δ.Α.» ηεο 9.4.98, κε θαηαγξαθή πξνζθνξψλ απφ ΥΔΛΜΟ 

= 418,1 εθ. δξαρ., θαη ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΖ- ΣΗΟΤΦΖ 417,95 εθ δξαρ., άξα 

ζπκθεξφηεξε ε δεχηεξε, ηδ) θείκελφ κνπ γηα ηε Γ.Δ., κε ηίηιν «Απφςεηο Αξ. 



Θσκ., δ.ζ. ηεο Πξση.Πνι.Αι., επί ηνπ απφ 9.4.1998 πξαθηηθνχ ηεο ΔΔΑ γηα ην 

έξγν «Αλάπιαζε …θιπ», κε πξφηαζε παξαπνκπήο ζην Γ, κε εξκελείεο 

ηνπ ΠΓ 609/1985 θαη λ. 1418/1984 θιπ, ηε) Δμψδηθε δήισζε, πξφζθιεζε θαη 

δηακαξηπξία, ησλ πιιφγνπ Παλί, πιιφγνπ Δθηεισληζηψλ, πιιφγνπ ΠΡΟΠΔ-

ΚΤ, ηεο 15.4.1998, πξνο ηε Γεκ.Δπ. θαη ηελ ΔΔΑ, κε αξ.πξ. 6479/15.4.1998, 

θνηλνπνηνχκελε πξνο ην Δι. πλέδξην θαη ψκα Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,  

ηζη) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 91342/ 1681/δ/11.5.1998 πξνο ην 

Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε θνηλνπνίεζε Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο, Γήκν Αιίκνπ, χιινγν 

Παλί, κε θξίζε «… . . Μεηά ηα αλσηέξσ ζαο πιεξνθνξνχκε φηη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ 

ΓΤΝΑΣΖ ε ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  απφ ην ΔΠΠΔΡ 4.3 ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ . . . ή (ζεκείσζε: απηφ πξνηείλεη) ηελ ΑΚΤΡΧΖ ηνπ δηαγσληζκνχ …»,  

ηδ) αίηεζε ησλ Αι.Αι. θαη άιισλ δ.ζ. ηεο ΑΝΚΑ, ηεο 15.6.1998, πξνο ηνλ 

Πξφεδξν Γ θαη Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 9701/17.6.1998, κε παξαηεξήζεηο γηα ην 

έξγν, θαη αίηεκα έθηαθηεο ζχγθιηζεο ηνπ Γ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ηε κέρξη 

ηψξα εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ ηνπ Λφθνπ Παλί θαη ιήςεο απφθαζεο 

γηα ζηήξημε θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπιαζε 

ηεο πεξηνρήο», 

εκείσζε:  α) Γελ ζέηνπλ δήηεκα θχξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ε εμέιημε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ήηαλ γλσζηή, γ) ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε, θαη, δεηνχλ, κεηά 

ΣΡΔΗ κήλεο, απηφ πνπ είρα δεηήζεη θη εγψ ηελ 9.4.98 (ηφηε φκσο αξλήζεθαλ λα 

ζηεξίμνπλ ηελ πξφηαζε), κε ηε ΓΗΑΦΟΡΑ φηη εγψ ην δεηνχζα ΠΡΗΝ ηελ νινθιή-

ξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ΔΝΧ απηνί ΜΔΣΑ απ απηή. κσο ν θφζκνο «βννχζε», 

νη ςίζπξνη θαη νη δηακαξηπξίεο ήηαλ πνιιέο, νη εθινγέο ζα γίλνληαλ ζε ηξείο 

κήλεο = ηνλ Οθηψβξην 1998, θαη ήζειαλ λα θαίλεηαη φηη «δηαθνξνπνηνχληαη» 

απφ ηηο πξνεγεζείζεο ηαπηίζεηο ηνπο ζηηο ςεθνθνξίεο κε ηε δηνίθεζε Αξγπξίνπ. 

Nα δείμνπλ φηη, ζα είλαη «θάηη άιιν», ΔΝΧ απνδείρηεθε φηη ήηαλ ε ζπλέρεηα. 



ηδ.1) αίηεζή καο 10.12.1998 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 18214/17.12. 1998 γηα ζπδή-

ηεζε ζην Γ θαη ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ πξνζδηνξηζκφ ηνπ έξγνπ(ηη ζα γηλφηαλ;, ΓΔΝ 

ην μέξακε), ηε) αίηεζε ηνπ Υξ. ηεθαλάθε ηεο 12.6.98 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ,  

ηζ)  απφθαζε Γ κε αξ. 382/22.12.1999 (δηνίθεζε Αι.Αινχθνπ) κε 

ζέκα «Γηφξζσζε ηεο 11727/ …7.98 ζχκβαζεο ηνπ έξγν «Αλάπιαζε …», σο 

πξνο ηα απξφβιεπηα θαη ηελ αλαζεψξεζε» ΤΠΔΡ 14, ΚΑΣΑ 2 (Αλ.Κεθαιάο, Γ. 

Ληαθφπνπινο) κε ζεκείσζε: «Απφ ηελ ςεθνθνξία απείραλ νη δ.ζ. Αξ.Θσκ., θαη 

Υξ. ηεθαλάθεο, ζε έλδεημε ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ γηαηί, φπσο είπαλ, παξά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην έξγν ΥΧΡΗ ΓΝΧΖ θαη ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Γ, 

ν Γήκαξρνο ΑΡΝΔΗΣΑΗ λα ζπδεηήζνπκε ην ζέκα (εμαηηίαο εζθαικέλεο αλάγλσ-

ζεο ηνπ ρεηξφγξαθνπ απφ ηνλ ππάιιειν, ιφγσ θαθνγξαθίαο κνπ, γξάθεη= «πην 

ζεξκά», άζρεην) παξά ηηο επαλεηιιεκκέλεο αηηήζεηο καο θαη ηηο δηαξθψο ΑΝΑΗ-

ΡΟΤΜΔΝΔ απφ ηνλ ίδηνλ ππνζρέζεηο ηνπ)», θ) απφθαζε Γ κε αξ. 383/ 

22.12.99 κε ζέκα «Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ 

έξγνπ Αλάπιαζε … θιπ», κε ίδην απνηέιεζκα θαη ίδηα ζεκείσζε γηα Αξ.Θ.+ 

Υξ.ηεθ., θα) απφθαζε Γ κε αξ. 384/22.12.99 κε ζέκα «Δγθξηζε 1νπ Α.Πίλαθα 

θαη 1νπ ΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ Αλάπιαζε…», κε ίδην απνηέιεζκα θαη ζεκείσζε, θβ) 

δηάγξακκα ζπλνδεχνλ ηε 43/97 κειέηε «Αλάπιαζε….»,ηνπ Γήκνπ, ππνγξαθέο 

Δ. Κάηζηνπ, Υξ. Βξχληνπ, θγ) ΤΠΔΥΧΓΔ «Δγθχθιηνο κε αξ. 27: Σν ζχζηεκα 

«κειέηε-θαηαζθεπή» Γηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ Τθππνπξγνχ 

ΠΔΥΧΓΔ Υξ. Βεξειή» απφ ην «Σερληθφ Βήκα», θδ) αίηεζή καο 7.11.2000 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ.21886/8.11.2000 γηα ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΥΔΓΗΧΝ ηνπ έξγνπ, επηζήκαλ-

ζε φηη ν επηβιέπσλ κεραληθφο ηνπ Γήκνπ  ΑΡΝΔΗΣΑΗ λα πηζηνπνηήζεη ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, γηα ηηο θαηαγγειίεο ηνπ ΓΣΤ γηα θαηαπαηήζεηο, θαηαιήςεηο θιπ, θαη 

κε (επαλαιακβαλφκελν) αίηεκα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ κειεηψλ, άδεηα απφ ην 

δήκαξρν ζην Γηεπζπληή γηα ππφδεημε ησλ θαηαπαηήζεσλ, ζπδήηεζε ζην Γ, 

Η.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΠΡΧΣΖ, Ννέκβξηνο 1997, Αλάπιαζε ηνπ Λφθνπ Παλί 

ζηνλ Αιηκν, Ζ ΒΡΑΓΤΝΖ 17.4.1998, Πεξίεξγεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζην Λφθν 

Παλί, Ζ ιεειαζία ελφο αηηηθνχ ιφθνπ, απνθιεηζηηθφ, ΣΑ ΝΔΑ,Εσ ζηα Νφηηα, 

20.2.1999 Ο ιφθνο γεκίδεη δσή, έξγα αλάπιαζεο ζην Παλί ηνπ Αιίκνπ, πνπ 



αιιάδεη φςε, ηεο 13.11.1999 Αιηκνο, Αιιαμε κνξθή ν Λφθνο Παλί, ηεο 8.7.2000 

Ο Αιηκνο αγγίδεη ην ζξχιν, ηεο Βαξβάξαο Γνχθα, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 5.3.2007 Σν 

παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ πφιεσλ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάηνο 2003, «Ο Σξ. 

Σάγθαινο, ηδξπηήο θαη κέινο ηνπ Γ ηνπ πιιφγνπ «Λφθνο Παλί» παξαηηείηαη 

θαη θαηαγγέιεη» θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγγειία ηνπ γηα ηηο εθινγέο γηα ην Γηνηθ.. 

ΗΑ:  ΠΧΛΖΔΗ «ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ» ή Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ. 

ρφιηα: Οη κεγαιν-ηδηνθηήηεο, ήζειαλ λα πνπιήζνπλ εθηάζεηο γεο, έζησ 

θαη ακθηζβεηνχκελεο. Πξνο ηνχην ζρεκάηηζαλ θαθέινπο «ηίηισλ» κε φια ηα 

ζρεηηθά γηα λα ηα παξαδίλνπλ ζηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο θαη δηθεγφξνπο 

ηνπο. ε κηα πεξίπησζε γλσζηφο κνπ ζπλάδειθνο (αγλνψ ηνλ ππνςήθην αγν-

ξαζηή) πνπ γλψξηδε φηη είκαη δ.ζ. ζηνλ Αιηκν, ξψηεζε ηε γλψκε κνπ, δηφηη θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ, απφ ηε κειέηε, δελ ήηαλ θαλνληθά θαη ηνπ θαίλνληαλ χπνπηα. 

Μνπ έζηεηιε ην θάθειν πνπ ηνπ είρε παξαδνζεί, θαη κνπ είπε φηη πξνθεηκέλνπ λα 

πεηζηεί ν πειάηεο ηνπ, θαηά ηε παξάδνζε απηνχ, ζηε ζπδήηεζε παξεπξηζθφηαλ 

θαη ππεξζεκάηηδε, έλαο δεκφηεο πνπ ζπζηήζεθε σο «πξψελ πξφεδξνο ηνπ πι-

ιφγνπ». Αθνχ ηα κειέηεζα, ηνπ κεηέθεξα ηελ (αξλεηηθή ή επηθπιαθηηθή) άπνςή 

κνπ. Απφ ηφηε αδηαθφξεζε, δελ ήξζε λα ηνλ πάξεη θαη κνπ έκεηλε ν θάθεινο. 

Καηαγξάθσ ην πεξηερφκελφ ηνπ: α) ρεηξφγξαθν ζεκείσκα ηνπ ζπλαδέι-

θνπ, θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ θαθέινπ, β)  έγγξαθν κε ηίηιν «Πεξηνρή Παλί, 

ηδηνθηεζίαο Κιεηψο Υξηζηνπνχινπ», γ) ρεηξφγξαθν ζπκβφιαην 7374/1950, βι. 

θαη πην πάλσ, δ) ρεηξφγξαθν ζεκείσκα κε θφθθηλν καξθαδφξν κε δηάθνξεο 

παξαηεξήζεηο γηα εθηάζεηο 649,50 θαη 1.074 η.κ., δ) απηνθφιιεην ζε έγγξαθα 

«Πίλαθεο Αξρηθήο ΠΔ Μ5Β/96», ε) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ κε αλαγξαθή 

«απφζπαζκα ζε θσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ πνιενδν-

κηθήο κειέηεο γηα ηελ έληαμε ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο 

Παλί, Γήκνπ Αιίκνπ, Αιηκνο 18.2.1990 Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Παλ. 

Βαλδψξνο», κε  «θνθθηληζκέλα» ηα φξηα ησλ δχν «ηδηνθηεζηψλ», θαη ηα κέηξα 

649,50 + 1.074, ε) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ, γηα εθηάζεηο πίζσ απφ ηα 

νηθφπεδα ηεο Αγίαο Αλλαο, κε ελδεηθηηθέο ππνγξακκίζεηο, ζη) ΦΔΚ 618Γ/1990, 



πνιιά έγγξαθα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ π.ρ. απνθάζεηο απνξξί-

ςεσλ πξνζθπγψλ, θπξψζεσλ Π.Δ., αθπξψζεσλ Π.Δ., Πίλαθεο δηαθφξσλ Π.Δ., 

πξνζθπγψλ Γήκνπ (ζε πνιιέο έρσ αλαθεξζεί πην πάλσ), δ) Κηεκαηνγξαθηθφ 

δηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ Αιεμ. Γηαλλαθφπνπινπ, Γεθέκβξηνο 1991, κε ηίηιν 

«Μειέηε ηνπηθήο πξάμεο εθαξκνγήο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πεξηνρήο Λφθνο 

Παλί» ε) Κηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα Π.Δ., ηδίνπ κεραληθνχ, Γεθέκβξηνο 1991, 

κε αλαθνξά ζηελ Μ5Β/96, ζ) Κηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα ....θιπ, ηνπ ηδίνπ 

κεραληθνχ, Φεβξνπάξηνο 1996, κε ηίηιν «Γηνξζσηηθή πξάμε εθαξκνγήο εγθεθξ. 

.. .ζρεδίνπ….», θαη αλαθνξά ζε Μ5Β1Α/96  η) Κηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα Π.Δ., 

ηδίνπ κεραληθνχ, Ηαλνπάξηνο 1998, κε ηίηιν «Γηνξζσηηθή πξάμε εθαξκνγήο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ….».  

 ΗΒ.- ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ νηθνπ. Υαληδή-Μπξηηδνπιάθε-Φσηεηλνπνχινπ. 

 α) αίηεζε ηεο 10.6.1998 ηνπ Γεκεηξίνπ Μπξηηδνπιάθε θιπ, θαηά ηνπ 

Γήκνπ, γηα πξνζδηνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο, β) απφθαζε 682/2000 

γηα ηελ αίηεζε απηή, ηηκή 170.000 δξαρκέο αλά η.κ., γ) απφθαζε Γηνηθ.Πξση.Αζ. 

κε αξ.11497/2002 θαηά ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Υάξηηνο Υαληδή, κε ηελ 

νπνία «…αλαγλσξίδεηαη φηη επήιζε απηνδίθαηε άξζε ηεο αλαγθ. απαιινηξίσ-

ζεο…», δ) απφθαζε Γηνηθ.Πξ.Αζ. κε αξ.11498/2002 θαηά ηνπ Γήκνπ, κεηά απφ 

αίηεζε Γ. Μπξηηδνπιάθε, «αλαγλσξίδεηαη φηη επήιζε ε απηνδίθαηε άξζε ηεο 

αλαγθαζηηθήο απ/ζεο..», ε) απφθαζε Γηνηθ.Πξ.Αζ.κε αξ.11499/2002 θαηά ηνπ 

Γήκνπ, κεηά απφ αίηεζε ηεο Φσηνχιαο Φσηεηλνπνχινπ, επίζεο αλαγλσξίδεηαη 

ε άξζε θιπ, ζη) έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ.πξ.11906/114/03/…(2002) 

κε δηαβίβαζε ησλ ηξηψλ απνθάζεσλ, δ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 633/15.12.2003 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί 

ηνπ 11906/114/03 εγγξάθνπ ηνπ Σκεκ.Πνιενδ.ρεδ. ηεο Ννκ. Αζ. . .πεξί άξζεο 

απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ Γ570», κε ζπλεκκέλα ην πην πάλσ δηαβηβαζηηθφ θαη 

πίλαθα κε ζηνηρεία γηα ηελ απαιινηξίσζε θαη απφθαζε Γ κε αξ. 633/15.12.03, 

κε ηελ νπνία νκφθσλα απνξξίπηεηαη έγγξαθν Ννκαξρίαο γηα άξζε απαιινηξί-

σζεο, ε) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ.21614/ 31.12.2003 πξνο ηε Ννκαξρία, κε 

ζέκα «Άξζε απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ Γ570 Γ. Αιίκνπ» κε δηαβίβαζε ηεο πην 



πάλσ 633/2003 απφθαζεο Γ, ζ) έγγξαθν ηεο Β‘ Δθνξείαο Πξντζη.+Κιαζηθψλ 

Αξραηνηήησλ κε αξ.πξ. 2171/6.4.1999 κε αξ.πξ. ζην Γήκν 8209/19.5.1999, θαη 

άιιν ηεο ίδηαο κε αξ.πξ. 264/17.11.2003 πξνο Γήκν, κε αξ.πξ. 25435/21.11.03 

κε ζέκα «Αξραηφηεηεο πεξηνρήο Γ.Αιίκνπ», γηα πνιιέο πεξηνρέο θαη γηα ην 

Λφθν Παλί, η) ηξεηο αηηήζεηο ηεο 27.1.2003 ησλ Υάξηηνο Υαληδή, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ.2701/29.1.04, Γεκ.Μπξηηδνπιάθε πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 2702/29.1.04, 

θαη, Φση. Φσηεηλνπνχινπ, πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 2703/29.1.2004, κε θνηλφ 

αίηεκα «ηελ επαλεμέηαζε (αλαζεψξεζε) ηεο ππ αξ. 633/2003 απφθαζεο ηνπ 

Γ», ηα) έγγξαθν ηνπ Β. Καπεξλάξνπ ηεο 5.2.2004, πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 

3889/10.2.2004 κε πξφηαζε λα απνξξηθζνχλ θαη νη 3 πην πάλσ αηηήζεηο, ηβ) 

έγγξαθν ηνπ Τπ.Μεηαθνξψλ κε αξ. πξ. Γ3/Γ/36844/8280/4.10.2002, πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 22986/17.10.02 κε ζέκα «Γλσκάηεπζε γηα ην κέγηζην χςνο 

αλέγεξζεο νηθνδνκήο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αεξνιηκέλα Αζελψλ», ηγ) εηζήγεζε ηεο 

ΓΣΤ πξνο ην Γ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ησλ …(πην πάλσ) 

αηηήζεσλ ..(Υαληδή-Μπξηηδνπιάθε-Φσηεηλν-πνχινπ) …αλαθνξηθά κε ηελ 

επαλεμέηαζε(αλαζεψξεζε) ηεο 633/03 απφθαζεο Γ, ηδ) θιήζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ ηΔ ηεο 29.5.2003, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12632/25.5.2004, γηα ζπδήηεζε 

ηεο κε αξ.θαηαζ. 2699/2003 αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Γ. Μπξηηδνπιάθε θιπ, ηελ 

νπνία ζπλάπηεη, ηε) θιήζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηΔ ηεο 29.5.2003, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 12633/25.5.2004, γηα ζπδήηεζε ηεο κε αξ.θαηαζ. 2699/2003 αίηεζεο 

αθχξσζεο ηεο Φ. Φσηεηλνπνχινπ, ηελ νπνία ζπλάπηεη, θαηά ησλ κε αξ. 11498 

θαη 11499 αληίζηνηρα πην πάλσ απνθάζεσλ, ηζη) ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηεο 

6.12.2004 ηεο ΓΣΤ, ρσξίο παξαιήπηε, γηα ηηο πην πάλσ ππνζέζεηο, ηδ) λέεο 

θιήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηΔ πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 3987 θαη 3988/16.2.06 

κε ζπλεκκέλεο ηηο 4587 θαη 4586 παξαπεκπηηθέο ζηελ Οινκέιεηα απνθάζεηο, 

γηα επαλαζπδήηεζε ηνπο. 

 ΗΓ.- ΓΗΑΦΟΡΑ: α) απφθαζε 6339/2000 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ κεηά απφ 

αίηεζε Γάθλεο Κατξε, θαηά ηνπ Γήκνπ, κε νξηζηηθή ηηκή απνδεκίσζεο 90.000 

δξαρ. ην η.κ., β) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 26.1.05, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 97/ 

31.1.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 13723/ 



2004 εγγξάθνπ ηνπ Σκεκ.Πνιενδ.ρεδηαζκνχ ηεο Ννκ.Αζ. πεξί άξζεο απαιιν- 

ηξίσζεο κεηαμχ ησλ ΟΣ Γ517 θαη Γ518», γ) έγγξαθν ηνπ Β. Καπεξλάξνπ ηεο 2. 

5.2005 πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 9733/4.5.2005, κε δηαβίβαζε δηθνγξάθνπ 

πξφζζεηεο παξέκβαζεο θαηά Ξαλζήο Γψγνπινπ θιπ, γηα δηεθδηθνχκελε γή. 

 ΗΓ.- ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΓΔΝΗΚΑ: α) ηξείο θσην ηνπ Λ. Παλί, ΠΡΗΝ απφ θάζε 

επέκβαζε (θαη κε ην αεξνπιάλν λα απνγεηψλεηαη), Ηνχιηνο 1998, β) θσην ηνπ 

ηέξκαηνο Λ. Ησλίαο, κε αλεγεηξφκελε νηθνδνκή ζην ιφθν ηεο 8.7.1998, γ) ηξείο 

θσην κε κάλδξεο/ πεξηθξάμεηο ησλ θνηλφρξεζησλ (ή ΚΑΗ ηδησηηθψλ)ρψξσλ. 

«Παξέκβαζε»: θ. 39-40 ΝνεΓεθ.97, 43-44 ΜαξΑπξ.98, 45 ΜαηΗνπλ.98, 54 Ηαλ 

Φεβξ.2000, 56 ΜαξΑπξ.2000, 58-59 ΗνπιΟθη.2000, 65/2002, 84 ΦεβΑπξ.2007. 

 

   Κεθάιαην δσδέθαην 

ΣΡΟΤΜΠΑΡΗ (Continent, Carrefour,Μαξηλφπνπινο, θιαβελίηεο) 

 Μ Ζ  Δ Ν ΣΑ Ξ Ζ  ΣΟ   Υ Δ Γ Η Ο  κε δεκία ηνπ Γήκνπ  

 ρφιηα: Αθφκα έλα δηαρξνληθφ ζέκα, γηα ην νπνίν απφ ην 1990 έσο ζήκε-

ξα (2018) νη δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ απνδείρηεθαλ αλίθαλεο λα ην ιχζνπλ. Γει. 

λα εληάμνπλ ηελ πεξηνρή ζην ζρέδην, πξνθεηκέλνπ ην Καξθνχξ θαη νη άιινη 

ηδηνθηήηεο λα παξαρσξήζνπλ σο εηζθνξά ζε γε 23-26 ζηξέκκαηα, θαη λα 

πιεξψζνπλ ζε εηζθνξά ζε ρξήκα ζην Γήκν καο (θάπνηεο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

επξψ, δελ έρνπλ ππνινγηζηεί αθξηβψο). Δλψ ΟΛΔ είραλ πιήξε γλψζε φηη κε 

ηελ εζειεκέλε αδξάλεηα απηή, ΥΑΡΗΕΟΤΝ ζην Καξθνχξ θαη ηνπο ινηπνχο ηα 

23-26 ζηξέκκαηα, θαη φια ηα πην πάλσ ρξήκαηα. ιεο νη δηνηθήζεηο, επεηδή 

«θαηαγγέιινληαλ» απφ εκάο, αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα, γηα λα δηθαηνινγνχληαη 

ζηνπο πνιίηεο φηη ΚΑΣΗ ΚΑΝΟΤΝ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο (ιφγσ πηέζεσλ;; 

ιφγσ παξεκβάζεσλ πνιηηηθψλ ή νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ;;) εγθαηαιείθζεθαλ 

φιεο νη πξνζπάζεηεο απηέο. Απνζησπψληαο νη ίδηεο, βέβαηα, ηηο ΓΤΜΔΝΔΗ 

πξνηάζεηο πνπ εηζεγνχληαλ π.ρ. φινο ν ζεκεξηλφο εκπξφζζηνο αθάιππηνο 

ρψξνο ηνπ Καξθνχξ (=πάξθηλγθ), ΥΑΡΗΕΟΣΑΝ σο πάξθηλγθ/ζέζεηο ζηάζκεπ-



ζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο Μαξηλφπνπινπο. Ο Γ. Σζηηζάλεο, ζε ζπλεδξίαζε Γ (βι. 

πην θάησ) απαληψληαο πξνο ηελ πιεηνςεθία Μαληδνπξάλε δήισζε: «ηαλ 

πηάζεηε ζην ρέξη ζαο ην Σξνπκπάξη, ηφηε ζα θαηαιάβεηε ΣΗ ΚΑΤΣΖ ΠΑΣΑΣΑ 

είλαη» ελλνψληαο ππφξξεηα, ίζσο θαη δειψλνληαο ξεηά, φηη ΣΑ ΜΔΓΑΘΖΡΗΑ 

(ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκίαο;;) δελ ζα αθίζνπλ ηελ έληαμε», ρσξίο βέβαηα λα 

απαληήζεη ηφηε ζηε δεκφζηα εξψηεζε πξνο απηφλ απφ εκέλα «ζηε ε ίδηα απηή 

παηάηα, ήηαλ πνπ δελ άθηζε θη εζάο ηφζα ρξφληα, παξά ηηο αλαξηήζεηο θιπ, θαη 

ζαο ππνρξέσζε λα ππνρσξήζεηε, λα αθίζεηε θαη λα εγθαηαιείςεηε ζην ηέινο 

ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην;;», ρσξίο βέβαηα λα ιάβσ ηφηε ή αξγφηεξα 

απάληεζε. Με ΣΔΡΑΣΗΑ ΕΖΜΗΑ γηα ην Γήκν καο. ηακαηψ. 

  Μ Ζ   Γ Α  Η Κ Ο    Υ Α Ρ Α Κ ΣΖ Ρ Α  

 Α.- α) Πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Γαζαξρείνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ. 3371/ 

28.9.2001 θαη κε αξ.πξ. 24391/20.11.01 ηνπ Γήκνπ. ΄Δθηαζε 116 ζηξ. πεξίπνπ, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «κε δαζηθή ηεο παξ. 6β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.998/1979». 

πλνδεχεηαη απφ απφζπαζκα ράξηε Φ.Υ. ηεο ΓΤ θαη ζπλήζε ηνπ Γήκνπ, κε 

πξάμεηο: «..επηζπλάπηεηαη ζηελ ππ αξ. 3371/28.9.01 πξάμε ραξαθηεξηζκνχ 

Γαζάξρε Πεηξαηά», β) ΑΤΓΖ 5.2.02 κε δεκνζηεχζεηο πξάμεσλ ραξαθηεξηζκνχ 

εθηάζεσλ άιισλ Γήκσλ, γ) θσηνηππία ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ Γαζηθή Ννκνζεζία 

ηνπ Παλαγηψηε Δ Γηαλλαθνχξνπ, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ζην ΝΚ. 

 Β.- α) Αίηεζή καο(=Πξση.Πνι.Αιίκνπ) ηεο 8.11.1990, θαηαηεζείζα ζην 

Γ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ε εθπνίεζε έθηαζεο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ απφ ηελ 

νπνία δηέξρεηαη θαη ην ξέκα Σξαρψλσλ, φπνπ κεηά αλεγέξζεθε ην Κφληηλελη, θαη 

δεηείηαη ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ζπδήηεζε ζην Γ, θαη, α.1) αίηεζε 26.11.1990 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ.11915/26.11.1990 κε αίηεκα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ, β) 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 4.11.90 «Ρεκαηηέο ζην ζθπξί θαη ζην ηδάκπα» (απηφ 

απνηέιεζε ηελ πεγή πιεξνθφξεζήο καο γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε), γ) έγγξαθν 

ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 11863/23. 11.1990 πξνο ηελ ΔΤΓΑΠ κε ζέκα «Καηαγγειία 

Γεκνηηθνχ ζπλδπαζκνχ» κε αίηεκα παξνρή ζηνηρείσλ, θαη ζπλεκκέλε ηελ αίηε-

ζή καο, δ) απφζπαζκα πξαθηηθψλ Γ 24.10.1991 ζει.8, φπνπ δηακαξηχξνκαη 



δηφηη ΜΔΣΑ απφ ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ, δελ είρε ζπδεηεζεί ε αίηεζε απηή, ε) έγγξαθν 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ2/6367/Φ.915/30.1.1992, πξνο ην γξαθείν κειεηψλ 

Γνμηάδε, ζη) έγγξαθν ηνπ «Γξαθείνπ Γνμηάδε» κε αξ.πξ.Δ-ΔΛΛ-Α/ 21384/5.2. 

1992 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ.1300/7.5.92 κε ζέκα: «Μειέηε θπθινθν-

ξηαθψλ επηπηψζεσλ εκπνξηθνχ θέληξνπ Continent», δ) έγγξαθν ησλ Γήκσλ 

Αξγ-Αι-Διι. κε αξ.πξ. 3011/26.3.1992 (ηεο Αξγπξ/ιεο, εκηηειέο), πξνο ην 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε ίδην ζέκα, , ε) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ2/2024/Φ.915/ 

9.6.1992, πξνο ηνπο Γήκνπο Αιίκνπ (κε αξ.πξ.6691/2.7.92), Αξγπξ.+ Διιελ., 

γηα ην ίδην ζέκα. Δπηζεκαίλεηαη ζε απηφ φηη ε Μειέηε, ππνβιήζεθε ζην 

ΤΠΔΥΧΓΔ  «Μ Δ Σ Α ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππφςε εκπνξηθνχ θέληξνπ», ζ) 

Τπεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο 23.2.1994, ηεο Σ.Τ., πξνο ην Γήκαξρν, κε ζέκα: 

«Τπνβιεζείζα κειέηε θπθινθνξηαθψλ επηπηψζεσλ εκπνξηθνχ θέληξνπ 

Continent ηνπ γξαθείνπ Γνμηάδε» (ΓΤΟ ρξφληα ΜΔΣΑ απφ ηελ 7.2.1992 δει. 

απφ ηφηε πνπ ππνβιήζεθε ε κειέηε!!). 

 ρφιηα: Σν ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ν Γήκνο θαζπζηεξνχζαλ ζπζθεπηφκελνη!!, θαη 

ην Continent, φρη κφλν είρε αλεγεξζεί, αιιά ιεηηνπξγνχζε θηφιαο. 

   Γηνίθεζε Αξγχξε Αξγπξίνπ 

 α) ζηηο πην θάησ απνθάζεηο θιπ, αλαθέξεηαη θαη ε 409/ . . . . 1995 γηα ηελ 

(θαη αξρήλ) έληαμε ηεο πεξηνρήο Σξνπκπάξη ζην ζρέδην (δελ ηελ έρσ), β) εηζή-

γεζε ηεο 11.12.1995 ηεο ΣΤ, πξνο ην Γ γηα ηελ απφθαζε . . . . . . . . . .κε ζέκα 

«Αλάζεζε εθπφλεζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο πεξηνρήο ΣΡΟΤΜΠΑΡΗ», γ) 

Πνιενδνκηθή (πξν) κειέηε βηνηερληθνχ (ΒΗΟΠΑ) πεξηνρήο Σξνπκπάξη Αιίκνπ, (2 

ζει.),  κε θιηκαθσηφ πλη.Γφκεζεο απφ 0-1000= 0,80, απφ 1000-2000= 0,60, 

απφ 2000-4000= 0,40, άλσ ησλ 4000= 0,20, κέγηζηε θάιπςε 50%, κέγηζην 

χςνο 9,νν κέηξα, αξηζκφ νξφθσλ 2 θαη ζπληειεζηή θαη φγθνλ εθκεηάιιεπζεο 

2,50, δ) εηζήγεζε γηα ηελ επφκελε απφθαζε, κε ηα πην πάλσ ζηνηρεία,  

ε) ΟΜΟΦΧΝΖ Απφθαζε Γ κε αξ. 245/7.10.1996 «Αλάξηεζε ηεο πξν-

κειέηεο πεξηνρήο Σξνπκπάξη»,κε πίλαθεο θαη γξαθφκελε εηζθνξά γεο 26.737,6 

ή 27.090,51 ή 26.925,84 η.κ., θαη ΟΛΑ ηα πην πάλσ πνιενδνκηθά ζηνηρεία,  



ζη) Δηζήγεζε Πνιενδ.Δπηηξ.Γήκνπ 27/8.12.1997 (κεηά ηηο ελζηάζεηο) κε 

επηζήκαλζε φηη «ε πξνζθεξφκελε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο εηζθνξά γεο είλαη 

16.653 η.κ., ΔΝΧ ζχκθσλα κε ην λ.2300/95 θαη 1337/83 νθείιεηαη 

ζπλνιηθή επηθάλεηα 23.094 η.κ. Σν έιιεηκα εηζθνξάο γεο είλαη ζπλνιηθά 

6.441 η.κ.. . ..» ππνγξαθή Μάξηνο θνξηζήο, θαη άιιεο εηζεγήζεηο, δ)  έγγξαθν 

«Αηηήκαηα-ελζηάζεηο επί ηεο αλαξηεζείζαο πνιενδ. κειέηεο. . . ..», απφ ηελ 

νπνία πξνθχπηεη φηη ΔΓΔΠΔΚ-Continent δεηνχζε (πιελ άιισλ) εληαίν/ρσξίο 

θιηκάθσζε ζπληειεζηή 0,60-0,80 (θη έκκεζα χςνο 11 ή πεξηζζφηεξα κέηξα) 

θιπ, θιπ, ε) «Πξνηάζεηο κειεηεηψλ επί ησλ ελζηάζεσλ ηεο Πνιενδνκηθήο 

πξνκειέηεο ΒΗΟΠΑ (πξνο εμπγίαλζε) πεξηνρήο Σξνπκπάξη Γήκνπ Αιίκνπ», σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.209/10.6.98 απφθαζε Γ. Δγθαηαιείπνπλ (γηαηί;;) ηελ 

ΠΡΧΣΖ πξφηαζή ηνπο, θαη πξνηείλνπλ ηξνπνπνίεζε Γ απφ 0-2000=0,80, απφ 

2000-5000= 0,70 θαη απφ 5000-10000= 0,60, ρσξίο αλαθνξά ζε χςνο, ζ) 

εηζήγεζε ηεο Πνι. Δπηηξ. Αιίκνπ 36/ 18.5.1998 πξνο ην Γ γηα ηελ απφθαζε 

209/10.6.1998, κε επηζεκαηλφκελε αχμεζε εηζθνξάο γεο θαηά 2.837,50 η.κ.  

 η) Απφθαζε Γ κε αξ.209/10.6.1998 ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ (θαηά-

ςήθηζαλ Αινχθνο, Οξθαλφο, Καξαληθφιαο, Σζηηζάλεο, Καηζήο, Θσκφπνπινο) 

κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθαλ: Γ απφ 0-1000= 0,80, 1000-2000= 0,60, 2000- 

4000=0,40, 4000 θη άλσ 0,20, κέγηζηε θάιπςε 50%, χςνο 11 κ., φξνθνη 2 θιπ., 

ηα) ηνπνγξαθηθφο ράξηεο Π-1 «νκάδαο κειέηεο Λάζθαξε Καιιηφπε- Θενδσξφ-

πνπινο Παλαγηψηεο» κε έλδεημε «ζπλνδεχεη ηελ αξ. απφθαζε Γ 209/ 98» θαη 

ηίηιν «πξφηαζε πξνκειέηεο βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ δήκνπ».  

    Γηνίθεζε Αιέθνπ Αινχθνπ 

 α)Δηζήγεζε Πνι.Δπ.Γήκνπ γηα ηελ απφθαζε Γ 249/8.9.99 κε ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη νξζή επαλάιεςε ηεο 209/1998 απφθαζεο, κε παξαπνκπέο ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε θαη ξεηή αλαθνξά, ππνγξαθή Γ. Σζηηζάλεο, 

β) απφθαζε Γ κε αξ.249/13. 9.1999 κε ζέκα «Οξζή επαλάιεςε ηεο ππ 

αξ. 209/98 απφθαζεο Γ πνπ αθνξά ηελ Πνιενδ. πξνκειέηε ΒΗΟΠΑ πεξηνρήο 



Σξνπκπάξη». ε απηή, ζε ζρέζε κε ηε 209/98, πξνζζέηνληαη νη πξνηάζεηο ησλ 

κειεηεηψλ, έγγξαθν 6377/10.4.98, ηνπ κειεηεηή  Π. Θενδσξφπνπινπ, ε εηζήγε-

ζε ηεο Πνι.Δπ. 18-5-98, πξνηείλεη κεηαηφπηζε νδνχ πξνο ην Continet, θ.α., 

ρσξίο νπζηαζηηθή αιιαγή ζηα ζηνηρεία (ςήθηζαλ ΤΠΔΡ 10, ΚΑΣΑ 4 (Κεθαιάο, 

Σαξαζηάδεο,Ληαθφπνπινο, Σζακπαξιήο), ΛΔΤΚΑ 2 (Θσκφπ- Υξ. ηεθαλάθεο), 

γ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 17400/12.10.1999 πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ, κε ζέκα 

«Πνιενδνκηθή κειέηε ΒΗΟΠΑ πεξηνρήο Σξνπκπάξη», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 10441/30.5.2000 πξνο ην Γαζαξρείν Πεηξαηά γηα γλσκνδφηεζε, ε) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 10745/2.6.2000 πξνο ηε Β‘ Δθ.Πξντζη.+Κιαζ. Αξραηνηήησλ 

γηα γλσκνδφηεζε, ζη) έγγξαθν Τπεξ.Πνιηη.Αεξνπνξίαο κε αξ.πξ. Γ3/Γ/25745/ 

4342/8.6.2000 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11944/20.6.2000 κε ην ίδην ζέκα, δ) 

έγγξαθν Β‘ Δθνξείαο κε αξ.πξ. 3644/20.6.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 13135/ 

6.7.2000, φηη «δελ έρεη αληίξξεζε», θαη ηεο ίδηαο Β‘ Δθνξείαο κε αξ.πξ.4115/ 

5.7.2000  πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 13882/18.7.2000 φηη δελ έρεη αληίξξεζε, ε) έγ-

γξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 21432/3.11.2000 πξνο ην Γαζαξρείν Πεηξαηά, γηα 

ζχληαμε πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ, ζ) αίηεζή καο 7.11.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 

21887/8.11.2000  κε επηζήκαλζε ηνπ επηδήκηνπ γηα ην Γήκν ηεο θαζπζηέξεζεο 

θαη ηνπ επσθεινχο γηα ηελ επηρείξεζε θιπ, θαη αίηεκα ζπδήηεζε ζην Γ γηα 

δηακαξηπξία πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ θιπ, η)  έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 24430/6.12.00 

πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ γηα απνζηνιή ζηνηρείσλ ζπκπιήξσζεο θαθέινπ,  

 η) αίηεζή καο (πλεξγ.Πνιηηψλ) πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 21887/8.11.00 

κε επ απηνχ ζεκεηψζεηο σο ζέκα Ζ.Γ. ησλ 28.12.2000, απνθ.85/12.2.2001, 

απνθ. 86/5.3.01 (δελ κνπ δφζεθε παξά ηα αηηήκαηα, βι.πην θάησ) κε παξάπνλα 

θαη αίηεκα ζπδήηεζεο, κε δηακαξηπξία θαηά ηνπ ΤπΠΔΥΧΓΔ γηα ηε θαζπζηέξε-

ζε θιπ, ηα) εηζήγεζε ΣΤ πξνο Γ γηα απνθ.394/29.10. 2001 κε ζέκα «έγθξηζε 

ηεο 111/01 απφθαζεο Γ.Δ.» γηα απεπζείαο αλάζεζε ζε ηνπνγξάθνπο ηεο κειέ-

ηεο «πκπιήξσζε- δηφξζσζε –επαλαζχληαμε θηεκαηνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ 

θαη πνιενδνκηθήο κειέηεο ΒΗΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε πεξηνρήο Σξνπκπάξη» θαη 

ζπκθσλεηηθφ «απεπζείαο αλάζεζεο κειέηεο», ηβ) ρεηξφγξαθν ζεκείσκα ηνπ 

Κψζηα Παπαδφπνπινπ ρ.ρ., κε ηίηιν «Τπφςηλ θ. Βαλδψξνπ» κε ππνινγηζκνχο 



Γ, ηγ) δαθηπινγξαθεκέλν θείκελφ κνπ πξνο Γ. Γεσξγαθφπνπιν κε ηίηιν «Αλα-

γθαία έγγξαθα γηα ζέκαηα Γ.Δ. 14.1.2002», ηδ) εηζήγεζε Σ.Τ. θαη Γ. Σζηηζάλε 

(αληηδεκάξρνπ) κε ζέκα «Δγθξηζε αλάξηεζεο κειέηεο πεξηνρήο Σξνπκπάξη 

Γ.Αιίκνπ, ΔΠΑΝΑΤΝΣΑΥΘΔΗΑ βάζεη ππνδείμεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ» γηα ηελ 

απφθαζε 532/27.12.2001 (αλαβνιή), κε πξφηαζε γηα λέα αλάξηεζε θαη «ζπκ-

πεξάζκαηα-πξνηάζεηο», ηε) κλεκφληφ κνπ γηα ηελ 532, κε ζεκείσζε «ζρέδην γηα 

Γ 27.12.2001 πνπ δελ ζπδεηήζεθε», ηζη) κλεκφληφ κνπ κε ηίηιν «21/14.1.2002 

(πξψελ 532/27.12.2001 «Έγθξηζε ΚΑΗ αλάξηεζε πνιενδ. κειέηεο πεξηνρήο 

Σξνπκπάξη επαλαζπληαρζείζαο βάζεη ππνδείμεσλ ΤΠΔΥΧΓΔ», πξνηείλσ, πιελ 

άιισλ, θαη αθαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ «ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο», δηακαξηχξν-

καi ζπγθεθξηκέλα γηα αθαηαλφεηεο θαζπζηεξήζεηο ηνπ Γήκνπ, ηδ) έγγξαθν 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 1754/424/26.1.2001 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 3634/15.2.01 

κε ζέκα «ΠΜΔ ΒΗΟΠΑ πξνο εμπγίλαζε πεξηνρήο Σξνπκπάξη», 

ηε) «Δηζεγεηηθή έθζεζε γηα ηξνπνπνίεζε Πνι.Μει. ΒΗΟΠΑ πξνο εμπγίλαζε πε-

ξηνρήο Σξνπκπάξη» ησλ κειεηεηψλ Π.Θενδσξφπνπινπ-Κ. Λάζθαξε, κε ζθξαγί-

δα Γήκνπ θαη ζεκείσζε «πλνδεχεη ηελ ππ αξ. . . . απφθαζε Γ», θαη κε «πλ. 

Υάξηεο Π-2, Ννέκβξηνο 2001», ζηελ νπνία, πέξαλ ησλ άιισλ, αηηηνινγεί ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο κειέηεο, θαη ζπκπιεξψζεη: «ηελ παξαηήξεζε λα ραξαθηε-

ξηζηεί ην ηκήκα παξά ηελ νδφ Λακίαο ζαλ ΥΧΡΟ ΣΑΘΜΔΤΖ  Γ Δ Ν 

ην πξνηείλνπκε δηφηη ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ρξήζεηο ηεο 

ελφηεηαο, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ γηα ηηο ΑΝΑΓΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ νη νπνίεο ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΡΟΤΝ άδεηα ιεηηνπξγίαο πξέπεη ΝΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΟΤΝ ηηο ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΘΔΔΗ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

ηζρχνλ Π.Γ. ζε ΗΓΗΧΣΗΚΟ ηνπο ΥΧΡΟ. Γηα ην ΛΟΓΟ απηφ ΚΑΗ ΝΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΣΔΗ ΟΣΗ Ο ΥΧΡΟ ζα ΜΔΗΝΔΗ ειεχζεξνο επηβάιιεηαη 

πξνθήπην ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (55) ΜΔΣΡΧΝ. ιεο απηέο νη αιιαγέο 

θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. . . . . .», 

ηζ) ηνπνγξαθηθφ «ράξηεο Π-2», «Αζήλα Ννέκβξηνο 2001», «Ρπκνηνκηθφ ζρέ-

δην», «Δπίβιεςε Σερληθή Τπεξεζία Γήκνπ Αιίκνπ» (άξα έθαλε ηηο πξνηάζεηο 



πνπ ήζειε ε δηνίθεζε Αινχθνπ), ζην νπνίν ξεηά γξάθεηαη/απεηθνλίδεηαη γηα ηελ 

κπξνζηά απφ ην θηίξην Continent πεξηνρή (πνπ απφ ην 1992 ρξεζηκνπνηείηαη 

σο πάξθηλγθ) «ΠΡΑΗΑ 55,νν», θ) ηνπνγξαθηθφ ρξσκαηηζηφ, απφ ΖΤ, φπνπ θαη 

πάιη απεηθνλίδεηαη ε πξαζηά ησλ 55,νν κέηξσλ, 

 θα) Απφθαζε Γ κε αξ. 20/14.1.2002, κε ζέκα: «Απφθαζε γηα 

αλάξηεζε πνιενδνκηθήο κειέηεο πεξηνρήο Σξνπκπάξη Γήκνπ Αιίκνπ, επαλα-

ζπληαρζείζα βάζεη ππνδείμεσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ»,ην νπνίν ζέκα θαηέιεμε ΜΟΝΟ 

Δ ΑΝΑΡΣΖΖ, δειαδή ΥΧΡΗ ΔΓΚΡΗΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ 

ηεο Δηζήγεζεο (αθνχ, κεηά απφ αίηεκά καο (βι. ηειεπηαία ζειίδα απφθαζεο), 

ην Γ «. . . απνθάζηζε νκφθσλα ΝΑ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ην θνκκάηη ηεο Δηζήγεζεο πνπ 

έρεη ηίηιν «πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο» κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε»  (ΤΠΔΡ 

15, Λεπθφ 1 =Αξγπξίνπ) Καηαζέζακε κε ην Υξ. ηεθαλάθε δήισζε: «. . . φηη 

ςεθίδνπλ ΜΟΝΟ ηελ ΑΝΑΡΣΖΖ, ΥΧΡΗ απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζπκθσλνχλ κε 

ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο εηζήγεζεο ηεο Σ.Τ., φπσο ΠΔΡΗΟΡΗΣΖΚΔ  κε ηελ 

ΑΦΑΗΡΔΖ ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ κε ηίηιν  πκπεξάζκαηα Πξνηάζεηο», θβ) 

έγγξαθν ηεο 9.5.2002, ηνπ κειεηεηή Π. Θενδσξφπνπινπ, πξνο Γήκν κε α.πξ. 

9995/9.5.2002 κε ζπλεκκέλε θσδηθνπνίεζε θβ1) ησλ αηηεκάησλ ησλ εληζηακέ-

λσλ, κε παξαηήξεζε ηεο Carrefour πιένλ: «Σν ΠΡΧΣΟΦΑΝΔ ΠΡΟΚΖΠΗΟ 

ησλ 55 κ. ΔΓΚΛΧΒΗΕΔΗ ην αθίλεην θαζηζηψληαο ην αλελεξγφ αθνχ ππέξκεηξνη 

πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά γηα ην ππφινηπν», θαη θβ2) εηζήγεζε ηνπ 

κειεηεηή επί ησλ ελζηάζεσλ, κε παξαηήξεζε: «Σν πξνθήπην ησλ 55,νν 

κέηξσλ αλαθέξεηαη ζε ΜΔΟ ΠΛΑΣΟ θαη ΣΔΘΖΚΔ γηα λα κπνξεί 

λα ΓΗΑΣΖΡΖΘΔΗ ε ζεκεξηλή ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηεο ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ πνπ 

ΑΠΑΗΣΔΗ ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΟΤ ρψξνπο ΣΑΘΜΔΤΖ», θγ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 10465/5.6.2002 πξνο ηα Μέιε ηεο Πνιενδ.Δπ., κε ζέκα 

«Πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε (Οξζή επαλάιεςε)» γηα πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ησλ ελζηάζεσλ αλάξηεζεο θιπ., θδ) ΦΔΚ 329 Β/15.2.2000 κε 

Τπ.Απφθ. 5731/1146/23.2.2000 «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο 

πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ακνηβψλ κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε απηψλ».  



 ρφιηα: Καηά θαηξνχο θπθινθνξνχζαλ δηάθνξα ζρέδηα, κε δηάθνξεο 

ιχζεηο. Καηαζέησ: α)ζρέδην κε ην ΟΣ ηνπ Καξθνχξ, ρσξηζκέλν ζε δχν ΟΣ (δει. 

ην πάξθηλγθ ηνπ Καξθνχξ, γηλφηαλ ΟΣ κε ξπκνηνκηθή θαη νηθνδνκηθή γξακκή). 

ε απηφ αλαγξάθεηαη ρεηξφγξαθα απφ ηνλ ππάιιειν ΣΤ Παλ. Βαλδψξν «ηξίηε 

πξφηαζε 3.3.97» (ζεκείσζε: πξέπεη λα εξεπλεζεί ην γεγνλφο ηεο εκεξνκελίαο), 

β) ζρέδην Π-1κε ην ΟΣ ηνπ Καξθνχξ, κε νηθνδνκηθή γξακκή ζην ζχλνιφ ηνπ, γ) 

ζρέδην ίδην κε ην πξνεγνχκελν, κε «πξαζηληζκέλα» ηκήκαηα απηήο θαη άιισλ 

ηδηνθηεζηψλ, θαη ηελ γξαθή «Α‘ ιχζε», δ) ζρέδην κε νηθνδνκηθή γξακκή πνπ 

άθηλε «εθηφο» έλα ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ πξνο ηε Λακίαο, θαη κε «πξαζηληζκέλα» 

ηκήκαηα απηήο θαη άιισλ ηδηνθηεζηψλ.  

   Γηνίθεζε Κψζηα Μαληδνπξάλε 

  α) έγγξαθν ηνπ Νίθνπ Αλαγλψζηνπ (κέινπο ηεο Πνι.Δπ.), πξνο Ησάλλε 

Μπειηά (πξφεδξν) ηεο 27.5.2005, (κέζσ ηειενκνηνηππίαο) κε ρεηξφγξαθεο 

«παξαηεξήζεηο» κνπ, β) ηειηθφ (άλσ) θείκελν κε επηζήκαλζε: «Γηα φινπο ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο ε ζέζε κνπ σο πξνο ηελ εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. είλαη αξλεηηθή θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηελ θαηαςεθίδσ», γ) θείκελν κε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο Ν.Αλαγλ. 

θαη Αξ.Θσκ. γηα ην ζέκα (πξνθαλψο κεηά απφ δηεμνδηθή ζπδήηεζε), δ) πξνζ- 

θιήζεηο Γήκνπ πξνο ηα κέιε ηεο Πνιενδ.Δπ. δ1) κε αξ.πξ. 15590/4.7.2005 κε 

αλαβνιή γηα 12.7.2005, δ2) κε αξ.πξ. 16916/13.7.2005 γηα ζπλεδξίαζε 20.7.05 

ε) απφθαζε Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 20.7.2005 κε εηζήγεζε θαηά πιεην-

ςεθία (ΤΠΔΡ= 6, ΚΑΣΑ= 2 Σδψηδνο Απ., Αλαγλψζηνπ Ν.), ζη) έγγξαθν Πεξη-

θέξεηαο κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 5334/Φεγθ./03/30.9.04 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.23671/ 

14.10.2004 κε ππφδεημε ειιείςεσλ, δ) «Μειέηε Βηνηερληθνχ Πάξθνπ πξνο εμπ-

γίαλζε πεξηνρήο Σξνπκπάξη – Πξνκειέηε –Πξφηαζε», «Αιηκνο, Μάηνο 2005», 

«κειέηε επίβιεςε: Σ.Τ. Γήκνπ Αιίκνπ», καδί κε «πγθξηηηθφ θείκελν κεηαμχ 

ΓΤΟ ΠΡΟΣΑΔΧΝ Πνιενδνκηθήο Πξνκειέηεο» θαη κε δεχηεξν ηίηιν «Γηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ ηεο Πνιενδ.Πξνκειέηεο ηνπ ΒΗΟΠΑ….θιπ» θαη «ρέδην 

πξφηαζεο 2002 – ρέδην Α, θαη, ρέδην πξφηαζεο 2005- ρέδην Β» (ζε άιιε 

εθηχπσζε αλαγξάθεηαη: «ρέδην πνπ ζπλνδεχεη ηελ 20/2002 απφθαζε Γ: 

ρέδην Α, θαη ρέδην Πξφηαζεο 2005: ρέδην Β), ε) Υάξηεο Π-2 γηα ηε πνιενδφ-



κεζε, κε ηίηιν Ρπκνηνκηθφ ζρέδην, (επηβιέπνπζα) Σ.Τ. Γ.Αιίκνπ (δειαδή ε δηνί-

θεζε Μαληδνπξάλε), Απξίιηνο 2005, ζην νπνίν ΟΛΟΚΛΖΡΟ ν ρψξνο 

εκπξφο απφ ην Καξθνχξ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πάξθηλγθ,αλαθέξεηαη σο 

«Αλνηθηφο ρψξνο ΣΑΘΜΔΤΖ 5.895 ηκ.» θαη κεηαηξέπνληαη εηζθνξέο 

ζε γε, ζε εηζθνξέο ζε ρξήκα = δειαδή λα ΓΗΑΣΖΡΖΟΤΝ νη ηδηνθηήηεο θαη λα 

ΥΑΔΗ ν Γήκνο εθηάζεηο γεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ην 

λφκν), ζ) ράξηεο γηα ην ρψξν ζηάζκεπζεο, κε αλαγξαθή: «Αλνηθηφο ρψξνο 

ζηάζκεπζεο, Τπνρξεσηηθή θχηεπζε 30%, Δκβαδφλ ΑΒΓΓΔΑ, 8.729,ν ηκ», 

η) επηζηνιή Απ. Σδψηδνπ, ρ.ρ. πξνο αληηδήκαξρν Ν. Σζακπαξιή, θαη δεκ.ζπκβ., 

κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί ηε δηαθσλία ηνπ γηα ηηο εηζθνξέο γεο θαη ρξήκα, ηα 

55,νν η.κ. θιπ, ηα) εηζήγεζε ηεο 25.7.05 πξνο ην Γ γηα ηελ απφθ.361/27.7.05,  

ηβ) θείκελν ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ 361/05, κε ηελ νπνία επηζεκαίλνληαη αληη-

θάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο, γίλεηαη ππελζχκηζε 

ηεο απάληεζεο ηνπ Γ. Σζηηζάλε πξνο ηελ πιεηνςεθία Μαληδνπξάλε: «ηαλ 

πηάζεηε ζην ρέξη ζαο ην Σξνπκπάξη, ηφηε ζα θαηαιάβεηε ΣΗ ΚΑΤΣΖ ΠΑΣΑΣΑ 

είλαη» ελλνψληαο ππφξξεηα, ίζσο θαη δειψλνληαο ξεηά, φηη ΣΑ ΜΔΓΑΘΖΡΗΑ 

(ηεο πνιηηηθήο;, ηεο νηθνλνκίαο;;) «δελ ζα ζαο αθίζνπλ», ρσξίο βέβαηα λα 

απαληήζεη ζηε εξψηεζε πξνο απηφλ απφ εκέλα «ζηε ε ίδηα απηή παηάηα, ήηαλ 

πνπ δελ άθηζε θαη εζάο ηφζα ρξφληα, παξά ηηο αλαξηήζεηο θιπ, θαη ζαο ππν-

ρξέσζε λα ππνρσξήζεηε,λα αθίζεηε θαη λα εγθαηαιείςεηε ζην ηέινο ηελ έληαμε 

ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην; ρσξίο βέβαηα λα ιάβσ απάληεζε», θαη δειψλεηαη φηη 

ε επηινγή ηνπο είλαη «δπζκελήο, βιαπηηθή, δελ σθειεί ηνπο δεκφηεο, σθειεί 

φκσο ΚΤΡΗΧ ηελ επηρείξεζε ΚΑΡΦΟΤΡ-Μαξηλφπνπινο, γηα λα κελ εηπψ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απηή», ηγ) πίλαθαο κε αξηζκεηηθά εμαγφκελα γηα .Γ. 

θαηά ηνκέα θιπ. ηδ) θείκελα λφκσλ ζρεηηθψλ κε ην ζπδεηνχκελν ζέκα,  

 ηε) Απφθαζε κε αξ. 361/27.7.2005 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα αλάξηεζε Πνιενδ.Μει. πεξηνρήο Σξνπκπάξη Γ.Αιίκνπ», κε ηελ 

νπνία απνθαζίδεηαη: «Α) ηελ έθηαζε επηθαλείαο 8.729,νν η.κ. πνπ νξηνζεηείηαη 

κε ηα γξάκκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ ζην θηεκαηνγξαθηθφ ηεηξάγσλν 01/01 θαη ζηελ 



ηδηνθηεζία 01, πξνηείλεηαη ε ΥΡΖΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ κε 

ππνρξεσηηθή θχηεπζε πξαζίλνπ 30%, Β) Πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ ΓΟΚ κε ζθνπφ ηελ παξαρψξεζε ζε θνηλή ρξήζε ησλ πξαζηψλ επί ησλ 

νδψλ Παιαηζηίλεο (απφ Λακίαο θαη έσο ην ρψξν ηνπ Αεξνδξνκίνπ) θαη Αεξνπν-

ξίαο (απφ Λ. Αιίκνπ έσο ηελ νδφ Πξαμηηέινπο). Ζ πξαζηά παξαρσξείηαη σο 

ΥΡΖΖ θαη κφλν, ΚΑΗ ΟΥΗ σο ηδηνθηεζία. . . θιπ», κε ΤΠΔΡ 11, ΚΑΣΑ 6 (Γ. Ληα-

θφπνπινο, Οδ. Γξεγνξίνπ, Αλ Κνλδχιεο, Α.Οξθαλφο, Η. Πέηζαο, Α. Θσκφ-

πνπινο) ΛΔΤΚΑ 2 (Αι. Αινχθνο, Γ. Σζηηζάλεο). 

 Δπηζήκαλζε: Ζ παξαρψξεζε ηεο πξαζηάο ΜΟΝΟ ΚΑΣΑ ΥΡΖΖ (θαη φρη 

σο ηδηνθηεζία) πξνηεηλφηαλ, δηφηη επί δηνίθεζεο Αι. Αινχθνπ, παξαρσξείην θαη 

ηδηνθηεζία, θαη εγψ δηακαξηπξφκνπλ φηη αθνχ ζα είλαη ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, ζα 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί/κεηξεζεί ζην .Γ. θαη λα ΚΣΗΔΗ ΚΑΗ άιιν φξνθν. 

  Π ξ ν ζ θ π γ ή   θαηά ηεο 361/2005 

 α) Πξνζθπγή κνπ θαηά ηεο 361/05, ζηελ Δπηηξνπή κε αξ.πξ. 707/8.8.05 

κε ηελ νπνία δεηψ ηελ αθχξσζή ηεο, β) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο κε αξ.πξ.707/ 

19.10.2005 κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη «Πξαθηηθφ 19ν» ηεο 29.9.2005 κε ην νπνίν, 

ιφγσ απνπζίαο δχν κειψλ ηεο, δηαπηζηψζεθε ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηεο 

Δπηηξνπήο, θαη έηζη αλαβιήζεθε γηα λέα εκεξνκελία, ηελ νπνία ζα φξηδε ε ίδηα 

Δπηηξνπή, γ) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο κε ίδηα αξ.πξ. ηεο 4.11.2005, κε ην νπνίν 

δηαβηβάδεηαη «Πξαθηηθφ 21» ηεο 17.10.2005, κε ην νπνίν «. . .θξίλεη ΔΚΠΡΟ-

ΘΔΜΖ ηε ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηεο ΔΠΗΣΡΟΠΖ  δηφηη . . . .(κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 177 παξ.3 ηνπ ΠΓ 410/95 «ε Δπηηξνπή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ παξαπεκπηη-

θνχ εγγξάθνπ) .  ΓΗΑΠΗΣΧΝΔΗ φηη ΠΑΡΖΛΘΔ ε ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ  

ηνπ άξζξνπ απηνχ. . … θαηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ΓΔΝ ρσξεί αίηεζε 

ζεξαπείαο- πξνζθπγή γηα παξάβαζε λφκνπ ελψπηνλ ηνπ θαζ χιελ αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ. . ….».  Γειαδή ε Δπηηξνπή, επηθαιέζηεθε ΓΗΚΖ ΣΖ ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ, 

δηθό ηεο ΦΑΛΜΑ, γηα λα ΜΖΝ εμεηάζεη ηελ πξνζθπγή κνπ !!, δηόηη θξίζεθε από 

ηελ ίδηα σο ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ ε ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηεο, θη ΟΥΗ ε πξνζθπγή κνπ!! γ) 



Θέκαηα ΠΡΟ Ζ.Γ. γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο 16.11.2005 ηνπ Γ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη αλαγγειία ηεο θξίζεο γηα ην. . . . . εθπξφζεζκν ηεο ζπδήηεζεο απφ 

ηελ ίδηα ηελ Δπηηξνπή, θαη ν ραξαθηεξηζκφο κνπ φηη «απνηειεί φλεηδνο γηα ην 

δηθαητθφ ζχζηεκά καο», δ) εηζήγεζε 30.9.2005 ηεο Σ.Τ. πξνο αληηδήκαξρν, θαη, 

εηζήγεζε 3.10.2005 ηεο Σ.Τ. πξνο ην Γ, γηα ηελ απφθαζε 480/5.10.2005 κε 

ζέκα «Αλάζεζε κειέηεο» γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο γηα ην Σξνπκπάξη, ε) 

απφθαζε 5/28.11.2005 ηεο Πνι.Δπ.Αι., κε ζέκα: πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί 

ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο κε αξ. 361/2005 απφθαζε ηνπ Γ πνπ αθνξά ηελ 

έγθξηζε αλάξηεζεο θιπ» σο εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε Γ κε αξ. 549/7.12. 

2005 (δελ ηελ έρσ) κε ηελ νπνία (δεηά) ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο ηεο Καξ-

θνχξ, θαη εηδηθφηεξα λα κε απμεζεί ην χςνο πέξαλ ησλ 11 κ., «… δηφηη δελ 

ππάξρεη ιφγνο θαηάξγεζεο ηεο δέζκεπζεο ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ γηα ζηάζκεπ-

ζε, αληίζεηα απηφ δηαζθαιίδεη απφ πηζαλή νηθνδνκηθή εθκεηάιιεπζε . ..» θιπ., 

ζη) εηζήγεζε ηεο ΣΤ πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ.23/18.1.2006 απφθαζε (δελ ηελ 

έρσ): Αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη εθηέιεζεο νηθνδ. εξγαζηψλ 

ζηελ εθηφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ πεξηνρή Σξνπκπάξη. 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ  ηνπ CONTINENT κε πιήξε ην ρψξν ζηάζκεπζεο.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) Ζ ΔΠΟΥΖ 11.12.2005 ηνλ Αιηκν απφ ην Γήκν, Έλα 

πάξθηλγθ δψξν ζην Καξθνχξ, ηνπ Π.Κ. (Παπαδφπνπινπ Κψζηα), ΣΟ ΠΑΡΟΝ 

16.10.2005, Υαξίδνπλ ζε Καξθνχξ ηα δεκνηηθά ηέιε, κηθξφ ζρφιην γηα ηελ 

ππνςεθηφηεηα Θ. Οξθαλνχ,  Σν ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Αχγνπζηνο 2005, Κνηλή 

πιεχζε ζην ζέκα ηεο πεξηνρήο Σξνπκπάξη, Κ.Μαληδνπξάλεο-Αι. Αινχθνο, Βίνη 

παξάιιεινη, θαη επηέκβξηνο 2005, ζρφιηα ηεο «ηζνχρηξαο» γηα ηα πην πάλσ, 

ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο 4.7.2009 Αιηκνο, Σξνπκπάξη, ηα 16 ρξφληα αλακνλή ζα 

γίλνπλ 18 ηνπιάρηζηνλ. 

ρφιηα: Γλσξίδσ φηη πνιενδνκηθέο κειέηεο γηα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο 

έγηλαλ θαη επί δεκαξρίαο Θάλνπ Οξθαλνχ, θαη φηη επηθαηξνπνηήζεθαλ. ΟΜΧ 

επεηδή δελ γλσξίδσ ην πεξηερφκελφ ηνπο, δελ κπνξψ λα γξάςσ ζρεηηθά. Ο 

Αλδξέαο Κνλδχιεο, γλσξίδσ φηη έσο ζήκεξα (2018) δελ έρεη ξπζκίζεη ην ζέκα. 



Σν ΑΡΝΖΣΗΚΟ είλαη φηη απφ ην 1990 κέρξη ζήκεξα, δειαδή επί ΣΡΗΑΝΣΑ 

ζρεδφλ ρξφληα, νη δηνηθήζεηο απνδείρηεθαλ ηνπιάρηζηνλ ΑΓΤΝΑΜΔ λα εληά-

μνπλ ηε πεξηνρή ζην ζρέδην, γηα λα ιάβεη ν Γήκνο ηηο εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα, 

θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ έρεη. Με απνηέιεζκα 

λα ΥΑΡΗΕΔΣΑΗ ην πάξγθηλγθ (πνπ βιέπεη ν θφζκνο) ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

Άδεηα νηθνδνκήο 792/25.4.1990 – Άδεηεο ιεηηνπξγίαο  

Α.- ΓΟΜΖΖ: α) άδεηα νηθνδνκήο κε αξ.792/25.4.1990 Πνιενδ.Γξαθ. 

Αξγπξνχπνιεο, γηα θαιππηφκελε επηθάλεηα 12.836,15 η.κ. θαη χςνο 8,50 κ. 

(άξα ρξεηαδφηαλ ηα 11 κ. γηα έλα φξνθν αθφκα), β) θαηάζηαζε απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη (εθηφο απφ ηνλ εκηφξνθν 1.405,30 η.κ. θαζ ππέξβαζε) είραλ 

αλνηθνδνκεζεί ΔΠΗ ΠΛΔΟΝ  α π ζ α ί ξ εηα θαη π α ξ ά λ ν κ α, 2.177 η.κ. γ) 

θαηάζηαζε κε «εκβαδά θαη ρψξνη θαηαζηήκαηνο Καξθνχξ ζηνλ Αιηκν» αλαιπ-

ηηθά θαη ζπλνιηθά 13.589,8 η.κ. ζην ηζφγεην, θαη 2.828,65 ηκ. ζηνλ εκηφξνθν, θαη 

ζχλνιν θηηξίνπ 16.418 ηκ. δ) θάηνςε απφ Ζ/Τ κε ηίηιν «δνκεκέλε επηθάλεηα 

ηζνγείνπ» 13.589,80 η.κ., ε) θάηνςε απφ Ζ/Τ κε ηίηιν «δνκεκέλε επηθάλεηα 

εκηνξφθνπ» 2.828,65 ηκ., ζη) θάηνςε Ζ/Τ, κε ηίηιν «θάιπςε» 13.725,νν η.κ. 

Β.- ΑΓΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: α) άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Α.Σ. Αλσ Καιακα-

θίνπ, αξ.196/24.10.1991, β) έγγξαθν Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο κε αξ.πξ. Β1β/ 

1492/29.3.2000 πξνο Δληαία Ννκ.Απη/ζε Αζελψλ-Πεηξαηψο κε αξ.πξ. 10450/ 

30.3.2000 γηα ηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γ) αίηεζε Καξθνχξ ηεο 21. 

3.2001 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6600/21.3.2001 γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο, δ) 

έγγξαθν Πνιενδνκίαο, Σκεκ. Διέγρνπ Καηαζθεπψλ, κε αξ.8889/2057/22.6.01 

κε «θνηλνπνίεζε έθζεζεο απηνςίαο θαη δηαθνπή νηθνδνκηθσλ εξγαζηψλ» κε 

ζπλεκκέλε ηελ έθζεζε απηνςίαο ηεο 19.6.2001 γηα ηα απζαίξεηα, ε) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 16897/1.8.2001 πξνο ηε Γ/λζε Τγείαο γηα αληηθαηάζηαζε 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζη) θσηνηππίεο ηαπηφηεηαο ππεχζπλνπ, δ) έγγξαθν Γήκνπ 

κε αξ.πξ.8522/11.4.2001 πξνο Καξθνχξ γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο, ε) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 13482/14.6.2001 πξνο Καξθνχξ γηα ίδην ζέκα, ζ) έγγξαθν 

Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 22664/971/11.9.2001 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.20121/27. 



9.2001 γηα αληηθαηάζηαζε, η) εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο 25.10.2001 πξνο ην Γ κεηά 

απφ δηελέξγεηα ειέγρνπ γηα ρνξήγεζε άδεηαο, θαη πξαθηηθά γηα απ.408/2001 

(αλαβάιιεηαη), ηα) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.23728/12.11.2001 πξνο Καξθνχξ 

γηα αληηθαηάζηαζε άδεηαο, ηβ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 1945/ 2.1. 

2002 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 937/17.1. 2002 κε ζέκα «ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη/ηνο Καξθνχξ …» κε δηαπίζησζε φηη: «. . .έρνληαο ΚΑΣΑΡ-

ΓΖΔΗ βαζηθά θαη ΟΤΗΧΓΖ ηκήκαηα ηνπ θαη/ηνο φπσο παξαζθεπαζηήξην 

εηνίκσλ θαγεηψλ, εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο . . .θιπ, . . επεηδή ηα αλσηέξσ 

ΑΠΟΣΔΛΟΤΝ ΟΤΗΧΓΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ . . .» (ππνγξαθή Αλαζηαζία Βηηζαξά), ηγ) έγγξαθν ΑΣ Αιίκνπ κε αξ.πξ. 

1020/11090/72-α/5.8.2002 πξνο ην Γήκν γηα ηξνπνπνίεζε φξσλ ιεηηνπξγίαο ηδ) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 23842/1.12.2002 πξνο Καξθνχξ, ηε) έγγξαθν Γ/λζεο 

Τγείαο κε αξ.πξ. 28276/8.10.2002 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 22576/10.10.2002 

κε ζέκα Λεηηνπξγία θαη/ηνο ρσξίο άδεηα, ηζη) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 15081/ 

… (δελ δηαθξίλεηαη) πξνο ηε Γ/λζε Τγείαο, ηδ) έγγξαθν Γήκνπ Αζελαίσλ κε αξ. 

πξ. 134121/9.12.1997 γηα άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Αζήλα, ηε) έγγξα-

θν Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 2261/28.2.2003 πξνο ην Γήκν, ππελζπκίδνπλ έγ-

γξαθφ ηνπο, ηζ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ 7918/8.4.2003 πξνο ην λνκηθφ ζχκ-

βνπιν γηα Καξθνχξ, θ) έγγξαθν/γλσκνδφηεζε ηνπ Β. Καπεξλάξνπ, πξνο ην 

Γήκαξρν Αιίκνπ κε αξ. πξ. 9092/22.4.2003, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο άδεηαο, 

κε ηελ νπνία εηζεγείηαη λα ηεζεί εξψηεκα ζηε Γ/λζε Τγείαο θιπ, θα)έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 5535/813/10.10.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 28532/ 

22.12.2003 κε ηελ νπνία απνθαίλεηαη φηη «… ε θαηάξγεζε ησλ ηκεκάησλ πα-

ξαζθεπαζηήξην θαγεησλ, δαραξνπιαζηηθήο. . θιπ, ΓΔΝ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΥΔΗΡΟΣΔ-

ΡΔΤΖ ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο θαη θαηά ζπλέπεηα ΟΤΗΧΓΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ 

ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαηερφκελεο άδεηαο» Τπνγξαθή Αλαζηαζία Βηηζαξά 

!!!), θβ) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ επαγγεικαηηψλ θαη βηνηερλψλ Γ.Αιίκνπ, πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ.15812/10.7.2003 κε εξψηεκα εάλ ην Καξθνχξ έρεη άδεηα ιεη-

ηνπξγίαο, θγ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 9484/10.11.2005 πξνο ην 

ΑΣ Αλσ Καιακαθίνπ, θαη Γήκν κε αξ.πξ. 27330/22.11.2005, γηα νπζηψδε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο, θδ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 



2206/387/20.2.2006 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4908/27.2.2006 θ.α., κε ζέκα 

«Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο ζηε Καξθνχξ θιπ», γηα κε λφκηκε ιεηηνπξγία, θε) αίηεζε 

ηεο Καξθνχξ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 8425/3.4.2006, γηα απηνςία ηεο Δπηηξν-

πήο ηνπ Γήκνπ, θζη) εηζήγεζε ηεο «Δπηηξνπήο Γλσκνδφηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο Κ.Τ.Δ.» ηνπ Γήκνπ, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.208/ 13.7.2006 

απφθαζή ηνπ, φπνπ αλαγξάθνληαη «ππνηηζέκελεο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο» 

θ.α., θδ) θείκελν ηνπνζέηεζήο κνπ κε «Θέκα 208/13.7.2006 πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ιφγσ αιιαγήο επσλπκίαο 

ηεο Τπεξαγνξάο . . Καξθνχξ …», κε ηελ νπνία, δειψλσ φηη εγψ ΓΔΝ θιήζεθα 

σο κέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ έιεγρν, δεηψ λα ζβεζηεί ε ιέμε «ππνηηζέκε-

λεο», επηζεκαίλσ φηη ζηελ εηζήγεζε γίλεηαη ρξήζε επηιεγκέλσλ (θη ΟΥΗ ΟΛΧΝ 

ησλ) εγγξάθσλ ηνπ θαθέινπ, θαη ηέινο, νλνκάδσ ΚΑΣΑΗΥΤΝΖ, αιιηψο ΞΔ-

ΦΣΗΛΑ, έλαο θξαηηθφο ιεηηνπξγφο ηε κία θνξά λα θξίλεη φηη ΓΔΝ απνηειεί 

νπζηψδε ηξνπνπνίεζε θαη ηελ άιιε ην ΑΝΣΗΘΔΣΟ ΣΟΤ, θαη ηέινο φηη 

ςεθίδνπκε ΚΑΣΑ (δελ έρσ ηελ απφθαζε), θε) αίηεζε ηεο Καξθνχξ πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 19770/26.7.2006 γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ 

άξηνπ, θζ) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 10417/13.11.2006, πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 229034/14.11.06 γηα θαηαιιειφηεηα θαη/ηνο Καξθνχξ θιπ, ι) 

άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε αξ. 8425/27.9.2006 γηα ην Καξθνχξ, ια) 

θσηνηππία λ.2741/99 ΦΔΚ 199 Α/1999. 

Γ.- ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΑ θαη ΠΡΑΚΣΗΚΑ Γ.. + Γ: α) ηα απφ 29.12.2000, 

30.12.2000, 1.3.2001, 20.3.2001 πξαθηηθά, ην απφ 11.1.2001 θαηαζηαηηθφ = 

εηαηξηθφ, ηξία ΦΔΚ η.ΑΔ+ΔΠΔ γηα Καξθνχξ Μαξηλφπνπινο ΑΔ.   

   

ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΖΜΑ CHAMPION ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ, νδφο Θενκήηνξνο: 

α) αίηεζε ηεο 2.6.2004 ηνπ πιιφγνπ θαηνίθσλ Ακπειαθίσλ Αιίκνπ, 

πξνο ηελ Καξθνχξ-Μαξηλφπνπινο, κε παξαηεξήζεηο ε είζνδνο-έμνδνο νρεκά-

ησλ λα ΜΖΝ γίλεηαη απφ ηε θαθίσλ, αιιά ΜΟΝΟ απφ ηε Θενκήηνξνο (πξφ-

εδξνο Θεφδσξνο Βέζζεο, γξακκαηέαο Δηξήλε Κνλδχιε) κε θνηλνπνίεζε ζηηο 



δεκνηηθέο παξαηάμεηο, β) έγγξαθν Καξθνχξ-Μαξηλ. ηεο 7.6.2004, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 13647/7.6.2004 κε ζέκα: «πλέρηζε εξγαζηψλ θαη/ηνο CHAMPION – 

Mαξηλφπνπινο» κε ξπζκίζεηο πνπ ππφζρνληαη λα γίλνπλ, γ) εηζήγεζε Σ.Τ. ηεο 

21.7.2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 96/31.1.2005 απφθαζε κε ζέκα: «Γηφξζσ-

ζε ηεο κε αξ.220/2003 απφθαζεο Γ» ζρεηηθά κε ην ξέκα ηεο ΔΤΓΑΠ, φκνξν 

ηνπ θαη/ηνο, δ) εηζήγεζε Γ/λζεο Τγείαο κε αξ.πξ. 1284/Υ2/8.2.2005 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 2890/9.2.2005 γηα «θαηαιιειφηεηα θαη/ηνο Καξθνχξ-Μαξηλφ-

πνπινο ΑΔ, νδφο Θενκήηνξνο 53», ε) ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο 4.7.2009, Αιηκνο, 

Δγθαίληα ιεσθφξνπ Θενκήηνξνο. ------«Παξέκβαζε»: θ. 3 Απξ.1991, 29-30 

ΜαΗνπι.1996, 43-44 ΜαξΑπξ.1998, 46 ΗνπιΑπγ.1998, 47 επηΟθη.1998, 52-53 

ΗνπιΟθη.1999, 64 ΟθηΝνεκ.2001, 78 ΑπγΟθη. 2005. 

 

    Κεθάιαην δέθαην ηξίην 

Ρ Δ Μ Α   Π Η Κ Ρ Ο Γ Α Φ Ν Ζ  

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ – ΗΣΟΡΗΚΟ παξεκβάζεσλ 

Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο πεγάδεη απφ ηηο ππψξεηεο ηνπ Τκεηηνχ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Καξέα θαη εθηείλεηαη καδί κε ηνπο παξαπνηάκνπο ηνπ ζε πνιινχο 

Γήκνπο (Βχξσλα,Ζιηνχπνιεο,Αγίνπ Γεκεηξίνπ,Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη Αιίκνπ). 

Σν κήθνο ηεο θχξηαο δηαδξνκήο ηνπ είλαη 9.310 κέηξα, ε δε ιεθάλε απνξξνήο 

ηεο θαηαιακβάλεη έθηαζε 22,57 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. Δρεη ππθλή βιάζηεζε 

(πεχθα, επθάιππηνπο, ζάκλνπο, πηθξνδάθλεο, θαιακηέο θιπ) θη απνηειεί ζεκα-

ληηθφ βηφηνπν γηα ηα πνπιηά, αθνχ έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθνί πιεζπζκνί 

δηαθφξσλ εηδψλ απφ απηά. Ζ ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή θαη αηζζεηηθή αμία ηνπ 

ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο γηα φιν ην Λεθαλνπέδην Αηηηθήο έρεη αλαγλσξηζηεί θαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ.9173/1642/83 (ΦΔΚ. 181Γ/83) κε ηελ νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε σο «ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ».  

Σν 1994 εμαγγέιζεθε απφ ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ ε πεξηβαιινληηθή πξνζηα-

ζία θαη αλάδεημε ηνπ ξέκαηνο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αηηηθή SOS». 



Σν 1995 ζην ΤΠΔΥΧΓΔ απνθαζίζηεθε λα ζεζπηζηνχλ κέηξα «γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ξεκαηηάο Πηθξνδάθλεο» θαη άξρηζε «ε δηαδηθαζία 

ραξαθηεξηζκνχ ηεο σο «πξνζηαηεπφκελνπ θπζηθνχ ζρεκαηηζκνχ» ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 21 παξ.1 ηνπ λ.1650/1986 (ΦΔΚ 160Α), φπσο αλαθέξεη ε κε αξ. 

5881/1007/1995 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 99.Γ/27.2. 

1995), κε ηελ νπνία απαγνξεχεηαη γηα δχν ρξφληα «θάζε επέκβαζε θαη δξαζηε-

ξηφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο θπζηθήο ξνήο 

ησλ πδάησλ θαη ηεο κνξθήο ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ γεσθπζηθνχ αλάγιπθνπ θαηά 

κήθνο ηεο ξεκαηηάο». Με βάζε ηε κε αξ.51829/2425/7.6.1995 Τπ. Απφθαζε 

αλαηέζεθε ζην Δξγαζηήξην Δγγεηνβειηησηηθψλ Δξγσλ θαη Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ 

Πφξσλ ηνπ ΔΜΠ κε ππέχζπλν ηνλ θαζεγεηή Γ.Σζαθίξε, λα εθπνλήζεη εξεπλεηη-

θφ πξφγξακκα κε ζέκα «Πιαίζην Πεξηβαιινληηθήο Γηεπζέηεζεο Πνδνλίθηε θαη 

Πηθξνδάθλεο λνκνχ Αηηηθήο». Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηνπ πξφγξακκαηνο 

απηνχ, εθπνλήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δηδηθψλ Δξγσλ Αλαβάζκηζεο Πεξηνρψλ 

(ΓΔΔΑΠ) ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε (ΔΠΜ) «Γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο λ. Αηηηθήο θαη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο» κε ηελ νπνία πξνβιέπνληαη θαζαξηζκφο ηνπ ξέκαηνο, έξγα 

αηζζεηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο αλάπιαζεο ηεο παξαξεκάηηαο πεξηνρήο, θαη, 

λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηε δεκηνπξγία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ή  ζπκβαηφ-

ηεηα ηνπ γχξσ αζηηθνχ ρψξνπ κε ην ρεηκαξξηθφ ηνπίν.  ε εθηέιεζε ησλ απηψλ: 

Σν ΤΠΔΥΧΓΔ ην 1997 ζπλέηαμε   ζ ρ έ δ η ν   Π.Γ. «γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη αλάδεημε ηνπ ρεηκαξξηθνχ ξεχκαηνο Πηθξνδάθλεο Ν.Αηηηθήο» κε ην νπνίν 

νξίδνληαη:  «Με ην παξφλ Π.Γ. εηδηθφηεξα επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ηνπ ρεηκαξ-

ξηθνχ ξεχκαηνο σο θπζηθνχ ζρεκαηηζκνχ κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή θαη νηθνινγηθή 

αμία, δηφηη εθηφο ηεο πινχζηαο βιάζηεζεο πνπ  πεξηέρεη, ζπκβάιιεη ζηε 

δηαηήξεζε θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο απαξαίηεηεο ζηελ ήδε βεβαξπκέλε πεξηβαι-

ινληηθά αηκφζθαηξα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ. Δπί πιένλ έρεη κλεκεηαθφ ραξαθηήξα 

ζαλ ηζηνξηθή ελλνηνινγηθή νληφηεηα θαη πνιηηηζηηθή ζεκαζία δηφηη πξνζθέξεη 



ρψξνπο γηα ηελ αλαςπρή ηνπ θνηλνχ».  Με ην ίδην ζρέδην Π.Γ. θαζνξίδνληαη:  α.- 

Εψλε Α: Ζ πεξηνρή ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο «Πξνζηαηεπφκελνο θπζηθφο 

ζρεκαηηζκφο» , θαη, β.- Εψλε Β: Ζ πεξηνρή ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο «Πξνζηα-

ηεπφκελν αζηηθφ ηνπίν», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1650/1986 «γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 19 παξ.4 απηνχ. 

 Σν Π.Γ. απηφ  Γ Δ Ν   ΔΚΓΟΘΖΚΔ  νχηε  ΘΔΠΗΣΖΚΔ   Π Ο Σ Δ! 

 Α Ν Σ Η  ΓΗ  Α Τ Σ Ο, ην 1998, απνθαζίζηεθε ν ΔΓΚΗΒΧΣΗΜΟ ηνπ 

ξέκαηνο απφ ηελ ΔΤΓΑΠ, ε νπνία ζπλέηαμε θαη ζρεηηθέο κειέηεο: 

 1.- Με ηε κε αξ.61125(68965)/676/29.1.1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 

Τπ.ΠΔΥΧΓΔ--ΓΔΧΡΓΗΑ--ΔΓΓΑ, εγθξίζεθαλ «πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γηεπζέηεζε ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, 

κήθνπο πεξίπνπ 695 κέηξσλ απφ ηε Λεσθφξν Βνπιηαγκέλεο σο ηελ νδφ 

αξαληαπφξνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο Ννκνχ Αηηηθήο». 

 2.- Με ηε κε αξ.108211/9.6.1998 Κ.Τ.Α.  ησλ ίδησλ Τπνπξγψλ εγθξίζε-

θαλ «πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ «Γηεπζέηεζε 

ηκήκαηνο ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, κήθνπο πεξίπνπ 1770 κέηξσλ απφ ηε 

Λεσθφξν Βνπιηαγκέλεο έσο ηε Λεσθφξν Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ λνκνχ Αηηηθήο». 

 Καηά ησλ απνθάζεσλ απηψλ αζθήζεθε ε πην θάησ αίηεζε αθχξσζεο 

ζην ηΔ, ηεο νπνίαο δελ γλσξίδσ ην απνηέιεζκα, δειαδή εάλ ζπδεηήζεθε ή φρη, 

θαη αλ εθδφζεθε απφθαζε απνδνρήο ή απνξξηπηηθή.  

 Σαπηφρξνλα κε απηά, κεηά ηελ αλάιεςε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, κεηα-

μχ ησλ ζρεδίσλ ησλ Τπνπξγείσλ δηεθηλείην θαη απηφ ηεο θαηαζθεπήο Λεσθφξνπ 

Πηθξνδάθλεο, θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο, απφ ηελ Πνζεηδψλνο έσο ην Καξέα.Βι.: 

 Α.- Σελ πην πάλσ αίηεζε αθχξσζεο θαηά ησλ Κ.Τ.Α., κε ζπληάθηε ην 

ζπλάδειθν Γεκήηξε Μπειαληή. ην ηζηνξηθφ ηεο πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία. 



 Β.- α) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 96098/1307/21.3.1997, πξνο 

ηνπο Γήκνπο Π.Φαιήξνπ, Αιίκνπ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Ζιηνχπνιεο, κε αξ.πξ.5062/ 

7.4.1997 ηνπ Γήκνπ καο, κε ζπλεκκέλν ην ζρέδην ηνπ ΠΓ, β) απφθαζε ηεο 

Πνιενδ. Δπηηξ. Γ.Αιίκνπ ηεο 7.5.1997 κε ζέκα «ρέδην δηαηάγκαηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ ρεηκαξξηθνχ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο Ν.Αηηηθήο», κε 

ηελ νπνία δεηνχληαη νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο. Ζ απφθαζε απνηέιεζε εηζήγεζε 

θαη γηα ηε κε αξ. . . . ./ . . . . . .1997 απφθαζε ηνπ Γ. 

Γ.- α) εηζήγεζε ηεο 15.2.2002 ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ, πξνο ην Γ 

γηα ηελ απφθαζε 50/20.2.2002 (δελ ηελ έρσ), κε πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

εγθηβσηηζκνχ, β) αίηεζε ηεο 10.3.2001, ησλ πλνηθηαθψλ Δπηηξνπψλ Πξσην-

βνπιίαο, θαηνίθσλ Αιίκνπ, Π. Φαιήξνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ Ρέκαηνο Πηθξνδά-

θλεο, πξνο ην Γήκν καο κε αξ.πξ. 5727/12.3.2001, ζπλνδεπφκελε απφ εθαην-

ληάδεο ππνγξαθέο, κε ηελ νπνία δεηνχλ απφ ην Γήκν λα αληηηαρζεί ζηνλ εγθη-

βσηηζκφ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Γ.- ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΑ: α) ηνπνγξαθηθφ πνπ ζπλφδεπε ην ζρέδην ΠΓ, κε 

ραξαθηεξηζκνχο Εψλε Α, Εψλε Β, β)απφζπαζκα «Μ.Π.Δ. δηεπζέηεζεο ξέκαηνο 

Πηθξνδάθλεο. Σκήκα Αγίνπ Γεκεηξίνπ έσο εθβνιή» ησλ κειεηεηψλ «Κ. Εέξεο- 

Π. Αλησλαξφπνπινο θαη ία ΔΠΔ», γ) ηνπνγξαθηθά εθπνλεζέληα απφ ηελ πην 

πάλσ εηαηξία, Γεθέκβξηνο 1998, κε ηίηιν«Οξηζηηθή Μειέηε δηεπζέηεζεο ξέκαηνο 

Πηθξνδάθλεο, ηκήκα Αγίνπ Γεκεηξίνπ έσο Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο» θαη ππφηηηιν 

«Οξηδνληηνγξαθία έξγσλ», δ) ηνπνγξαθηθά ηεο ίδηαο εηαηξίαο, Ηνχιηνο 2001, κε 

ηίηιν«Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δηεπζέηεζεο ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο 

απφ εθβνιή έσο Αγίνπ Γεκεηξίνπ» θαη ππφηηηινπο Σππηθέο Γηαηνκέο, «Πξφηαζε 

Η», «Πξφηαζε ΗΗ», «Πξφηαζε ΗΗΗ», «Πξφηαζε 4α θαη 4β», θαη «Οξηδνληηνγξαθία 

έξγσλ, Πξνηεηλφκελε πξφηαζε 4β», ε) ράξηεο κε ηίηιν «Μειέηε Αλάπηπμεο 

Μεηξφ, ρέδην Μεηαθνξψλ ρξνληθφο νξίδνληαο 2020, Έξγα νδηθνχ δηθηχνπ», 

ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη αιιά θαη ζην ππφκλεκα αλαγξάθεηαη «Δλδηάκεζνο 

νδηθφο δαθηχιηνο «Β9: Λεσθφξνο Πηθξνδάθλεο απφ Πνζεηδψλνο κέρξη Καξέα». 



Δ.- ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ γη απηφ θαη άιιν: α) ΦΔΚ 281 Γ/23.3. 

1993, δεκνζηεχεηαη ε Τ.Α. 9173/1642/3.3.1993 κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζκφο σο 

δηαηεξεηένπ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο ξεκάησλ, ρεηκάξξσλ θαη ξπαθίσλ 

ηνπ Ν.Αηηηθήο», β) ΦΔΚ 99 Γ/27.2.1995, δεκνζηεχεηαη ΚΤΑ κε αξ.5881/1007/ 

14.2.1995 κε ηίηιν «Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ξεκαηηάο Πηθξνδάθλεο», γ) 

ΦΔΚ 659 Γ/6.9.1995 δεκνζηεχεηαη ΠΓ. ηεο 9.8.1995 κε ηίηιν «Υαξαθηεξηζκφο 

ηνπ ρεηκαξξηθνχ ξέκαηνο Πεληέιεο- Υαιαλδξίνπ, σο πξνζηαηεπφκελνπ ηνπίνπ, 

θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ θη δσλψλ πξνζηαζίαο απηνχ, επηβνιή φξσλ, απαγνξεχ-

ζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ εληφο απηψλ», δ) ρξσκαηηζηφ δηαθεκηζηηθφ θπιιάδηνηνπ 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή Αλάδεημε θαη Πξνζηαζία ησλ ξεκάησλ 

ζηελ πφιε-  Ζ πεξίπησζε ηνπ πδαηνξεχκαηνο Πεληέιεο – Υαιαλδξίνπ». 

Σ.- ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ ηκεκάησλ ηεο φρζεο: α) έγγξαθν ηεο Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 1440/26.3.2002 κε ηίηιν «Πσιεηήξην Νν.17, Ο 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ . .  απνθαζίδνπκε, εθπνηνχκε απεπζείαο θαη ρσξίο 

δεκνπξαζία . . . .», θαη κε ζέκα: «Απ επζείαο εθπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ θηήκαηνο 

κε ΑΒΚ 145 Π Πεηξαηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.2 ηνπ απφ 

11/12 Ννεκβξίνπ 1929 Γ/ηνο», κε ην νπνίν εθπνηήζεθαλ εθηάζεηο ησλ νρζψλ ζε 

ηδηψηεο,  θαη κε ζεκείσζε κεηαγξαθήο ζην Τπ. Παι.Φαιήξνπ ζηνλ η. 437 κε αξ. 

44, β) άδεηα νηθνδνκήο κε αξ.0468/2.6.2002 κε ηίηιν «Γχν λέα θηίξηα θαηνηθηψλ 

6 νξφθσλ ζε pilotis κε ππφγεην θαη δψκα απφ ηε «Ε. θπιάθεο θαη ία Δ.Δ.». 

Ε.- ΝΟΜΟΗ ΥΔΣΗΚΟΗ: α) Ν. 880/1979 απφ Σξαπ.Ννκ.Πιεξ., β) ΤΑ κε 

αξ. 3046/304/3.2.1989, γ) ζειίδα απφ ην Δλεκεξ.Γειηίνπ ΣΔΔ, 25.2.2002 κε 

άξζξν γηα ηε «Γηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέ-

καηα», δ) ΦΔΚ 91Α/25.4.2002 λ. 3010 κε ηίηιν «Δλαξκφληζε ηνπ λ. 1650/1986 

κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 ΔΔ, δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε) εθηχπσζε απφ ην ΝνΒ ηνπ 

λ. 3010/2002 κε ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζή ηνπ θαη ηα άξζξα ηνπ. 

Ζ.-ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: H1= γηα ηε Πηθξνδάθλε: α) απνθάζεηο ηΔ 1242/2008,  

3849/2006, 516/2005, 1126/2004, θαη 1915/2017 πνπ έθξηλε παξάλνκε ηε 



ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ-ΔΓΚΗΒΧΣΗΜΟ ησλ πξαλψλ θαη ηεο φρζεο, κε βάζε κειέηε ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, β) Γηνηθ.Δθεη. Πεηξαηά 1675/2006 θαηά άδεηαο νηθνδνκήο, 

θαη, H2= γεληθά: α) Δθεηείνπ Αζελψλ 231/2004 θαη ηΔ 319/2002.   

Θ.- ΔΚΓΟΔΗ-ΦΤΛΛΑΓΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΧΝ: α) δίπηπρν κε ηίηιν «Θ΄ 

αθήζεηο λα γίλεη ηζηκέλην; ρη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ξεκαηηάο ηεο Πηθξνδάθλεο» 

β) πλνηθηαθέο Δπηηξνπέο Πξσηνβνπιίαο θαηνίθσλ Π. Φαιήξνπ-Αιίκνπ γηα ηε 

δηάζσζε ηνπ ξέκαηνο …», ηεο 12.2.2001, πξνο ην Γήκαξρν θαη Γ Π. Φαιήξνπ 

γ) Οκφθσλν ςήθηζκα ηνπ Γ Παιαηνχ Φαιήξνπ ηεο 21.2.2001 «εθθξάδεη ηε 

ξηδηθή δηαθσλία ηνπ θαη απαηηεί άκεζε δηαθνπή ησλ πξνσζνχκελσλ έξγσλ, ηα 

νπνία ΠΑΡΟΛΟ πνπ ΓΗΝΟΝΣΑΗ Δ ΑΛΛΟΤ ΓΖΜΟΤ έρνπλ άκεζεο ηδηαίηεξα 

θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο θαη δεκηνπξγνχλ κε αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο ζην 

δηθφ καο Γήκν, Απαηηεί λα ΠΑΡΑΜΔΗΝΔΗ ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο ζπλνιηθά 

ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή, φπσο πξνέβιεπαλ ηα αξρηθά ζρέδηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ην Γήκν καο» θαη κε απφθαζε «λα πξνζθχγεη ζην ηΔ, ελάληηα ζηα πξνσ-

ζνχκελα έξγα θαη λα νξγαλψζεη αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο», δ) δειηίν ηχπνπ 

ηεο πλη.Δπ. γηα ηε δηάζσζε ηεο Παξαιίαο θαη ηεο Δπ. γηα ηε δηάζσζε ηνπ ξέ-

καηνο ηεο Πηθξνδάθλεο, ηεο 27.2.2001, κε ηίηιν «ΣΟ Γ Π. Φαιήξνπ ΟΜΟΦΧ-

ΝΑ ΑΝΣΗΘΔΣΟ ζηελ ηζηκεληνπνίεζε ηνπ ξέκαηνο ηεο Πηθξνδάθλεο», ε) θαηαγ-

γειία ηεο 26.6.2001 ηεο Γηαδεκ.Πξση.Καηνίθσλ Π.Φαι.,Αιίκνπ, Αγ.Γεκεηξίνπ, 

Ζιηνχπνιεο γηα ηε δηάζσζε ηνπ ξεκ. Πηθξνδάθλεο, κε ηίηιν «Σν Δπξσπατθφ 

Κέληξν απνθαηάζηαζεο πνηακψλ εθκπέκπεη SOS γηα ην ξέκα ηεο Πηθξνδά-

θλεο», ζη) αλαθνίλσζε 24.10.2001 ησλ Δπηηξνπψλ Καηνίθσλ ησλ πην πάλσ 

δήκσλ, κε ηίηιν «Ρέκα Πηθξνδάθλεο, Οη αγψλεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

θέξλνπλ απνηειέζκαηα» αλαθεξφκελν ζηελ έθδνζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο πνπ 

εμέδσζε ηε 16.10.2001 ην ηΔ, δ) πξφζθιεζε ζε αλνηρηή ζπδήηεζε-ελεκέξσζε 

γηα ηελ 31.10.2001 ζηελ Ζιηνχπνιε γηα ην ξέκα, ε) αλαθνίλσζε ηεο 31.10.2001 

ηεο Παξέκβαζεο Γεκνηψλ Ζιηνχπνιεο κε ηίηιν «Ρέκα Πηθξνδάθλεο – ρη ζηελ 

απζαηξεζία ησλ θξαηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Ζιηνχπνιεο», κε 

ζεκεηψζεηο κνπ ζηελ ηειεπηαία ζειίδα (π.ρ. φηη γηα λα εθαξκνζηεί λ. 1650/86 

απαηηνχληαη 13 ή 18 Π.Γ., 10 Πξ.Τπ.πκβνπιίνπ, 38 ή 40 Τπ. Απνθάζεηο θιπ), 



σο κλεκφλην γηα πξνθνξηθή παξέκβαζή κνπ, ζ) δειηίν ηχπνπ ηεο 9.3.2002 θαη 

11.3.2002 ηεο Γηαδεκνηηθήο Πξσηνβνπι. θαηνίθσλ ησλ πην πάλσ δήκσλ, κε 

ηίηιν «Απαηειφ ζρέδην λφκνπ («κατκνχ») γηα ηελ νξηνζέηεζε πξνζηαζία ησλ 

ξεκάησλ, η) δειηίν ηχπνπ ηεο ίδηαο δηαδεκνηηθήο πξσηνβνπιίαο, ηεο 19.3.2002 

«ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ζηε Βνπιή ηελ 20.3.2002 γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ – αθνξά ηηο πιεκκχξεο», ηα) αλαθνίλσζε ηεο 

19.3.2002 ηεο Παξέκβαζεο Γεκνηψλ Ζιηνχπνιεο, κε ηίηιν «ρη ζηε θαηάξγεζε 

ηεο ζπλνιηθήο πξνζηαζίαο ησλ ξεκάησλ», ηβ) δειηίν ηχπνπ ηεο 20.3.2002 

πλεξγαδνκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη δεκνηηθψλ θηλήζεσλ, κε 

ηίηιν «Ννκνζρέδην- Δλαξκφληζε ηνπ λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 ΔΔ θαη 

96/61 ΔΔ –δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα», 

ηγ)δειηίν ηχπνπ ηεο 20.3.2002 ηνπ ζπιιφγνπ Παξέκβαζε Πνιηηψλ Ακαξνπζίνπ» 

κε ηίηιν «Ζ ηξνπνινγία γηα ην ρσξηφ ηχπνπ», ηδ) αλαθνίλσζε ηνπ ίδηνπ ζπιιφ-

γνπ, κε ηίηιν ην Ρέκα απθνχο, ηε) αλαθνίλσζε ηεο 6.2.2005 ηεο Γηαδεκνηηθήο 

Πξσηνβνπιίαο θαηνίθσλ ησλ πην πάλσ δήκσλ, γηα ελέξγεηεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

ηζη) έγγξαθν ηεο 9.5.2005 κε αξ.πξ. 05/311 ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο 

Δηαηξίαο, πξνο ηεο Γηαδεκνηηθή Πξσηνβνπιία θιπ, ζρεηηθά κε ηελ Πηθξνδάθλε, 

ηδ) αλαθνίλσζε ηεο πλνηθηαθήο Δπηηξνπήο Ζιηνχπνιεο, ρ.ρ. κε ηίηιν «Σα ζρέ-

δηα θαη νη λφκνη ηεο αγνξάο, ζέινπλ ην ζάλαην ηεο Ρεκαηηάο, ηε) αλαθνίλσζε ρ.ρ. 

ηεο ζπιινγηθφηεηαο Διεπζεξηαθφ ζηέθη Πηθξνδάθλε, κε ηίηιν «ηα ρξφληα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, αλάπιαζε ζεκαίλεη ηζηκέλην», ηζ) θείκελν κε ηίηιν «Ηζρχνπ-

ζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ξεκάησλ» θαη λνκνινγία ηΔ.  

Η.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Σνπηθή Δπηθνηλσλία, Μάξηηνο 1998  Πηθξή γεχζε απφ 

ην ξέκα Πηθξνδάθλεο, ηνπ Ματνπ 1998 Ζ πηθξή ηζηνξία ηνπ ξέκαηνο ηεο Πηθξν-

δάθλεο, ΣΑ ΝΔΑ 27.6.1998 Αιιάδεη φςε ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο, ηεο 4.9.99 

Πην αλζξψπηλν ην πεξηβάιινλ, ηεο 30.10.1999 αζε ε Πηθξνδάθλε, Ζ ΑΤΓΖ 

4.4.1999 Κάιιην αξγά παξά πνηέ …, ηεο 18.6.2000 Μέζσ ΔΤΓΑΠ – Σζηκέλην 

απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο, ηεο 27.8.2008 Αζπίδα πξνζηα-

ζίαο απφ ην ηΔ γηα ην ξέκα Πηθξ/θλεο, ΣΟ ΒΖΜΑ 18.6.00 Οηθνινγηθφ έγθιεκα 

ζηελ Ζιηνχπνιε, Ζ ΔΠΟΥΖ 18.6.2000 Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο εθπέκπεη 



SOS, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 22.11.2000 Γηα ην έξγν Πηθξνδάθλεο-χκθσλν ην Ννκαξ-

ρηαθφ πκβνχιην, ηεο 2.11.01 Αλαθνίλσζε ηεο πληνλ. Δπ.Φνξέσλ Ζιηνχπνιεο 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλάπιαζεο ηνπ ξέκαηνο Πηθξνδάθλεο, ηεο 14. 

5.2002 Ζ Βάζσ επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηα πδαηνξέκαηα, ηεο 10.2.2007 

(δήκνη) Τπνβάιινπλ θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ην ξέκα Πεληέιεο-Υαιαλ-

δξίνπ, ηεο 27.3.07 Έηζη πξνζηαηεχεηαη ην ξέκα Πηθξνδάθλεο, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 

Απξίιηνο 2001, Μελπηήξηα αλαθνξά, ΣΟ ΠΟΝΣΗΚΗ 23.9.04 Ρέκα Πηθξνδάθλεο, 

Να πσο γίλνληαη νη επηδξνκέο ζηα ξέκαηα, Μεηά ηηο κπνπιληφδεο ηνπ θξάηνπο, 

νη εξγνιάβνη, ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο 1.10.11 Αιηκνο, Δγθξίλεη ν δήκνο ηε κειέηε 

ηεο Πηθξνδάθλεο, ηεο 17.10.2015 Δπηβαξχλεηαη παξάινγα ην ξέκα ηεο Πηθξν-

δάθλεο,ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ ρ.ρ. Πξνηάζεηο γηα ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθ-

λεο (αλαθέξεηαη ζε επηζηνιή ζπιινγηθνηήησλ ζην Γ Π. Φαιήξνπ, βιέπεηε πην 

πάλσ), Ννεκβξίνπ 2008, Σν ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο απαζρνιεί ηε Βνπιή. 

Δξψηεζε Απνζη. Καθιακάλε, ΓΖΜΟΣΖ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ Μάξηηνο 2007 

Σν ηΔ ζηακάηεζε ηα έξγα ηεο Ννκαξρίαο ζην Π. Φάιεξν, Φξέλν ζην κπεηφλ 

ηεο Πηθξνδάθλεο, NOTOS PRESS, Φεβξνπάξηνο 2007, εξψηεζε Κπξηάθνπ 

Μεηζνηάθε, πξνο Γ. νπθιηά, Δξψηεζε γηα ηελ Πηθξνδάθλε. 

 

   Κεθάιαην δέθαην ηέηαξην 

 Ν Α  Σ Ο Τ θιεξνλφκνη-  ΚΑΣΑΠΑΣΖΔΗ-ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΗ 

 Δπηζήκαλζε: Σν ζέκα ησλ αθηλήησλ ησλ «θιεξνλφκσλ Νάζηνπ» απα-

ζρνινχζε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Οη δήκαξρνη 

Ζιηνχπνιεο Γεκήηξηνο Κηληήο, θη Αξγπξνχπνιεο Γεκήηξηνο Δπζηαζηάδεο, είραλ 

«θαηαιάβεη» θαη «αμηνπνηήζεη» ζηνπο Γήκνπο ηνπο, πνιιά αθίλεηα, σο ρψξνπο 

πξαζίλνπ, παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθά θέληξα θιπ, ηα νπνία νη «θιεξνλφκνη» 

ηζρπξίδνληαλ φηη ηνπο αλήθαλ θαηά θπξηφηεηα, αθνχ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο 

εθηάζεηο ηνπ «Κηήκαηνο Καξξάο» ή «Νάζηνπ». Πξηλ ην ηέινο ησλ 1970 άξρηζε 

δηθαζηηθφο αγψλαο κε ηελ άζθεζε αλαγλσξηζηηθήο αγσγήο απφ ηνπο Ναζηαίνπο 

θαηά ησλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Γήκνπ Ζιηνχπνιεο, Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο θαη 



άιισλ. Σαπηφρξνλα γίλνληαλ θαη πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ 

λα ππεξαζπηζηνχλ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηνλ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ. Ο δηθαζηηθφο αγψλαο απηφο, ηειείσζε (;;) θαη νιν-

θιεξψζεθε (;;) κε ηελ έθδνζε ηεο κε αξ. 257/2016 ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ 

Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηελ νπνία απνξξίθηεθαλ νη αλαγλσξηζηηθέο αγσγέο 

ηνπο. Σεο απφθαζεο απηήο, αλ θαη δελ ήκνπλ δηθεγφξνο δηάδηθνπ, θαηάθεξα θαη 

έιαβα λφκηκα αληίγξαθν ην νπνίν θαηαζέησ. ηηο ηζηνξηθέο βάζεηο ησλ αγσγψλ, 

ηζηνξείηαη (πάληα θαηά ηηο απφςεηο/ζέαζε ησλ ελαγφλησλ Ναζηαίσλ) ν ηξφπνο 

απφθηεζεο θπξηφηεηαο απφ απηνχο, ΔΝΧ ζην ζθεπηηθφ ηεο εθεηεηαθήο 

απφθαζεο αλαιχεηαη κε θξηηηθή ζθέςε ην ηζρχζαλ, απφ ην 1830 έσο ζήκεξα, 

ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν απνξξίθηεθαλ νη αγσγέο ηνπο 

αλαγλψξηζεο θπξηφηεηαο. Γελ γλσξίδσ, δελ πεξηήιζε ζε γλψζε κνπ πιεξνθν-

ξία,νχηε κπνξψ λα ειέγμσ εάλ αζθήζεθε αίηεζε αλαίξεζεο θαη απηήο ζηνλ Α.Π.  

 ην Γήκν καο, ζηελ πεξηνρή ηεο νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ, απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980, είραλ παξαρσξεζεί απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην – ΚΔΓ (=Κηεκαηηθή 

Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ) νξηζκέλα ζεκαληηθά αθίλεηα ηα νπνία ν Γήκνο ήζειε, ή 

είρε αξρίζεη λα αμηνπνηεί σο ρψξνπο πξαζίλνπ θιπ. Οη Ναζηαίνη άζθεζαλ θαη 

εκάο ΚΤΡΗΧ αγσγέο ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ γηα ηε ρξήζε ησλ αθηλήησλ πνπ καο 

είραλ παξαρσξεζεί, κε βάζε ηελ εηθαδφκελε απφ απηνχο κηζζσηηθή αμία ηνπο. 

Ζ ζπδήηεζε ησλ αγσγψλ απηψλ, αλαβιήζεθε, κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο θχξηαο 

ππφζεζεο, πνπ αθνξνχζε ηηο αγσγέο αλαγλψξηζεο θπξηφηεηαο. Μεηά ηελ 

έθδνζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο (θαη ππφ ηελ αίξεζε/επηθχιαμε φηη απηή, ΓΔΝ 

ζα εμαθαληζηεί κε αλαίξεζε), δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλερηζηεί ε δηαδη-

θαζία. Καη ζηηο αγσγέο απηέο, παξαηίζεηαη φιν ην ηζηνξηθφ ηνπ «Κηήκαηνο Καξ-

ξάο» (πάληα απφ ηελ άπνςε/ζέαζε ησλ ελαγφλησλ), ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ 

γηα ηελ απηνγλσζία ησλ πνιηηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ καο. 

 Σα έγγξαθα ηα νπνία θαηαζέησ πεξηήιζαλ ζε γλψζε κνπ, απφ πνιιέο 

έξεπλεο πνπ έθαλα ζε Τπνπξγεία ή κε αθνξκή ειέγρνπο ηίηισλ αθηλήησλ (σο 

δηθεγφξνο, κε βάζε ηα έγγξαθα πνπ κνπ έθεξλαλ ή αλαδεηνχζα) αιιά θαη απφ 



ηηο ζπδεηήζεηο δηαθφξσλ ζεκάησλ ζην Γ.., θαη ηηο αλαδεηήζεηο κνπ ζηνπο 

θαθέινπο. Πξνθαλψο ππάξρνπλ θη άιια, ηα νπνία ιαλζάλνπλ ηεο γλψζεο κνπ.   

  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 1539/1938 

 α) Γλσκνδφηεζε αξ. 36/7.6.1984 ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκν-

ζίσλ Κηεκάησλ, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη νη θαηαπαηήζεηο ησλ Ναζηαίσλ, 

θη αθίλεηαη «έλα παξάζπξν» σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ηεο έθηαζεο ηνπ Κηήκαηνο 

Καξξάο. Σν Γεκφζην, κεηά απφ απηή, εμέδσζε ηε κε αξ. Γ.2866/944/18.7.1984 

απφθαζε (ηελ νπνία επηπρψο ακέζσο κεηά, αλαθάιεζε, βι.πην θάησ  -- δελ ηελ 

είρακε ζην Γήκν),  β) αίηεζε ησλ θιεξνλφκσλ Νάζηνπ, ηεο …. Απξηιίνπ 1991, 

θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, Γήκσλ Ζιηνχπνιεο, Αξγπξνχπνιεο θαη Αιίκνπ 

(κε αξ.πξ.5792/15. 5.1991), πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί απηφ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή ηνπ άξζξνπ 10, είλαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ γηα ηνλ θαζέλα, πνπ δηεθδηθεί 

δηθαηψκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, δηφηη ρσξίο απηήλ, ε 

αγσγή πνπ ζα αζθήζεη, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε (βι. Κηήκα Σξάρσλεο). 

 Καηαζέησ επίζεο ηελ, άζρεηε κε ηα Ναζηέτθα, αιιά ζρεηηθή κε ην ζέκα, 

Γλσκνδφηεζε αξ. 23/ 28.5.1987 θαη 18.6.1987, ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γεκνζίσλ Κηεκάησλ γηα ηνπο θιεξνλφκνπο θηήκαηνο ΒΔΗΚΟΤ, ζηε ζέζε Οκνξ-

θνθθιεζηά Νέαο Ησλίαο, απνξξίπηεηαη θπξηφηεηά ηνπο, αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα 

θπξηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ,πξνηείλεηαη θήξπμε σο δεκνζίσλ θηεκάησλ. 

    Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Ζ    Γ Η Α Γ Η Κ Α  Η Α      

 α) απφθαζε κε αξ.πξ. Γ.3950/1246/19.9.1984 κε ζέκα «Αλάθιεζε ηεο 

ππ αξ. Γ.2866/944/18.7.1984 απνθάζεσο θαη απνδνρή ηεο 36/7.6.1984 γλσκν-

δφηεζεο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκνζίσλ Κηεκάησλ», κε ηελ νπνία 

απνδέρεηαη ελ κέξεη ηελ 36/1984 γλσκνδφηεζε (=ηελ πξψηε παξάγξαθν) φηη ηα 

επίδηθα αθίλεηα έρνπλ θαηαπαηεζεί, ΓΔΝ απνδέρεηαη ηε 2ε παξάγξαθν γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νξίσλ ηνπ Κηήκαηνο, δηφηη κε βάζε ηα ρνηδέηηα πνπ επηθαινχληαη 

νη Ναζηαίνη, νη εθηάζεηο ήηαλ 320 ζηξέκκαηα, θαη απηνί είραλ πνπιήζεη 5.000 

ζηξέκκαηα, θαη, ηέινο, δηαηάζζεηαη ε Οηθνλνκηθή Δθνξία Γεκνζίσλ Κηεκάησλ 



γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αθηλήησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ απηή, β) ζρέδην 

ηεο πην πάλσ απφθαζεο, κε ππνγξαθή ηνπ πθππνπξγνχ Γεκνζζέλε Γεκνζζε-

λφπνπινπ, αιιά ρσξίο αξ.πξ. (πξνθαλψο ην έθεξε ν δήκαξρνο Β.Ξ.Γ.), γ) 

έγγξαθν ηεο ΚΔΓ κε αξ.πξ. 5353/4689/Φ. 312264/2.7.1985, πξνο ηνλ ΟΑΔΓ κε 

αξ.πξ. 74134/9.7.1985 κε ηελ νπνία παξαρσξείηαη ζε απηφλ νηθφπεδν γηα ηελ 

αλέγεξζε Κέληξνπ Δκπνξηθψλ θαη Βηνηερληθψλ Δηδηθνηήησλ (= έρεη αλεγεξζεί 

ζηε Λ.Βνπιηαγκέλεο/Γνχλαξε/Κνπκνπλδνχξνπ, θαη νλνκάδεηαη απφ ηνπο πνιί-

ηεο «ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ», κε ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ ΟΑΔΓ κε αξ. 

πξ. 92579/18.6.1985 πξνο ηελ ΚΔΓ (βι. θαθέινπο πιιφγνπ Εσνδ.Πεγήο θαη 

Κίλεζε Πνιηηψλ-Αλδξέα Καλειιφπνπινπ), δ) έγγξαθν ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκ-

βνπιίνπ ηεο Ννκαξρίαο Αηηηθήο κε αξ.πξ. 386/1.11.1985, (θαη) πξνο ην Γήκν, 

κε αξ.πξ. 12507/25.11.1985 κε έγθξηζε παξαρψξεζεο δεκνζίνπ αθηλήηνπ γηα 

δεκηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ, γπκλαζηεξίσλ, αιζψλ θιπ, ε) απφθαζε Γ.. κε 

αξηζ. 11/ 27.1.1986 γηα ηελ αθξηβή ρξήζε ησλ δεηνπκέλσλ γηα παξαρψξεζε 

αθηλήησλ, ζη) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 41731/4605/10.9.1986 πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. δπζαλάγλσζην, κε ζέκα «ραξαθηεξηζκφο ρψξσλ ζηε κειέηε 

αλαζεψξεζεο», δ) ηειεθσλνχκελν ηειεγξάθεκα ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 8090/ 

13.8.1987 ζηελ ΚΔΓ κε ην νπνίν δεηείηαη άδεηα εξγαζηψλ, ε) έγγξαθν ΚΔΓ κε 

αξ.πξ.7025/ 1306/29.10.1987 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11213/10.11.1987 γηα ηε 

ρξήζε θιπ, ζ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 12088/7.12.1987 πξνο ηελ ΚΔΓ κε ην 

νπνίν δεηείηαη ε επίζπεπζε ηεο παξαρψξεζεο θιπ, η) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ. πξ. 

528/ ρ.ρ. πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7715/14.7.1988, επηηξέπνπλ ηηο εξγαζίεο, ηα) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 8862/31.8.1988 πξνο ηνλ Τθππνπξγφ Τγείαο+ Πξφ-

λνηαο, γηα επίδεημε ελδηαθέξνληνο γηα αλέγεξζε Κέληξνπ Τγείαο θαη Παηδηθνχ 

ηαζκνχ, ηβ) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ. 7768/5487/Φ.31.3147/24.11.88 πξνο ην 

Γήκν κε αξ. πξ.12540/6.12.1988 γηα παξαρψξεζε ρξήζεο θιπ, ηγ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ.2974/22.3.1989 πξνο ην Ννκάξρε Πεηξαηά κε ζέκα «Αλέγεξζε 

θηηξίνπ Πνιπθέληξνπ», ηδ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 4630/10.5. 1989 πξνο ηελ 

ΚΔΓ, γηα επίζπεπζε παξαρσξήζεσλ, ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. πξ. 5315/29.5. 

1989 πξνο ηελ ΚΔΓ κε ελεκέξσζε γηα θαηάιεςε δεκνζίνπ θηήκαηνο, ηζη) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 867/29.1.1990, πξνο ηελ ΚΔΓ γηα ηελ αλέγεξζε 



θηηξίνπ ζην Β‘ ΚΑΠΖ Αιίκνπ, ηδ) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ. 994/751/ Φ.311749/ 

12.2.1990 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 1673/16.2.1990 γηα παξαρψξεζε δεκνζίνπ 

θηήκαηνο, ηε) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ. 3957/3138/Φ. 313147/5.6.1990 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 6481/20.6.1990 γηα παξαρψξεζε ρξήζεο, θαη απφθαζε, ηζ) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6799/27.6.1990 πξνο ΚΔΓ γηα παξαρψξεζε θιπ, θ) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 2491/27.2.1991 πξνο ΚΔΓ γηα παξαρψξεζε, θα) 

έγγξαθν Γήκνπ Ζιηνχπνιεο κε αξ.πξ. 7003/18.4.1991 πξνο πνιινχο θαη Γήκν 

κε αξ.πξ.4842/23.4. 1991 κε απνζηνιή ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο ιφγσ θίλε-

ζεο δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Θεξηλνχ Γεκνηηθνχ Κηλεκαηνγξά-

θνπ θαη δηαγξαθψλ θηεκάησλ, θβ) έγγξαθν ησλ Γήκσλ Ζιηνχπνιεο, Αξγπξνχ-

πνιεο, Αιίκνπ κε αξ.πξ. 6527/4.6.1991 κε ηίηιν «Δλέξγεηεο θαηαπαηεηψλ 

δεκφζηαο γεο», θγ) έγγξαθν Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε αξ.πξ. 

26632/108543Υ/4.6.1991 πξνο ηνπο Γήκνπο Ζιηνππ-Αξγπξ-Αιίκνπ κε αξ.πξ. 

7261/19.6.91 γηα δηαβίβαζε πξνεγνχκελεο αλαθνξάο, θδ) έγγξαθν ηεο Ννκαξ-

ρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ.10976/ 21.5.1992 πξνο ηνπο ΟΣΑ Ννκαξρίαο = θαη Αιηκν 

κε αξ.πξ.6400/25.6.1992 γηα ηε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο δεκνζίσλ θηεκάησλ, 

κε ζπλεκκέλα α) έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζση. κε αξ.πξ. 32842/15.1.1992, θαη, β) 

απφζπαζκα πξαθηηθψλ ηεο ΚΔΓ ηεο 13.2.1991, θε) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ.πξ. 

8021/1249/13.8.1992 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 8478/1.9.92 κε ζέκα απνζηνιή 

εγγξάθνπ, ην νπνίν ζπλάπηεηαη, θζη) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6814/18;.7.92 

πξνο Βίθησξα Ακπαθνχκθηλ Πξφεδξν ΚΔΓ κε παξάπνλα γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, 

θδ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 3897/23.8.1994 πξνο 

Γήκνπο Ζιηνχπ-Αξγπξ-Αιίκνπ κε αξ.πξ. 11008/30.8.1994 γηα ηελ «ππφζεζε 

θιεξνλφκσλ Νάζηνπ», θε) έγγξαθν Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ.1095817/ 

5525/Α0010/23.8.1994 πξνο πνιινχο θαη Γήκν κε αξ.πξ. 11321/6.9.1994 γηα 

απνζηνιή ηεο απφ 15.6.1994 δηακαξηπξίαο δεκάξρσλ Ζι-Αξγ-Αι., θζ)  έγγξα-

θν Γήκνπ κε αξ.πξ.14011/18.10.1995 πξνο ηνλ Πξφεδξν ΚΔΓ κε παξάπνλα 

γηα θαζπζηεξήζεηο, ι) έγγξαθν ΚΔΓ κε αξ. πξ.8136/6917/31.3147/3.11.1995 

πξνο Κηεκαηηθή Τπεξ.Πεηξαηά θαη θνηλνπ. Γήκν κε αξ.πξ. 16425/23.11.1995  

γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηεθδίθεζε ια) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

7149/22.5.1996 πξνο ηνλ πξφεδξν ΚΔΓ, κε παξάπνλα γηα ηε κε εμέιημε, ιβ) 



έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.15841/27.11.1996 πξνο πξφεδξν ΚΔΓ κε δηακαξηπ-

ξία θαηνίθσλ, ιγ) απφθαζε 165/18.12.1985 ηεο ΚΔΓ γηα παξαρψξεζε αθηλή-

ησλ, ιδ) ΚΔΓ κία θαηάζηαζε (κε ηελ έλδεημε «θ. Θσκφπνπιν 10.1.1997») θαη 

ηξία θχιια θηεκαηνγξαθήζεσλ αθηλήησλ, ιε) ηξία θχιια κε θσηνηππία απφ 

ηνπνγξαθηθφ ηνπ Γήκνπ, κε επηζήκαλζε ησλ πξνο παξαρψξεζε αθηλήησλ, 

ιζη) αλαθνίλσζε ηεο ΚΗΝΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ θιπ, κε ηηο απφςεηο ηεο γηα ην ζέκα 

θαη επηζήκαλζε ζε ηνπνγξαθηθφ ησλ αθηλήησλ. Δπίζεο απφθαζε (θχιιν κε 

ηνπνγξαθηθφ) Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ ηεο 6.4.1965 κε αξ. 588/1965 ζρεηηθή κε 

απνδεκίσζε, ζηελ νπνία είλαη ζεκεησκέλν κε ηε γξαθή (εθηηκψ φηη δελ ιαζεχσ) 

ηνπ Β.Ξ.Γ. «θ. Σζαξνχραο, ππφζεζε Νάζηνπ». 

 Α   Γ   Χ   Γ   Δ     θιεξνλφκσλ Νάζηνπ θαηά ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ 

 α) απφζπαζκα αγσγήο 12.10.1987 Μαξίαο Μάινβηηο-Νάζηνπ, κε αξ. 

θαηαζ. 7686/1987, θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, β) αγσγή 86 ζειίδσλ, κε αξ. 

θαη. 8194/1997,κε αξ.πξ. Γήκνπ 17345/30.12.1996, θαη, απφθαζε 6876/2002 

Πνιπκεινχο Πξση. Αζ. κε ηελ νπνία απνξξίπηεη θιήζε θαη εκκέλεη ζε αλαβνιή 

έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο θχξηαο αγσγήο, γ) αγσγή ηεο 16.9.1997 

θαηά Διιελ.Γεκνζίνπ θαη ΠΑΚΟΔ, δ) απφθαζε 7480/2002 Πνιπκ.Πξ.Αζ. κε 

ηελ νπνία ΑΚΤΡΧΝΟΝΣΑΗ ηα . . . . (αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί) …  πξσηφθνιια 

θαηάιεςεο πνπ εμέδσζε ν Οηθνλ. Έθνξνο Γεκνζίσλ Κηεκάησλ Αζελψλ, ε) 

Κιήζε ηεο 6.11.2003 γηα επαλαθνξά ζε ζπδήηεζε αγσγήο θαηά Διιελ. Γεκν-

ζίνπ, Γήκνπ (κε αξ.πξ.26131/27.11.2003), Αι.Αινχθνπ θαη Κ. Μαληδνπξάλε 

(σο ζπλελαγνκέλσλ πξνο απνδεκίσζε), ζη) αγσγή ηεο 26.10.2003 θαηά ησλ 

πην πάλσ, δ) αγσγή «δηεθδηθεηηθή θπξηφηεηαο αθηλήησλ» ηεο 18.8.2006 θαηά 

πνιιψλ θαη ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 21389/23.8. 2006, ε) αγσγή «δηεθδηθεηηθή- 

απνδεκησηηθή» ηεο 18.9.2006 θαηά ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 24662/26.9.2006. 

 Γχν ρεηξφγξαθεο απφ εκέλα ζειίδεο κε παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα κνπ γηα 

ηε κε ζηνηρείν «β» αγσγή, φζνλ αθνξά ηελ εθθξεκνδηθία (πνπ νκνινγνχλ νη 

αληίδηθνη), έιιεηςε παζεηηθήο λνκηκνπνίεζεο γηα ην δήκαξρν Αξγ.Αξγ., αθνχ 

εθιέρηεθε ην 1994 θαη βξήθε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε, έιιεηςε παζεηηθήο 



λνκηκνπνίεζεο ΚΑΗ γηα ην Γήκν, αθνχ ΓΔΝ αθαίξεζε ηε ρξήζε απφ ηνπο Να-

ζηαίνπο, αιιά ηνπ παξαδφζεθε θαλνληθά απφ ην Γεκφζην (νκνινγείηαη ζηε ζει. 

7), νκνινγνχλ φηη ην Γεκφζην πξνβάιιεη ηελ απφθαζε 4910/1977 Πνι.Πξ.Αζ. 

(ζει.38) γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπ, λα δεηήζνπκε δηαγξαθή νξηζκέλσλ θξάζεσλ 

(π.ρ. ζει.60 + 68) θαη αλαθνξά ζε λνκνινγία θαη ζεσξία, θαη αξθεηέο άιιεο, 

πνπ παξέιθεη ε αλαθνξά ηνπο. εκεηψζεθαλ είηε δηφηη κνπ δεηήζεθε λα εηπψ ηε 

γλψκε κνπ, είηε δηφηη κειεηήζεθε απηνβνχισο απφ εκέλα, γηα ελεκέξσζή κνπ. 

Α Π Ο Φ Α  Ζ κε αξ.257/2016 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ ησλ 

αγσγψλ ηηο νπνίεο δίθαζε, νξηζκέλεο θαη νπζίαλ θαη άιιεο σο αφξηζηεο.  

   ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 Σν ΚΚΔ δηαβίβαζε ζην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 6762/22.5.1993 ηελ 

αλαθνξά πνπ θαηέζεζαλ νη βνπιεπηέο ηνπ Γεκήηξεο Κσζηφπνπινο θαη Γεξάζη-

κνο Αξαβαλήο, πξνο ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαηέζεζαλ ην ςήθηζκα 

ηνπ αλνηθηνχ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 20.5.1995 (ησλ ηξηψλ Γήκσλ). 

 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΖΜΟΤ: α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 20867/13.9.2004 

πξνο ην Ννκηθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ, β) έγγξαθν Β. Καπεξλάξνο θαη ζπλεξγά-

ηεο κε αξ.πξ. 274/2004 πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 23160/8.10.2004, κε ηελ 

νπνία γλσζηνπνηεί φηη ε αγσγή 7686/1987 (βι. πην πάλσ) απνηειείηαη απφ 300 

ζειίδεο, γ) απφθαζε Γεκ. Δπηηξνπήο 218/3.11.2005 κε εληνιή πξνο δηθεγφξν 

Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε γηα ππεξάζπηζε ησλ απφςεψλ καο, δ) έγγξαθν ηνπ Ηνξδ. 

Πξνπζαλίδε πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 30422/29.11.2006 κε ην νπνίν νξίδεη ηνλ 

ηξφπν ακνηβήο ηνπ (ζην δηπιάζην ηεο ειάρηζηεο=2% πξνβιεπφκελεο, ήηνη 4% 

επί ηνπ αληηθεηκέλνπ) θαη δεηά ζχκθσλε γλψκε, ε) εηζήγεζε ηεο 4.12.2006 γηα 

ιήςε απφθαζεο επί ηνπ πην πάλσ εγγξάθνπ (ακνηβήο). 

   Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ   

α) ΟΤΝΗΟ Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1997 κε δήισζε Θεφδσξνπ Γεσξγάθε, β) 

ΑΤΓΖ 12.12.2004 κε ηίηιν «πγγελήο Νάζηνπ ζηε δηνίθεζε ηεο Κηεκαηηθήο 

Δηαηξίαο Γεκνζίνπ», γ) ΑΣΣΗΚΟ ΣΤΠΟ,Ηαλνπάξηνο 2007 Σν Μάην ε απφθαζε 



γηα ηα νηθφπεδα Νάζηνπ, Μεζνδεχζεηο ππέξ ησλ θιεξνλφκσλ θαηαγγέιινπλ νη 

δήκαξρνη Αιίκνπ, Ζιηνχπνιεο θαη Αξγπξνχπνιεο, δ) ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

Φεβξνπάξηνο 2007 «κε αγσγέο θαηά ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο νη θιεξνλφκνη 

Νάζηνπ», ε) ίδηα, Απξίιηνο 2007 «Ζιηνχπ-Αξγπξ-Αιηκνο- Κνηλφ Γ.. . . γηα ηα 

Ναζηέτθα», ζη) ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ, Απξίιηνο 2007 «ΝΑΣΔΊΚΑ, Απφ κέξα ζε κέξα 

θνξπθψλεηαη ν αγψλαο …», δ) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 29.1.2011 πλέληεπμε 

ηχπνπ γηα ηα Ναζηέτθα, Τπφζεζε πεξηζζφηεξν πνιηηηθή, παξά δηθαζηηθή (δή-

καξρνη), ηεο 7.4.12 «Διέσ Δηζαγγειέσο θαη πάιη ζηελ επηθαηξφηεηα Τπφζεζε 

Νάζηνπ», ε) ίδηα 19.3.2016 «Ο αγψλαο δηθαηψζεθε γηα ηα θαηαπαηεκέλα ηνπ 

Νάζηνπ»δ) ίδηα 9.4.2016 «δηαδεκνηηθφ ζπκβνχιην . . . Τπεξάζπηζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο απφ ηελ Σ.Α. θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην», ζ) ΒΖΜΑ 

29.7.2007 Ο πφιεκνο ησλ νηθνπέδσλ Οη θιεξνλφκνη Νάζηνπ είραλ πνπιήζεη 

6.000 ζηξέκκαηα σο ην 1984 θαη δηεθδηθνχλ πνιιά αθφκε εληφο θαη εθηφο 

ζρεδίνπ πφιεσο, Σα ηζηθιίθηα ηνπ Τκεηηνχ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ηνχιηνο 

2007, Νέεο θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ πεξηθξάμεσλ ζηνλ Τκεηηφ, ΠΡΧΣΖ 

Απξίιηνο 2008, Πνηληθή δίσμε θαηά θιεξνλφκσλ Νάζηνπ, ΒΖΜΑ Σνπ.Απη/ζεο 

Ηαλνπάξηνο 2011, Νέν Βαηνπέδη ζηνλ Τκεηηφ!, Πφξηζκα βφκβα ηνπ Δηζαγγειέα 

Ζιία Κνιηνχζε, ηνπ Μαξηίνπ 2009 Γήκαξρνη vs (=θαηά) θιεξνλφκσλ Νάζηνπ, 

ηνλ Α‘ εηδηθφ αλαθξηηή νη δήκαξρνη Ζιηνχπνιεο-Αξγπξνχπνιεο-Αιίκνπ. 

 

   Κεθάιαην δέθαην πέκπην 

 Τ Μ Ζ Σ Σ Ο  --- Ζ Ρ Α Γ Γ Α  θαη  Π Δ Ρ Η Φ Δ Ρ Δ Η Α Κ Ζ   

 ρφιηα: Ο Τκεηηφο, πεξηιάιεην βνπλφ. Ο Πιάησλ ηνλ πεξηγξάθεη δελ- 

δξνζθεπή. Κη νη δχν επηινγέο/έξγα, ζρεδφλ,ζπλέπεζαλ ρξνληθά. Ζ επηκνλή ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ε θαζνιηθή άξλεζε ησλ θαηνίθσλ, δεκηνχξγεζαλ εληάζεηο. 

 Α.-ΓΖΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: Σεχρνο 12 ζειίδσλ,Ηνχιηνο 1984, κε ηίηιν 

«Πξνζρέδην γηα ηε ζπκκεηνρηθή δηακφξθσζε» (ζηα φξηα ηεο Αξγπξνχπνιεο). 

Σεο «Γεκνηηθήο Οκάδαο Μειέηεο» ησλ Σ.Ακπαηδή, Θ. Αλδξνπιάθε, Μ. Καινγε-

ξάηνπ, Μ. Κνπαλάξε, Μ. Παγθάινπ, . ηαπξίδε, Γ. Υατδφπνπιν. 



 Β.- ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ / ΣΔΔ: «Μειέηε ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ζχλδεζεο Λεσθφξνπ Τκεη-

ηνχ θαη Λεσθφξνπ Βνπιηαγκέλεο», ζει.36, Γεθέκβξεο 1992, νκάδα εξγαζίαο 

Γηακαληφπνπινο Μ., Γνθνπκεηδίδεο Η., Μηραήι Η., Οηθνλνκίδεο Γ. 

 Γ.-ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ 4 ΓΖΜΑΡΥΧΝ γηα ηελ χθεζε θη εηξήλε: 1) «Πξαθηηθά 

ζπγθέληξσζεο ζην Γήκν Αξγπξνχπνιεο γηα ηε ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ, ζ.59, ηελ 

20.9.1991, 2) «Πξαθηηθά Ζκεξίδαο γηα ηε ήξαγγα Τκεηηνχ», ζει.55, ζην Πλεπ-

καηηθφ Κέληξν Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο ηελ 6.11.1991, κε ζπλεκκέλα α) πξφζθιε-

ζε γηα ηελ 6.11.(1991) κε Πξφγξακκα Ζκεξίδαο, β) έγγξαθν ηεο Πξσηνβνπιίαο 

πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, ΣΔΔ, ΔΜΠ, ΣΔΓΚΝΑ, Πξσηνβνπιία Καηνίθσλ, ρσξίο 

εκ/λία,κε ζέκα:«ήξαγγα Τκεηηνχ–χλδεζε Αξγπξνχπνιε πάηα», γ) έγγξαθν 

ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Α/5/01/83/99/8.8.1991 πξνο ην Γήκν Αξγπξ. κε ζέκα 

«ήξαγγα Τκεηηνχ θαη πξνζπειάζεηο», δ) έγγξαθν «Πξσηνβ» κε αξ.πξ. 8751/ 

7.10.1991  πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ  κε αλαθνίλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ Γ 

Διιεληθνχ θαη Αξγπξνχπνιεο ηηο 30.9.91 θαη 1.10.91 αληίζηνηρα, θαη απφθαζε 

γηα ηελ πην πάλσ εκεξίδα, ε) έγγξαθν «Πξση.4» ηεο 11.10.1991 κε ελεκέ-

ξσζε γηα ηελ εκεξίδα, ζη) ηνπνγξαθηθφ γηα ζήξαγγα, δ)έγγξαθν Πξση.4, ρσξίο 

εκ/λία, πξνο Τπ.ΠΔΥΧΓΔ,ΣΔΔ,ΔΜΠ,ΣΔΓΚΝΑ θι, κε ίδην ζέκα, κε αηηηνιφγεζε 

ηεο αξλεηηθήο ζέζεο θαη πξνηάζεηο/ αηηήκαηα, ε) ηνπνγξαθηθφ πεξηθεξεηαθήο, 

ζ) θέηγ βνιάλ, ηεο Πξσηνβ.Καηνίθσλ Αξγπξ-Διιελ. γηα εγξήγνξζε, η)θέηγ βνιάλ 

ηεο πληνλ. Δπηηξ. θαηά ηεο εγθαηάζηαζεο αεξνδξνκίνπ ζηα Μεζφγεηα, κε ηίηιν 

«Σν αεξνδξφκην ησλ πάησλ καο απεηιεί φινπο», ηα) Γήκνπ Αξγπξνππ. ηεο 

25.10.1991 πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ,ΣΔΔ,ΔΜΠ θιπ, «Τπφκλεκα» κε αίηεκα ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο  ηγ)  Γ.Αξγπξ. κε αξ.πξ. 3600/24.4.1991 πξνο ηνλ 

αμηνη. πξφεδξν Κπβεξλ. θ. Κσλ.Μεηζνηάθε «Πεξηθεξεηαθή νδφο Τκεηηνχ», ηδ) 

έγγξαθν ηνπ Γ. Αξγπξ. κε αξ.πξ. 2303/5.3.1992 πξνο ηνλ Κ. Ληάζθα, πξφεδξν 

ηνπ ΣΔΔ, κε ζέκα «χλδεζε Αξγ.-πάηα θαη ήξαγγα Τκεηηνχ», κε δηαβίβαζε 

ηνπ απφ 3.3.1992 εγγξάθνπ ηεο «Πξση.4» πξνο Κ.Ληάζθα γηα ην ίδην ζέκα, ηε) 

ρεηξφγξαθε «Παξέκβαζε ζηελ εκεξίδα «ήξαγγα Τκεηηνχ» ηεο 6.11.1992 (= 

1991) ηνπ Γηάλλε Παληέθε, εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ, ηζη) Φάθεινο ηεο «Πξση. 4 



δεκάξρσλ» γηα ηελ Ζκεξίδα ηεο 6.11.1991, (παξείζαθην: ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο 

-Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ Αξγπξ. γηα ηελ αηκνδνζία, πξφζθιεζε γηα ηε 10.11.1992). 

 Γ.1.- α) ηειεγξάθεκα πξνο Αξ. Θσκ., γηα θνηλή ζπλεδξίαζε Γ (Αιηκ+ 

Αξγπξ.+Διιελ) ηελ 10.2.1992, β) έγγξαθν ηεο «Πξση.4» πξνο ηα Γ ησλ άλσ 

δήκσλ, θαη Γήκν κε αξ.πξ. 1221/5.2.1992 κε ζέκα «Απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο Μειέηεο ήξαγγαο Τκεηηνχ», γ) αίηεζε Αξ. Θσκ. ηεο 9.4.1992 πξνο ην 

Γήκν, κε αξ.πξ.4272/7.5. 1992 κε αίηεκα λα κνπ ρνξεγεζεί ε αιιεινγξαθία θαη 

φια ηα έγγξαθα γηα ηε «ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

4272/12.5.92 (ππνγξαθή Γ/ληξηαο Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ) φηη κνπ απνζηέιινπλ 

θάθειν, φπσο δφζεθε απφ ηελ Αξγπξνχπνιε (κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ ζε 

απηφ «έγγξαθν πνπ ελδηαθέξεη δελ κνπ εζηάιε»), ε) θχιιν απφ ηα πξαθηηθά Γ 

ηεο 12.11.1991 φπνπ ν δήκαξρνο αηηηνινγεί ην ιφγν πνπ δελ κπφξεζε λα 

παξαζηεί ηελ 6.11.1991 (βιέπεηε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην). 

 Γ.- ΤΝΑΠΗΜΟ ηεο Αξηζηεξάο θιπ: Γ.1) πλέδξην «ΑΣΣΗΚΖ SOS», 

α) ηεχρνο θαλνληθνχ ζρήκαηνο, ζει.8, θαη άιιν κηθξνχ ζρήκαηνο, ζει.12, ηεο 

24.2.1993 θαη ηα δχν,  «πξνο κία Παλαηηηθή πλδηάζθεςε γηα ην πεξηβάιινλ», 

β) θέηγ βνιάλ ηεο 24.2.1993 ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, κε ίδην ζέκα, γ) 

έγγξαθν πξνο ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο θιπ, κε ζέκα «ρεηηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε ηεο Παλαηηηθήο πλδηάζθεςεο ΑΣΣΗΚΖ SOS» κε εκεξνκελία γηα 

ηνλ Τκεηηφ ηελ 10.5.1993, δ) θείκελν «Μεξηθέο ζθέςεηο γηα ηελ θνηλή αληηκεηψ-

πηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Δπηηξνπήο» (γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ θιπ), ε) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

κνπ γηα ζπλεδξηάζεηο 3.11.1992, 18.11.1992, ζη) «ρέδην πξφηαζεο γηα ηελ 

«Παλαηηηθή πλδηάζθεςε ΑΣΣΗΚΖ SOS» ηεο 26.10.1992 ηεο Μαξγαξίηαο Καξα-

βαζίιε, απφ ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπ. Οηθνινγίαο, δ) ρεηξφγξαθεο 

ζεκεηψζεηο κνπ γηα ζπλάληεζε ΤΝ ηεο 23.3.1993 «Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ», ε) 

ζειίδα «Ζκεξίδα κε ζέκα «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ Τκεηηνχ» 21.4.1993, 

ζ) θείκελν 4 ζει., «Θέκαηα πεξηβαιινληηθήο θαη νηθηζηηθήο αλαβάζκηζεο, Τκεη-

ηφο» ρσξίο ζπληάθηε, η) θείκελν 5 ζει. Υξήζηνπ Αληαρφπνπινπ, 14.4.1993, κε 

ζέκα «Αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ Τκεηηνχ, Σν ζέκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο 



Αξηεξίαο», ηα) ρεηξφγξαθν θείκελν 7 ζει., ηεο «Σνπηθήο Οξγάλσζεο ΤΝ 

Ζιηνχπνιεο» κε ζέκα «Γηα ηε δηάζσζε ηνπ Τκεηηνχ, Πεξηθεξεηαθή ιεσθφξνο 

Τκεηηνχ, επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, επηπηψζεηο ζηε δσή καο», ηβ) δηζέιηδν 

θείκελν ηεο 6.3.2009 κε ζέκα «Οη λένη απηνθηλεηφδξνκνη ζηελ πξσηεχνπζα: 

Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή επέθηαζε πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ θαη ν ζπλδεηήξηνο άμν-

λαο απηψλ. Αλαθνίλσζε ηκεκάησλ Οηθνινγίαο, Πεξηβάιινληνο, Πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο, Υσξνηαμίαο, Γεκνζίσλ έξγσλ»,ηγ)(παξείζαθην ζηα πιαίζηα ηνπ 

ίδηνπ ζπλεδξίνπ: πξφζθιεζε γηα 13.5.1993 κε ζέκα «Ο Διαηψλαο ηεο Αζήλαο»), 

ηδ) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ απφ εκεξίδα ΤΝ ηεο 15.2.2001 ζην Διιεληθφ, 

ηε) θείγ βνιάλ ηεο Πνιηη. Κίλεζεο Αξγπξνχπνιεο ηνπ ΤΝ, γηα ην ζέκα, ρσξίο 

εκ/λία, ηζη) θείκελφ κνπ κε ηίηιν «Ζ ήξαγγα Τκεηηνχ» απφ ηνλ Ζ/Τ κνπ, 

εθθσλήζεθε δεκφζηα (;).  

 Δ.- ΓΖΜΟΗ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ θαη ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ:  

 Δ.1)  ΖΜΔΡΗΓΑ ηεο 17.2.2001, Πνιηηηζη. Κέληξν Έλ.Πνληίσλ νπξκέλσλ: 

α) δίπηπρε πξφζθιεζε κε ζέκα «Ζ ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ», β) αλαθνίλσζε ηεο 

19.1.2001 κε ηίηιν: (ζήκα) STOP – ρη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο δσήο καο, γ) 

πξφζθιεζε γηα ηελ εκεξίδα κε αξρηθφ ηίηιν «Ζ ζήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ κεηά ησλ 

πξνζβάζεψλ ηεο (ζχλδεζε Λ.Πνζεηδψλνο κε Αεξνδξφκην πάησλ)», δ) ΦΔΚ 

150Α/ 30.6.2000 κε λ.2833/2000 «Θέκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ Οιπκπ.Αγψλσλ 

2004», ε) θείκελν Γήκνπ Αξγπξ. ηεο 15.1.2001 πξνο αληηδήκαξρν Διιεληθνχ 

Γφκλα Γαζθαιάθνπ, κε ζέκα «Απφθαζε θνηλήο ζπλεδξίαζεο ησλ Γ Αξγπξ. 

θαη Διιεληθνχ» ηεο 18.12.2000, κε άξλεζε θαηαζθεπήο ιεσθφξνπ κέζα απφ ηα 

ζπίηηα ηνπο, ζη) Γήκνο Διιεληθνχ 15.1.2001, ηεο αληηδεκάξρνπ Γ.Γαζθαιάθνπ 

κε απνζηνιή απνζπάζκαηνο κειέηεο θιπ, δ) θείκελν  ΤΠΔΥΧΓΔ θιπ, «πλδπ-

αζκφο παξαρψξεζεο 6», «Αζηηθά έξγα Αηηηθήο», ε) Τπ.Δζλ.Οηθνλ.,Αζήλα 2000 

θείκελν 11 ζει. «Αζηηθά έξγα Αηηηθήο», ζ) εξψηεζε βνπιεπηψλ ΚΚΔ Λ.Καλέιιε, 

Αλη. θπιιάθνο, Οξ. Κνινδψθ, κε αξ.πξ. 1495/165/24.7.2000, κε ζέκα «Γηα ηε 

ζήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ πνπ πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ελφςεη ησλ Οι.Αγ. 

2004», θαη απάληεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 201/18.9.2000 γη απηή, η) απά-

ληεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 482/24.11.2000 ζε εξψηεζε Μ. Γακαλάθε (πνπ 



δελ έρσ) κε ζέκα «Οδηθφο άμνλαο ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο-ήξαγγα Τκεηηνχ»,  

ηα) Φήθηζκα ηεο 14.11.2000 ησλ θαηνίθσλ θαη ηνπ δεκάξρνπ Διιελ. γηα ην ζέκα 

κε ΤΠΔΥΧΓΔ αξ.πξ.3222/29.11.2000, ηβ) «ΣΔΔ- Μειέηε ελαιιαθηηθψλ πξνηά-

ζεσλ θαη πεξηβ/θψλ επηπηψζεσλ ηεο ζχλδεζεο Λ.Τκεη-Λ.Βνπι/λεο (σο άλσ), 

ζει. 36, ηγ) «πκπεξάζκαηα ηεο εκεξίδαο «Ζ ζήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ κεηά ησλ 

πξνζβάζεψλ ηεο . . …θιπ», κε απνζπάζκαηα ηνπνζεηήζεσλ νκηιεηψλ. 

 Δ.2.-  ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ-ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ηε 30.5.2001, Πιαηεία Λεπθσζίαο, 

Λ. Βνπι/κέλεο: α) θάθεινο  κε ζέκα «Ζ ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ – Πξνζβάζεηο θαη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ», β) αλαθνίλσζε γηα ηελ πην 

πάλσ ζπγθέληξσζε, γ) Γειηίν ηχπνπ Γήκνπ Διιελ. ηεο 21.5.2001 κε ζέκα 

«Απνθιεηζκφο ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο θαη ζπλαπιία δηακαξηπξίαο  θαηά ηεο θαηά-

ζθεπήο ηεο ζήξαγγαο ηνπ Τκεηηνχ», δ) θείκελν «Ηζηνξηθφ κειεηψλ θαη ελεξγ-

γεηψλ ζρεηηθά κε ηελ νδηθή ζχλδεζε ηεο Λ. Πνζεηδψλνο κε ηνλ δηεζλή αεξνιηκέ-

λα Αζελψλ ζηα πάηα δηακέζνπ ησλ δήκσλ Διιελ.θαη Αξγπξ.» (απαξηζκεί απφ 

ην 1976 κέρξη ην 2001), ε) ΦΔΚ 150Α/00, ζη) ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.ΔΤΓΔ/ ΔΔΑ/ 

α/ΠΔ/1260/3.1.2001, πξνο Γ. Διιελ.-Αξγπξ. κε ζέκα «ήξαγγα Τκεηηνχ θαη 

νδηθέο πξνζπειάζεηο» σο απάληεζε ζην πην πάλσ ςήθηζκα κε αξ.πξ. 3222, 

ζη) Γ. Αξγπξ. ηεο 15.1.2001 Απφθαζε θνηλήο ζπλεδξίαζεο ησλ Γ Αξγπξ. θαη 

Διιεληθνχ ηεο 18.12.2000, δ) ΤΠΔΥΧΓΔ (;) «ηνπνγξαθηθφ» κε έξγα αζηηθψλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ε) «ρέδην θπθινθνξηαθήο επηβάξπλζεο ησλ Γήκσλ ΜΑ», 

ζ) ΤΠΔΥΧΓΔ, «Γηαθήξπμε πξνεπηινγήο» ηεο 9.4.2001 κε έξγν «Μειέηε, Κα-

ηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζπλδπαζκψλ παξαρψξε-

ζεο», η) πέληε θσηνγξαθίεο πεξηνρψλ Αξγπξ. απφ φπνπ δηέιεπζε πεξηθ/θήο. 

 Σ.- ΦΟΡΔΗ – ΚΗΝΖΔΗ – ΤΛΛΟΓΗΚΟΣΖΣΔ 

 Σ.1.- «Γηαδεκνηηθή Δπηηξνπή Αγψλα»: α) ζρέδην αίηεζεο πξνο ην Γήκν 

(θελφ) γηα ζπλάληεζε πξνο ελεκέξσζε, β) Τπφκλεκα, Μάηνο 2001, κε ζέκα 

«Νένη απηνθηλεηφδξνκνη ζηελ Ν.Α. Αζήλα θαη ηνλ Τκεηηφ», γ) Γειηίν ηχπνπ ηεο 

22.5.2001 γηα πξνγξακκαηηζκφ εθδειψζεσλ θαη ππνζηήξημε ζηε ζπγθέληξσζε 

δηακαξηπξία ησλ Γήκσλ ηεο 30.5.2001, δ) αίηεζε ηεο 6.6.2001 ησλ Υξ. Κνξηδί-



δε, Α.Θσκφπνπινπ, Πάλνπ Σφηζηθα, πξνο ηνλ ΤΠΔΥΧΓΔ, ΓΓ ΠΔΥΧΓΔ, ΟΡΑ, 

κε ζέκα «Νένη απη/κνη ζηελ Ν.Α. Αζήλα θαη ηνλ Τκεηηφ» κε αίηεκα ζπλάληεζε, 

ε) απάληεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ1/131/1/25.6.2001 «βξηζθφκαζηε ζηε 

δηάζεζή ζαο γηα ελεκέξσζε», ζη) θαηάζηαζε κε θεθάιαηα θαηά Γήκν θαη νλφ-

καηα πξνζψπσλ θαη θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, δ) ράξηεο ηνπ Τκεηηνχ, κε ρα-

ξαγκέλεο ηηο λέεο νδηθέο ξπζκίζεηο. 

Σ.2.- ΠΑΟΚ–Σνπηθή Οξγάλσζε Αιίκνπ/ «Πξάζηλε αλάπηπμε», α) αλα-

θνίλσζε γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηελ 13.4.2009 κε ηξηζέιηδν θείκελν κε ζέκα 

«Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ», κε ηξείο ρξσκαηηζηέο θσηνηππίεο κε ηνπο νδηθνχο 

άμνλεο, κε: «Καηαιήγνληαο: Δχινγα δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα: πνηνο ν ιφγνο 

λα γίλεη έλα ηέηνην έξγν κε ηφζν ςειφ θφζηνο θαη ζε κηα ηέηνηα νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή ζπγθπξία; Δθφζνλ ην ελ ιφγσ πξνηεηλφκελν έξγν (φπσο έρεη ζρεδηα-

ζηεί) δελ βειηηψλεη ην πξφβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, δελ θέξλεη ζε-

καληηθή αλάζρεζε ζην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα ηεο πξσηεχνπζαο, αιιά ην 

θάλεη πην έληνλν, ππνλνκεχνληαο ηηο επφκελεο γεληέο», β) αλαθνίλσζε ηεο 

18.3.2009 κε ηίηιν «Γελδξνθχηεπζε ζην ιφθν Παλί ηελ 21.3.2009». 

Σ.3.- «ΠΡΧηνβνπιία ΚΑΣνίθσλ ζηα Νφηηα – ΠΡΧ-ΚΑΣ»: α) δίθπιιν 

(ηνπ 2008 ;; βι.αλαθνξά) κε ηίηιν «Κακία αλνρή ζηελ Αηηηθή Οδφ! Αληίζηαζε 

ζην κνληέιν δσήο θαη πφιεο πνπ καο ζεξβίξνπλ», β) αλαθνίλσζε αλνηρηήο 

ζπδήηεζεο ηελ 31.5. ..;; κε ηίηιν «Γάζνο ηψξα ε Αεξνπνξία, φρη λένη δξφκνη, 

ζθνππίδηα θαη λεθξνηαθεία», γ) θέηγ βνιάλ «Σν ζηνίρεκα δελ ζα παηρηεί ζηηο 

θάιπεο», δ) θέηγ βνιάλ «2,5 ρξφληα ΠΡΧηνβνπιία ΚΑΣνίθσλ ζηα Νφηηα», ε) θ-β 

«Οη καθέηεο πξάζηλεο, ην αεξνδξφκην γθξί!», ζη) θ-β «θαη κεηά ηηο ηξεηο κέξεο 

ηη;;», δ) ηξηζέιηδν «Γελ ζα πιεξψζεη ν Τκεηηφο ηελ θξίζε ηνπο» κε ζειίδα κε 

ηίηιν «ρέδηα κειέηεο ΤΠΔΥΧΓΔ, Ηνχιηνο 2008», ε) καδί κε άιιεο νξγαλψζεηο» 

Νέν Π.Γ. ιεειαζίαο ηνπ Τκεηηνχ. Νένη απηνθηλεηφδξνκνη ζηνλ Τκεηηφ». 

Σ.4.- «ΟΓΖΠ- κηινο Γεκνθξαηηθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ». Γειηίν ηχπνπ 

ηεο 23.3.09 κε ηίηιν «Θέζεηο ηνπ ΟΓΖΠ γηα ην έξγν ηεο επέθηαζεο ηεο Αηηηθήο 

Οδνχ πξνο ηε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο». 



Σ.5.- ΑΝΧ ΚΑΣΧ ζην Καιακάθη, αλαθνίλσζε ηεο 19.3.2009 κε ηίηιν 

«Φέξλνπλ ηελ Αηηηθή Οδφ ζηνλ Άιηκν». 

Σ.6.- θ-β, ρσξίο ππνγξαθή, κε ζέκαηα: «Αληίζηαζε ζηα ζρέδηα ΤΠΔΥΧ-

ΓΔ θη Τπεξγνιάβσλ», «Οη λένη απη/κνη δελ είλαη ιχζε, Δίλαη απιά business 

(….as usual)», θαη, «Κάησ ηα μεξά ζαο απφ ηνλ Τκεηηφ», «ρη ζηελ πξηκνδφ-

ηεζε ηνπ Η.Υ. Δλίζρπζε ησλ δεκφζησλ ΜΜΜ «παληνχ θαη ηψξα»». 

Σ.7.- «Δπηηξνπή Ζιηνχπνιεο ελάληηα ζηνπο λένπο απηνθηλεηφδξνκνπο 

ζηνλ Τκεηηφ», θ-β «ρη ζηνπο λένπο απηνθηλεηφδξνκνπο ζηνλ Τκεηηφ». 

Σ.8.- «Πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ θαη ηεο 

δαζηθήο γεο» α) Γειηίν ηχπνπ ηεο 9.10.2003 φηη «πγθξνηείηαη παλειιαδηθή 

ζπληνληζηηθή επηηξνπή αγψλα», β) αλνηρηή πξφζθιεζε ηεο 29.10.2003 κε ζέκα 

«Μέησπν γηα ηα δάζε θαη ηε δεκφζηα γε». 

Σ.9.- «Οηθνινγηθή Πξσηνβνπιία Αιίκνπ»,2ζέιηδν θείκελν, ρσξίο εκ/λία. 

 Ε.- ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: Δξψηεζε ηεο 13.4.1992 ησλ Θ. 

Καηζαλέβα, Β. Παπαδφπνπινπ, Παλ. γνπξίδε, πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

κε αξ.πξ. 7389/13.4.92 θαη 3863/30.4.92 γηα ηε ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ. 

Ζ.- ΓΗΑ ΣΟ Π.Γ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΜΖΣΣΟΤ ΦΔΚΓ/2011 (ηεο Μπηξκπίιε): 

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δ.Δ. ηεο 10.9.2015, κε ηελ νπνία, απαληψληαο 

ζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ηνπ ηΔ, πνπ εθδίθαδε αίηεζε αθχξσζεο ηνπ Γήκνπ 

Κξσπίαο, απνθαίλεηαη φηη « .. ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ . . . ΓΔΝ ΥΧΡΔΗ ΑΠΑΛΛΑ-

ΓΖ απφ ηελ ππνρξέσζε πξαγκαηνπνηήζεσο εθηηκήζεσο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ βάζεη ηεο νδεγίαο απηήο, γηα ην ιφγν φηη ε πξάμε απηή εμεηδηθεχεη 

θαη πινπνηεί ξπζκηζηηθφ ζρέδην ζεζπηζζέλ κε ηεξαξρηθψο ππεξθείκελε πξάμε ην 

νπνίν δελ είρε ππνβιεζεί ζε ηέηνηα πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε». 

 ρφιηα: Ζ ππφζεζε επαλήιζε ζην ηΔ, ην Ννέκβξην 2016, ην Διιεληθφ 

δεκφζην δήηεζε αλαβνιή γηα λα ζπληαρζεί ε ΜΠΔ, δφζεθε γηα ηνλ Απξίιην 

2017, νπφηε ζπδεηήζεθε ρσξίο ηε ζχληαμε ΜΠΔ. Γελ έρεη εθδνζεί απφθαζε. 



 Θ.- ΓΔΖ- ΚΔΝΣΡΟ ΤΦΖΛΖ ΣΑΖ/ Κ.Τ.Σ.: α)Απφθαζε κε αξ. 5560/ 

13 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, 39 θχιισλ, κε ηελ νπνία επηδηθάδεηαη ζηνλ ΚΑΘΔΝΑ 

απφ ηνπο ΔΞΖΝΣΑ ΟΚΣΧ (68) ελάγνληεο, θαη θαηά ηεο ΓΔΖ, ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ έπαζαλ απφ ην ΚΤΣ, 

β) Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Δθεηείνπ ηελ 17.1.2013, γ) «Καηάινγνο ζπκκεηε-

ρφλησλ ζηηο πξνζθπγέο θαη αγσγέο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ΚΤΣ ηεο ΓΔΖ», 

αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ δηθεγφξνπ «Γηάθνο Κσλζηαληίλνο» θαη ηα πνζά πνπ 

θαηέβαιαλ θαζέλαο, νη νπνίνη αξηζκνχληαη ζε 76, πιένλ νθηψ ζπιιφγσλ/ 

ζπιινγηθνηήησλ, δ) ΓΑΠΤ- δηπιφηππεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 

δηθεγφξνπ, ε) απφδεημε είζπξαμεο ηεο ΔΣΔ, ζη) επηζηνιή ηνπ δηθεγφξνπ, κε ηελ 

νπνία δεηά ηίηινπο ηδηνθηεζίαο (πξνθαλψο= πιεζίνλ ηνπ ΚΤΣ), πξνο απφδεημε 

ελλφκνπ ζπκθέξνληνο, ζη) έγγξαθν κε ππνγξαθή δηθεγφξνπ κε ηίηιν «Οηθνλν-

κηθή ξχζκηζε αγσγψλ» (=εξγνιαβηθφ δίθεο) κε ζπκθσλνχκελν πνζνζηφ 15% 

επί ησλ πνζψλ πνπ ζα εηζπξαρζνχλ. 

 ρφιηα: Γλσξίδσ φηη δεκηνπξγήζεθε εζηθφ πξφβιεκα θαη δίιεκα, θαη 

ηέζεθε ζην Γ Διιελ-Αξγπξνχπνιεο. Γειαδή, εάλ είλαη εζηθά επηηξεπηφ, έλαο 

αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ, λα κεηαηξέ-

πεηαη ζε «κέζν» πινπηηζκνχ θαη είζπξαμεο ρξεκάησλ. Ο θαζέλαο θξίλεη. 

 Η.- ΓΑΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: Φάθεινο/ληνζηέ κε πεξηερφκελν: α) Τπ. Γεσξ-

γίαο, Τπνπξγφο, ηνπ Γεθεκβξίνπ 1997 «Παξαηεξήζεηο θαη θξηηηθή ζην λνκνζρέ-

δην «Γηάθξηζε δαζηθήο ηδηνθηεζίαο, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί 

δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, Λφγνο θαη αληίινγνο» 

ζει.19,  β) αηηηνινγηθή έθζεζε ζην (πην πάλσ) ζρέδην λφκνπ, ζει.28, γ) ζρέδην 

λφκνπ «Γηάθξηζε δαζηθήο ηδηνθηεζίαο, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ 

θιπ,θιπ» ζει.35, δ) Τπνπξγφο Γεθέκβξηνο 1997, «Παξαηεξήζεηο θαη θξηηηθή 

ζην λνκνζρέδην «Ρχζκηζε ζεκάησλ βνζθνηφπσλ θαη ζεκάησλ αγξνηηθήο λνκν-

ζεζίαο» ζει.17, ε) αηηηνινγηθή έθζεζε ζην (ακέζσο πξνεγνχκελν) ζρέδην λφκνπ 

«Ρχζκηζε ζεκάησλ βνζθνηφπσλ …θιπ» ζει.23, ζη) ζρέδην λφκνπ, φπσο πην 

πάλσ, ζει.25, δ)ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ Ζ ΑΤΓΖ 16.10.1997 Απεηξάπε ε λέα ρεηξφηεξε 

ηξνπνινγία γηα ην πεξηβάιινλ, Τπνρψξεζε Σδνπκάθα, ηεο 9.8.1998 Πσο ν 



Τπνπξγφο Γεσξγίαο κεηψλεη ηα ειιεληθά δάζε θαηά 47 εθαη. ζηξέκκαηα, Πξν-

αλαγγειζέληεο εκπξεζκνί, Σν νχλην ζα έρεη ηελ ηχρε ηεο Πεληέιεο;;, ηεο 12.8. 

1998 Οη θακέλεο εθηάζεηο παξακέλνπλ … θακέλεο, Πεληρξά θνλδχιηα γηα αλα-

δαζψζεηο,ηεο 18.8.1998 Τπέξ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ (Αληψλεο Βγφληδαο). 

ΗΑ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ ηεο 16.12.1992 Ζκεξίδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο 

Παξαζθεπήο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ, ηεο 17.12.92 Πξνζηαζία ηνπ Τκεη-

ηνχ, ηεο 16.4.1994 Αεξνδξφκην πάησλ – Γέθα ελζηάζεηο απφ ην πλαζπηζκφ, 

ηεο 24.1.1999 ε αγξνηεκάρηα πσιείηαη ην δάζνο ηνπ Τκεηηνχ, ηεο 22.8.1999 

Πξνβιέπεηαη ζήξαγγα ρσξίο φκσο λα εγθαηαιείπεηαη ε επηθαλεηαθή ράξαμε, Οη 

εθπηψζεηο δελ ζψδνπλ ηνλ Τκεηηφ, Ζκίκεηξν ε πξφηαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζήξαγγαο 630 κέηξσλ, ηεο 18.10.2003 Άιια ζηηο Βξπμέιιεο, άιια 

ζηελ Αζήλα γηα ηα δάζε, ηεο 15.2.09 ρέδην ΤΠΔΥΧΓΔ γηα ηνλ Τκεηηφ, Ννκη-

κνπνηεί ηε ιεειαζία ηνπ βνπλνχ, ην θνξηψλεη κε λέεο θαηαζθεπέο, ηεο 18.2.09 

Σα ζρέδηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, νπξσηήξη ν Τκεηηφο, ηεο 22.2.2009 Νένη απηνθηλε-

ηφδξνκνη θαη Τκεηηφο, ηεο 15.3.2009 Νένο απηνθηλεηφδξνκνο Τκεηηνχ, Γάζε 

θαη αξραία, ζπζία ζηηο ξφδεο ησλ απηνθηλήησλ, ηεο 1.4.2009 Ο Τκεηηφο λα κε 

γίλεη απηνθηλεηφδξνκνο, ηεο 5.4.2009 Τκεηηφο, Δζληθφ Πάξθν γηα λα δηαζθαιη-

ζηεί ε κνλαδηθφηεηά ηνπ, ηεο 9.4.2009 Γξφκνη ζηνλ Τκεηηφ: Πεδίν λέαο 

θεξδνζθνπίαο θαη λέσλ ζπγθξνχζεσλ,ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 12.6.1993 Αλαζηέιινληαη 

νη εξγαζίεο ζηνλ Τκεηηφ, ΔΞΠΡΔ 12.6.1993 ηΔ: ηακαηά ε θαηαζθεπή ηεο 

πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ, ΣΑ ΝΔΑ 4.9.99 Τκεηηφο, ην ηξειφ βνπλφ, θαη, Γλσξίδσ, 

αγαπψ,πξνζηαηεχσ ηνλ Τκεηηφ, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ,Ηαλνπάξηνο 2000, Ο Τκεηηφο 

ζην Γήκν Γιπθάδαο – Αλσκεξίηεο-Λαλδξάθεο: Τπνγξάθνπλ ηε πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο γεο ηνπ Γιπθαδηψηηθνπ Τκεηηνχ, ΣΟ 

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ/ΣΑ (κεηά ηελ 24.7.00, εξψηεζε βνπιεπηψλ ΚΚΔ), Ση 

πξνβιέπεηαη γηα ηε ήξαγγα ηνπ Τκεηηνχ θαη ηηο πξνζβάζεηο ηεο, Αληίζεηνη νη 

θάηνηθνη Διιελ-Αξγπξ. Σξαπκαηίδεηαη ν αζηηθφο ηζηφο, Φεβξνπάξηνο 2001, 

Ζκεξίδα κε ζέκα ηε ήξαγγα Τκεηηνχ, Σεξάζηηα ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιιν-

ληηθά πξνβιήκαηα!, Ηνχληνο 2005 Ο Τκεηηφο ηεο Αξγπξνχπνιεο, «Αλαγέλλεζε» 

ή… εγθαηάιεηςή ηνπ, ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 19.2.01 ήξαγγα δσήο γηα ην Δι. 



Βεληδέινο, Πνίνη δξφκνη ζα επεξεαζζνχλ απφ ηελ ππεξηνπηθή θπθινθνξία απφ 

θαη πξνο ηε ζήξαγγα, ηεο 9.10.03 Αλεβαίλεη ν πήρεο επηβίσζεο ηνπ δάζνπο,  

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 28.2.2001, χλδεζε Παξαιίαο θαη αεξνδξνκίνπ 

πάησλ, Θα θαηαζηξαθεί ε πφιε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα σθειεζεί ε πφιε ηνπ 

θεθαιαίνπ;;, ηεο 16.8.2008 Νέα Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ, Γεκφζηα θαηαθξαπγή 

γηα ηα θπβεξλεηηθά ζρέδηα, Καηαγγειίεο γηα ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο θαη 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηεο 14.11.2015 Ζ αλαδάζσζε ηνπ Τκεηηνχ έγηλε ΦΔΚ,  ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ ηεο 24.9.2003 Ζ ΓΔΖ επαλαθέξεη ηνλ ΚΤΣ Αξγπξνχπνιεο, ηεο 13.9.07 

Ζ δεκνηηθή αξρή Καηζαξηαλήο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Τκεηηφ…!, Μνηξάδεη ηηο 

επζχλεο ζε ΝΓ-ΠΑΟΚ(!!!),  ΔΠΟΥΖ 5.10.2003 Να απνηξέςνπκε ηε ιεειαζία 

ηεο δαζηθήο γεο θαη ησλ δεκνζίσλ θηεκάησλ, Σα έλνρα ΓΔΝ ηεο Κπβέξλεζεο, 

Με αθνξκή ην λ/ζ γηα ηα δάζε, Δθηφο απφ ηνλ πεξηβαιινληηζκφ ππάξρεη θαη ε 

θηλεκαηηθή αξηζηεξά, ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 2003, Ζ Γπηηθή Πεξηθεξεηαθή ιεσθφ-

ξνο Τκεηηνχ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Φεβξνπάξηνο 2007, Πεξηθεξεηαθφο εθηάιηεο ηνπ 

Τκεηηνχ, χζζσκν φρη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ, θαη, εκαληηθέο απνθάζεηο 

ηνπ Γ γηα ηα Ναζηέτθα θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ, Απξίιηνο 2007, Ζ 

Πεξηθεξεηαθή ζθνηψλεη … Μελ αγγίδεηε ηνλ Τκεηηφ θαη ηελ πφιε, ΒΖΜΑ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδ/ζεο, Φεβξνπάξηνο 2007, Πεξηθεξεηαθή Λ. Τκεηηνχ, Απνηθηνθξα-

ηηθή ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ θαηαγγέιιεη ν Π. Κπξηαθίδεο, «Απψλ» ην Διιεληθφ 

δεκφζην, ια γηα ηνπο εξγνιάβνπο, ΣΟΛΜΖ Μάξηηνο 2009, ΟΥΗ ζηνλ νδηθφ 

άμνλα-ηέξαο, ATHENS POST ηεο 3.4.09 Αιηκνο, Αληίζεηνη ζηε πξνέθηαζε ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ, ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 10.5.2009 Οη λένη απηνθηλεηφδξνκνη  

ζηνλ Τκεηηφ δηράδνπλ, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 24.3.2007 Δθαηνληάδεο πνιίηεο 

ζηε ζπγθέληξσζε, Δλάληηα ζηελ ππνβάζκηζε, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ιεσθφξνπ 

ηαρείαο θπθινθνξίαο (πεξηθεξεηαθή Τκεηηνχ), ηεο 4.4.2009,  16.5. 2009 θαη 

5.9.2009,  Πνηα κπζηηθά θξχβεη ν Τκεηηφο; ηεο 2.1.10 Δπαλαζρεδηάδνληαη νη λένη 

απηνθηλεηφδξνκνη, Αθπξψλεηαη ε δεκνπξάηεζε, Θα επαλαζρεδηαζηεί ην έξγν, 

ηεο 5.2.11 φρη ζην βηαζκφ ηνπ Τκεηηνχ, ιέεη ε Γηαδεκνηηθή Δπηηξνπή γηα ηε 

δηάζσζε ηνπ Τκεηηνχ, ηεο 29.10.2011 Αίηεζε αθχξσζεο ηνπ λένπ Π.Γ. 

Τκεηηνχ, ΔΞΔΛΗΞΔΗ Μάηνο 2007 Αληηδξάζεηο γηα ηα ζρέδηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 

Πξάζηλν θαη ΟΥΗ άζθαιηνο ν Τκεηηφο, ΔΤ-ΖΛΗΟ Απγ- επη.2011 Γελ είλαη 

ζίγνπξν ην Γαζαξρείν Τκεηηνχ ζηελ Ζιηνχπνιε. 



Αξηζηείδεο π. Θσκφπνπινο 

  (δεκνηηθφο ζχκβνπινο Αιίκνπ, 1983-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Σ Ο     Υ Ρ Δ Ο  

(θαηαγξαθή ησλ εγγξάθσλ ησλ θαθέισλ ηνπ αξρείνπ κνπ) 

    

δεχηεξνο  ηφκνο 
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   Μέξνο πέκπην 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ζέκαηα ΟΣΑ θαη Γήκνπ καο 

    Κεθάιαην πξψην 

 ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ – Θεζκηθφ πιαίζην  

Γεληθφ ζρφιην: «… Ο ζεζκφο ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο κπαίλεη ζήκεξα 

ζηηο ζπδεηήζεηο καο θαη είλαη ζίγνπξν φηη αχξην ζα κπεί ζηελ θαζεκεξηλή καο 

δσή … Γελ ππάξρεη επίζεο ακθηβνιία φηη ν ζεζκφο ζηνρεχεη ζηελ εμχςσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ επηπέδνπ ηνπ Γεκφηε, εμππεξεηεί 

πάλσ απ φια ηα ιατθά ζπκθέξνληα θαη φηη ε επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη θχξηα απφ 

ηε ιατθή ππνζηήξημε … Ο λφκνο 1262/1982 θαζηεξψλεη εηδηθά απμεκέλα θίλεηξα 

γηα επελδχζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ επηρεηξήζεηο ηεο Σ.Α. . . . Σν 

πξψην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεζκνχ είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε δξάζεο ηνπ 

ΓΔΝ εθκεδελίδνληαη νη ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΗ ζηφρνη απφ ην απνθιεηζηηθφ θπλήγη ηνπ 

θέξδνπο. Ζ έλλνηα ηνπ θέξδνπο πνπ γηα ηελ ηδησηηθή επηρείξεζε, κεηαθξάδεηαη 

ζε κεηξεηά ρξήκαηα πνπ ζα πεξηζζεχνπλ αθνχ θαιπθζνχλ νη δηάθνξεο δαπά-

λεο θαη νη θφξνη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο παίξλεη άιιεο 

κνξθέο θαη δηαζηάζεηο. Μηα επηρείξεζε πνπ γηα ηνλ ηδηψηε θξίλεηαη αζχκθνξε 

επεηδή ηα θέξδε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα έρεη ζα είλαη κηθξά, ζε ζρέζε κε ηα 

θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα επελδπζνχλ, κπνξεί ζαπκάζηα λα είλαη ζθφπηκε θαη λα 

απνθαζηζηεί απφ ηελ Σ.Α., γηαηί, ζηα κηθξά θέξδε πξνζζέηνληαη θαη θνηλσληθέο 

σθέιεηεο φπσο ε απαζρφιεζε αλέξγσλ, ε αμηνπνίεζε κηαο πεξηνρήο, ε εμππε-

ξέηεζε επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο, ε πξνβνιή ηεο πφιεο θαη ηεο θνηλφηεηαο 

θαη άιιεο ….» (Φαίδσλ Ρνδάθεο, νηθνλνκνιφγνο, εκηλάξηα ΔΛΚΔΠΑ, πεξηνδη-

θφ «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, επηζεψξεζε ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο δήκσλ θαη θνη-

λνηήησλ», ηεχρνο Ννέκ-Γεθέκβξηνο 1982, ζει. 31 επ.). Απηή θπξίσο ήηαλ ε 

αληίιεςε πνπ θαηίζρπε ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο. 

εκείσζε: Μεηά ην 1981 γηλφηαλ πνιιή ζπδήηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Γήκσλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη δηεθπεξαί-



σζε ηνπ έξγνπ ηνπο. Οη Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζεσξήζεθαλ σο «ιχζε» (ή 

«παλάθεηα» γηα θάζε ιχζε). Ζ αλάγθε γηα ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ελεκέξσζε ήηαλ πνιχ 

κεγάιε θαη αλαγθαία. Γη απηφ δηάθνξνη θνξείο δηνξγάλσλαλ εκεξίδεο, ζεκηλάξηα 

θιπ, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχζα (φζεο πεξηζζφηεξεο κπνξνχζα). ην ΠΧ 

ΚΑΣΔΛΖΞΑΝ νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο {κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο δεκνζπλεηαη-

ξηζηηθήο ΔΛΒΗΟΠ αιιά θαη ηεο ΑΝΔΓΑ, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ΒΑΗΚΑ γηα 

ξνπζθεηνινγηθέο πξνζιήςεηο ησλ εθάζηνηε δεκάξρσλ (βι. ηα νηθεία θεθάιαηα), 

κε παξάθακςε ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ λφκσλ, αιιά θαη γηα ζπλαιιαγέο ησλ Γήκσλ, 

κέζσ απηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, κε ζηφρν θαη 

ζθνπφ λα  ππάξμεη παξάθακςε ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, πνπ παξέρεη 

δηαθάλεηα}, ειπίδσ φηη ζα κπνξέζσ/βξψ ην ρξφλν, λα ην θαηαγξάςσ. 

 ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: α) ΦΔΚ 30 Α/26.3.1986 Π.Γ. 80/26.2.86 «Αλψλπκεο 

εηαηξίεο πνπ ζπληζηνχλ ΟΣΑ θαη πλεηαηξηζκνί, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο εηαηξίεο 

ιατθήο βάζεο» β) ΔΛΚΔΠΑ, ζρέδην ζχζηαζεο αλψλπκεο εηαηξίαο κηθηήο 

νηθνλνκίαο, Φεβξνπάξηνο 1983, γ) Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, απφζπαζκα απφ 

εηζήγεζε Πάλνπ Ματζηξνπ, ζπλεξγάηε Τπ. Δζσηεξηθψλ, γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ ΟΣΑ, 30.3.1983, κε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα, δ)Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, «Μειέ-

ηε γηα ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΟΣΑ», 

Νηθνιάνπ Κεξνιχηε, δηεπζπληή Τπ. Δζσηεξηθψλ, Οθηψβξηνο 1983, ζει.55, ε) 

ΔΛΚΔΠΑ ζεκηλάξην, Ννέκβξεο 1983, «Πεξίιεςε εηζήγεζεο κε ζέκα «χζηαζε-

Γηνίθεζε-Λεηηνπξγία θαη Οξγάλσζε ΟΣΑ» ηνπ Νηθ. Φαξζάξε, δηεπζπληή ΤπΔζ., 

ζη) ΔΛΚΔΠΑ, ζεκηλάξην Ννέκβξεο 1983, κε ζέκα «Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, 

Οηθηζηηθή Πνιηηηθή θαη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο», δ) ΚΔΓΚΔ πλέδξην Κέξθπξα 

Ννέκβξηνο 1984, Δηζήγεζε Παλ. Παπαγηάλλε «Οη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο», θαη, 

«Παξάξηεκα ηεο εηζήγεζεο γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο», θαη, «Πξφηαζε 

ςεθίζκαηνο-απφθαζεο πλεδξίνπ», δ.1) ΚΔΠΔ – επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 

ζηειερψλ πξνγξακκαηηζκνχ, Φεβξνπάξηνο 1985, «Οη επηρεηξήζεηο ησλ ΟΣΑ», 

Πάλνπ Ματζηξνπ, ζπκβνχινπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δ.2) ΚΔΓΚΔ πλέδξην 

ζηε Ρφδν, Οθηψβξηνο 1987, εηζήγεζε Θξαζχβνπινπ Λαδαξίδε, δεκάξρνπ 

Καιακαξηάο, κε ζέκα «ηειέρσζε: Ζ αδπλακία ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ», 



ε)ΦΔΚ 316 Β/14.5.1990 «χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 

«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο», ζ) Γήκνο 

Καηζαξηαλήο, απφζπαζκα Πξαθηηθνχ 26.11.1991 γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Γεκ. Δπηρ., θαη 165/11.7.1991 γηα έγθξηζε θαλνληζκνχ ππεξεζηψλ, δηαρείξηζεο, 

πξνκεζεηψλ θιπ, ηεο Γ.Δ. Πιεξνθνξηθήο, η) ΤΠΔ, 16.6.1992, «Δπηρεηξήζεηο 

ΟΣΑ», ηεο Γήκεηξαο Κνπηζνχξε, ηκεκαηάξρε Τπ. Δζσηεξηθψλ, ηα) ΑΤΓΖ  

14.7.1992 θαη 21.7.1992 κε δεκνζηεχζεηο Ηζνινγηζκψλ ησλ «Γεκνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Σερληθψλ Έξγσλ» θαη «Γεκ. Δπ. Αλάπηπμεο» ηνπ Γήκνπ Άλσ 

Ληνζίσλ, θαη ηα) Τπ.Δζση.+ ΔΔΣΑΑ, «Δθηέιεζε έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ», 

ηβ) ΦΔΚ 27Β/21.1.1992 «χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ 

έξγσλ ηνπ Γήκνπ Νέσλ Ληνζίσλ», ηγ) απφθαζε 188/2.6.1988 Γ Νέσλ Ληνζίσλ 

«Ηδξπζε δεκ. επηρείξεζεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ Γήκνπ Νέσλ Ληνζίσλ». 

 

 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ   Β Η Ο Μ Ζ Υ Α Ν Η Α  Ο Π ΣΗ Κ Χ Ν  Α. Δ. 

 δ.η.  Δ Λ Β Η Ο Π   Γ Ζ Μ Ο  Τ Ν Δ ΣΑΗ Ρ Η  ΣΗ Κ Ζ  Α. Δ. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Α.- Π Ρ Ο Κ Α Σ Α Ρ Κ Σ Η Κ Α: ΤΝΣΑΞΖ ΜΔΛΔΣΧΝ: α) 

«Οηθνλνκνηερληθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ίδξπζε εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

πάζηηλσλ θαη κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ ζηελ βηνκεραληθή δψλε Λακίαο», Απξίιηνο 

1985, κε εληνιή ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, κειεηεηέο Αλσκεξίηεο Βαζίιεηνο, Φσηεηλφο 

Γηάλλεο, νηθνλνκνιφγνη, ζει.80, κε πνιινχο επηπιένλ πίλαθεο θαη ζπλνδεπηηθή 

αιιεινγξαθία, κε ζπκπέξαζκα --ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη--φηη(ζ. 79) 

«Αλαθεθαιαηψλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο επέλδπζεο (θφζηνο, 

έζνδα, θέξδε θιπ) ε λέα απηή κνλάδα πνπ ζρεδηάδεηαη ζα είλαη αληαγσληζηηθή, 

βηψζηκε θαη θεξδνθφξα θαη ζα είλαη ζπκθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ε 

πινπνίεζή ηεο…»,  β) «Ζ αγνξά ησλ ζθειεηψλ νκκαηνυαιίσλ», ρ.ρ. θαη ρσξίο 

ζπληάθηεο (κάιινλ νη πην πάλσ), κε πνιιέο ζειίδεο, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, 

γ) «Μειέηε γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ (Γεκνζπλεηαηξηζηηθή), Απξίιηνο 



1995, κειεηεηήο Βάγηαο Γ.Σζαξνχραο (ζπληάρηεθε επεηδή ε επηρείξεζε είρε ζηε 

πνξεία πνιιά πξνβιήκαηα) κε θαηάιεμε φηη -- ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη --, «… είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη ε επηρείξεζε θαη λα επηθέξεη ζεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ρσξίο λα δεκηνπξγεζεί θνηλσληθφ πξφβιεκα γηα ηηο 

20 νηθνγέλεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή, εθφζνλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ εηαηξία δψζνπλ δπλαηφηεηεο πιήξνπο επειημίαο, νηθνλνκηθψλ 

θηλήζεσλ θαη απνθάζεσλ ζηε λέα Γηνίθεζε. . …». 

 Β.1.-   ΔΣΟ 1985: α) πξαθηηθά Γ ηεο 17.4.1985 κε ζέκα «Λήςε απφ-

θαζεο γηα ηε ζχζηαζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξίαο 

κε ζπλεηαηξηζκνχο», β) απφθαζε Γ κε αξ. 94/17.4.1985 κε ην ίδην ζέκα, κε α-

πφθαζε: «Δγθξίλεη νκφθσλα ηελ θαη αξρήλ ιήςε απφθαζεο (απνδνρή νηθνλν-

κνηερληθήο κειέηεο, ηδξπηηθά κέιε, ζχλζεζε θεθαιαίνπ, κειψλ Γ, έδξα θιπ). 

 Β.2.- ΔΣΟ 1986: α) ΦΔΚ 30 Α/26.3.1986 κε Π.Γ. 80/26.2.1986, «αλψ-

λπκεο εηαηξίεο πνπ ζπληζηνχλ ΟΣΑ θαη πλεηαηξηζκνί, δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο 

εηαηξίεο ιατθήο βάζεο», β) ΦΔΚ 315 η. Αλαπηπμηαθψλ Πξάμεσλ θαη πκβάζεσλ/ 

11.4.1986 κε απφθαζε κε αξ. ΗΔ/21950/667/ 31.3.1986 «Τπαγσγή επέλδπζεο 

ηεο ππφ ζχζηαζε εηαηξίαο «ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ» ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1262/1982 φπσο 

απηφο ηξνπνπνηήζεθε», γ) ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ 15 θαη 17.4.1986 κε   εγθχθιην κε 

«Γηεπθξηλίζεηο γηα ηηο θνξνινγηθέο απαιιαγέο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ». 

 Β.3.- ΔΣΟ 1987: α) πξφζθιεζε ρσξίο εκεξνκελία, ηνπ Γεκάξρνπ κε 

αξ.πξ. 7012, πξνο ηελ Δπηηξνπή Δπηρεηξήζεσλ (Γ. Σζηηζάλε, Α.Θσκ., Μαλψιε 

Φάξν, Απφζηνιν Σδψηδν, Νίθν ηλάλε, Γηάλλε ηακνχιε) γηα ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο «χζηαζε Γεκνζπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο Διιεληθή Βηνκεραλία 

Οπηηθψλ», β) ΦΔΚ 321/η. Αλαπη.Πξάμεσλ θαη πκβάζεσλ/21.12.1990 γηα 

«Σξνπνπνίεζε ηεο ΗΔ/10149/ΜΟΠ 30/Ν.1682/87/6.8.87 Τπ. Απνθ. φπσο ηξν-

πνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα, κε ηελ νπνία έρεη ππαρζεί ε επέλδπζε ζηα Μεζν-

γεηαθά Οιθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα» (ΜΟΠ), γ) πξαθηηθά Γ ηεο 22.7.1987 κε 



ζέκα «χζηαζε Γεκνζπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο θαη έγθξηζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ», ζει.125. 

Γ.-  Τ  Σ Α  Ζ : α) πκβφιαην κε αξ. 27643/2.10.1987 κε ηίηιν 

«χζηαζε Γεκνζπλεηαηξηζηηθήο Αλψλπκεο εηαηξίαο βάζεη ηνπ λ. 1416/1984, 

κεηνρηθφ θεθάιαην δξαρκέο 30.000.000», β) ζρέδην Α‘ εηαηξηθνχ, γ) ζρέδην Β‘ 

εηαηξηθνχ κε ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο/βειηηψζεηο κνπ θαη πφζνη ηηο ςήθηζαλ, δ) 

ΦΔΚ 2743 η.ΑΔ+ΔΠΔ/16.11.1987 κε δεκνζίεπζε εηαηξηθνχ, ε) ζπκβφιαην κε αξ. 

27659/3.11.1987 «πξάμε δηνξζσηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηνπ ππ αξ.27643 

ζπκβνιαίνπ κνπ . . ..» (πάληα, ε ειέγρνπζα Ννκαξρία επέβαιε θάπνηεο ηξνπν-

πνηήζεηο ζην θαηαηεζέλ ζπκβόιαην πξνο ζεώξεζε), ζη) ΦΔΚ 3953 η.ΑΔ+ΔΠΔ/ 

17.11.1989 κε δεκνζίεπζε απφθαζε Γ κεηφρσλ, δ) ΦΔΚ 331 η.ΑΔ+ΔΠΔ/8.2. 

1991 κε δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο γηα ην Γ, θάθεινο ΔΛΒΗΟΠ κε ζθξαγίδα. 

 Γ.-ΑΝΔΓΔΡΖ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ζηε Λακία: α) «Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο» 

Γεθέκβξηνο 1989, κε έξγν: «Μειέηε θαη θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ 

ΑΔ, ηφπνο ΒΗ.ΠΔ. Λακίαο», β) πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ηεο …(θελφ) … Ννεκ-

βξίνπ 1989 κεηαμχ ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ, θαη ηνπ Κπξηάθνπ Ησαλλίδε, αξρηηέθηνλα, 

γηα παξνρή ππεξεζηψλ έσο ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο, θαη ελ ζπλερεία γηα 

αλάιεςε ηεο επίβιεςεο, γ) «χκβαζε εξγνιαβίαο δξαρκψλ 194.500.000» ηεο 

19.3.1990 κεηαμχ ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ θαη ηεο ΓΔΣΔΜ ΑΔ πνπ αλαδείρηεθε κεηνδφ-

ηεο θιπ, δ) Σηκνιφγηα ηεο ΓΔΣΔΜ ΑΔ κε εκεξνκελίεο 14.8.1990,3.10.1990 (δηο), 

2.11.1990, 17.12.1990, 27.3.1991, 23.4.1991, 31.5.1991, 24.12.1991, 17.12. 

1994, ε) επηζηνιή ηεο 6.3.1990 ηεο ΓΔΣΔΜ ΑΔ πξνο ηελ ΔΛΒΗΟΠ, κε ηελ νπνία 

αλαπξνζαξκφδνπλ θάπνηεο ηηκέο, ζη) «1ε εληνιή πιεξσκήο, ρ.ρ., 2ε εληνιή 

πιεξσκήο ηεο 19.9.1990, 3ε εληνιή πιεξσκήο ηεο 18.10.1990», δ) «πηζηνπνίε-

ζε εθηειεζκέλσλ ζηαδίσλ εξγαζηψλ ….» ηεο 12.6.1990, ε) νθηψ γξακκάηηα 

εηζπξάμεσο, εληνιψλ έθδνζεο επηηαγψλ, εηδνπνηήζεσλ ρξέσζεο, ινγαξηαζκνχ 

αλνίγκαηνο πξνεκβάζκαηνο, γξακκάηηνπ εηζπξάμεσο θιπ, ζ) επηζηνιή ΓΔΣΔΜ 

ηεο 15.11.1994 κε δηακαξηπξία/παξάπνλα γηα κε εμφθιεζε ππνινίπνπ δξαρ. 

4.069.316, κε ηφθνπο θαζπζηεξήζεσο 15.479.86 δξαρ. θιπ, ζπλνιηθά δξαρκψλ 

22.747.634, κε ζπλεκκέλεο: επηζηνιή ηνπ δηθεγφξνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ Λάκπξνπ 



Μαθξπγηάλλε κε γλψκε φηη γηα ηφθνπο νθείιεηαη πνζφ 16.797.157 δξρ., πηλάθην 

ππνινγηζκνχ ηφθσλ ηεο 13. ; 1992, επηζηνιή ηεο 15.4.1992 γηα ην ίδην ζέκα = 

ξχζκηζε θαζπζηεξνχκελσλ, θαη άιιν πηλάθην ηφθσλ κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε. 

 Δ.-  Λ Δ Η Σ Ο Τ Ρ Γ Η Α - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ   Δ Σ Α Η Ρ Η Α  

Δ.1.- ΔΣΟ 1988: α) ηειεπηαία 298ε ζειίδα κε ζεψξεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δθνξίαο Α.Δ. Πεηξαηά (ηψξα Γ.Ο.Τ.) ηνπ «βηβιίνπ πξαθηηθψλ Γ.. ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ 

απφ αξηζκφ 1 έσο 297», Πεηξαηάο 25.1.1988», β) Γέθα ηξεηο (13) «Πξάμεηο Γηνη-

θεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ Νν.1/25.1.1988 έσο 13/21.12.1988 γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εηαηξίαο, ζε θσηνηππία απφ ην επίζεκν βηβιίν, γ) ΦΔΚ 2922 η.ΑΔ+ΔΠΔ/18.7. 

1989 κε δεκνζίεπζε Ηζνινγηζκνχ ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ ηεο 31.12.1988. 

 Δ.2.- ΔΣΟ 1989: α) Γέθα νθηψ (18) πξάμεηο ηνπο Γ.. απφ Νν.14/30.1. 

1989 έσο 31/13.12.1989 γηα ηα ζέκαηα ηεο εηαηξίαο, β) Πξαθηηθά ησλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ (ελλνείηαη: ησλ κεηόρσλ) ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ» ήηνη Νν.1/17.7.1989 κε 

ηελ έλδεημε «άθπξν», Νν.1/30.6.1989, Νν. 2/17.7.1989, Νν.3/2.10.1989, γ) Ζ 

ΑΤΓΖ 28.6.1989 κε αλαθνίλσζε γηα ηε ζχγθιεζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

δ) απφθαζε Γ κε αξ.141/1.6.1989 κε ζέκα «Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ ζηε Γ.. ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ», δ) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλν-

κίαο κε αξ.πξ.Γ‘9580/ΜΟΠ 273/Ν.1682/87/15.6.1989 πξνο ην Δζληθφ Σππνγξα-

θείν κε ζέκα «Τπαγσγή επέλδπζεο ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ ή ΔΛΒΗΟΠ ΓΖ-

ΜΟΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΔ ζηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα» κε 

ζπλεκκέλε ηελ Τ.Α., ε) Πξαθηηθά ηνπ Γ.. ηεο 16.5.1989 κε ζέκα «πδήηεζε θαη 

ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Γεκνηηθν-

ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ», ζει. 3-6 θαη 29 έσο 96, ζη) Πξαθηη-

θά Γ ηεο 1.6.1989 κε ζέκα «Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ δήκνπ, ζηε Γ.. ηεο 

ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ», δ) Πξαθηηθά Γ.. ηεο 16.11.1989 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθα-

ζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ κεη.θεθαι. ηεο ΔΛΒΗΟΠ», 

ε) έγγξαθν ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, κε ζέκα «Αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ- 

άλνηγκα πίζησζεο» ηεο 23.10.1989, ζ) Πξάμε Γηνηθ.πκ. ηεο ΔΛΒΗΟΠ κε Νν.27/ 

10.11.1989 γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γηνηθ.. ζε ζψκα, η) ΦΔΚ 4031/η.ΑΔ+ΔΠΔ/ 



24.11.1989 κε αλαθνίλσζε ηεο εηαηξίαο, ηα) θείκελν 11 ζειίδσλ, ρσξίο εκεξν-

κελία θαη ππνγξαθή, σο εηζήγεζε ζε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή Γ.. κεηφρσλ. 

 Δ.3.- ΔΣΟ 1990: α) Γέθα ηέζζεξα (14) Πξάμεηο ηνπ Γ απφ Νν.32/27. 

2.1990, Νν.32α/28.2.1990 έσο 44/12.12.1990, β) εθηππσκέλε Πξάμε Γ Νν.44/ 

12.12.1990, γ) «Πξαθηηθφ Νν.4 Γ.. ησλ κεηφρσλ …θιπ, ηεο 30.6.1990», δ) 

έγγξαθν ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 7.1.1990 πξνο ηνλ Πξνκεζεπηηθφ πλεηαηξηζκφ Οπηη-

θψλ Διιάδνο, θαη Γήκν Αιίκνπ (ρσξίο αξ.πξ.) κε ηελ έλδεημε «Τπφςε θ.Γε-

κάξρνπ» θαη «θ. Σζηηζάλε γηα εηζήγεζε ζην Γ..», ε) «Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο ΔΛΒΗΟΠ, πεξίνδνο Ηνχληνο-Γεθέκβξηνο 1989» ηνπ Ηα-

λνπαξίνπ 1990 κε ζπλεκκέλα Ηζνινγηζκφ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ζη) έγγξαθν 

ηεο ΔΛΒΗΟΠ κε «Γεληθή πλει. Μεηφρσλ, εκεξνκελία 30.6.1990» κε εηζήγεζε, 

πξνζάξηεκα θαη ηζνινγηζκφ 1.1.1989 – 31.12.1989, δ) έγγξαθν ηεο ΔΣΒΑ κε 

αξ. πξ.15528/22.8.1990 πξνο ΤΠΔΘΟ, κε ζέκα «Υνξεγεζέληα δάλεηα ππέξ ηεο 

ΔΛΒΗΟΠ ΓΖΜΟΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΔ», ε) έγγξαθν ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 7.11.90 

πξνο ηα κέιε ηνπ Γεκ.. κε ζπλεκκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο 

ΔΛΒΗΟΠ, ζ) έγγξαθν ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 19.11.1990 κε πξφζθιεζε ζε «Αγαπε-

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο» γηα επίζθεςε ελεκέξσζεο ζην εξγνζηάζην ηελ 

9.12.1990, η) ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, Γεθέκβξηνο 1990 «Οινθιεξψλεηαη ε επέλ-

δπζε ηεο ΔΛΒΗΟΠ ζηε Λακία». 

 Δ.4.- ΔΣΟ 1991: α) Γέθα ελλέα (19) πξάμεηο ηνπ Γηνηθ.. απφ Νν.45/ 

4.1.1991 έσο Νν.64/12.12.1991 γηα ηα ζέκαηα ηεο εηαηξίαο, β) ηέζζεξα (4) πξα-

θηηθά Γελ.πλ. κεηφρσλ ησλ 6.3.1991, 28.6.1991, 21.10.1991, 12.12.1991, γ) 

Γχν (2) «Πξαθηηθά θνηλήο ζπλεδξίαζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Πξνκεζ. πλεη. 

Οπηηθψλ Διιάδνο ζηε Γελ.πλ. ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ» ηεο 12.12.1991, ψξεο 20.30 

θαη 22.00, δ) απφθαζε Γεκ.. κε αξ.29/24.1.1991 κε ζέκα «Αχμεζε ηνπ κε ην-

ρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ», ε) έγγξαθν ΔΛΒΗΟΠ ηεο 21.1.1991 πξνο 

ηνπο Γήκν Αιίκνπ θαη Πξνκ.πλ.Οπη. «ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα – ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε» ζρεηηθφ κε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ζη) χκβαζε κεηαμχ 

ΔΛΒΗΟΠ θαη Rafler GmbH, κε έλδεημε ηνπ ΒΞΓ «Φάθειν ΔΛΒΗΟΠ 21.1.91», ζε 

κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά θαη ην γεξκαληθφ θείκελν, δ) Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο ηεο 



12.12.1990 κε ζέκα «Πξφζιεςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛΒΗΟΠ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηε Γεξκαλία θαη απαζρφιεζε ζηε Λακία», ε) Πξαθηηθφ έθηαθηεο 

Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο 6.3.1991, ζ) «ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα» ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 

22.4.1991, ζει.9, πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, ζεσξεκέλν απφ Γ. Σζηηζάλε, κε ζέκα 

«Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ», η) ΦΔΚ 

2805/η.ΑΔ+ΔΠΔ/1.7.1991 κε ηζνινγηζκφ 1.1.1990-31.12.1990, ηα) Πξφζθιεζε 

ηεο ΔΛΒΗΟΠ  «ζηα εγθαίληα ηνπ εξγνζηαζίνπ … ηελ Κπξηαθή 14.7.1991 ζηε 

Βηνκεραληθή Εψλε Λακίαο», «ηα εγθαίληα ζα θάλεη ν Τπ. Δκπνξίνπ θ.Αζαλάζηνο 

Ξαξράο», ηβ) έγγξαθν ηεο 16.9.1991 ηεο ΔΛΒΗΟΠ πξνο ην Γήκν, κε ην ηακεηαθφ 

πξφγξακκα, ηγ) έγγξαθν ΔΛΒΗΟΠ ηεο 23.9.1991 πξνο θ.Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 

10772/24.9.1991 κε ελεκέξσζε γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξίαο, ηδ) έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ, ρσξίο αξ.πξ., ηεο 26.9.1991 πξνο ην Μέιε ηνπ Γεκ.. γηα αχμεζε ηνπ 

ΜΣΥ Κεθαιαίνπ, ηε) ρεηξφγξαθν ζεκείσκα (ηξίηνπ) κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία, κε 

ζεκείσζή κνπ «πδήηεζε 3.10.1991, απφθαζε 231/91»), ηζη) Πξφζθιεζε ηεο 

ΔΛΒΗΟΠ ηεο 4.12.1991 πξνο ην Γήκν θαη ην πλεη.Οπη.Διι., γηα ηε Γ.. ηεο 

12.12.1991, ηδ) Πξαθηηθφ Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο 12.12.1991 (ζηνλ ηίηιν γξάθε-

ηαη 1992, ζην θείκελν ην νξζφ 1991), ηε) πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 

31.12.1991, ηζ) πίλαθαο κεηαβνιψλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμφδσλ εγθαηαζηά-

ζεσο, θ) δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ ην Αλαιπηηθφ θαζνιηθφ, θα) Ηζνινγηζκφο 

1.1.1991 – 31.12.1991, 4ε εηαηξηθή ρξήζε», θβ) πξαθηηθά ηνπ Γεκ.πκ. ηεο 

16.5.1991 κε ζέκαηα «πδ.θαη ελεκέξσζε ..θιπ», «Οξηζκφο εθπξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ ζηε Γ.. …», φιν ην ηεχρνο, θγ) πξαθηηθά Γεκ.. ηεο 3.10.1991 κε ζέκα 

«Αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ» ζει.17 – 74, θδ) ΦΧΝΖ ηνπ 

Αιίκνπ Ηνχληνο 1991 «Βξνρή νη θαηαγγειίεο γηα ηελ ΔΛΒΗΟΠ», θαη Οθηψβξηνο 

1991 «Νέα αθαίκαμε γηα παρπινχο κηζζνχο», ΣΟ ΒΖΜΑ 12.2.1991 Βηνκεραλία 

Οπηηθψλ ζηε Λακία, Ζ ΑΤΓΖ 11.10.1991 κε άξζξν ηνπ Νηθήηα Ληνλαξάθε, 

Δλζηάζεηο πεξί Θήβαο, κε αλαθνξά ζηελ ΔΛΒΗΟΠ, ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, ρσξίο 

κήλα, ΔΛΒΗΟΠ: Δγθαίληα θαη λέεο αλεζπρίεο, ΟΠΣΗΚΑ ΝΔΑ, ρσξίο κήλα, κε 

εηδήζεηο γηα ηα εγθαίληα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΛΒΗΟΠ. 



 Δ.5.- ΔΣΟ 1992: α) Γέθα έμε (16) πξάμεηο ηνπ Γηνηθ.., απφ Νν.65/20. 

2.1992 έσο 82/10.12.1991, β) Σξία (3) πξαθηηθά Γ.. ησλ κεηφρσλ.. ησλ 30.6. 

1992, 30.6.1992, 23.11.1992, γ) έγγξαθν ηνπ Πξνκ.πλεη.Οπηηθψλ κε αξ.πξ. 

1/7.1.1992 πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκ..Αιίκνπ, κε αξ.πξ. 359/ δπζδηάθξηηε 

εκεξνκελία, κε ραξαθηεξηζκφ 10.1.1992, κε ζέκα «Γεκνζηεχζεηο ζε βάξνο ηεο 

Γεκνζπλεηαηξηζηηθήο εηαηξίαο ΔΛΒΗΟΠ» (ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε απηνπξγφο 

ΦΧΝΖ, αθνξά ην πην πάλσ δεκνζίεπκα), δ) πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο Γηνηθ.. ηεο 

30.4.1992, ε) αίηεζή κνπ ηεο 3.5.1992 κε αξ.πξ. 4273/7.5.1992 γηα ζχγθιεζε 

ηνπ Γεκ.., ζη) εηζήγεζε ζην Γεκ.. γηα ηε κε αξ.105/14.5.1992 απφθαζε κε 

ζέκα «Αχμεζε ηνπ ΜΣΥ θεθαιαίνπ . . . ..» ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 125/89, 

29/91, 231/91 πξνεγνχκελεο απνθάζεηο,, δ) εηζήγεζε ζην Γεκ.. γηα ηε κε 

αξ.261/ …πάλησο 1992 (αλαθέξνληαη νη πην πάλσ αιιά θαη ε 105/1992 

απνθάζεηο) κε ζέκα «Δλεκ. ζπδεη. γηα ηε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο ΔΛΒΗΟΠ …», 

ε) έθζεζε ην Γηνηθ.. ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 30.4.92, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

154/29.6.1992 απφθαζε Γεκ. ., ζ) πίλαθαο κεηαβνιψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

1992, κε ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο, η) δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ ην αλαιπηηθφ 

θαζνιηθφ, ηα) ηζνινγηζκφο ηεο 1.1.1992 – 31.12.1992, 5ε εηαηξηθή ρξήζε, ηβ) 

πξαθηηθά ηνπ Γεκ.. 30.1.1992 κε ζέκα «Δλεκέξσζε επί εγγξάθνπ ηνπ Πξνκ. 

πλ.Οπη. .. ζρεηηθά κε δεκνζηεχζεηο ζε βάξνο ….» ζει.15 -72, ηεο 14.5.92 θαη 

29.6.1992, ηγ) ΦΧΝΖ, Γεθέκβξηνο 1992, ΔΛΒΗΟΠ Πνξεία θζίλνπζα – ραψδεο. 

 Δ.6.- ΔΣΟ 1993: α) Δληεθα (11) πξάμεηο ηνπ Γηνηθ.. απφ Νν.83/8.2.93 

έσο Νν.93/7.12.1993, β) Γχν (2) πξαθηηθά Γ.. ησλ 30.6.1993 θαη 16.9.1993, γ) 

επηζηνιή ηεο 18.2.1993 ηνπ Γ. Σζηηζάλε πξνο ην Γηνηθ.. ηεο ΔΛΒΗΟΠ κε ηελ 

νπνία δειψλεη φηη: «παξαηηνχκαη απφ ην δηθαίσκά κνπ λα δεηήζσ ηνπο κηζζνχο 

κνπ απφ ηελ εηαηξία ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηαγγείισ ηε ζχκβαζή κνπ 

κε ηελ εηαηξία ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο κνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πιένλ 

ησλ 4 κελψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξία ζα κνπ νθείιεη ηηο απνδνρέο κνπ 

κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο θαη νπδέλ έηεξν», δ) απφδεημε ηεο 9.7.1993,  

θαηαβνιήο ζην Γ. Σζηηζάλε πνζνχ 2.967.000 + θξαηήζεηο 979.110 = 3.056.010 

δξαρκψλ, ε) δηάθνξα θείκελα κε ζέκα «πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο 1993» , 



ζη) Μεληαία απνηειέζκαηα έσο Απξίιηνο 1993», πξάμε Γηνηθ.. Νν.85/21.4. 

(1993), δ) Δηζήγεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 1993 θαη πξνγξακκαηηζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο 15.4.1993, ε) ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ρσξίο εκεξνκελία, 

σο εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο 143/31.5.1993 (αλαβιήζεθε), θαη 159/9.6.1993 

κε ζέκα «πδεη. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΜΣΥ θεθαιαίνπ….»,  

ζ) δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ ην πξνζσξηλφ αλαιπηηθφ θαζνιηθφ γηα ην 1993, η) 

ηζνινγηζκφο ηεο 1.1.1993 έσο 31.12.1993, 6ε εηαηξηθή ρξήζε, ηα) ΔΞΠΡΔ 

4.7.1993 ΔΛΒΗΟΠ: Πξφβιεςε γηα δηπιάζηεο πσιήζεηο, ΚΔΡΓΟ 8.6.1994 κε 

δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 1.1.1993 – 31.12.1993. 

 Δ.7.- ΔΣΟ 1994: α) Γψδεθα (12) πξάμεηο ηνπ Γηνηθ.. απφ Νν. 94/4.1. 

1994, έσο Νν.106/29.12.94, θαη ηίηινο «Πξάμε Γ Νν.107» ρσξίο ζπλέρεηα, β) 

Σξία (3) πξαθηηθά Γελ.πλ. ησλ κεηφρσλ ησλ 28.1.1994, 28.2.1994, 30.6.94, γ) 

ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε ηεο 12.1.1994, γηα ηε 1/12.1.1994 απφθαζε Γεκ.,  

δ) επηζηνιή ηνπ Γ. Σζηηζάλε ηεο 30.4.1994 πξνο ην «Κνλ Βαζίιε Ξέλν- 

Γαβξηέιε, πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ΔΛΒΗΟΠ» κε ηελ νπνία: 

«Δπηζπκψ λα εθθξάζσ ηελ ΔΝΣΟΝΖ ΑΝΖΤΥΗΑ ΜΟΤ  θαη ηελ αγσλία κνπ γηα 

ηελ θαηάζηαζε θαη ην κέιινλ ηεο ΔΛΒΗΟΠ. Σα φζα αλαθέξσ βαζίδνληαη ζηηο 

εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ θαη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 2 

ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο 20.4.1994 . . .1.- Πσιή-

ζεηο-παξαγσγή: Γελ καο δφζεθε θαλέλα έγγξαθν ελεκεξσηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

πνξεία ησλ πσιήζεσλ, ην χςνο πσιήζεσλ ζε δξρ., ηελ θαηαλνκή κνληέισλ, 

ην πιάλν ησλ επφκελσλ κελψλ . . . θιπ . .. Μαο έγηλε ελεκέξσζε πξνθνξηθή, 

κε ανξηζηνινγίεο δίρσο παξάζεζε. 2.Οηθνλνκηθφο απνινγηζκφο 1 ηεηξακήλνπ 

1994: Καλέλα ζηνηρείν γηα νηθνλνκηθή πνξεία . . . .3.- Οηθνλνκηθφο πξνγξακκα-

ηηζκφο 1994  .. Γελ έγηλε θακία ζπδήηεζε νχηε θαη είρε ζπληαρζεί πξφγξακκα 

δξάζεο. Ζ εηαηξία βαδίδεη ζηα ηπθιά. 4.- Σακείν-Λνγηζηήξην: Καλέλαο δελ γλψ-

ξηδε ηη γίλεηαη . . . 5.- Πξαθηηθά Γ.. Σν επίζεκν βηβιίν δελ έρεη ελεκεξσζεί απφ 

ην Ννέκβξην 1992 . . . 6.- Δπηζεκνπνίεζε θαηαβνιήο κεξηδίνπ 30 εθαη.δξρ.: Γελ 

γλσξίδνπκε εάλ έρεη γίλεη ινγηζηηθή εγγξαθή . . . θιπ … 11.- Ρχζκηζε νθεηιήο κε 

ΔΣΒΑ: Απηφ ην ζνβαξφηαην θαη θξίζηκν γηα ηελ χπαξμε ηεο ΔΛΒΗΟΠ δήηεκα ην 



ρεηξηζηήθαηε κε αλεπζπλφηεηα θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. ην Γ.. ηεο 20.4 

εκθαλίζαηε εηθφλα αλζξψπνπ ζε ΤΓΥΤΖ (ζεκ=ε ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ) . . ., 

Κχξηε πξφεδξε, ια ηα παξαπάλσ αλεζπρεηηθά ηα επηζεκαίλσ, ΟΥΗ ΓΗΑ ΝΑ 

Α ΔΚΘΔΧ, φπσο πηζαλφλ ζθεθζείηε, αιιά γηα λα πξνιάβσ ρεηξφηεξα γεγν-

λφηα, πνπ ΘΑ ΔΥΟΤΝ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΗ, εθηφο απφ ηελ απψιεηα 

κηαο νηθνλνκηθήο παξαγσγηθήο κνλάδαο θαη θάπνησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο 

ε θνηλνπνίεζε (ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ) ζηνλ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ, ΓΔΝ γίλεηαη ΓΗΑ ΝΑ 

Α ΔΚΘΔΔΗ, αιιά δηφηη ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ επελδπζεί αλήθνπλ ζηνλ 

Διιεληθφ Λαφ απέλαληη ζηνλ νπνίν ινγνδνηεί νη ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΦΟΡΔΑ πνπ 

ζηήξημε ηελ επέλδπζε ηεο ΔΛΒΗΟΠ». Με ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: α) Γξακκαηέα Ν.Δ. 

Β1 (πξνζσπηθφ), β) Γξακκαηέα ηνκεαθνχ (πξνζσπηθφ), γ) Γξακκαηέα ΣΟ 1 

Αιίκνπ(πξνζσπηθφ), δ) Γξακκαηέα ΣΟ 2 Αιίκνπ (πξνζσπηθφ). 

 ρφιηα: Έπξεπε λα θηάζεη ν Απξίιηνο 1994 γηα λα δηαπηζηψζεη ν Γ. 

Σζηηζάλεο θαη άιινη, απηφ πνπ ππνζηεξίδακε απφ πνιιά ρξφληα, γηα ηηο θαζπ-

ζηεξήζεηο, ηε δηαζπάζηζε ησλ ρξεκάησλ, ηελ θαθνδηαρείξηζε, ηελ έιιεηςε 

παξαγσγήο θιπ. ΟΜΧ δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε φηη ηελ πεξίνδν εθείλε 

ην ΠΑΟΚ επξφθεηην λα θάλεη ηηο επηινγέο ππνςεθίνπ δεκάξρνπ ηνπ, γηα ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 1994, θαη ν Αι.Αινχθνο (κε ηε βνήζεηα ηνπ Γ. 

Σζηηζάλε) ηειηθά θέξδηζε ην ρξίζκα, ελψ ν ΒΞΓ «εμσζήζεθε» ζε ππνςεθηφηεηα 

ζηελ Ννκαξρία, φπνπ θαη εθιέρηεθε λνκαξρηαθφο ζχκβνπινο θαη νξίζηεθε 

αληηλνκάξρεο. Απηή είλαη ε αηηηνινγία γηα ηηο επαλαιακβαλφκελεο  επηθιήζεηο 

«ΓΔΝ γίλεηαη γηα λα ζαο εθζέζεη» ηνπ Γ. Σζηηζάλε.  

 ε) δηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε «θαηάζηξσζε ινγ/ζκνχ πσιήζεσλ ρξήζεσο 

1994», θαη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, ζη) αίηεζή κνπ ηεο 6.5.1994 κε αξ.πξ. 5660/ 

11.5.1994 γηα εγγξαθή ζέκαηνο ζηελ ΖΓ ηνπ Γ θαη ρνξήγεζε εγγξάθσλ, πξηλ 

απφ ηε Γ ησλ κεηφρσλ, δ) ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ έθζεζε ειέγρνπ ηεο 24.6.1994, γηα 

ηε ρξήζε 1993 (πεξίνδνο 1.1.93 – 31.12.93) ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή,  κε δπζκε-

λείο παξαηεξήζεηο, ε) επηζηνιή ηεο 10.11.94 (κεηά ηηο εθινγέο) ηνπ Γ. Σζηηζάλε 

πξνο ην Πξφεδξν Γ.. θ.Φάξν, κε αξ.πξ. 13957/11.11.94 (ηα ινηπά αληίγξαθα 

δελ έρνπλ αξ.πξ., ελψ έρνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπ πξσηνθφιινπ) κε αίηεκα ηε 



ζπδήηεζε ζεκάησλ ηεο ΔΛΒΗΟΠ, κε επηζήκαλζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ θαη 

αλαθνξά ζηελ επηζηνιή ηεο 30.4.1994, ζ) αίηεζή κνπ ηεο 15.11.1994 πξνο ην 

δήκαξρν, κε αξ.πξ. 14205/16.11.1994, κε ππφκλεζε φηη ν Γ. Σζηηζάλεο, ζην Γ. 

. ηελ 10.11.1994 δηάβαζε αίηεζή ηνπ, ζηελ νπνία αλαθεξφηαλ ζε 7ζέιηδε 

επηζηνιή ηνπ, θαη αίηεκα  λα κνπ ρνξεγεζεί αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο απηήο, η) 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ, γηα πεξηιεπηηθή απνηχπσζε απφςεσλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Πξσηνβνπιίαο Πνιηηψλ ησλ 8.12.1994 

θαη 13.12.1994, ηα) ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ έθζεζε ειέγρνπ ηεο ρξήζεσο 1994 (πεξίν-

δνο 1.1.94 έσο 31.12.1994) ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, κε δπζκελείο παξαηεξήζεηο, 

ηβ) δχν θχιια, ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ (πνπ δελ βξέζεθαλ) κε ζηνηρεία γηα ηελ 

εηαηξία, ηγ) πξνζάξηεκα ηεο 12.4.1995, ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31.12.1994, ηνπ 

νξθσηνχ ειεγθηή, θαη πίλαθαο κεηαβνιψλ παγίσλ ζηνηρείσλ 31.12.1994, ηδ) 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ ην πξνζσξηλφ αλαιπηηθφ θαζνιηθφ, ηε) ηζνινγηζκφο 

31.12.1994 (πεξίνδνο 1.1.94 έσο 31.12.94) 7ε εηαηξηθή ρξήζε, θαη ινγηζηηθέο 

ζειίδεο, ηζη) Ζ ΑΤΓΖ 14.5.1995 κε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ ηεο LUXOTICA 

HELLAS A.E. (αληαγσλίζηξηαο ηεο ΔΛΒΗΟΠ) θαη 24.3.1995 κε δεκνζίεπζε 

ηζνινγηζκνχ ηεο «ηξάηνο Σδαηδηκάθεο ΑΔ» (άιιεο αληαγσλίζηξηαο). 

 Δ.8.- ΔΣΟ 1995: α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 212/9.1.1995 πξνο ην 

Γ.. ηεο ΔΛΒΗΟΠ γηα ελεκέξσζε, α1)  έγγξαθν Πξάμε Γηνηθ.. Νν.108/6.2.1995 

κε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, β) Πξφγξακκα Γεκνζίνπ πιεηζηεξηαζκνχ κε αξ. 

4051/15.3.1995, κε εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο 15.2.1995, κε επηζπεχδνπζα ηελ 

ΔΣΒΑ θαη θαζ εο ε εθηέιεζε ηελ ΔΛΒΗΟΠ, κε θαηάζρεζε γεπέδνπ, θηηξίσλ, 

κεραλεκάησλ θιπ, γηα πνζφ δξαρ. 47.875.421, ρσξίο λα πξνθχπηεη, ιφγσ 

έιιεηςεο ησλ ηειεπηαίσλ ζειίδσλ, ε εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ, γ) εηζήγεζε 

ηεο 30.5.1995 πξνο ην Γεκ.. κε ζέκα «Απεπζείαο αλάζεζε κειέηεο  Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 7459/31.5.1995 κε πξνζθνξά 500.000 δξαρκψλ γηα ηε ζχληαμε ηεο 

κειέηεο, δ) πξφζθιεζε ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΔΛΒΗΟΠ, 

γηα ηελ 5.6.1995, κε αξ.πξ. 6623/18.5.1995, κε ζεκεηψζεηο γηα 7.6.1995, θαη, 

αλαβνιή γηα 3.7.1995 κε ζπλεκκέλα δ1) αληίγξαθν πξαθηηθψλ Νν.110/12.4.95, 

δ2) ηζνινγηζκφ ηεο 31.12.94 (πεξίνδνο 1.1.94 – 31.12.94) θαη δ3) ζειίδεο γηα ηε 



πνξεία π.ρ. «Ζ πνξεία ηεο εηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 1994 ΓΔΝ 

ππήξμε ε αλακελφκελε. Οη πσιήζεηο δελ απμήζεθαλ, φπσο βάζηκα 

πξνεβιέπεην, ζηνλ επηζπκεηφ θη αλαγθαίν ξπζκφ, κε ζπλέπεηα λα αλαηξαπνχλ 

ηα δεδνκέλα ζηα νπνία είρε ζηεξηρζεί ε πξνζπάζεηα γηα αλάθακςε»,  

ε) «Πξσηνινγία Αξ. Θσκ. ζηε Γ.. ηεο ΔΛΒΗΟΠ ηεο 3.7.1995» κε αλα-

θνξέο φηη: «Μεηά απφ επίκνλε πξνζπάζεηα, πνπ θξάηεζε ζρεδφλ εθηά ρξφληα, 

θαη ζηελ νπνία αληηηαζζφηαλ απφ ηελ απειζνχζα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ καο, ζζε-

λαξή θαη επίκνλε άξλεζε, ΠΔΡΗΖΛΘΑΝ επηηέινπο ζε γλψζε κνπ ηα ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ ηεο εηαηξίαο, αιιά ΚΑΗ ησλ Γ.. απηήο», φηη 

δηαπηζηψλεηαη πσο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαλ νκφθσλα θαη άξα δελ αληαπν-

θξίλεηαη ζηελ αιήζεηα ν ηζρπξηζκφο ησλ δ.ζ. ηφηε εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

(κεηά ηεο Αλαλεσηηθήο) φηη είραλ δηαθνξνπνηεζεί..«ηζρπξηζκφο πνπ πξνβιήζε-

θε ζην Γ γηα λα ζηεξηρζεί ε άπνςή ηνπο φηη εθείλνη ΓΔΝ είραλ θακία επζχλε γηα 

ηελ παηαγψδε απνηπρία ηεο εηαηξίαο,θαη πξνθεηκέλνπ λα επηξξίςνπλ ΟΛΔ ηηο 

επζχλεο ΜΟΝΟ ζηνλ απειζφληα δήκαξρν θ.Β. Ξέλν θαη ζηνλ εθπξφζσπν ησλ 

Οπηηθψλ θ. Κνπκπελά ….» φηη «…ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηλφηαλ πξνζπάζεηα 

λα απνθιεηζζνχλ απφ ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν (Γ) ηεο εηαηξίαο νη εθπξφζσ-

πνη ησλ κεηνςεθηψλ (ζεκ=ζην Γεκ..), κε ην ζθεπηηθφ θαη ηε δηθαηνινγία φηη 

«εάλ νξηζηνχλ λα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία, ζα δηαξξένπλ ηα κπζηηθά ηεο … 

δελ εθξίλνλην δειαδή απφ ηελ ηφηε Γηνίθεζε σο άμηνη εκπηζηνζχλεο …», φηη 

«απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Γ απνδεηθλχεηαη φηη ππήξρε έλαο εθεζπραζκφο θαη κηα 

καθαξηφηεηα (ή αδηαθνξία;) γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο εηαηξίαο … φηη είλαη εκθαλή 

ηα ζηνηρεία θαθνδηνίθεζεο π.ρ.ηνλ Απξίιην 1994, ελψ ε εηαηξία ήηαλ θαηαρξεσ-

κέλε θαη κε δεκηέο αβάζηαρηεο, πξνζέιαβε σο δηεπζπληή, ηνλ αδειθφ δ.ζ. ηεο 

πιεηνςεθίαο κε κεληαίν κηζζφ 590.000 δξαρκψλ…»,...αθνινχζσο γίλεηαη 

θξηηηθή ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθ.. πξνο ηε Γ ησλ κεηφρσλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ζε δηαηππψζεηο φηη «Δλφςεη φισλ ησλ αλσηέξσ ηα ΑΡΝΖΣΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ηεο εηαηξίαο…ΤΠΖΡΞΑΝ ΑΝΑΠΟΦΔΤΚΣΑ, ΓΔΝ πθίζηαηαη 

δε ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΜΦΖ . .», θιπ, θαη ζηε δεπηεξνινγία κνπ γηα ηηο 

αλαθνινπζίεο ησλ δ.ζ. ηεο ΣΟΣΔ πιεηνςεθίαο θαη φηη ζεκαζία έρεη ην ηη ΣΟΣΔ 



έθαλαλ … φηη «είλαη δπζηχρεκα φηη ν ζπλαδ.θ.Αλη. Φνπζηέξεο πνπ είρε ξεηά 

δεζκεπηεί ζην Γεκ.. φηη ζα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηε ζεκεξηλή Γ.. δελ 

θξάηεζε ηελ ππφζρεζε θαη δέζκεπζή ηνπ. Γελ άλνημε ην ζηφκα ηνπ επί ηεο 

νπζίαο. Ζ ζησπή δελ είλαη πάληα ρξπζφο. Οχηε εμαιείθεη ηηο επζχλεο, γηα ηφζν 

ζεκαληηθά ζέκαηα. Απιψο ζεκαηνδνηεί ηξφπνπο αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ θαη 

ήζε ζπκπεξηθνξψλ. Ο θαζείο θαη ηα έξγα ηνπ…», «… θαη φηαλ έρνπλ ραζεί 700-

800 εθαη. δξαρκέο, θαη φηαλ ην κφλν πνπ δελ δεηείηαη απφ κεξηθνχο είλαη ε 

επηβξάβεπζε γηα ηελ θαηαζηξνθή, ΓΔΝ ΜΠΟΡΧ ΝΑ ΧΠΑΗΝΧ, ΓΔΝ ΜΠΟΡΧ 

ΝΑ ΚΑΝΧ ΠΧ ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΧ . . .», φηη «ηη δει. έξρεηαη θαηξφο πνπ 

φια καζαίλνληαη, φζν απηαξρηθά θαη φζν εξκεηηθά θαη αλ θξαηνχληαη θιεηζκέλα 

θαη θξπθά. ια θάπνηε καζαίλνληαη. Αο δηδαρηνχλ επηηέινπο θάηη απφ ηνλ 

επηειηζκφ ηεο ηδέαο ηεο δεκνζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο, ηελ νπνία ακαχξσ-

ζαλ, θαη απφ ηελ θαηξαθχια ηεο ΔΛΒΗΟΠ, ζηελ νπνία ηελ νδήγεζαλ». Σν 

θείκελν, απνηειεί εθ ησλ πζηέξσλ θαηαγξαθή, ηεο πξσηνινγίαο θαη δεπηεξν-

ινγίαο, φπσο εθθσλήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο Γ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξεζεί 

ζηα πξαθηηθά, φπσο είρε ζπκθσλεζεί (ην εάλ θαηαρσξήζεθε ή επηζπλάθηεθε 

δελ ην γλσξίδσ, εγψ ην παξέδσζα), 

ζη) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.π. 4018/30.10.1995 πξνο ηελ ΔΛΒΗΟΠ 

κε ζέκα «Αθνξά ηαθηηθή Γ ηεο 5.6.95 α 3.7.1995» κε δπζκελείο παξαηεξήζεηο, 

δ) εηζήγεζε πξνο ην Γεκ.. (γηα ιήςε απφθαζεο, δελ έρσ αξηζκφ) κε ζέκα 

«Δηζήγεζε αληηδεκάξρνπ θ. Γθαβνχλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ΔΛΒΗΟΠ» κε 

ππφδεημε ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ε) δηάθνξεο θαηαζηάζεηο απφ πξνζσπξηλφ αλα-

ιπηηθφ θαζνιηθφ, απφ εηήζηα θαηάζηαζε απνδνρψλ/θξαηήζεσλ, αιθαβεηηθά, 

απφ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ, ζ) Ζ ΑΤΓΖ 28.11.1995 κε δεκνζίεπ-

ζε ηζνινγηζκνχ ηεο αληαγσλίζηξηαο  LUXOTICA HELLAS A.E. 

ρφιηα: Γελ γλσξίδσ εάλ ηα επίζεκα Βηβιία ησλ Πξαθηηθψλ Γ.. θαη Γ.. 

ησλ κεηφρσλ, έρνπλ δηαηεξεζεί ζην Γήκν. Δίλαη δεδνκέλν φηη πνιινί ζα επηζπ-

κνχζαλ λα έρνπλ εμαθαληζηεί. ρη ν ΒΞΓ, ν νπνίνο ζε κηα ηειεπηαία ζπλεδξία-

ζε, ζπκθσλνχζε ζε πξφηαζή κνπ λα γίλεη έιεγρνο, ηα άιια κέιε φκσο (θαη νη 

δ.ζ.), θαηαςήθηζαλ ηελ πξφηαζε απηή. Γελ γλσξίδσ εάλ ε πξφηαζε θαη ε 



ςεθνθνξία θαηαγξάθεθαλ. Μεηά απφ 20 θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα, απνδεηθλχε-

ηαη ζσηήξηα ε επηκνλή κνπ λα πεξηέιζνπλ (θαη) ζε γλψζε κνπ ηα Πξαθηηθά 

Γ+Γ, θαη, επηηξέςηε κνπ, επσθειήο ε δηαηήξεζή ηνπο, ψζηε λα ππάξρνπλ 

ηεθκήξηα γηα ηελ εηαηξία απηή. 

Δ.9.- ΔΣΟ 1996: α) πξφγξακκα πιεηζηεξηαζκνχ κε αξ.5714/16. 10.96 

κε επηζπεχδνπζα ηελ ΔΣΒΑ θαη θαζ εο ε εθηέιεζε ηελ ΔΛΒΗΟΠ (κε αξ.πξ. 

12842/25.9.1996 ηνπ Γήκνπ) κε ζεκείσζή κνπ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλα, 

«17.10.1996 πληάρηεθε πξάμε καηαίσζεο γηαηί δελ εκθαλίζηεθε θαλέλαο 

ελδηαθεξφκελνο» θαη δίπια ηα ηειέθσλα ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ, β) αίηεζε 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο 1.11.95, ελψπηνλ ηνπ Μνλ.Πξση. Αζελψλ (άξζξνπ 

966 παξ.3 ΚΠνιΓηθ) ηεο ΔΣΒΑ ΑΔ θαηά ηεο ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ, κε αξ.θαηαζ. 18045/ 

14.11.95, κε ζθξαγίδα γηα ζπδήηεζε ηελ 6.12.1995, κε αίηεκα ηνλ νξηζκφ ηηκήο 

πξψηεο πξνζθνξάο ησλ πιεηζηεξηαδνκέλσλ  πξαγκάησλ, γ) απφθαζε κε αξ. 

4622/1996 ηνπ Μ.Πξ.Α. γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε, δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα λένπ 

πιεηζηεξηαζκνχ κε ηηκή πξψηεο πξνζθνξάο δξαρ. 350 εθαη., δ) ΑΤΓΖ 16.3.96 

κε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ LUXOTICA HELLAS. 

 E.10.- ETO 1997: Ζ ΑΤΓΖ 5.3.1997 κε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ ηεο 

LUXOTICA HELLAS ΑΔ.  

 Δ.11.- ΔΣΟ 1998: α) αίηεζε ηεο 27.1.1998 ηεο ΔΣΒΑ ελψπηνλ ηνπ Δθε-

ηείνπ Αζ., θαηά ηεο ΔΛΒΗΟΠ (κε αξ.πξ. 3752/12.3.1998 ηνπ Γήκνπ) κε αίηεκα 

«Να δηαηαρζεί ε εθθαζάξηζε γηα ηε θαζ εο Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 

46α ηνπ λ. 1892/1990 … Να δηνξηζηεί εθθαζαξίζηξηα ε Α.Δ. «Διιεληθέο εμαγσ-

γέο ΑΔ»  ….είλαη ζπγαηξηθή κνπ εηαηξία», β) απφθαζε 4681/1998 ηνπ Δθεηείνπ 

Αζελψλ κε δηαηαθηηθφ «Γηαηάζζεη ηελ εηδηθή εθθαζάξηζε…ηεο ΔΛΒΗΟΠ . . . 

Γηνξίδεη σο εθθαζαξίζηξηα … ηελ «Διιεληθέο εμαγσγέο ΑΔ» . . .θιπ ….», γ) 

Δμψδηθε πξφζθιεζε κεηά θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ ηεο 20.7.1998, ηεο ΔΣΒΑ 

FINANCE A.E. παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (πξψελ Διιεληθέο 

Δμαγσγέο ΑΔ), πξνο ηελ ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.. (ΒΞΓ, Μηρ. 

Κνπκπελά, Γεσξ.Σζηηζάλε, Παλ. Γθνχξε, Παλαγ. Παλατδε, Θεφδ. Σχξν, Δκκαλ. 



Μαθξππφδε, Αλη. Φνπζηέξε), κε ηελ νπνία ηνπο θαινχλ λα πξνβνχλ «ζηελ 

άκεζε παξάδνζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ππνγξάθνληαο ζπγρξφλσο πξσ-

ηφθνιιν παξαιαβήο θαη παξάδνζεο». 

 Δ.12. ΔΣΟ 2005 -  Δ Π Η Λ Ο Γ Ο : α) Τπ.Οηθ.+ Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 

4949/ΜΟΠ273/31.1.05 κε «Απφθαζε-Δπηζηξνθή θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο 

θαη επηδφηεζεο ηφθσλ επέλδπζεο,εληεηαγκέλεο ζηα ΜΟΠ, ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΗΟΠ 

Γεκνζπλ.ΑΔ», β) ίδηνπ Τπ. κε αξ.πξ. 4951/ΜΟΠ273/8.2.2005  πξνο ην Δζληθφ 

Σππνγξ. γηα δεκνζίεπζε πεξίιεςεο κε ζέκα «Δπηζηξνθή ….θιπ») γ) ΦΔΚ 32/η. 

Αλαπηπμηαθψλ πξάμεσλ θαη ζπκβάζεσλ/ 23.2.2005, ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη 

εληνιή Τθππνπξγνχ, γηα «Δπηζηξνθή θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο θαη 

επηδφηεζεο ηφθσλ επέλδπζεο, εληεηαγκέλεο ζηα ΜΟΠ, ηεο εηαηξίαο ΔΛΒΗΟΠ 

ΓΖΜΟΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ Α.Δ.»   «… κε ηελ ην αξ. 4949/ΜΟΠ273/31.1.2005 

απφθαζε ηνπ Τθ. Οηθνλνκ. θαη Οηθνλνκηθψλ, εγθξίζεθε ε επηζηξνθή ζην 

δεκφζην ηκήκαηνο, αμίαο 576.598 επξψ . . .ιφγσ παχζεο ιεηηνπξγίαο – 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 λ.1262/82 θη άξζ.18 λ. 1892/90 ηεο επέλδπζεο ηεο 

(ίδξπζε κνλάδαο θαηαζθεπήο ζθειεηψλ γπαιηψλ, ΒΗ.ΠΔ. Λακίαο) ζε ρξνληθφ 

ζεκείν (1.8.95) πξηλ ηε παξέιεπζε δεθαεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηεο 

απφθαζεο νινθιήξσζεο (ΦΔΚ Σ.Α. Π../252/30.9 .1991)», ην νπνίν απνηέιεζε 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 230/22.4.05 απφθαζε ηνπ Γεκ. πκβ., δ)εθεκεξίδα 

«Δ»(ηδήζεηο;;) ρ.ρ., κε ζέκα «Απνθαιχπηνπκε, Πιεξψλνπκε αθφκε ηελ 

ΔΛΒΗΟΠ, καο δεηάλε πίζσ 200.000.000 πνπ είρε πάξεη ν ηφηε δήκαξρνο θ. 

Ξέλνο θαη ηεο παξάηαμήο ηνπο» (ε αζπληαμία ηεο «Δ»), κε θσηνηππίεο φινπ ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο ππνγξαθείζαο απφθαζεο. 

 Σ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΒΓΟΜΖ 4.7.2009 Κξάηνο ελ θξάηεη ησλ ΟΣΑ ηα 

Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα.  

Ε.- ΑΝΑΜΝΖΣΗΚΟ ΑΠΟΜΔΗΝΑΡΗ: θειεηφο γπαιηψλ ηεο ΔΛΒΗΟΠ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζα, πάζηηλνο/θνθθάιηλνο, ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ αμφλσλ/ 

ζηεξηγκάησλ αλαγξάθεηαη ε ιέμε ΔΛΒΗΟΠ ΑΔ. ---«Παξέκβαζε»: θ. 15-16 Ηνπι-

Απγ.94, 21-22/95, 23-24 ΗνπλΗνπι.1995, 25-26 Γεθ.1995, 39-40 ΝνεκΓεθ.1997. 



 Ρ Α Γ Η Ο   Κ Τ Κ Λ Ο   δηαδεκνηηθή επηρείξεζε 

 Γεληθφ ζρφιην: «… Σν ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε πξέπεη λα αλνίμνπλ 

ηηο πφξηεο ηνπο κε πεξηζζφηεξε ηφικε ζηελ Σ.Α., ψζηε λα απνθηήζεη κφληκε 

πξφζβαζε ζε θαζνξηζκέλεοο δψλεο γηα ηελ πξνβνιή ησλ απφςεσλ θαη πξνηά-

ζεψλ ηεο. Απηή ε απαίηεζε ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή φζν θακηά 

άιιε θνξά αθνχ ε Σ.Α. θαιείηαη λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ Σχπνπ.  . . . Δπίζεο πξέπεη λα απνθηήζεη ζάξθα θαη νζηά ε δεκηνπξγία 

Ραδηνθσληθψλ ηαζκψλ θαη ζε επίπεδν Β‘ βαζκνχ απηνδηνίθεζεο ή πλδέζκσλ 

Γήκσλ, γηα λα παίμεη ε Σ.Α. ην ξφιν ηεο, φρη κφλν ζαλ πξσηνγελέο θχηηαξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη ζαλ απνθαζηζηηθφ κέζν ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ Πνιίηε. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε πνπ ζα πξνθχςεη αλάκεζα ζηνλ 

Πνιίηε θαη ηελ Σ.Α., ζα βνεζήζεη πνιχ ζηελ πιεξέζηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε 

ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε, θαζψο ν θάζε θνξέαο ή δεκφηεο ζα έρεη  ηελ 

άκεζε δπλαηφηεηα λα δίλεη ηηο απφςεηο γηα ην Γήκν κέζσ ηεο ίδηαο ηεο Γεκνηη-

θήο Ραδηνθσλίαο …..» (Ν. Σακπαθίδεο, πεξηνδ. «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», η. 

επη-Γεθέκβξηνο 1986, ζει. 37, ζην αθηέξσκα «Απηνδηνίθεζε θαη Μαδηθά Μέζα 

Δλεκέξσζεο»). Απηέο ήηαλ νη γεληθφηεξεο αληηιήςεηο πνπ «θπθινθνξνχληαλ». 

Πάλησο ε χληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ, «ΠΡΟΦΖΣΗΚΑ» εθηζηνχζε: «ΠΡΟΟΥΖ 

ΚΗΝΓΤΝΟ: Δκείο επηζεκαίλνπκε έλα θίλδπλν πνπ πξέπεη λα απνθχγεη ε 

Απηνδηνίθεζε: ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ θξαηηθνύ ζπγθεληξσηηθνύ κνληέινπ κε έλα 

θαθέθηππν «κίλη» θεδεκνλεπόκελν ζπγθεληξσηηθό κνληέιν ηεο Απηνδηνίθεζεο». 

Πνιιά ρξφληα ηψξα, αιιά θαη ην 2018 γλσξίδνπκε φηη, δπζηπρψο, ν «θίλδπλνο», 

επαιεζεχηεθε πιήξσο, γηα φιε ηελ Σ.Α.- Δπνκέλσο, θαη γηα ην Γήκν καο.  

 Α.-   Τ  Σ Α  Ζ  θαη ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 α) πξαθηηθά γηα ηε κε αξ.144/8.7.1987 ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε ηνπ Γ κε 

ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαη αξρήλ ίδξπζε ξαδηνθσληθνχ 

ζηαζκνχ» ζει. 61- 76, β) κειέηε ηεο 14.7.1987 ηνπ Ησάλλε Παληαδφπνπινπ, 

ειεθηξνληθνχ κεραληθνχ κε αλαθνξά «Ζ παξνχζα κειέηε εθπνλείηαη κε εληνιή 



ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο. Έρεη ζθνπφ ηελ αλάιπζε ηεο εγθαηάζηαζεο γηα 

πιήξε θαη ζπλερή ιεηηνπξγία πάλσ ζε θαζαξά επαγγεικαηηθέο βάζεηο ηνπ Γε-

κνηηθνχ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ . . . Αξγπξνχπνιεο, κε ηελ πξννπηηθή κειιν-

ληηθήο θάιπςεο φισλ ησλ Γήκσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο Αηηηθήο πνπ 

βξέρεηαη απφ ην αξσληθφ θφιπν…», γ)πξαθηηθά Γ ηεο 27.1.1988 (πξνθαλψο 

αλαβιήζεθε γηα 17.2.1988, φπσο ρεηξφγξαθα έρσ ζεκεηψζεη), πνπ αθνξά ηε 

ξαδηνθσλία, δελ αλαθέξεηαη επαθξηβψο ην ζέκα, δ) απφθαζε Γ 126/4.5.1988 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε δηαδεκνηηθήο επηρείξε-

ζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ» θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ εηαηξηθνχ 

π.ρ. επσλπκία «Γηαδεκνηηθή επηρείξεζε ξαδηνθσλίαο-ηειεφξαζεο Γήκσλ Ν/Α 

Αηηηθήο» (κεηαμχ ησλ Γήκσλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αιίκνπ, Αξγπξνχπνιεο, Νέαο 

κχξλεο,Τκεηηνχ), θεθάιαην 50 εθ.δξαρκέο, ζπκκεηνρή ηνπ θάζε Γήκνπ κε πν-

ζνζηφ 20% θιπ), εγθξίζεθε θαηά πιεηνςεθία, ε) πξαθηηθά γηα ηηο α) κε αξ. 125/ 

4.5.1988  απφθαζε κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ίδξπζε 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ», ζει.4-65, θαη, β) 126/4.5.1988 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ» ζει.65-92, ζη) πξαθηηθά γηα ηε κε αξ. 181/13.7.1988 

απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ.126/88 απφθαζεο ηνπ Γ 

γηα ηε ζχζηαζε δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο ξαδηνθσλίαο», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ. πξ. 10478/13.10.1988 πξνο ηνπο Φάξν Δκκ., Θσκφπνπιν Αξ., θνχξηε 

νθ., Πέηζα Ησαλ., Μπαδνγηάλλε Πξνθφπην, κε ηελ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

Γηαδεκνηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ Ρ/, γηα ζπλεδξίαζε ηελ 18.10.1988, ε) έγγξαθν 

ηεο 7.12.88 ηνπ Αλδξέα Μπνπδηνχξε, πξνο ηα κέιε ηνπ Γηαδεκ.Οξγάλνπ, γηα 

ζπλεδξίαζε ηελ 14.12.1988, ζ) «Πξφηαζε Αξ.Θσκ. ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηαδ. 

Οξγάλνπ ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ, ηεο 14.12.1988 γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ» (κε ρεηξόγξαθε ζεκείσζή κνπ: «Γηαθσλώ κε ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γηαδ.Οξγάλνπ– ζπλεδξίαζε κία θνξά ην 

ρξόλν), η) «ζρέδην επηζηνιήο πξνο ηνπο 5 Γήκνπο (θαη Γεκ. πκβνχιηα)» κε 

ππνδείμεηο πξνο ηνλ θ. Εαραξφπνπιν, κε παξάθιεζε θαη πξνο βνήζεηα ηνπ 

νπνίνπ ζπληάρηεθε), ηα) θείκελν κε παξαηεξήζεηο κνπ γηα νξηζκέλα άξζξα ηνπ 

εηαηξηθνχ (απηφ ζψζεθε), ηβ) «Καλνληζκφο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ ηεο 



δηαδεκ. επηρ. ξαδηνθ. Γπηηθήο Αηηηθήο», σο ππφδεηγκα γηα θαηάξηηζε παξφκνηνπ 

γηα ην Ράδην Κχθινο, ηγ) θχιιν πξαθηηθψλ Γ ηεο 16.5.1989 κε ζέκα «πδήηεζε 

θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο δηαδεκ. επηρ. 

ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ» ην νπνίν αλαβιήζεθε, ηδ) πξαθηηθά γηα ηε κε αξ.140/1.6.1989 

απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο δηαδεκ. επηρ. ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ», ηε) έγγξαθν, κε 

ππνγξαθφκελν, ηεο ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ, πνπ ζπληάρηεθε κεηά ην Μάξηην 1990 

φπσο πξνθχπηεη απφ αλαθνξέο, γηα ηε ρξήζε ηνπ 1989, κε απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία, νλφκαηα πξνζθαιεζκέλσλ θιπ, ηζη) πξαθηηθά Γ, ρσξίο εκεξνκελία, 

γηα ζέκα «Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Ρ/ Ράδην θχθινο θαηά 5 εθ. 

δξαρκέο», ηδ) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ, ρσξίο εκεξνκελία, πξνο ην Γεκ.. 

γηα απφθαζε κείσζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ ζε έμε(6) δει. νη 5 δήκαξρνη ζπλ έλαο 

εξγαδφκελνο, εθφζνλ είλαη πάλσ απφ 20 (απνθιεηνκέλσλ δ.ζ. ηεο κεηνςεθίαο), 

κε ζπλεκκέλε ηελ Τ.Α. ζχζηαζεο, ηε) απφθαζε Γ κε αξ.119/30.5.1990 κε 

ζέκα «Δλεκέξσζε-ζπδήηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηαδ. Δπ. Σνπηθήο Ραδηνθ. 

ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ θαζψο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο άλσ επηρείξεζεο»,θαηά πιεηνςεθία, ηζ) πιήξε πξαθηηθά 

ηεο ζπλεδξίαζεο Γ ηεο 30.5.1990 κε ελζσκαησκέλε ηελ εηζήγεζε (ηνπ δεκάξ-

ρνπ), θαη έγθξηζε θαηά πιεηνςεθία, θ) εηζήγεζε, ρσξίο εκεξνκελία (πξέπεη λα 

είλαη ηνπ 1991, απφ ηα ζπκθξαδφκελα) κε ηίηιν «Δηζήγεζε Δπηηξνπήο ΜΜΔ ηεο 

ΚΔΓΚΔ, Σα ΜΜΔ θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» κε νλφκαηα Αξζέλεο πχξνο, 

Μαληδψξνο Δπζηάζηνο, Σακπαθίδεο Νίθνο, Ληνλαξάθεο Νηθήηαο, Σαιακάγθαο 

Βαζίιεηνο θαη Ληαξέιιεο Δπζηξάηηνο, θα) απφθαζε Γ κε αξ.137/13.6.91 κε 

ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Γηαδεκ.Δπ. Ραδηνθ. 

Γήκσλ Ν/Α Αηηηθήο ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ» θαηά πιεηνςεθία, θβ) πξαθηηθά Γ ηεο 

13.6.1991, θγ) απφθαζε Γ κε αξ. 191/10.7.1991 κε ζέκα «Αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Γηαδ.Δπ.Ραδ. Γήκσλ Ν/Α Αηη. Ράδην Κχθινο, κε πνζφ ζπκκεην-

ρήο ηνπ Γήκνπ καο 5 εθαη.δξαρκέο», θαηά πιεηνςεθία,θδ) πξαθηηθά Γ ηεο 

10.7.1991 γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε, θε) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 

24380/5.11.1991 πξνο ηνπο 5 δήκνπο (κε αξ.πξ.Αιίκνπ 13480/28.11.1991) κε 

ηελ παξαηήξεζε φηη νη απνθάζεηο ησλ Γ γηα ην Ράδην-Κχθινο, πνπ εζηάιεζαλ 



«δελ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο», δεηά ηελ απνζηνιή λέσλ απνθάζεσλ, θαη 

ππελζπκίδεη φηη ην Γηνηθ.. πξέπεη λα απνηειείηαη απφ κνλφ αξηζκφ πξνζψπσλ, 

θζη) έγγξαθν απφ Γήκν Αξγπξνχπνιεο πξνο ηνπο ινηπνχο 4 δήκνπο, κε 

ππφδεηγκα ζρεδίνπ απφθαζεο, πξνο ζπληνληζκφ !!, θδ) αίηεζή κνπ ηεο 30.6.92 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6796/3.7.1992 κε ηελ νπνία αλαθέξνκαη ζηελ επηζηνιή 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ Ράδηνο Κχθινο, π. Βέξγνπ πνπ δεκνζίεπζε ε Διεπζεξν-

ηππία, ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα «θαθνπιεξσηέο, αλεχζπλνπο, πνιηηηθά 

άβνπινπο θαη αδηάθνξνπο γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ … γηα 

γξαθεηνθξαηηθφ, απαίδεπην θαη κηθξνπνιηηηθφ ηξφπν πνπ ζθέθηεζηε θαη ρεηξίδε-

ζηε ηα θνηλά … γηα αλφεηνπο .. γηα αηαζζαιίεο …», θαη δεηψ γηα πνιινζηή θνξά 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, θε) έγγξαθν ηεο 10.7.1992 ηνπ ηακ.Παπαζαλαζίνπ, 

πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ κε ηελ νπνία θαηαθέξεηαη θαηά ηεο δεκνηηθήο αξρήο  

φηη πεηά ηα ιεθηά ησλ δεκνηψλ κε ηηο επηινγέο γηα ΔΛΒΗΟΠ θαη Ράδην Κχθινο, 

πνπ παξνπζηάδνπλ παζεηηθφ, επηινγέο πνπ «… ζεκειηψλνπλ ην αίζζεκα θάζε 

απαηζηνδνμίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ καο πξαγκάησλ θαη αηηηνινγνχλ 

ηελ απνζηνιή ηνπ παξφληνο ζην Γ…», θζ) δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο 17.7.92 

ηνπ ηδίνπ πξνο εκέλα «Φίιε Αξηζηείδε νπ απνζηέιισ θσηναληίγξαθν ηεο επη-

ζηνιήο πνπ απεχζπλα θαη πξσηνθφιιεζα ζην Γ, ηηκήο έλεθελ ….ηα ζέκαηα … 

ζπκππθλψλνληαη ζηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ηνπ δεκνη. ρξήκαηνο . . Κάληε φκσο 

θάηη λα ζηακαηήζεη ην θαθφ! Αλ γη απηφ ρξεηάδεζηε θαη ηε δηθή καο θσλή, ΚΑΛΔ-

ΣΔ ΜΑ (ππνγξάκκηζε δηθή ηνπ) θαη ζα αληαπνθξηζνχκε», ι) εηζήγεζε ηνπ 

δεκάξρνπ ΒΞΓ ηεο 21.12.1992 πξνο ην Γ, κε αλαθνξέο «φηη.. ζήκεξα έρνπλ 

επηθξαηήζεη ηα θπθιψκαηα ζηελ παξαγσγή ησλ ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ, 

ν ζπγθεληξσηηζκφο ζηελ ελεκέξσζε αθνχ ηα δειηία δηαλέκνληαη απφ ην θέληξν 

πξνο ηελ πεξηθέξεηα, ν έιεγρνο ησλ ηνπηθψλ ξαδηνθψλσλ απφ δηάθνξνπο 

ηδηνθηήηεο …», ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ θνλδπιίσλ/πνζψλ, ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ 1990, ζην φηη «ια απηά ηα ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζηαζκνχ ΓΔΝ θαηεβιήζεζαλ νη ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην ΗΚΑ θαη ηα πλεπκα-

ηηθά δηθαηψκαηα ησλ θαιιηηερλψλ ηα έξγα ησλ νπνίσλ κεηεδίδνλην απφ ηα 

κηθξφθσλα ηνπ ζηαζκνχ …», φηη «… παξά ηηο επαλαιακβαλφκελεο απνθάζεηο 

γηα ηε ζπζηεκαηηθή ιεηηνπξγία γξαθείνπ δηαθεκίζεσλ, θάηη ηέηνην ΓΔΝ ΔΓΗΝΔ 



ΠΟΣΔ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ ηφζν ζνβαξνχ εζφδνπ πάλσ ζην νπνία είραλ 

ζηεξηρζεί θαη νη εθάζηνηε νηθνλνκηθνί πξνυπνινγηζκνί αληηκεησπίδεην απνζπα-

ζκαηηθά θαη επθαηξηαθά…», φηη «.. Οη ηζνινγηζκνί πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί είλαη 

ησλ εηψλ ..(θελφ)…θη έθηνηε ελψ έρνπλ θαζαξνγξαθεί ΓΔΝ έρνπλ ΤΠΟΓΡΑΦΔΗ 

…», θαη φηη «..ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ζην Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην αθήλνπλ 

πεξηζψξηα γηα έλα λέν μεθίλεκα …», ια) εηζήγεζε 20.1.1994 ηεο Δπηηξνπήο γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ράδην Κχθινο, ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, κε ππνγξαθέο 

Αγγεινπ Παπαζπχξνπ, Γηψξγνπ Μαξθφπνπινπ, Παζράιε Κπξηαθίδε, πξνο ην 

Γ Αξγπξνχπνιεο κε ζέκα «πλέρηζε ή κε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ράδην Κχθινο» 

(κε ρεηξόγξαθε ζεκείσζε «αο παξαθαινύκε λα πάξεηε απόθαζε ηνπ Γ» θαη 

«θ. Θσκόπνπιν»), ιβ) αίηεζή κνπ 30.5.1994 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6624/ 

1.6.94 κε ηελ νπνία ππελζπκίδσ φηη έρσ θαηαζέζεη ηε κε αξ.πξ. 6796/3.7.1992 

αίηεζή κνπ γηα ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ Ράδην Κχθινο, έρνπλ πεξαζεη ΔΗΚΟΗ 

ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ, θαη παξά ηηο πνιιέο νριήζεηο κνπ, ΓΔΝ έρνπκε ζπδεηήζεη, θαη 

γη απηφ «Εεηψ φπσο άκεζα: α) πληάμεηε πιήξε δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

απνινγηζκφ-ινγνδνζία γηα, ηνπιάρηζηνλ, ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα, θαη β) 

πκπεξηιάβεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ην ζέκα ζηελ ΖΓ ηνπ Γ..», ιβ.1) αίηεζε 

Αξγ.Αξγ., Ησ.Κσλζηαληηλίδε 27.4.1994 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 5238/28.4.1994 

γηα ζέκαηα ηνπ Ράδην Κχθινο θιπ, ιγ) εηζήγεζε ηεο 16.10.1995 ηνπ Γηψξγνπ 

Ληαθφπνπινπ (νξζά εθηηκώ ηελ ππνγξαθή ηνπ) πξνο ην Πξφεδξν Γ θ.Κσλζη., 

ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 301/30.10.1995 απφθαζε Γ, γηα 

πνιιά θαη πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ επηρείξεζε α) Να θιείζεη…, β) λα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί κε ην ζεκεξηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, αιιά κε κηθξφ θφζηνο …., γ) 

λα πσιεζεί, δ) λα ελνηθηαζηεί…»,  ιδ) Ηζνινγηζκφο 31.12.1991 ηεο Γεκ. Δπηρ. 

Ραδηνθσλίαο Γήκνπ Άλσ Ληνζίσλ», θσηνηππία απφ εθεκεξίδα, ιε) ζρέδην 

εηζήγεζεο ρ.ρ. (πξηλ ην 1992), άγλσζηνπ εηζεγεηή, γηα ηελ ηνπηθή ξαδηνθσλία, 

ιζη) δηαθεκηζηηθφ κε ηίηιν «έλα ινπινχδη αλζίδεη», ιζη) άιιν κε ηίηιν «δίαπινο 

10, ην ξαδηφθσλν ησλ δεκνηψλ». 

 Β.- ΓΗΚΑΣΗΚΑ – ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ – ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΧΝ. 



 α) «έθζεζε αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο» κε αξηζ. 

6255/27.5.1991 ηνπ Γ‘ Σακείνπ ηνπ ΗΚΑ Αζελψλ θαηά ηεο Ράδην Κχθινο, γηα 

νθεηιέο 4.235.250 δξαρκψλ, β) πξφγξακκα αλαγθαζηηθνχ πιεηζηεξηαζκνχ θιπ, 

ηεο 11.2.1993 κε επηζπεχδνλ ην ίδην Σακείν θαηά ηεο Ράδην Κχθινο, κε εκεξν-

κελία πιεηζηεξηαζκνχ ηελ 10.3.1993, γ) ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ, κεηά απφ 

έξεπλα ζηα βηβιία, φηη ε ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ θεξχρηεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο 

κε ηε κε αξ.6/1997 απφθαζε ηνπ Πνι.Πξ.Αζ. κε αξηζκφ κεξίδαο πησρεχζεσλ 

24464, εκεξνκελία παχζεο πιεξσκψλ ηελ 15.1.1995, εκεξνκελία ζπλέιεπζεο 

ησλ πηζησηψλ γηα εθινγή νξηζηηθνχ ζπλδίθνπ ηελ 10.2.1997, θαη κε πξνζσξηλφ 

ζχλδηθν ην δηθεγφξν Κσλζηαληίλν Πατζε, Αξηζηείδνπ 9 ηει.3219075, δ)έγγξαθν 

ηνπ Σκεκ. Αλαγθ. Δθηειέζεσλ ηνπ ΗΚΑ κε αξ.πξ. Δ33/85/19.4.2001 πξνο ηνπο 5 

Γήκνπο (γηα εκάο κε αξ.πξ. 8957/20.4.2001) πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα 

ηε κε αξ. 232/14.5.2001 απφθαζε Γ, φηη γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πεξηφδνπ 

1/89-8/93 νη θαζπζηεξνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρνληαη ζε δξαρ. 

14.620.165, ε) απφθαζε Γ κε αξ.569/22.12.2004 κε ζέκα «πδήηεζε θαη 

ελεκέξσζε γηα ην ΡΑΓΗΟ ΚΤΚΛΟ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ξχζκηζε νθεηιήο 

πξνο ην ΗΚΑ», ζη) Αηνκηθή εηδνπνίεζε ηνπ Γ‘ Σακείνπ θιπ, ηεο 7.7.2005 πξνο 

ην Ράδην Κχθινο, κε Γήκνπ αξ.πξ.16936/… (δελ δηαθξίλεηαη εκεξνκελία).. 

2005, γηα Πξάμεηο Δπηβνιήο Δηζθνξψλ/ΠΔΔ θαη πνζά νθεηιψλ. 

 Γ.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ α) ΦΔΚ 681 Β/13.9.1988 κε δεκνζίεπζε ηεο Τπ.Απ. 

55580/12.9.1988 ηνπ Αλαπιεξσηή Τπ. Δζσηεξηθψλ, κε ζέκα «χζηαζε Γηαδε-

κνηηθήο Δπηρείξεζεο ξαδηνθσλίαο Γήκσλ Ν/Α Αηηηθήο», β)άξζξν 260 ΓΚΚ γηα 

επηρεηξήζεηο, γ) απφ ΚΝνΒ η. 36, Π.Γ. 25/15.1.1988 «ξνη θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ ίδξπζε ηνπηθψλ ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, δηαδηθαζία ρνξήγεζεο, 

αλαλέσζεο θαη αλάθιεζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, γεληθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζηαζκψλ απηψλ θαη ε ηερληθή θαη ινηπή επνπηεία θαη έιεγρφο ηνπο (Α‘ 10)». 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ Κπξηαθάηηθε 6.8.1989 Σα ιατθά 

ηνπ (ηεθ.)Λελαίνπ (= ήηαλ δηεπζπληήο θαη είρε εθπνκπή ζην Ράδην Κύθινο), ηεο 

30.6.1992, Βέξγνο: Γηαηί έθπγα (φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα «θαθνπιεξσηέο, αλεχ-

ζπλνπο, πνιηηηθά άβνπινπο θαη αδηάθνξνπο γηα ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ 



εξγαδνκέλσλ … γηα γξαθεηνθξαηηθφ, απαίδεπην θαη κηθξνπνιηηηθφ ηξφπν πνπ 

ζθέθηεζηε θαη ρεηξίδεζηε ηα θνηλά … γηα αλφεηνπο .. γηα αηαζζαιίεο…»), ΒΖΜΑ 

17.2.1991 Ο θφζκνο ησλ media, κε αλαθνξά θαη ζην Ράδην Κχθινο, ΣΑ ΝΔΑ 

4.3.1991 Γεκνηηθή ξαδηνθσλία, Φάρλεη αθφκα ηε ζπρλφηεηά ηεο, ηεο 5.3.1991 

Γεκνη.ξαδηνθσλία Πξάζηλνη, κπιέ θαη θφθθηλνη ξαδηνζηαζκνί, ηεο 6.3.1991 Γ. 

Ραδηνθσλία Ζ ηζρχο ελ ηε ελψζεη, ηεο 29.3.1991 ΠΑΟΚ «ρη αληαγσληζηηθφ» 

ην δεκνη. ξαδηφθσλν ζην θξαηηθφ θαη ηδησηηθφ, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ 8.3.1991 Οη 

πξννπηηθέο ηεο Γεκνηηθήο ξαδηνθσλίαο, ηεο 12.3.1991 Ραδηφθσλν, Ζκεξίδα 

γηα ηε ξαδηνθσλία, ΔΘΝΟ 12.3.1991  Γχζθνιν κέιινλ γηα ηελ ηδησηηθή ξαδην-

θσλία, Δθηηκήζεηο ζηε ρζεζηλή εκεξίδα,ηεο 24.3.1991 Μαχξε άλνημε ζηνλ αέξα, 

ΚΔΡΓΟ 15.3.1991,  Γεκνηηθνί ξαδηνζηαζκνί, Δπηά δηζεθ. ην χςνο ησλ ειιεηκ-

κάησλ, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 15.3.1991 Δπί ηάπεηνο ηα πξνβιήκαηα ησλ ΟΣΑ, 

ΔΞΟΡΜΖΖ 24.3.1991 Ραδηφθσλν, Ζ ζθνηεηλή πιεπξά ηνπ θεγγαξηνχ, Ζ 

δεκνηηθή ξαδηνθσλία έλα βήκα πξηλ απφ ην .... ινπθέην,  ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ 

επηέκβξηνο 1992 Δπηζηνιή ηνπ Γ/ληή ηνπ Ράδην Κχθινο θ. Βέξγνπ «Δίζηε 

αλεχζπλνη θαη θνπηνπφλεξνη», Ηαλνπάξηνο 1993 Τπέθπςε ζηηο ακαξηίεο ηνπ ην 

Ράδην-Κχθινο, 400 εθ. ζθφξπηζαλ ζηνλ αέξα, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 1.11.93 

Πνιηηηζκφο-Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο-Γεκ.Ραδηνθσλία- Σνπηθφο ηχπνο-Δθδφ-

ζεηο, εηζήγεζε ηνπ Θέκε Μπαιαζφπνπινπ, Τπ. Γξ.Σχπνπ Γήκνπ Γιπθάδαο, 

ηεο 23.3.1996 Μειεηάηαη απφ ην Γήκν λα ηδξπζεί, Σειενπηηθφο ζηαζκφο ζηε 

Γιπθάδα, Ζ ΑΤΓΖ ηεο 12.8.1989 Με ην λέν ζρέδην λφκνπ, Αλεμάξηεηε ε ηειεφ-

ξαζε, Καηαξγείηαη ν θπβεξλεηηθφο ελαγθαιηζκφο, ηεο 20.9.1994 «Οη πνιίηεο ηεο 

Αζήλαο θαη ην ξαδηφθσλφ ηνπο» παξέκβαζε ηεο Μ. Γακαλάθε ζηελ εκεξίδα 

πνπ έγηλε ζηελ ΔΖΔΑ, ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ Ηνχιηνο 1989 Καηαζπαηάιεζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ρξήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνπαγάλδαο ζην Ράδην Κχθινο. 

 

Α.Ν.Δ.Γ.Α.– ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

*** ΜΔΛΔΣΖ ηεο «Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο – 

ΔΔΣΑΑ Α.Δ.» κε ηίηιν «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ, Οηθν-



λνκνηερληθή κειέηε», Αζήλα Γεθέκβξηνο 1989, ζει.1-202 θαη ζ.1-198, κειεηεηή-

ηξηα ε ΔΔΣΑΑ κε ηνπο Βαγγέιε Φάθα θαη Μίκε Παινχκπε, νηθνλνκνιφγνπο. 

Δλζσκαησκέλα: Πξαθηηθά Γ ηεο 1.2.1990 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ηε χζηαζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ» ζει. 3-68 

*** ΜΔΛΔΣΖ κε εξγνδφηεο ΑΝΔΓΑ-ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, κε ηίηιν «Οηθνλνκνηερλη-

θή Μειέηε θνπηκφηεηαο θαη Βησζηκφηεηαο γηα ηελ έληαμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ιεηηνπξγηψλ ζηελ ΑΝΔΓΑ». Μειεηεηή ηε SELSOFT SA, Ηνχιηνο 1996. 

Δηδηθφηεξα α) ηεχρνο: θεθάιαηα 1 = Δηζαγσγή, 2= Δπελδπηηθφ Πξφγξακκα, 3.= 

Νέεο πξνβιεπφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο (Λεηηνπξγία Αζιεηηθνχ 

Οξγαληζκνχ, Κνηλσληθή Μέξηκλα, Ηδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Δπαγγεικα-

ηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, Γεκνηηθή πγθνηλσλία, Διεγρφκελε ζηάζκεπζε, Αλά-

πηπμε Σνπξηζηηθψλ θιπ.,   ζ.88, β) ηεχρνο: 4= Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ζ.89-125. 

*** ΜΔΛΔΣΖ ηεο θαη γηα ηελ ΑΝΔΓΑ, κε ηίηιν «Κσδηθνπνίεζε ηαμηλφκεζε θαη 

ζπκπιήξσζε Οηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη Βησζηκφηεηαο 

ΑΝΔΓΑ», ρ.ρ. (κεηά ην 1998), ηεχρνο 1 ζει.1-145, ηεχρνο 2 ζει. 146-310, ρσξίο 

αλαθνξά ηεο κειεηεηηθήο-ζπληαθηηθήο νκάδαο. 

 Α.- ΔΣΟ 1994: α) Δηζήγεζε ηεο Γηεπζχληξηαο Μαξγαξίηαο Κνπηζηιένπ 

ηεο 12.5.1993 ζην Γ.. κε ζέκα «χζηαζε ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο» ζην 

νπνίν ππελζπκίδεη ηηο κε αξ. 24/1988 θαη 1/1990 απνθάζεηο ηνπ Γ (βι. πην 

πάλσ), ηνπο ιφγνπο πνπ δελ «πξνρψξεζαλ», κε εηζήγεζε: «… ην Γ θαιείηαη 

λα απνθαζίζεη γηα ηελ (θαη) αξρή ζχζηαζε ακηγνχο Γεκ.Δπ. ζην Γήκν Αιίκνπ 

θαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηε Γεκαξρ.Δπ. γηα ηελ αλάζεζε ζχληαμεο νηθνλν-

κνηερληθήο κειέηεο», β) έγγξαθν  ηεο 12.1.1994, ρσξίο ππνγξαθή, κε ηίηιν 

«Πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε Γεκνηηθήο Αλαπηπμηαθήο Δπηρείξεζεο» «κε βάζε ην 

ΣΑΠ, ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ηηο κέρξη ζήκεξα γφληκεο ζπδεηήζεηο ή θαη αξρήλ 

απνθάζεηο ηνπ Γ..», ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.92/6.4.1994 

απφθαζε ηνπ Γ (αλαβιήζεθε), γ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε 103/11.4.1994 κε 

ζέκα «χζηαζε ακηγνχο δεκ. επηρ. Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ» «Δγθξίλεη θαη 

αξρήλ ηε ζχζηαζε . . . θαη ςεθίδεη πίζησζε 1.300.000 δξαρκψλ + ΦΠΑ .. γηα ηε 



ζχληαμε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6721 (=ηεο 

2.6.1994) κε ζέκα «Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάιεςε 

ζχληαμεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ακηγνχο 

δεκνηηθήο αλαπηπμηαθήο επηρείξεζεο», ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 15445/14. 

12.1994 κε ζέκα «χκβαζε γηα ηελ αλάζεζε εθπφλεζεο Οηθνλνκνηερλ. κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ακηγνχο δεκνηηθήο αλαπηπμηαθήο επηρείξεζεο», 

κε αληηζπκβαιιφκελν ηνλ Δπάγγειν Ησ. Φάθθα, νηθνλνκνιφγν, ζη) δχν αξρηθά 

θχιια ηνπ κε αξ. 32634/23.3.1993 ζπκβνιαίνπ γηα ηε ζχζηαζε απφ ην Γήκν 

Πεηξαηά, ηεο αλψλπκεο (κε ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο) «Δηαηξία 

Γηαρείξηζεο Πχξγνπ Γήκνπ Πεηξαηά Α.Δ.». 

 Β. ΔΣΟ 1995: α) εηζήγεζε ηεο 10.10.1995 ηνπ Πξνέδξνπ Ησζήθ Κσλ-

ζηαληηλίδε, πξνο ην Γ κε: «…Ζ απφθαζε Γ 103/1994 γηα ζχζηαζε ακηγνχο 

δεκ. επηρ. θαη ε ζχκβαζε γηα αλάζεζε εθπφλεζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο . . .έξρεηαη ζήκεξα λα πινπνηεζεί κε θάπνηεο βειηηψζεηο πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ζην θείκελν ην νπνίν ζαο ππνβάιινπκε», β) εηζήγεζε ηνπ 

Γεκάξρνπ Αξγ.Αξγ. ηεο 30.10.1995 κε ζέκα «Δπαλαζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο σο 

πξνο ηε λνκηθή κνξθή ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο» θαη κε ηελ επσλπκία 

«Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Αιίκνπ (ΑΝ.Δ.Α.)» κε ζθνπφ, δηάξθεηα, δηνίθεζε, 

έδξα, θεθάιαην 15 εθαη.δξαρκψλ, θαη άιια ζηνηρεία ηνπ εηαηξηθνχ. 

 Γ.- ΔΣΟ 1996: α) «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ΑΝΔΓΑ», ζειίδεο 38, β) 

«Καλνληζκφο δηαρείξηζεο ΑΝΔΓΑ»,  ζει.26, θαη νη δχν Φεβξνπάξηνο 1996, ηεο 

«EUROSCAPE χκβνπινο Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ ΔΠΔ», 

γ) εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ρσξίο εκεξνκελία, πξνο ην Γ γηα ηε 

ιήςε ηεο κε αξ.65/96 απφθαζεο, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζηελ Αλαπη.Δπηρ.γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Αλαςπθηε-

ξίσλ ηνπ Γήκνπ καο», δ) απφθαζε Γ κε αξ.65/4.3.1996 κε ην πην πάλσ ζέκα, 

κε ΤΠΔΡ 19 (ησλ δχν παξαηάμεσλ), ΚΑΣΑ 1 «θαηά ςήθηζε ν δ.ζ.Αξ.Θσκ.) θαη 

ΠΑΡΧΝ 1 (Γ.Καξαληθφιαο (σο δηακαξηπξία γηα άιιν ζέκα)», κε ηελ νπνία 

«εθρσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαςπθηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Α‘ θαη Β‘ 

Αιίπεδν θαζψο επίζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ 200 ηκ, ηνπ ππφ θαηαζθεπή 



Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ θαη 400 ηκ.. πεξηβάιινληα ρψξνπ, θαη, ηελ εθκεηάι-

ιεπζε φιεο ηεο παξαιηαθήο έθηαζεο...» (ζεκείσζε= είρε αξρίζεη ην μεπνύιεκα, 

ηνλ Ηνύλην 1996 ππνγξάθηεθε ε ζύκβαζε γηα ηελ «Αλάπιαζε» κε ηελ ΔΡΓΟ-

ΣΔΡ, βι. θεθ. Αλάπιαζε Παξαιηαθήο Εώλεο»), ε) απφζπαζκα νκφθσλεο 

απφθαζεο 19/14.6.1996 ηνπ Γηνηθ.. ΑΝΔΓΑ κε ζέκα «Δγθξηζε ίδξπζεο 

θέληξνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζπκβνπιεπηηθήο», ζη) εηζήγεζε 

ηεο 27.6.1996 ηεο ΑΝΔΓΑ κε αξ.πξ.99/27.6. 1996 κε ζπλεκκέλε ηελ 21/14.6.96 

απφθαζε ηνπ Γηνηθ.., κε ζέκα «Δγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 1996» δ) 

«Δθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθ.. ηεο 13.10.1997, γηα ηε ρξήζε 1.3 - 31.12. 

96 ηεο ΑΝΔΓΑ», ε) ηνπνζέηεζή κνπ, κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «Ηνχιηνο-

επηέκβξηνο 1996» θαη ηίηιν «Οθνλνκνηερληθή κειέηε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ 

ΑΝΔΓΑ», πξνθαλψο γηα απφθαζε πνπ δελ έρσ ζεκεηψζεη, κε απφςεηο γηα ηηο 

δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, κε θφβνπο φηη «εθθνιάπηεηαη κία λέα ΔΛΒΗΟΠ», γηα 

ξνπή ησλ δηνηθήζεσλ πξνο «κεγάιεο επελδχζεηο θαη γηγαληηζκφ αξηζκψλ» 

(φπσο ζε πξνεγνχκελε απφθαζε γηα 1,833 δηο, βιέπεηε πην πάλσ), γηα 

παξαγθσληζκφ ηεο κειέηεο ηνπ 1995 θαη επηζψξεπζε πνιιψλ θηλδχλσλ γηα ην 

Γήκν, γηα κε ζπδήηεζε («δηαβνχιεπζε» ζα ιέγακε ζήκεξα) κε ηελ θνηλσλία ησλ 

Αιηκησηψλ, γηα (ζχζηαζε επηρείξεζεο κε) ελαζρφιεζε κε «ππεξεζίεο θαη 

θνηλσληθέο παξνρέο, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ 

αδπλαηνχλησλ πξνζψπσλ», γηα επηδίσμε ίδξπζεο δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, ελψ ζα 

έπξεπε «λα αγσληδφκαζηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ηαηξείσλ ηνπ ΗΚΑ, γηα λα 

ππνρξεψζνπκε ηελ Κπβέξλεζε λα κεηαθέξεη ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Παηδηθψλ 

ζηαζκψλ ζηνπο Γήκνπο», γηα «έιιεηςε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο απφ ηε κειέηε», θαη άιιεο παξαηεξήζεηο, ζ) Ηζνινγηζκφο ηεο 

31.12.1996 γηα πεξίνδν 1.3. – 31.12.1996. 

 Γ.- ΔΣΟ 1997: α) απφθαζε 67/4.6.1997 ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, κε 

ζέκα «Δγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΑΝΔΓΑ 1997», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

……./2.7.1997 απφθαζε Γ, β) «Δθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθ.. γηα ηε 

ρξήζε 1.1.– 31.12.1997 ηεο 14.7.1998 σο εηζήγεζε πξνο ην Γ, γ) Ηζνινγηζκφο 

ηεο 31.12.1997, 2ε εηαηξηθή ρξήζε 1.1.1997 – 31.12.1997. 



 Δ.-ΔΣΟ 1998: α)απφθαζε 164/17.9.1998 ηνπ Γηνηθ.. κε ζέκα «Δγθξηζε 

Πξνυπνινγηζκνχ ΑΝΔΓΑ γηα ην έηνο 1998» σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ …../18. 

11.98 απφθαζε ηνπ Γ, β) πξφζθιεζε ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Γιπθάδαο, 

ηεο 17.12.1998 πξνο Αξγ.Αξγ. (=ελψ είρε ράζεη ηηο εθινγέο), πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ 

γηα εκθάληζε ηελ 22.12.1998 πξνο εμέηαζε θαηαγγειίαο γηα ηε κε θαηαβνιή δε-

δνπιεπκέλσλ ζε 45 κηζζσηνχο, γ) Γειηίν Δξγαηηθήο Γηαθνξάο, ηεο Δπηζεσξ. 

Δξγαζίαο, κε αξ. δειηίνπ δηαθνξάο 387, γηα ηε ζπδήηεζε ηεο 22.12.1998, θαηά 

ηελ νπνία πξνζήιζαλ, νη Φξέξεο Φξαγθίζθνο, σο εθπξφζσπνο ησλ θαηαγγει-

ιφλησλ, Γήκαξρνο Α.Αξγ.,λνκηθφο ζχκβνπινο Γήκνπ Γ.Σζαξνχραο, πιεξεμνχ-

ζηνο δηθεγφξνο Αλ. Κεθαιάο, δ.ζ. Π.Πηεξξάθνο θαη ε πιεξεμνχζηα δηθεγφξνο 

Κα Μαζηξνθάιινπ. Γειψζεθε φηη εάλ ε Σ.Τ. ππνγξάςεη ζηηο 28.12.98 ηηο ηερλη-

θέο εθζέζεηο, ζα πιεξσζνχλ 32 εθ. σο ηηο 31.12.98, ν Φξέξεο Φξ. φηη επηζπκεί 

λα ζηακαηήζεη ε δηαδηθαζία,νξίζηεθε λέα ζπλάληεζε γηα ηηο 29.1.99 πξνο επηβε-

βαίσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ, δ) Γειηίν ηχπνπ κε ππνγξαθή «Δξγαδφκελνη ηεο 

ΑΝΔΓΑ» φηη ηε 17.12.98 θάλνπλ 24σξε απεξγία, γηα κε θαηαβνιή δεδνπιεπ-

κέλσλ, ε) Ηζνινγηζκφο ηεο 31.12.98 (3ε εηαηξηθή ρξήζε 1.1.1998 – 31.12.1998). 

 Σ.- ΔΣΟ 1999: α) Αηνκηθή Γλσκνδφηεζε κε αξ.πξ. 1133/29.1.1999 

ηεο λνκηθήο ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ Αλλαο Μαζηξνθάιινπ, πξνο ην Γήκαξρν Α. 

Αινχθν, κε ζέκα «Πξνζιήςεηο πνπ έγηλαλ ζηελ ΑΝΔΓΑ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ λ. 

2527/97 (ΦΔΚ 206/8.10.1997)», κε γλψκε φηη «πξνζιήςεηο πνπ έρνπλ γίλεη 

θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ηα αξκφδηα γηα ηελ 

εθθαζάξηζε ησλ απνδνρψλ ηνπ πξνζιεθζέληνο πξνζσπηθνχ (=φξγαλα) ππν-

ρξενχληαη λα παχζνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ» (ε επηρείξεζε φκσο ππν-

ρξενχηαη λα απνδψζεη ηελ σθέιεηα» θιπ), β) απφθαζε Γηνηθ.. 184/29.1.99 ηνπ 

Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ κε ζέκα «Αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ αηφκσλ πνπ 

θέξνληαη σο πξνζσπηθφ ηεο ΑΝΔΓΑ» δειαδή 60 άηνκα, κε θαηάηαμή ηνπο ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, θαη ηέινο απνθαζίδεηαη ε «παχζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

απνδνρψλ ζηα θαησηέξσ 60 άηνκα απφ 31.1.1999», ε «ζχληαμε ζπκθσλεηηθνχ 

… φηη πθίζηαληαη αμηψζεηο (ηνπ θάζε εξγαζζέληνο) ..θιπ, γ) «πκθσλεηηθφ» 

(ζρέδην) ηεο 31.1.1999 κεηαμχ ΑΝΔΓΑ θαη θάζε εξγαδφκελνπ, κε ην νπνίν αλα-



γλσξίδεηαη απφ ηελ ΑΝΔΓΑ φηη πθίζηαληαη ρξεκαηηθέο αμηψζεηο … νη νπνίεο ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ εληφο 3 κελψλ, αθνχ εθθαζαξηζηνχλ» θαη «ε φπνηα  ζρέζε 

ππήξμε θαη ηππηθά παχεη λα πθίζηαηαη», δ) έγγξαθν ηεο Αλλαο Μαζηξνθάιινπ 

κε αξ.πξ. 1205/18.6.1999 πξνο ηνλ Πξφεδξν ΑΝΔΓΑ Αι.Αι., κε ζέκα «Δλεκέ-

ξσζε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απερψξεζε απφ ηελ ΑΝΔΓΑ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 31.1.1999 έσο ηελ 27.5.1999» κε εμεηδηθεχζεηο γηα νκάδεο ή θαη 

άηνκν εξγαδνκέλσλ, θαη άιιν έγγξαθν κε αξ.πξ. 1206/18.6.1999 κε ζέκα: 

«Δλεκέξσζε γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππέγξαςε ην θαηαξηηζζέλ θαηά ηε ζπλε-

δξίαζε ηεο 29.1.99 (αξ.απ. 184/99) απφ ην Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, ζπκθσλεηηθφ» 

φηη «ππεγξάθε απφ 40 εθ ησλ 60» θαη φηη θνηλνπνηήζεθε έγγξαθν ζηνλ ΟΑΔΓ 

γηα ιήςε επηδφκαηνο,  

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ: Ηαλνπαξ-Φεβξ.1999: Ζ εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

ΑΝΔΓΑ, απεπζχλεηαη ζην Γ.. (δηαθξίλνληαη: Θσκάο Μαχξνο, Γεκ. Γφγθαο, Γ. 

Σζηηζάλεο, ε εθπξφζσπνο, θαη ζην βάζνο δεμηά Δπάγγεινο Κάηζηνο, ηεο ΣΤ). 

ε) αίηεζε καο 8.6.1999 πξνο Γήκαξρν θαη Γηνηθ.πκβ. κε αξ.πξ. 9930/16.6. 

1999  γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ απνθάζεσλ, ε.1) θείκελν «Άπνςε Υξ. ηεθ., 

δ.ζ. ηεο πλεξγ.Πνι. Αι. γηα ην ζέκα «πδήηεζε γηα ηελ ΑΝΔΓΑ ηελ 21.6.1999 

ζε αλνηρηή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ζηελ αίζνπζα Κάξνινο Κνχλ», φηη ε κία Δθζεζε 

αθνξά ΣΑΚΣΗΚΟ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν, θαη ε άιιε ΔΚΣΑΚΣΟ δηαρεηξ/θφ έιεγρν 

«γηα ηα έηε 1996, 1997, 1998 πνπ ζπληάρηεθε απφ γξαθείν Οξθσηψλ ειεγθηψλ 

κε εληνιή ηεο ΖΜΔΡΗΝΖ δηνίθεζεο ηεο ΑΝΔΓΑ»,φηη ελψ αζρνινχληαη κε ην 

ίδην αληηθείκελν έρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο = ε κία ζαλ λα ζέιεη λα 

ΤΓΚΑΛΤΦΔΗ-ΚΟΤΚΟΤΛΧΔΗ πξάγκαηα, ε άιιε ζαλ λα ζέιεη λα ΑΠΟΚΑΛΤ-

ΦΔΗ-ΞΔΚΔΠΑΔΗ πξάγκαηα, δειαδή νη νξθσηνί ινγηζηέο ελήξγεζαλ κε βάζε 

ηελ εληνιή πνπ πήξαλ, φηη δελ θάλεη ΟΤΗΑΣΗΚΟ έιεγρν, φηη δίλεη ηελ εληχπσ-

ζε ηεο πξνρεηξφηεηαο, φηη (δειψλνπλ νη νξθσηνί) «είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα 

δηαηεξήζνπκε ΔΠΗΦΤΛΑΞΔΗ  γηα φιν ην νηθνλνκηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ θχθισκα 

ηεο ΑΝΔΓΑ, πνπ νθείινληαη ζηηο ειιείςεηο θη αδπλακίεο ηεο ππάξρνπζαο νξγά-

λσζεο θαη ζηνλ αλχπαξθην εζσηεξηθφ έιεγρν .. θιπ», θαη ηέινο δειψλεη φηη 

«Δκείο δελ δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο, φπσο ε έθζεζε, γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 



ηεο ΑΝΔΓΑ. Δκείο έρνπκε ΑΡΝΖΘΔΗ θαη ΑΠΟΡΡΗΦΔΗ ηνλ ηξφπν απηήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο», ζη) θείκελν «Άπνςε Αξ.Θ. γηα ην ίδην ζέκα, ηελ 21.6.1999» φηη ην 

ζέκα είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαη ζα απνβεί σθέιηκν εάλ εμαγάγνπκε ηα αλαγθαία 

ζπκπεξάζκαηα, ην πην ζπνπδαίν απ φια φκσο είλαη ΝΑ ΛΑΒΟΤΜΔ ΟΛΑ ΣΑ 

ΘΔΜΗΚΑ ΔΚΔΗΝΑ ΜΔΣΡΑ γηα λα ΜΖΝ επηηξέςνπκε λα μαλαγίλνπλ ηα φζα 

δηαπηζηψζακε φηη έγηλαλ ζην παξειζφλ ….εάλ ε ζπδήηεζε εζηηαζηεί ζε άγνλεο 

αληηπαξαζέζεηο . .. ηίπνηα δελ ζα έρνπκε θαηαθέξεη … φηη ε ελεκέξσζε ηνπ Γ 

είλαη αλχπαξθηε, αθνχ πξνζεξρφκαζηε ζε ζπλεδξίαζε ρσξίο λα έρνπκε 

εηζεγήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηα ηξία ππνζέκαηα πνπ ζπδεηάκε α) γηα ην 

πξνζσπηθφ, β) γηα ηηο εθζέζεηο, γ) γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο, φηη «θάζε 

δεκνηηθή επηρείξεζε είλαη ν θνηλσληθφο θνξέαο πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή βηψζηκε αλάπηπμε, κέζα απφ ιεηηνπξγίεο νξγάλσλ 

ιατθήο εθπξνζψπεζεο....», φηη «νη ακηγείο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο δελ πξέπεη λα 

είλαη ηζηθιίθη ή θένπδν ηνπ εθάζηνηε δεκάξρνπ…(αιιά)είλαη θνηλσληθφο θνξέαο 

ηνπ Γήκνπ ΟΛΟΚΛΖΡΟΤ θαη ησλ δεκνηψλ ΟΛΧΝ. Δπνκέλσο πξέπεη λα απαξ-

ηίδεηαη απφ δ.ζ. θαη ιατθά κέιε … πνπ εθπξνζσπνχλ ΟΛΔ ηηο παξαηάμεηο ηνπ 

Γ αιιά θαη νιφθιεξε ηε θνηλσλία … δηφηη έηζη ε δεκνηηθή επηρείξεζε ππφθεηηαη 

ζε δεκνθξαηηθφ έιεγρν», «πκβαίλεη θάηη ηέηνην ζηελ ΑΝΔΓΑ;;, ρη βέβαηα. Γηαηί 

ν θ. δήκαξρνο θαη ε δηνίθεζή ηνπ έιαβαλ απφθαζε θη ΑΠΔΚΛΔΗΑΝ  ηε πλεξγ. 

Πνι. Αι. απφ ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηεο ζην Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ … θη έηζη 

εκείο δελ έρνπκε θακία πιεξνθφξεζε θη ελεκέξσζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ 

ΑΝΔΓΑ» «(δηφηη) πξνθαλψο ζέινπλ λα ΑΠΟΦΤΓΟΤΝ ηνλ ΔΛΔΓΥΟ γηα φζα 

θάλνπλ ή ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ. Θέινπλ λα απνθχγνπλ ..ηε ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ», φηη ν 

δήκαξρνο δελ φξηζε απηφο αληί γηα εκάο ΜΟΝΟ ζηελ ΑΝΔΓΑ, αιιά θαη ζηνλ 

Αζιεηηθφ Οξγαληζκφ θαη ζην ΚΑΠΖ… φηη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ν Αι.Αι. ην 1995 

ηελ νλφκαδε «θφιπν» θαη δηαθήξπζζε πσο είλαη ζέκα αξρήο γη απηφλ, ε θάζε 

παξάηαμε λα πξνηείλεη ε ίδηα απηνχο πνπ ζα ηελ εθπξνζσπήζνπλ . . . . 

(αλαθέξνκαη ζε εηζηζειηθέο αλαζέζεηο ζε ηδηψηεο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, ζε 

εηζηζειηθφ απνθιεηζκφ κηαο εηαηξίαο…, θαη αλάζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε άιιε 

εηαηξία ε νπνία θέξδηζε ην δηαγσληζκφ ΜΔ έλα ΞΔΚΑΡΦΧΣΟ ΦΤΛΛΟ πνπ 

ΠΡΟΣΔΘΖΚΔ ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, πνπ έρεη ζπξξα-



θηεί ζε 4 ζεκεία … γη απηφ καο απέθιεηζε), φηη «ςεθίζακε ππέξ ηεο ίδξπζεο 

ηεο ΑΝΔΓΑ … άιισζηε ηα ζρέδηα εηαηξηθψλ γηα δεκ.επηρ. πνπ έρνπκε ππνβάιεη 

ζην Γήκν ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1985-1986»,φηη «απφ ην 1995 θαη ηηο αξρέο 

1996 είκαζηε νη ΜΟΝΟΗ πνπ αληηηαρζήθακε ζηελ ΠΡΟΥΔΗΡΟΣΖΣΑ ... ηε ζηηγκή 

πνπ ν ζεκεξηλφο δήκαξρνο θαη ε παξάηαμή ηνπ ΤΠΔΡςήθηδαλ καδί κε ηνλ θ. 

Αξγπξίνπ . . .θαη ζην θ. Ννεκβξίνπ 1996 ηεο «Παξέκβαζε» είρακε ζέκα 

«ΑΝΔΓΑ= Μειέηε γηγαληηζκνχ» θαη πξνεηδνπνηνχζακε «Δγθπκνλνχληαη 

θίλδπλνη δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο πνπ ζα ΦΟΡΣΧΔΗ ηνπο ΓΖΜΟΣΔ ΜΔ 

ΥΡΔΖ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΧΝ δξαρκψλ… Πξνζέμηε = Δθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ!! 

ήκεξα ιέκε 211 εθαη. Απηά ηα γξάθακε ην 1996. Γελ ηα ιέκε ηψξα(=1999)», 

αλαθέξνκαη ζηηο δχν Δθζέζεηο … πνπ ΓΔΝ δηαθξίλνληαη γηα ακεξνιεςία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα (=ε κία ζπγθαιχπηεη, ε άιιε απνθαιχπηεη), ηηο ζπλέηαμε 

ηδηψηεο ΔΝΧ ζα κπνξνχζε λα αλαηεζεί ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ Γηεπζπληή… φηη απφ 

ηε κία έθζεζε πξνθχπηεη φηη «Γελ ππήξρε επηρείξεζε . . . ππήξμε έλα αιιαινχκ, 

έλα κπάραιν», θαη φηη νθείινπκε σο Γήκνο λα αλαηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε 

απηή, δηφηη θαη ζήκεξα (=ηφηε 21.6. 1999) δελ εγθξίλεηαη πξνυπνινγηζκφο γηα 

θάζε εθδήισζε, «ηηο ρνξεγίεο ηηο δηαθαλνλίδεη ν δήκαξρνο … κε αδηαθάλεηα», 

θαη πξνηείλακε: α) Να εγθαηαιείςεη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε Αινχθνπ ηελ αληίιεςε 

ηνπ ηζηθιηθηνχ ….β) Να ςεθηζηεί θαη εθαξκνζηεί Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο … γ) Καλνληζκφο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη Καλνληζκφο 

πξνκεζεηψλ, γηαηί κφλν έηζη εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θαη ε δηαθάλεηα .. δ) λα 

πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ν ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ-ΚΟΠΟ θη ε ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ 

ηεο δεκ. επηρ., ψζηε λα είλαη ΑΤΣΑΡΚΖ θαη απηνδχλακε νηθνλνκηθά, λα έρεη 

επηηειηθφ ξφιν θαη νιηγνκειέο πξνζσπηθφ εηδηθψλ»,  

δ) επηζηνιή ηεο 21.6.99 ηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ, κε ηειενκνηνηππία 

απφ ην PLOVDIV φπνπ εξγαδφηαλ ηφηε, ηεο 21.6.1999, πξνο Αξ. Θσκ. κε 

ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο: Γηα ηελ έθζεζε ηεο ΔΤΡΧΔΛΔΓΚΣΗΚΖ («πξφθεηηαη 

γηα κία ηππηθά επαξθή έθζεζε, κφλν θαη κφλν γηα λα δνζεί ην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ, ρσξίο δηάζεζε λα θξχςεη ηίπνηα»), φηη «ε ΑΝΔΓΑ δεκηνπξγήζεθε γηα 

λα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Γήκνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. . . Με απηφ 



ην ζθεπηηθφ είλαη πνιχ θπζηνινγηθφ λα παξνπζηάδεη ην αξλεηηθφ απηφ απνηέιε-

ζκα. Δπί πιένλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο Αξγπξίνπ κε 

επηπηψζεηο ζην νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα. ….Με ιίγα ιφγηα: Ζ ΑΝΔΓΑ πα-

ξνπζηάδεη απαξάδεθηα κεγάιν ΑΡΝΖΣΗΚΟ απνηέιεζκα, ΟΥΗ ΜΟΝΟ απφ θαθή 

δηαρείξηζε, ΑΛΛΑ ΚΤΡΗΧ απφ ιάζνο επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ». Γηα 

ηελ έθζεζε ηεο ΟΛ ΑΔ: «Με ηελ έθζεζε απηή θαίλεηαη, δπζηπρψο, ε αζηνρία 

ηνπ Αινχθνπ. Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεηαη γηα λα θαηεγνξήζεη ηνλ πξνθάηνρφ 

ηνπ, παξά λα εμπγηάλεη ηελ επηρείξεζε. . .ηα θνξνινγηθά ζέκαηα (= νη ειεγθηέο) 

δηαπηζηψλνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα, ΑΛΛΑ επεηδή δελ είλαη θνξνηερληθνί, 

κπιέθνπλ κάιινλ παξά δηαθσηίδνπλ . . . ηα αζθαιηζηηθά ζέκαηα μερλνχλ φηη ε 

επηρείξεζε έρεη ειεγρζεί απφ ην ΗΚΑ κέρξη θαη ην 10/98 θαη αλαθέξνληαη ζε 

πηζαλέο επηπηψζεηο ελεξγεηψλ ΠΡΗΝ ηελ εκεξνκελία απηή . . . . ηα ινγηζηηθά 

ζέκαηα απνθαιχπηνπλ έλα ηεξάζηην κπάραιν, πνπ φκσο δελ αγγίδεη ηνλ Αξγπ-

ξίνπ, αιιά ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ην Γεκαθφπνπιν. Λείπεη απφ ηελ 

έθζεζε παληειψο ε φπνηα θξίζε γηα ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ δηαπηζηψζεσλ 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο . . . .Σειεηψλνληαο ζα είρα λα πψ φηη ε ΑΝΔΓΑ 

ρξεηάδεηαη ΑΝΑΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ. Να απνθηήζεη δηθνχο ηεο επη-

ρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Να απαιιαγεί απφ ππεξεζίεο, πνπ θαλνληθά είλαη 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, θαη λα αλαιάβεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνπο 

ζηφρνπο απηνχο θαη λα αθήζεη ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ π.ρ. εθδειψζεσλ 

ζε άιινπο αξκνδηφηεξνπο θνξείο, ηνπο νπνίνπο αληί λα ηνπο δηεπθνιχλεη δηαρεη-

ξηζηηθά, ηνπο έπλημε θαη ηνπο απνγχκλσζε»,  

ε) ηεχρνο ΑΝΔΓΑ κε «Έθζεζε νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ πεξηφδνπ 1.1.99– 

31.8.1999, Δπηρεηξεζηαθφ πιάλν» («Αλάιπζε δεκίαο 1998 (αλακνξθσκέλε): 

Εεκία ηζνινγηζκνχ 211.073.173 Πνζά κε ηα νπνία έρεη επηβαξπλζεί ε ρξήζε 

ηνπ 1999, αιιά αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε 1998 = 59.588.294= Αλακνξθσκέλε 

δεκηά πεξηφδνπ 1.1.98/31.12.98 270.661.467», κε Πξνζσξηλφ ηζνινγηζκφ ηεο 

31.8.99, απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1.1.-31.8.99, αλακφξθσζε απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο 1998, πξνβιεπφκελν επη-ρεηξεζηαθφ πιάλν ηεηξακήλνπ επηεκβξίνπ-



Γεθεκβξίνπ 99 «ζηαζεξνπνίεζε», 2000 «αλάπηπμε κηθξήο ηαρχηεηαο», θιπ, ζ) 

Ηζνινγηζκφο 31.12.1999, 4ε εηαη-ξηθή ρξήζε 1.1. έσο 31.12.1999. 

 Ε.- ΔΣΟ 2000: α) απφθαζε Γ κε αξ. 96/20.3.2000 κε ζέκα «Δγθξηζε 

ηνπ Γ γηα ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ κέινπο ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ» (δηνξίδε-

ηαη ν Βειηζζάξηνο Υξπζάγεο) ΤΠΔΡ 12, ΛΔΤΚΑ 2 Αξγπξίνπ-Ληαθφπνπινο (ν 

Υξ. η. απνπζίαδε, εγψ πξνζήιζα κεηά απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο), β) απφ-

θαζε Γ κε αξ. 159/23.5.2000 κε ζέκα «πκπιεξσκαηηθφο νξηζκφο κέινπο 

ζην Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ», γ) πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 1438/19.10.2000 πξνο ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθ.. γηα ζπλεδξίαζε 25.10.2000 γηα δηάθνξα ζέκαηα, δ) ηνπνζέηε-

ζή κνπ γηα ηε κε αξ.364/13.11.2000 απφθαζε Γ κε ζέκα «Έγθξηζε ηζνινγη-

ζκνχ ΑΝΔΓΑ 1999», κε εξσηήζεηο/απνξίεο «γηαηί δελ θαιέζαηε ηνλ θφζκν ζην 

Κ. Κνχλ;;», «ην Γ ηελ 20.3.2000 έιαβε απφθαζε γηα παξνρή εγγχεζεο ππέξ 

ηεο ΑΝΔΓΑ γηα ηε ιήςε δαλείνπ κέρξη 100 εθαη. Ση απέγηλε κε ην δάλεην απηφ;», 

«έρεηε ινγαξηάζεη κε πφζεο δεθάδεο εθαη. ζα επηβαξπλζεί ζπλνιηθά ε δεκ.επηρ. 

ιφγσ ησλ πξνζαπμήζεσλ ζηηο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο;», «ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε ιφγσ αχμεζεο ηνπ 

ήηαλ 110 εθαη. Οη αλαζέζεηο ηνπ Γ ήηαλ 38 + 38= 76 εθαη. χλνιν 186 εθαη. 

Πνπ δηαηέζεθαλ θαη ηη πιεξψζεθε κε ηα ρξήκαηα απηά;;» θ.α., ε) θείκελν κε ηίηιν 

«Σδίξνο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ΑΝΔΓΑ 2000», ζη) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 

443/20.12.2000 απφθαζε, γηα έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2000 ηεο ΑΝΔΓΑ, 

δ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 444/20.12.2000 απφθαζε, γηα έγθξηζε ησλ 

πεπξαγκέλσλ 1999 ΑΝΔΓΑ, ε) ηεχρνο «Δθζεζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο ΑΝΔΓΑ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 1.1.2000 έσο 31.12.2000, 

Αζήλα Ννέκβξηνο 2001, ηεο ΟΛ ΑΔ, θαη ηεχρνο «Δθζεζε νηθνλνκηθψλ πεπξαγ-

κέλσλ έηνο 2000» θαη κε άιια ζηνηρεία, ζ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ.438/ 

19.11.2001 απφθαζε «ΑΝΔΓΑ- Τπνβνιή έθζεζεο ΟΛ γηα ηελ πεξίνδν 2000 

θαη έγθξηζε ηζνινγηζκνχ 1.1./31.12.00»,κε ζ1) εξσηήζεηο/απνξίεο σο π.ρ. «γηαηί 

εμαθνινπζείηε λα ραξαθηεξίδεηε ηα 73,240 εθαη. (=γηα ην ΟΣΡΗΑ θιπ ηαζνθσ-

ζηόπνπινπ) σο ΜΗΘΧΜΑΣΑ, παξά ηηο επηζεκάλζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ηη 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη γηα ην Γήκν έλαο ηέηνηνο ραξαθηεξηζκφο;; Γελ αληηιακ-



βάλεζηε φηη ΓΗΝΔΣΔ ΟΠΛΑ ζηνλ αληίπαιφ καο;;» (=δηόηη ελώ ήηαλ «αληαι-

ιάγκαηα» από ηε γλσζηή ζύκβαζε 10εηίαο, ραξαθηεξίδνληαλ κηζζώκαηα θη έηζη 

ν «κηζζσηήο» ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί όηη πξόθεηηαη γηα εκπνξηθή κίζζσζε 

δηαξθείαο 16 εηώλ, αληί γηα δέθα. Έηζη θαη έγηλε ηα επόκελα ρξόληα. Πέξα από ηηο 

παξαηάζεηο πνπ ηνπ έδσζαλ νη δηνηθήζεηο, ν ηαζ. επηθαιέζηεθε κε εμώδηθν ην 

2015 ζρεηηθή δηάηαμε, θαη ην 2018 εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζην ρώξν, 22 

ρξόληα κεηά ην 1996), θαη, ζ2) γεληθέο παξαηεξήζεηο πρ. φηη «Ζ έθζεζε 

ειέγρνπ…ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηα ζπλήζε ηέηνησλ εθζέζεσλ . .είλαη εκθαλή ηα 

ζεκεία ζηα νπνία βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε, επεηδή ν έιεγρφο ηνπο είλαη 

ΛΟΓΗΣΗΚΟ θαη ΟΥΗ δηαρεηξηζηηθφο, θνξνινγηθφο ή λνκηθφο. Παξφια απηά 

δηαπηζηψλνπλ δηαρεηξηζηηθέο παξαβάζεηο, θαη εκθαλείο θνξνινγηθέο θαη λνκηθέο 

παξαβάζεηο, κεξηθέο θνξέο κάιηζηα,ΓΤΝΑΜΔΗ ΠΟΗΝΗΚΔ..», ήηνη φηη ππάξρνπλ 

ινγηζηηθέο αλαθξίβεηεο . . κε ππεξεθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο πεξηνπζίαο ηεο 

ΑΝΔΓΑ θαη ζπλεπψο ππεξεθηίκεζε ηεο θαζαξήο ζέζεο...» (ζει.4+5), «εδψ – ζ. 

7+20-- απνηππψλεηαη ρνλδξηθά αιιά κε ελάξγεηα ε ζχκβαζεο ΠΑΡΑΣΑΖ 

πνπ ππνγξάςαηε: Ο ηαζ. έδσζε 100 εθ. παξαπάλσ, ΑΛΛΑ εμαζθάιηζε α) 

ΑΝΑΒΟΛΖ πιεξσκήο ησλ ΛΖΞΗΠΡΟΘΔΜΧΝ 73,24 εθαη. γηα 10 ρξφληα (αθνχ 

ζα αξρίζεη λα πιεξψλεη ην 2009) θάηη πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 231 ΠΓ 410/ 

95 είλαη ΠΑΡΑΝΟΜΟ …. β) ΠΑΡΑΣΑΖ ηεο ρξήζεο ηνπ ΟΣΡΗΑ κέρξη ην 

2009)», γηα «κε ηήξεζε θαλφλσλ ρξεζηήο δηαρείξηζεο» (ζει.7+9), «γηα ηνλ 

ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ» πνπ δελ έγηλε κε θαηαβνιή ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ,δηάηαμε ππνρξεσηηθή πνπ δελ ηεξήζεθε, θαη «ζπκπεξά-

ζκαηα ηεο έθζεζεο ζει.24 έσο ηέινο: «Δπεηδή κάιηζηα, ηφζν ζηελ έθζεζε φζν 

θη ζην πηζηνπνηεηηθφ ΠΑΡΑΛΔΗΠΔΣΑΗ ε ππνρξεσηηθή θξάζε φηη: «Ζ επηρείξεζε 

ηήξεζε νξζά ην εληαίν γεληθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, σο θαη ε παληειήο έιιεηςε 

αλαθνξάο ζε πξνζάξηεκα ηζνινγηζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 2190, 

ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ΟΤΣΔ ΚΑΗ ΣΤΠΟΗ γίλεηαη θάηη ηέηνην» θιπ,  

η) δηζέιηδν θείκελν (= ηνπ η. Παπαγηαλλφπνπινπ) γηα ηελ «έθζεζε ειέγρνπ», κε 

ΟΛΔ ηηο πην πάλσ παξαηεξήζεηο, πνπ απνηέιεζε ηε ΒΑΖ γηα ηελ πην πάλσ 

ηνπνζέηεζή κνπ, ηα) θείκελν «ΑΝΔΓΑ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 



ρξήζεσο 2000», ηβ) θαηάζηαζε κε ηίηιν «Αξηζκφο απαζρνινπκέλσλ ζηελ 

ΑΝΔΓΑ θαη δηάθνξα ΝΠΓΓ» ζχλνιν 163 + 8 = 171 άηνκα, ηγ) ηζνινγηζκφο ηεο 

31.12.2000, 5ε εηαηξηθή ρξήζε (1.1.2000 – 31.12.2000). 

 Ζ.- ΔΣΟ 2001: α) εηζήγεζε δεκάξρνπ Αι.Αι. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

172/9.4.2001 απφθαζε γηα έγθξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2001 ηεο 

ΑΝΔΓΑ, β) έγγξαθν ηεο 21.3.2001 απφ Νίθν ηλάλε, πξνο ηα κέιε Γηνηθ.. 

ΑΝΔΓΑ κε «επηζπλάπησ γηα ηελ θαιχηεξε πιεξνθφξεζή ζαο, 1) θαηάζηαζε 

κηζζνδνηνπκέλσλ ππαιιήισλ ηεο ΑΝΔΓΑ, θη, νλνκαζηηθή θαηάζηαζε απαζρν-

ινπκέλσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο ΑΝΔΓΑ» ζχλνιν 153 +7= 160, γ) πξνζ-

θιεζε ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αι.,κε αξ.πξ.1545/21.3.2001 πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθ. 

. κε δηάθνξα ζέκαηα, δ) «Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ, δηαρεηξη-

ζηηθήο πεξηφδνπ 1.1.2001 – 31.12.2001, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.439/18.11. 

2002 απφθαζε ηνπ Γ. 

 Θ.- ΔΣΟ 2002: α) επηζηνιή ηεο 24.7.2002 ηνπ Βειηζζάξηνπ (Άξε) Υξπ-

ζάγε, κε αξ.πξ. 1950/8.8.2002 πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι.,ηα κέιε ηνπ Γεκ. ., ην 

δηεπζπληή ηεο ΑΝΔΓΑ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ ζηελ νπνία δηαιακβάλν-

ληαη:«Πιεξνθνξήζεθα (ρσξίο πνηέ λα ελεκεξσζψ επηζήκσο νχηε απφ ην Γήκν 

νχηε απφ ηελ ΑΝΔΓΑ) φηη ην Γ.. Αιίκνπ … κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δεκάξρνπ 

Αι. Αι. απνθάζηζε λα κε αληηθαηαζηήζεη απφ ηε ζέζε κνπ σο ηαθηηθφ κέινο ηνπ 

Γ ηεο ΑΝΔΓΑ. Γειψλσ φηη νπδέπνηε παξαηηήζεθα απφ ην Γ ηεο ΑΝΔΓΑ, 

παξφιεο ηηο πηέζεηο ηνπ δεκάξρνπ εηδηθά κεηά ηελ παξαίηεζή κνπ απφ ην Γ 

ηνπ Πνι.Κ.Γ.Α. . . . Βιέπεηε ηφηε πίζηεπα φηη ζα γηλφηαλ έξγν θαη θνηλσληθή 

πνιηηηθή θαη ζεσξνχζα φηη φπνπ θαη λα είκαη…ζα βνεζνχζα ην ίδην. αλ ηαθηηθφ 

κέινο ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ . . πνιιέο θνξέο δηαθνξνπνηήζεθα απφ ηε γξακκή 

ηεο δηνίθεζεο Αινχθνπ (γηα λα κελ ςάρλεηε ην ιφγν ηεο αληηθαηάζηαζήο κνπ) 

ςεθίδνληαο θαηά ζπλείδεζε θαη ΟΥΗ θαη εληνιή. Δπαλεηιεκκέλα ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ … είρα δηαηππψζεη αληηξξήζεηο, δηαθσλίεο θαη επηθπιάμεηο 

ζε πνιιά ζέκαηα θαη επέκελα εηδηθά ζηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Κσδ.Φνξ. 

ηνηρείσλ θαη ελ γέλεη, ηε βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, δηνί-

θεζε ηεο εηαηξίαο. Ζ κεζνδεπκέλε αληηθαηάζηαζή κνπ . . .πξέπεη λα ζαο 



ελεκεξψζσ γηα ηα εμήο: Απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λένπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ 

ζην νπνίν ζπκκεηείρα δήισζα φηη κε ηα ζηνηρεία πνπ είρακε ε εηαηξία έπξεπε 

λα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε ΚΑΗ ΝΑ ΚΛΔΗΔΗ. Ο δήκαξρνο ηφηε πήξε ην ιφγν θαη 

είπε φηη ε ΑΝΔΓΑ είλαη ην φξγαλν κέζα απφ ην νπνίν ν Γήκνο ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα, δηαρεηξίδεηαη ην ΠΚΓΑι. . . . .ζν πέξλαγαλ νη κήλεο δηαπίζησλα 

φηη ηίπνηα απφ φηη πξνεθινγηθά είρακε ππνζρεζεί . . . δελ γηλφηαλ . . . Γειαδή 

κήλεο νιφθιεξνπο θαηεγνξνχζακε ηνλ Αξγπξίνπ κε πξσηνζέιηδα ηνπ ζηπι 

«2.000.000.000 ρξέε ν Γήκνο θαη ε ΑΝΔΓΑ»  . . . Σψξα θαηαιαβαίλσ ηε ζνθή 

ιατθή παξνηκία «θφξαθαο θνξάθνπ κάηη δελ βγάδεη» … Πνηέ δελ ππήξμε πξαγ-

καηηθή ελεκέξσζε ηνπ Γ γηα ην ηη γίλεηαη ζηελ ΑΝΔΓΑ. Πνηέ δελ ελεκεξσλφ-

καζηαλ γηα ην πψο εθηειέζηεθαλ νη απνθάζεηο πνπ παίξλακε ζην Γ. Τπήξρε 

κεζφδεπζε γηα λα ςεθίδνπκε ρσξίο λα ειέγρνπκε φια ηα ζηνηρεία πξνεγνπκέ-

λσο (π.ρ. νιφθιεξα βηβιία ηζνινγηζκνχ, πξνηάζεσλ νηθνλνκηθψλ κειεηψλ, 

εθζέζεηο νξθσηψλ ινγηζηψλ θιπ, εξρφληνπζαλ ζηα ρέξηα καο ην απφγεπκα ηεο 

παξακνλήο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ). Δπίζεο ζεκαληηθά ζέκαηα έκπαηλαλ κε 

πξφρεηξε θαη γξήγνξε αλάιπζε θαη καο εδεηείην λα ςεθίζνπκε ρσξίο δεχηεξε 

ζθέςε (γη απηφ θαηαςήθηζα ην ζέκα ηνπ πάξθηλγθ πνπ κε ΠΡΟΣΑΖ ηνπ 

Γεκάξρνπ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΔΧ Π Α Ρ Α Υ Χ Ρ Ζ Θ Ζ Κ Δ ζηνλ θ. 

ηαζνθσζηφπνπιν ηνπ ΟΣΡΗΑ έλαληη ΥΑΜΖΛΟΤ ηηκήκαηνο, ΔΝΧ ζα κπνξνχ-

ζε λα ην εθκεηαιιεπηεί ε ΑΝΔΓΑ θαη ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΥΡΤΟΦΟΡΟ ηα επφκελα ρξφ-

ληα). Πξνο κεγάιε κνπ φκσο ΔΚΠΛΖΞΖ φπσο θαίλεηαη ζηα πξαθηηθά, ζρεδφλ 

ΠΑΝΣΑ ν δήκαξρνο ΔΗΥΔ ηε ΤΜΦΧΝΖ ΓΝΧΜΖ θαη ΦΖΦΟ ηεο αληηπνιίηεπ-

ζεο.. .. (ζεκείσζε: ε πλεξγαζία ΓΔΝ κεηείρε ζην Γ, δηόηη είρε ΑΠΟΚΛΔΗΣΔΗ 

από ην δήκαξρν Α.Αι., πνπ δηόξηζε --- αληί γη απηήλ, ηάρα κνπ-- ην άθε ρίδα). 

Ζ ΑΝΔΓΑ ρξσζηάεη πνιιά εθαηνκκχξηα ζην δεκφζην δηφηη ΓΗΑ ΠΟΛΛΟΤ 

ΜΖΝΔ ΓΔΝ απέδηδε ην ΦΠΑ, παξφηη ηνλ ΔΗΔΠΡΑΞΔ, γεγνλφο ην νπνίν 

(φπσο πνιιέο θνξέο αλέθεξα ζηα Γ) ζπληζηά ΑΞΗΟΠΟΗΝΖ ΠΡΑΞΖ θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γ έρνπλ ΠΟΗΝΗΚΖ επζχλε . . .έθαλα αίηεζε λα κνπ δνζνχλ αληίγξαθα 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηείρα, θαη ΑΚΟΜΑ 

ΠΔΡΗΜΔΝΧ . ..», θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο(ε 



επηζηνιή είλαη 11 ζειίδσλ) γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ παξαβάζεηο, παξαηππίεο, 

αηαζζαιίεο θιπ, θιπ. 

 ρφιηα: Πιήξεο επηβεβαίσζε ησλ δηαρξνληθψλ ηνπνζεηήζεσλ, ηεο πλ. 

Πνι.Αι., απφ έλαλ άλζξσπν ζηέιερνο ηεο παξάηαμεο ηνπ Αι.Αι., θη ΔΠΗΛΔΓ-

ΜΔΝΟ απφ απηφλ θαη ΔΜΠΗΣΟ ΣΟΤ, γηα πνιιέο ζέζεηο. Ο Β. Υξπζάγεο, απφ 

ην 1997,1998, 1999, 2000, 2001 αθξνάην ηηο ηνπνζεηήζεηο καο ζηα Γεκ..,  κε 

αλαθνξά ζε φια απηά, ρξεηάζηεθε φκσο ην δηθφ ηνπ ρξφλν, γηα λα παξαηηεζεί. 

 β) έγγξαθν «πξνο ην δήκαξρν, Αιηκνο 9.4.2003 Γ. Μνξθσληφο» κε ηίηιν 

«Τπνρξεψζεηο 2002» (καδί κε κηζζνδνζία) 975.838,νν επξψ, θαη άιιεο ζειίδεο 

κε «κηζζνδνζία (ππνινίπσλ)… 32 άηνκα», «Οξγαληζκνί (ππνρξεψζεηο)….», 

«πλνιηθφ πνζφ δηαθαλνληζκνχ ΗΚΑ 203.551,νν επξψ», «ΗΚΑ αλάιπζε, 

ηξέρνληα … θαιχπηεη 140 άηνκα…..» κε ππνγξαθή «Με κηθξή επηθχιαμε, Μπα-

κπνχζθνο Ησάλλεο», γ) έγγξαθν «ΑΝΔΓΑ Οηθνλνκηθή αλάιπζε. Εεκηά 2002 = 

727.846 Δ» (=ηέηαξηνο ρξφλνο κε δηνίθεζε Αινχθνπ) «Τπνρξεψζεηο ζχλνιν 

826.646,72 Δ», «Τπνρξεψζεηο ΔΑΓΑ 118.543 Δ», γ) «Έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΑΝΔΓΑ, ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 1.1. 2002 -

31.12.2002», ηεο ΟΛ ΑΔ, Μάηνο 2003, κε δπζκελέζηαηεο παξαηεξήζεηο θαη 

επηζεκάλζεηο, δ) απφζπαζκα ηεο κε αξ.22/2003 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.. ηεο 

ΑΝΔΓΑ, κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Έθζεζεο ειέγρνπ ηεο ΟΛ ΑΔ, πνπ αθνξά ηνλ ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο 

ΑΝΔΓΑ γηα ην έηνο 2002, ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο ΑΝΔΓΑ πνπ αθνξά ηελ 7ε εηαηξη-

θή ρξήζε 1.1.2002 – 31.12.2002 θαη ζχληαμε ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ γηα ην 

έηνο 2002», κε «θαζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) ρξήζεσο 727.845,88 επξψ»,  

ε) έγγξαθν ηεο 5.6.2003 ηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ, κε ηίηιν «Παξαηεξή-

ζεηο ζηα πεπξαγκέλα ηεο ΑΝΔΓΑ ρξήζε 2002»(ζπληαγέλ γηα βνήζεηα ησλ δ.ζ. 

ηεο ΤΝΔΡΓ.) κε φια φζα αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη πην θάησ, ζηελ επηζηνιή 

18.6.2003, θαη ζπλεκκέλε θαηάζηαζε κε ηίηιν «Οθεηιέο ΑΝΔΓΑ (πνζά ζε 

ρηιηάδεο επξψ)» ήηνη: Μέρξη 31.12.2002= ΦΠΑ 95,40 ΦΜΤ 257,40, ΗΚΑ 207,νν, 



Μηζζνδνζία 67,50 θαη Πξνκεζεπηέο 176,00 + Πξφζηηκα 142,νν + 2003= 

188,30= ΤΝΟΛΟ 1.133,60» = 1.133.600,νν επξψ,   

ζη) έγγξαθν ηεο 18.6.2003 ηνπ η. Παπαγηαλλφπνπινπ, πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ (θαη 

αλάγλσζε θαη θαηάζεζή ηνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθ..), κε θνηλνπ. ζε δ.ζ. 

Θσκ. Αξ., θαη Κνλδχιε Αλ., κε ζέκα «Έθζεζε πεπξαγκέλσλ 2002 ηεο ΑΝΔΓΑ» 

κε «παξαηεξήζεηο ζηα πεπξαγκέλα ηεο ΑΝΔΓΑ, ρξήζε 2002» ήηνη: «Ζ 

ζπλέρηζε θαηά ην 2002 ηεο πξαθηηθήο αλάζεζεο απφ ην Γήκν ζηελ ΑΝΔΓΑ 

«έξγσλ», ηα νπνία ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελφ ηεο, έγηλαλ γηα 

ξνπζθεηνινγηθνχο ιφγνπο, έρνπλ θέξεη ηελ εηαηξία ζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΓΗΔΞΟ-

ΓΟ. Μεκνλσκέλα ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2002, επηβαξχλζεθαλ αθελφο απφ ηελ 

«ΧΡΑΗΟΠΟΗΖΖ» πνπ ππέζηεζαλ νη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηά-

ζεηο 2001 . . . αθεηέξνπ απφ ηελ ΧΡΑΗΟΠΟΗΖΖ ησλ αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ Γήκνπ ην 2002. (Έλα κεγάιν κέξνο απφ ηηο 512 ρηι. Δ, ηεο ΕΖΜΗΑ ζην 

κηθηφ απνηέιεζκα νθείιεηαη Δ ΑΠΟΚΡΤΦΖ απφ πιεπξάο Γήκνπ θαη Ννκ. 

πξνζψπσλ ηνπ, νθεηιψλ ηνπο πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ). Έρνπκε δεηήζεη λα ζπληαρζεί 

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ηζνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ,ζχκθσλα κε ηηο επξέσο παξαδεδεγ-

κέλεο αξρέο (ΔΓΛ θαη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο ΔΤΛ) ψζηε λα δηαπηζησζεί ην 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ησλ ειιεηκκάησλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη ε ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ηεο 

ΑΝΔΓΑ γηα ηηο  ρ ξ ή ζ ε η ο  1996-2002 ΔΠΔΦΔΡΔ ΕΖΜΗΔ 1,3 εθαηνκκχξηα Δ 

. . . Γελ έρεη γίλεη φια απηά ηα ρξφληα απνγξαθή. Ο ιφγνο πνπ πξνβάιιεηαη 

είλαη ε δπζρέξεηα ιφγσ ηεο «δηαζπνξάο» ζε πνιιά ζεκεία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. ΑΝΣΗΘΔΣΑ, απηφ ζα έπξεπε λα ΔΠΗΒΑΛΛΔΗ ηε δηεμαγσ-

γή απνγξαθψλ, ηαθηηθφηεξα ηνπ έηνπο. Έρνπλ γίλεη απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαί-

νπ κε ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ (ζεκ = ν λόκνο επέβαιε θαηάζεζε ζε Σξάπεδα) 

. . . .Δίλαη γλσζηφ φηη, ε ξχζκηζε απηή έρεη γίλεη γηα λα ζηακαηήζνπλ ε εθ κέξνπο 

ησλ ηδησηψλ ΔΗΚΟΝΗΚΔ απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Άξα δελ απαηηείηαη 

εηδηθή πξφβιεςε ηνπ λφκνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ρξήκαηα πνπ εθηακηεχηε-

θαλ απφ ην Γήκν, ΟΝΣΧ εηζήιζαλ ζην ηακείν ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο», δ) 

απφθαζε Γ κε αξ. 305/18.6.2003 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ 



έηνπο 2002», ΤΠΔΡ 18 (νη δ.ζ. ησλ δχν παξαηάμεσλ), ΚΑΣΑ 2 (Αξ. Θσκ. θαη 

Αλδξέαο Κνλδχιεο), ε) θείκελν κε ηίηιν «εηζήγεζε Αξ. Θσκ., ζην Γ ηεο 18.6. 

2003 ζην ζέκα: πδ.θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο ΑΝΔΓΑ έηνπο 

2002» κε εξσηήζεηο/απνξίεο, ππελζχκηζε γηα ην ηη γξάθακε ζην θ. Ννεκβξίνπ 

1996 ηεο «Παξέκβαζεο» «ΑΝΔΓΑ κειέηε γηγαληηζκνχ … Γελληέηαη λέα ΔΛΒΗΟΠ 

;; … Δγθπκνλνχληαη θίλδπλνη δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, πνπ ζα ΦΟΡΣΧΔΗ 

ηνπο ΓΖΜΟΣΔ κε ΥΡΔΖ ΔΚΑΣΟΝΣΑΓΧΝ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗΧΝ δξαρκψλ», 

ππελζχκηζε ηνπ ηη είρακε θαηαζέζεη ηελ 21. 6.1999 «… ην ζέκα είλαη ζεκαληηθφ 

… ζα απνβεί σθέιηκν εάλ εμαγάγνπκε ηα αλαγθαία ζπκπεξάζκαηα, ψζηε λα 

δηνξζψζνπκε ηα ιάζε πνπ έγηλαλ …θιπ» θ.α. (βι. πην πάλσ), «Ση πξνθχπηεη 

απφ ηελ Έθζεζε: Πνιιά ηξαγηθά θαη απαξάδεθηα θαη θαηαδηθαζηέα πξάγκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε έλα: ΓΔΝ ΤΠΖΡΥΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ. Πνπ ζε-

καίλεη νξγαλσκέλν νηθνλνκηθφ ζχλνιν πξνο επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ. Τπήξρε 

έλα αιιαινχκ, θαη επηηξέςηε κνπ, «έλα κπάραιν». Ζ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ήηαλ 

αλχπαξθηε. Ζ δνκή θαη ε δηάξζξσζε ήηαλ ειιείπνπζεο. Ζ ηππηθή θαη νπζηα-

ζηηθή δηαρείξηζε . .. αλχπαξθηε. Ζ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο αλχπαξθηε θαη θεπ-

γάηε. Ζ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο, δεδνκέλε θαη παζηθαλήο. 

Ζ παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο, 

δειαδή ηππηθά ε ΤΠΔΞΑΗΡΔΖ ησλ πνζψλ απηψλ, αιιά θαη ε κε απφδνζε ησλ 

εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, νπζηαζηηθά νκνινγεκέλε απφ ηε ΜΖ θαηαβνιή ΚΑΝΔ-

ΝΟ πνζνχ. Ζ έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δεκνηψλ ζηελ 

εκεξεζία δηάηαμε . . .Πηζηνπνηεί θαη ε δηαρείξηζε ηεο ΑΝΔΓΑ, απηφ πνπ απφ 

ρξφληα έρνπκε γξάςεη. ηη ππήξρε έλα θιίκα θαη έλα θαζεζηψο πνπ ΑΓΓΗΕΔ ΣΑ 

ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ηεο ΤΝΑΛΛΑΓΖ . . ..», φηη γηα ηα Οηθνλνκηθά ζα κηιήζεη 

ν η. Παπαγηαλλφπνπινο «ην ΜΟΝΟ κέινο ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, πνπ 

ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΔΠΗ ΣΖ ΟΤΗΑ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ». 

Σέινο πξνηείλακε «λα απνθαζίζνπκε, σο είδνο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΞΤΓΗΑΝ-

Ζ, ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο:  1) «ηη ε ΑΝΔΓΑ ζα επαλέιζεη ζηνλ 

απνθαζηζκέλν ξφιν ηεο, δει. ηεο Αλαπηπμηαθήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ. Καη 

λα κελ απνηειεί, κε δηνιίζζεζε ή επηινγή, ηνλ ππνδνρέα φισλ ησλ παξαλν-

κηψλ ή παξαηππηψλ, πνπ δελ κπνξεί ιφγσ ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ λα θάλεη ν 



Γήκνο. 2) ηη ππάξρεη απφ ζήκεξα δέζκεπζε πσο ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν 

ΔΞΤΓΗΑΝΣΗΚΟ, ΓΗΑΦΑΝΖ θαη ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑ απαξέγθιηηα ηηο ππνδείμεηο ηεο Δθζεζεο . .3) ηη άκεζα ζα 

ζπδεηήζνπκε θαη απνθαζίζνπκε ην ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ηεο 

επηρείξεζεο, κε βάζε ηηο ΑΝΑΓΚΔ ησλ ΓΖΜΟΣΧΝ ΜΑ . . θαη 4) ηη ηα κέιε 

ηνπ Γ θαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθ. . ηεο ΑΝΔΓΑ, έρνπλ ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα 

ιακβάλνπλ γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ πνπ εθείλα θξίλνπλ 

αλαγθαία θαη ζθφπηκα, γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

νθεηιφκελνπ απφ απηά ειέγρνπ ηνπο», ζ) Ηζνινγηζκφο ηεο 31.12.2002 7ε ρξήζε 

(1.1.2002 – 31.12.2002). 

 Η. ΔΣΟ 2003: α) απφζπαζκα ηεο κε αξ. 23/16.5.2003 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΑΝΔΓΑ έηνπο 2003», θαηά πιεηνςεθία (ΤΠΔΡ 6 ςήθνη, ΛΔΤΚΟ 1 = «Ησ. 

Πέηζαο ν νπνίνο είπε: «Φεθίδσ ιεπθφ, δηφηη δηαηεξψ ηηο επηθπιάμεηο κνπ σο 

πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ») σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 343/ 

21.7.2003 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ΗΑ.- ΔΣΟ 2004: α)έγγξαθν «ΑΝΔΓΑ Γξαθείν Γηεπζπληή, ηεο 3.3.2004, 

Δηζήγεζε αλάιεςεο εξγαζηψλ απφ ηελ αλψλπκε δηαθεκηζηηθή εηαηξία MATS 

ADVERTISING S.A.», κε πξφηαζε απνδνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ θιπ, 

β) «ΑΝΔΓΑ Γξαθείν Γηεπζπληή, ηεο 30.6.2004, πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ Ησ. 

Κσλζηαληηλίδε θαη δήκαξρν Κ.Μαλη., κε απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

ζην Γ γηα ηα Πξνγξάκκαηα «Βνήζεηα ζην ζπίηη», «Κνηλσληθή κέξηκλα», «ΚΓΑΠ 

Κάησ Καιακαθίνπ», «ΚΓΑΠ Αλσ Καιακαθίνπ», ππνγξαθή Γεκήηξηνο Μνξθσ-

ληφο, γ) έγγξαθν ηεο ΔζλΣξΔι. ηεο 30.6.04 γηα ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπ Γήκνπ ηελ 31.3.2003, δ) εηζήγεζε ηεο…-9-2004 ηνπ δεκάξρνπ Κ. Μαληδ., 

πξνο ην Γ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

ΑΝΔΓΑ, έηνπο 2004» γηα ηηο απνθάζεηο Γ, κε αξ.400/27.9.04 (αλαβιήζεθε) 

θαη 448/13.10.04, κε ζπλεκκέλν ηνλ «Πξνυπνινγηζκφ 2004», ε) εηζήγεζε ηεο 

22.9. 2004 ηνπ δεκάξρνπ Κ.Μαληδ. κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΑΝΔΓΑ πνπ αθνξά ηε 



δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.2003 – 31.12.2003», γηα ηηο κε αξ. 401/27.9.2004 

(αλαβιήζεθε) θαη 449/13.10.2004 απνθάζεηο Γ,  

ζη) «Έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΑΝΔΓΑ ηεο δηαρεη-

ξηζηηθήο ρξήζεο 1.1.03–31.12.03», επηέκβξηνο 2004, ηεο ΟΛ ΑΔ, κε «Εεκία 

ρξήζεο 2003= 195.256,79 επξψ, Εεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 

1.295.970,47 επξψ», κε παξαηεξήζεηο «Απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν 

πνπ δηελεξγήζακε ζηηο πξνζζήθεο ησλ παγίσλ, δηαπηζηψζεθε ε ΜΖ πιήξεο 

ελαξκφληζε γηα θάζε πξνκήζεηα, κε ηνλ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο . . ΓΔΝ 

ζπληάρζεθε πξσηφθνιιν απνγξαθήο. Απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο πξφρεηξεο 

απνγξαθήο, δηαπηζηψζακε φηη νξηζκέλα απφ ηα πάγηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα 

βηβιία ΓΔΝ εληνπίζηεθαλ θαη ΠΟΛΛΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΑ» (ζει.6), «Σα 

απνηειέζκαηα εηο λέν ηεο ρξήζεσο 2003 είλαη ΑΡΝΖΣΗΚΑ θαη πξνθχπηνπλ σο 

εμήο: Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεσλ έσο θαη ην 2002=1.295.970,47 

Εεκίεο ρξήζεσο 2003= 195.256,79 = ΤΝΟΛΟ 1.491.227,26 επξψ» 

(ζ.12), «Σα ίδηα θεθάιαηα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειν χςνο, πξνθεη-

κέλνπ λα επηηπγράλνληαη κε ίδηνπο πφξνπο, νη επηδησθφκελνη θνηλσληθνί ζθνπνί 

ηεο επηρείξεζεο . . .Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη 

λα απμεζεί ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα θαιπθζεί ε δηαθνξά» (ζ.12), 

«Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη γηα κεκνλσκέλεο κηζζψζεηο ρψξσλ ΓΔΝ 

ΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΑ θαη ζπλεπψο ΓΔΝ είλαη δπλαηφ λα επηβε-

βαησζεί φηη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απηψλ έρεη ινγηζηηθνπνηεζεί θαη εηζπξαρζεί. 

Δπίζεο παξαηεξήζεθαλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξά ηελ χπαξμε ζπκθσλε-

ηηθψλ ΓΔΝ έρεη θαηαρσξεζεί ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ» (ζι.21), θ.α. 

παξαηεξήζεηο, δ) Ηζνινγηζκφο  31.12.2003, 8ε ρξήζε (1.1.2003 – 31.12.2003). 

  ΗΒ.- ΔΣΟ 2005: α) επηζηνιή ηεο Γαξπθαιηάο Φξαγθνχιε, κε αξ.πξ. 

31010/20.1.2005, πξνο ηνλ Πξφεδξν ΑΝΔΓΑ Κ. Μαληδ., κε θνηλνπνίεζε ζε 

Γηνηθ.. ΑΝΔΓΑ θαη ΔΑΓΑ, πξνο φινπο ηνπο Γεκ.πκβνχινπο, κε ηελ νπνία 

«… ππνβάιισ ηελ παξαίηεζή κνπ απφ ηελ ΑΝΔΓΑ, παξά ην γεγνλφο πσο ζπλ-

δένκαη κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ..Πίζηεπα,εζθαικέλα, φπσο απεδεί-



ρζε, φηη νη δεζκεχζεηο ζαο ζα γηλφληνπζαλ πξάμεηο . . . Γπζηπρψο ε θαηάζηαζε 

θαη ησλ δχν Γεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ρεηξνηεξεχεη κε αζπγθξάηεηνπο ξπζκνχο. 

Ζ αδηαθάλεηα θαη ε αζπλέπεηα είλαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο … Ζ αλεπάξθεηα ησλ δηνξηζκέλσλ επηηειηθψλ ζηειερψλ έρεη 

ζέζεη ζε ηξνρηά απνζηαζεξνπνίεζεο ηελ επηρείξεζε . . . Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εθδειψζεσλ ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε ΑΝΔΓΑ σο δηνξγαλψηξηα, πξαγκαηνπνη-

νχληαη ρσξίο απνιχησο θακία ζχκβαζε, ρσξίο έιεγρν, ρσξίο έζνδα . . . .νη 

πιεξσκέο φισλ φζνη εξγάδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα . . . γίλνληαλ θαη γίλνληαη κε 

θαζπζηεξήζεηο 2, 3, 4 ή πεξηζζφηεξσλ κελψλ . . .είκαη ππνρξεσκέλε λα θαηαγ-

γείισ ηε κεηαμχ καο ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ…», β) έγγξαθν ΑΝΔΓΑ ηεο 

12.4.2005 κε ππνγξαθή «Ζ αληηπξφεδξνο ηεο ΑΝΔΓΑ Νεξνχηζνπ Μαξία», 

πξνο θ.Μνξθσληφ Γεκήηξε, κε ηελ νπνία ηνλ θαιεί γηα δεχηεξε θνξά, «λα κνπ 

γλσζηνπνηήζεηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ αζθείηε ηηο αξκνδηφηεηέο 

ζαο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαη αξρεηνζεηνχληαη απφ ηε ζχκβαζή ζαο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο επηρείξεζεο ….επηπιένλ. .. λα απαληήζεηε γηαηί δελ ζπληάμαηε 

πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο, έηνπο 2005», γ) εηζήγεζε ηεο 14.4.2005 

δεκάξρνπ Κ. Μαληδ., πξνο ην Γ, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2005 

ηεο ΑΝΔΓΑ, κε ζπλεκκέλν απφζπαζκα ηεο κε αξ.84/8.4.2005 απφθαζεο ηνπ 

Γ ηεο ΑΝΔΓΑ, κε ην ίδην ζέκα, θαη πξνυπνινγηζκφ 2005, δ) πξνζθιήζεηο ηεο 

ΑΝΔΓΑ κε αξ. πξ.3226/9.5.2005, 3377/1.7.2005, 3582/5.9.2005, 3732/4.10.05, 

3853/23.11.2005 πξνο ηα κέιε ηνπ Γ, γηα δηάθνξα ζέκαηα, θάζε θνξά, ε) απφ-

ζπαζκα ηεο απφθαζεο 140/29.11.2005 ηεο ΑΝΔΓΑ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο ΑΝΔΓΑ θαη ζχληαμε θαη ππν-

γξαθή ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1.1.04-31.12.04. 

Απνδνρή απνηειεζκάησλ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο «ΟΛ ΑΔ-Διεγθηέο- Λνγηζηέο», 

ζη) εηζήγεζε Κ.Μαληδ., ηεο 5.12.2005 ζην Γ, γηα ην πην πάλσ ζέκα, θαη γηα ηε 

κε αξ. 561/7.12.2005 απφθαζε Γ, δ) εηζήγεζε Κ. Μαληδ., ηεο 5.12.2005, πξνο 

ην Γ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ Σαθηηθφ Γηαρεηξηζηηθφ Έιεγρν 

ηεο ΑΝΔΓΑ θαη ηνλ νξηζκφ Οξθσηψλ Διεγθηψλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 

1.1.2005 – 31.12.2005» γηα ηε κε αξ. 562/7.12.2005 απφθαζε Γ, ε) Ηζνινγη-

ζκφο 31.12.2004, 9ε ρξήζε (1.1.2004 – 31.12.2004),   



ζ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 574/21.12.1005 απφθαζε Γ κε ζέκα «πδ. 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ ησλ Οξθ. 

Διεγθηψλ πνπ αθνξά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεο ΑΝΔΓΑ 1.1.04 – 31.12.2004. 

Έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηεο Έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ 

γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2004 – 31.12.2004», κε ηελ νπνία ππελζπκίδσ ηα φζα είρα 

εηπεί γηα ηελ απφθαζε 305/18.6.2003 «σο είδνο πξνγξακκαηηθήο εμπγίαλζεο» 

(βι. πην πάλσ) … θαη ΔΝΧ ην θαλνληθφ αληίζηνηρν κε ην ζεκεξηλφ ζέκα είρε 

ςεθηζηεί κε 19 Τπέξ θαη 2 Καηά, ε πξφηαζε ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ςεθίζηεθε 

ΟΜΟΦΧΝΑ. Καη εθεί βξηζθφκαζηε. ην ΟΜΟΦΧΝΑ, θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 

…», αλαθέξνκαη ζηα φζα είρε εηπεί ν η. Παπαγηαλλφπνπινο ζην Γηνηθ.. ηεο 

ΑΝΔΓΑ ηελ 5.6.03 «Απνηειέζκαηα αξλεηηθά επξψ 728 ρηιηάδεο, πξνζηηζέκελα 

ζηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο πξνθαινχλ αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ηεο ηάμεο ησλ 401 

ρηι. επξψ. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΝΔΓΑ ζχκθσλα κε 

ηα βηβιία είλαη 895 ρηι. επξψ, ΣΟΣΔ 1,23 εθ. επξψ ΔΥΟΤΝ ΥΑΘΔΗ», «… Σν 

ζπκπέξαζκα ζηελ νπζία είλαη φηη, κε νηθνλνκηθνχο φξνπο ΓΔΝ ππάξρεη 

επηρείξεζε. Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη πιένλ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία απφ ηελ 

νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ΓΔΝ ΘΔΛΔΣΔ θαη ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΗΣΔ λα αλαζηξέςεηε 

ηελ θαηεθνξηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο απηήο, πνπ ζπζζσξεχεη ππνρξεψζεηο 

θαη βάξε, θαη κφλνλ βάξε, γηα ηνπο δεκφηεο», η) ηεχρνο «Έθζεζε ειέγρνπ επί 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΑΝΔΓΑ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 1.1.2004 

– 31.12.2004», επηέκβξηνο 2005. Μέζα ζην ηεχρνο πεξηιακβάλεηαη: 

Ηζνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ 2004, θαη, Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ 

γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

***ΓΔΜΔΤΔΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΓΖΜΑΡΥΧΝ γηα ΑΝΔΓΑ: α)έγγξαθν Γ.Ο.Τ. 

Παι.Φαιήξνπ κε αξ.πξ. 16514/17.6.2005 πξνο Τπ.Οηθνλ. κε ζέκα «Γηαζθάιη-

ζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη ηεο επηρείξεζεο ΑΝΔΓΑ» κε 

δέζκεπζε ηνπ 50% ησλ ινγαξηαζκψλ Κ. Μαληδ., Αι.Αι. θαη Αξγ.Αξγ., β) έγγξα-

θν Τπ.Οηθ.+Οηθνλ. κε αξ.πξ. 1075037/13011/ΓΔ-Γ‘/28.9.2005 «Μεξηθή άξζε 

ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 

20 λ.2523/97 ζε βάξνο ηεο .. ΑΝΔΓΑ θαζψο θαη ζε βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξν-



ζψπσλ ηεο», γ) έγγξαθν ηδίνπ κε αξ.πξ.1097184/13578/ΓΔ-Γ‘/12.10.2005 

«Γλσζηνπνίεζε κεξηθήο άξζεο . . . θιπ», δ)έγγξαθν ΑΝΔΓΑ κε αξ.πξ.4014/ 

25.1.06 κε ππνγξαθέο ησλ Κ.Μαληδ., Αι.Αινχθνπ, Αξγ.Αξγπξίνπ, πξνο ηνλ Τθ. 

Οηθνλ. κε αίηεκα ηελ άξζε ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θιπ, γ) 

έγγξαθν ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 1120147/14828/ΓΔ-

Γ/20.12.2005 πξνο πίλαθα απνδεθηψλ, κε ζέκα «Γλσζηνπνίεζε ΑΝΑΒΗΧΖ 

ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ αξρηθά ιήθζε-

θαλ κε ηε κε αξ.πξση. 16514/17.6.05 ελέξγεηα ηεο ΓΟΤ Π. Φαιήξνπ ζε βάξνο 

ηεο επηρείξεζεο … ΑΝΔΓΑ θαζψο θαη ζε βάξνο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 

ηεο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 14 θαη 20 ηνπ λ.2523/97»,  

«θαζψο θαη ησλ: Μαληδνπξάλε Κσλ., Αινχθνπ Αιεμ., Αξγπξίνπ Αξγχξε …», δ) 

έγγξαθν Τπ.Οηθ.+Οηθνλ. κε αξ.πξ. 1034433/10726/ ΓΔ-Γ‘/4.4.2006 «Μεξηθή 

άξζε …θιπ», ε) έγγξαθν Γ.Ο.Τ. Παι. Φαιήξνπ κε αξ.πξ.14259/7.7.06 κε ζέκα 

«Γλσζηνπνίεζε νιηθήο άξζεο ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζε βάξνο ΑΝΔΓΑ…..».  

 ΗΓ.- ΔΣΟ 2006: α) ΑΝΔΓΑ, πξνυπνινγηζκφο 2006, β) πξνζθιήζεηο ηεο 

ΑΝΔΓΑ γηα ζπλεδξηάζεηο Γ κε αξ.πξ. 4033/30.1.2006, 3134/16.2.2006, 4138/ 

3.3.2006, 4243/14.4.2006, 4381/1.6.2006, 4420/6.7.2006, 4762/18.9.2006, γηα 

δηάθνξα ζέκαηα, γ) απφζπαζκα ηεο κε αξ. 59/10.7.2006 απφθαζεο Γηνηθ.. 

ΑΝΔΓΑ, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 336/26.7.06 απφθαζε ηνπ Γ, δ) «Ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ γηα ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» ηεο 2.8.06 κεηαμχ ησλ ΑΝΔΓΑ (Μ. Νεξνχηζνπ) 

θαη HELLAS INTERNET Δ.Π.Δ., κε αξ.πξ. 4493/2.8.2006, ε) «έθηαθηα ζέκα θα-

ηά ην Γ ηεο ΑΝΔΓΑ ζηηο 22.9.2006, ζη) «Έθζεζε ειέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή 

Λνγηζηή, πξνο ην Γ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» ρσξίο εκεξνκελία, δ) έθζεζε πεπξαγ-

κέλσλ ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ γηα ηε δηαρεηξ. πεξίνδν 1.1.05 – 31.12. 05, ε) «Έθζε-

ζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλ/θψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΑΝΔΓΑ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο 1.1.05 – 31.12.05, ρσξίο εκεξνκελία, κε «θέξδνο ρξήζεο 2005 = 

8.848,99», «Αλάιπζε θαζαξήο πεξηνπζίαο: Κεθάιαην 895.084,38, Μείνλ δεκηέο 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 1.905.882,12, Μείνλ δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 



πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 3.164,45, Πιένλ θέξδε ρξήζεσο 8.848,99 = κείνλ 

1.005.113,20 επξψ»,  ζ) εηζήγεζε ηεο 21.11.2006 πξνο ην Γ ηνπ δεκάξρνπ Κ. 

Μαληδ., γηα ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθζεζεο ειέγρνπ, ηελ έγθξηζε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ γηα ην 2005, γηα ηε κε αξ. 447/ 

27.11.2006 απφθαζε ηνπ Γ, η) ΄Δθζεζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλ/θψλ θαηαζη. ηεο 

ΑΝΔΓΑ ηεο δηαρεηξ. πεξηφδνπ 1.1.05 – 31.12.05, ηεο ΟΛ ΑΔ, Ννέκβξηνο 2006, 

γηα ηε κε αξ. 447/27.11.2006 απφθαζε ηνπ Γ, κε πνιιέο δπζκελείο παξαηε-

ξήζεηο, ηα) Ηζνινγηζκφο ηεο 31.12.2005, 10ε ρξήζε (1.1.05 – 31.12.05). 

 ΗΓ.- α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ΑΝΔΓΑ/Νηνβιέηε Κσλ/λνπ, ηεο 11.6.2003 

«Παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο 35 η.κ. γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ιεηηνπξγία θηλεηήο θαληίλαο», β) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε αξ.πξ.5428/14.6.07 

(ζην θείκελν απφ ιάζνο αλαθέξεηαη 12.6.2006, νξζφ 2007, Θ.Οξθαλφο) ίδηα 

πξφζσπα, ίδηνο ηίηινο. 

ΗΔ.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ –ΤΣΑΖ: α) ΦΔΚ 653 Β/17.5.1999 κε απφθαζε 

15942/15.3.1999 ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, γηα «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπζηαηη-

θήο πξάμεο ηεο ακηγνχο δεκνη. επηρ. κε ηελ επσλπκία ΑΝΔΓΑ», β) ΦΔΚ 2198 

Β/22.12.1999 κε απφθαζε 52360/6.12.1999 γηα «Σξνπνπ. ηεο ζπζηαη. πξάμεο 

ηεο ακηγνχο δεκ. επηρ. Γήκνπ Αιίκνπ ΑΝΔΓΑ», γ) ΚΝνΒ η.45 ζει.1718, κε Ν. 

2523 ηεο 9/11.9.97 «Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζε-

ζία θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α179)», δ) θσηνηππία απφ λνκηθφ βηβιίν κε εξκελεία 

ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.2190 γηα ηελ ςήθηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

ΛΤΖ θαη ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ: Με βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε δηαηάμεηο ππνρξε-

σηηθέο (= δεκφζηαο ηάμεο) ε ΑΝΔΓΑ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010, ιχζεθε θαη 

ηέζεθε ππφ εθθαζάξηζε. Γελ γλσξίδσ πνηνο νξίζηεθε εθθαζαξηζηήο, εάλ νιν-

θιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε, εάλ εγθξίζεθε απφ ην Γ.. θιπ. Με βάζε ην λφκν 

ηδξχζεθε ε ΑΓΖΠΑΛ Α.Δ. = Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο ΑΔ, κε ηε ζπκ-

βνιαηνγξαθηθή πξάμε 1904/2010 ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Δπδνμίαο Γνπδσλή, ην 

νπνίν δηνξζψζεθε-επαλαιήθηεθε κε ηελ πξάμε 1927/2010 ηεο ίδηαο ζπκβν-



ιαηνγξάθνπ. Ζ ίδξπζή ηεο εγθξίζεθε κε ηε κε αξ.πξ. 15414/21.12. 2010 

απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ννκαξρίαο Αζελψλ Αλη. Γηαλλαθφπνπινπ. 

ΗΔ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 16.3.1996 Γεκνηηθή 

Δπηρείξεζε Αλάπηπμεο ζηνλ Αιηκν, ΑΤΓΖ 17.4.97 κε Ηζνινγηζκφ ηεο Γεκ.Δπηρ. 

Αλάπηπμεο Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο (ΓΔΑΓΑ), ηεο 13.5.1999 Ηζνινγηζκφο ηεο 

Γεκνηηθήο Δπηρ. Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δπηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο 

Γήκνπ Μνζράηνπ, ηεο 25.5.1999 Ηζνινγηζκφο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο/ΔΔΣΑΑ, ηεο 29.5.1999 Ηζνινγηζκφο Γεκνηηθήο 

Δπηρ. Λίκλεο Ησαλλίλσλ ΑΔ, ηεο 9.6.1999 Ηζνινγηζκφο Δηαηξία Πξνζηαζίαο 

Αλάπηπμεο Διηθψλα ΑΔ,  ηεο 2.5.2002 κε Ηζνινγηζκφ Γεκνη. Δπηρ. Δπαγγεικ. 

θαηάξηηζεο επηθνηλσλίαο πξνβνιήο Γήκνπ Μνζράηνπ, ηεο 24.5.2002 κε 

ηζνινγηζκφ ΓΔΑΓΑ (=Αξγπξνχπνιεο), ηεο 24.5.02 Ηζνινγηζκφο Αλαπηπμηαθήο 

Αλψλπκεο εηαηξίαο Πεξηζηεξίνπ ΑΔ, ηεο 31.5.2002 Ηζνινγηζκφο ηεο ΚΔΔΔ 

Γεκνη. Δπηρ. Αξγπξνχπνιεο, ηεο 1.6.2002 Ηζνινγηζκφο Γεκνηηθήο Δπηρεηξ. 

Αλάπηπμεο Νέαο Δξπζξαίαο, ηεο 1.6.2002 Ηζνινγηζκφο ηεο ΓΔΑΓΑ (=Αξγπ-

ξνχπνιεο), ηεο 25.7.2002 Ηζνινγηζκφο ηεο Γεκνη. Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο 

Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Ηαλνπάξηνο 1999 Ο πξψελ 

δήκαξρνο Αιίκνπ Α. Αξγπξίνπ δήισζε φηη: Υάζακε κία κάρε, φρη ηνλ πφιεκν, 

ΑΘΖΝΑΊΚΖ 18.1.1999 Γήκνο Αιίκνπ, Οξθσηνί ινγηζηέο (θαη θσην Αι.Αι.), 

ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Φεβξνπάξηνο 1999, Αιηκνο, ΑΝΔΓΑ – Αξ.Θσκφπνπινο, 

Αο κάζνπκε επηηέινπο ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο ηεο,  θ.ρσξίο κήλα ΑΝΔΓΑ: Ηζηνξία 

κνπ, ακαξηία κνπ (κε απνζπάζκαηα ηνπνζεηήζεσλ Αι.Αι., Αξγ.Αξγ. θαη Υξ. 

ηεθαλάθε), ηεο 22.9.1999 Ξεθηλνχλ άκεζα ζηνλ Άιηκν, Δξγα πλνήο (κε θσηφ 

Αι. Αι.),  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 21.6.1999 Αιηκνο, Γεκνζηνπνηείηαη ν ακαξησιφο 

θάθεινο ηεο ΑΝΔΓΑ, ηεο 24.6.1999 Απφ ην πφξηζκα γηα ηελ ΑΝΔΓΑ πξνθχ-

πηνπλ θαη ΠΟΗΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ, ηεο 23.6.1999 Αλνηρηφ Γ ζηνλ Άιηκν, Καίεη 

ηνλ Αξγπξίνπ ην πφξηζκα γηα ηελ ΑΝΔΓΑ, ηεο 29.6.1999 Ζ Δθζεζε ησλ νξθσ-

ηψλ ινγηζηψλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ ζηελ ΑΝΔΓΑ, 

ηεο 15.7.99 Ο δήκαξρνο Καιιηζέαο θαηαγγέιιεη Όπνπηεο κεζνδεχζεηο ζε 

βάξνο ηεο ΓΔΠΤ (= Γεκνη. Δπηρ.Παξνρήο Τπεξεζηψλ), ηεο 19.7.1999 Δπζχλεο 



ζηνλ πειηφπνπιν επέξξηςε ν Νηεληαθφο, 4,5 δηο καχξε ηξχπα ζην Γήκν 

Υατδαξίνπ, ρσξίο εκεξνκελία Νίθνο Παπακηθξνχιεο, δήκαξρνο Ν. Υαιθεδφλαο, 

Γελ είλαη ππνθαηάζηαηνο ησλ Γήκσλ ν ξφινο ησλ Γεκ. Δπηρ.,ηεο 3.3.2007 Γηα 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ, νιφθιεξε ε εγθχθιηνο Παπιφπνπ-

ινπ, ΣΟ ΒΖΜΑ 17.10.1999 Πξνβιεκαηηθέο παξακέλνπλ νη δεκνη. επηρεηξήζεηο. 

Γίθπιιν ΑΝΔΓΑ/ΓΖΜΟΤ, κε ηίηιν «Ση είλαη ην Business Park Αιίκνπ».  

«Παξέκβαζε»: θ. 33-34 ΝνεΓεθ.1996, 39-40 ΝνεΓεθ.1997, 49 ΗαλΦεβξ. 

1999, 50 ΜαξΑπξ.1999, 51 ΜαηΗνπλ.1999, 52-53 ΗνπιΟθη.1999, 65/2002, 71 

Απγεπη.2003, 73 ΦεβξΑπξ.2004, 70 Ννε2005-Ηαλνπαξ.2006. 

 

A N E D A   S M A R T Y   -   C L E V E R   N E W S 

ρφιηα: Με δεδνκέλν φηη ε ΑΝΔΓΑ, δελ είρε βξεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο, κε βάζε ηα πην πάλσ (ρξεζηκνπνηψ ήπηα δηαηχπσζε), νη δηνηθήζεηο (πέξαλ 

ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο γηα αιιφηξηα ζέκαηα) ζέινληαο λα εμεχξνπλ γη απηή 

«αληηθείκελν» θαη «ζθνπφ» απνδέρνληαλ θάζε ηδέα θαη πξφηαζε, απφ ζρεηηθνχο 

ή άζρεηνπο αλζξψπνπο. Έηζη ε ΑΝΔΓΑ εηζήιζε ζην «ζηίβν» ηνπ γξαθείνπ ηαμη-

δίσλ/εθδξνκψλ,αιιά θαη ησλ δηαθεκίζεσλ θαη πξνβνιήο. Ζ επηινγή πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπο. Γηα λα ζπκφκαζηε 

φια απηά, σο παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή, θαηαζέησ ηα αθφινπζα: 

α) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Αιίκνπ, ηεο 

19.11.2003, πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΑΝΔΓΑ Κ.Μαληδ., κε αξ.πξ. 2488/19.11.03 

κε ην νπνίν εθθξάδνπλ ηελ έθπιεμή ηνπο, θαη γηα ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο, ηδίσο 

ηε δηαθεκηζηηθή, δηφηη ην έληππν δηαθεκίδεη ηα ππεξθαηαζηήκαηα, ελψ ε πξνηξν-

πή ησλ δήκσλ πξνο ηνπο δεκφηεο είλαη δηαρξνληθά «πξνηηκάηε ηνπο επαγγεικα-

ηίεο ηνπ δήκνπ ζαο», θαη δεηνχλ ζπλάληεζε (ππνγξαθέο Απ. Σδψηδνο θαη Κσλ. 

Σξέθιαο), β) δηαθεκηζηηθφ ηεο ΑΝΔΓΑ, Smarty news, Ννέκβξηνο 2003 φηη ην 

πεξηνδηθφ ζα έρεη 52 ζειίδεο, θαη έηζη 1,5 εθαη. θαηαλαισηέο θαη «κπαίλνπκε ζε 

70.000 ζπίηηα» ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο, κε δείγκαηα δηαθεκίζεσλ, γ) θσ-



ηνηππίεο απφ δηαθεκηζηηθά «ANEDA TOURS Οξγαλσκέλεο θαη κεκνλσκέλεο 

δηαθνπέο» θιπ, θαη πξνηάζεηο εθδξνκψλ, δ) ρεηξφγξαθε επηζηνιή ηνπ πξνέ-

δξνπ ηνπ πλδέζκνπ Απ. Σδψηδνπ, ηεο 20.11.2003 κε θνηλνπνίεζε ζε κέλα ηεο 

επηζηνιήο δηακαξηπξίαο, θαη δεηνχλ ηελ παξέκβαζή κνπ ζην Γ ηεο 24.11.03, 

ε) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ ηεο 25.11.2003 πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ- δηεπζπληή, ζην 

νπνίν νλνκαηίδεηαη ν δήκαξρνο σο «ερζξφο ησλ επαγγεικαηηψλ» θαη φηη 

«ππνλνκεχεη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ζηέιλνληαο κνηξαίσο ηνπο Αιηκηψηεο ζηηο 

νξγαλσκέλεο ππεξηνπηθέο αγνξέο κε ηηο νπνίεο νη κηθξνεπαγγεικαηίεο βηνπα-

ιαηζηέο δελ κπνξνχκε λα αλακεηξεζνχκε», ζη) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ ηεο 

28.11.2003 πξνο ηνλ πξφεδξν ΑΝΔΓΑ, ζην νπνίν εθζέηνπλ θαη πάιη ηηο αλεζπ-

ρίεο ηνπο θαη δεηνχλ λα αθπξσζεί ε έθδνζε, δ) έγγξαθν ηνπ Γελ. Γηεπζπληή ηεο 

ΑΝΔΓΑ, κε αξ.πξ. 2498/28.11.2003, πξνο ηνλ Απ. Σδψηδν, κε ην νπνίν ηνλ 

θαινχλ γηα ελεκέξσζε (ψξα 14.10), ε) απάληεζε ηνπ πλδέζκνπ, απζεκεξφλ 

ψξα 15.30, πξνο ην Γηεπζπληή, κε αξ.πξ.2501/28.11.2003, κε ηελ νπνία δεηνχλ 

λα πιεξνθνξεζνχλ εάλ ζηε ζπλάληεζε ζα παξεπξίζθεηαη ν πξφεδξνο/ 

δήκαξρνο θαη κέιε ηνπ Γηνηθ. πκ. «άιισο ε ζπλάληεζε καδί ζαο δελ ζα είρε 

νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν γηα ην ζχλδεζκφ καο», ζ) έγγξαθν ηεο 1.12.2003 ηνπ 

πλδέζκνπ, πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ, κε ην νπνίν δεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, 

η) ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ηνπ πλδέζκνπ, γηα φια ηα πην πάλσ, θαη ελεκεξψλνπλ φηη «… 

νη θ.Αινχθνο θαη Θσκφπνπινο, ζην Γ ηεο 24.11.2003 θαηέθξηλαλ ην δήκαξρν . 

. . δηφηη θέξλεη ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο επαγγεικαηίεο …ε απάληεζε ηνπ δεκάξ-

ρνπ καο μάθληαζε φινπο «Ζ ΑΝΔΓΑ ρξεηάδεηαη ρξήκαηα. Θα εθδψζσ ην πεξην-

δηθφ», ηα) πξφζθιεζε ηνπ πλδέζκνπ «πξνο φινπο ηνπο θνξείο θαη ηα θφκκαηα 

ηνπ δήκνπ Αιίκνπ» γηα ηελ 7.12.2003 γηα «λα δεηήζνπκε ηε ζηήξημε ησλ θνξέ-

σλ ηνπ δήκνπ καο θαη … λα ζηακαηήζνπκε ηελ απζαηξεζία ηεο ΑΝΔΓΑ θαη ηνπ 

δεκάξρνπ…», ηβ) Φήθηζκα ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ηελ 7.12.03 «απνθαζίδνπκε 

νκφθσλα .. θαηαδηθάδνπκε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ. . .Ο δήκνο … έρεη 

ππνρξέσζε λα είλαη αξσγφο ησλ επαγγεικαηηψλ . ..», κε νλφκαηα θνξέσλ, ηγ) 

αίηεζε ησλ Αξ.Θσκ. θαη Α. Κνλδχιε ηεο 8.12.2003, κε αξ.πξ. 27169/8.12.03 

σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 595/15.12.2003 απφθαζε ηνπ, κε ηελ 

νπνία, επηζεκαίλνπκε, φηη ιφγσ ηεο αλαζηάησζεο έρεη δεκηνπξγεζεί ζέκα 



«ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο» θαη άξα ην Γ είλαη αξκφδην θαη πξέπεη λα ζπδεηήζεη, 

ηδ) αίηεζε ηεο ΑΝΚΑ ηεο 9.12.2003 κε αξ.πξ. 27527/10.12.2003 κε ην ίδην 

λνεκαηηθά, πεξηερφκελν θαη αίηεκα ζπδήηεζε ζην Γ, σο εηζήγεζε θαη απηή ζηε 

κε αξ. 595/15.12.2003 απφθαζε, ηε) έγγξαθν ηνπ πλδέζκνπ ηεο 11.12.2003 

πξνο ηνπο δεκ. ζπκβνχινπο (πξνθαλψο ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο ζην Γ) κε ην 

νπνίν επαλαιακβάλνπλ ηα επηρεηξήκαηα, ελεκεξψλνπλ γηα ην ςήθηζκα κε ην 

νπνίν δεηείηαη «ε αλάθιεζε-αθχξσζε ηεο απφθαζεο», ηζη) θέηγ βνιάλ κηθξνχ 

ζρήκαηνο, «Αγαπψ ηνλ Άιηκν, ζηεξίδσ ηα θαηαζηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, Δζείο 

θ. δήκαξρε αγαπάηε ηνλ Άιηκν;;», ηδ) θχιια ηνπ πεξηνδηθνχ CLEVER, Ηαλνπαξ-

Φεβξνπάξηνο 2005 «εηθφλεο απφ ηνλ παιηφ Άιηκν». 

 

Δ  Α  Γ  Α  = ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

ρφιηα: Σα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, ηα δηαρεηξίδνληαλ 

ζπλήζσο νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. Απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαδεηήζε-

θαλ λέεο εηαηξηθέο κνξθέο, ηδησηηθνχ δηθαίνπ πάληα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζ-

ζφηεξν εχθνιε ε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχζαλ π.ρ. ηε κεξηθή 

απαζρφιεζε, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θ.α.  Γη απηφ κε ην λ. 2372 ηεο 22/ 28.2.96 

άξζξν 8 επηιέρηεθε ε λνκηθή κνξθή ηεο αζηηθήο εηαηξίαο ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ 

λα ηδξχνπλ Γήκνη, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζ χ ι ι ν γ ν η  ηεο πεξηνρήο θιπ. 

Απνξία: Θα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο λνκηθέο κνξθέο επέθηαζεο ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο, ή, σο ηέηνηεο «θνηλσληθήο νηθνλνκίαο» φπσο ιέγεηαη ;; 

Α.- ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: α) ΚΝνΒ 1996/121 κε ην λφκν 2372 ηεο 22/ 

28.2.1996 (ΦΔΚ Α 29) κε ηίηιν «χζηαζε θνξέσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλα-

πηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην άξζξν 8 ηνπ νπνίνπ ηηηινθνξεί-

ηαη «Φνξείο εθαξκνγέο Κνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

παξέκβαζεο» κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, β) απφθαζε ……/2003, κε 

ζβεζκέλν ηνλ αξηζκφ, ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία απνθαίλεηαη γηα 

ηελ επζχλε ησλ κειψλ κηαο αζηηθήο εηαηξίαο, κε έλδεημε ηειενκνηνηππίαο 19.2. 

2003 θαη ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «Γηα ην θ.Θσκ., απφ Κα Άλλα Μαζηξνθάινπ», 



γ) δχν θχιια απφ κε αλαθεξφκελα βηβιία Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ, γηα ηηο πνηληθέο 

επζχλεο ησλ εξγνδνηψλ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απνδνρψλ εξγαδνκέλσλ. 

Β.-  ΤΣΑΖ: α) ζρέδην κε ηίηιν «χζηαζε αζηηθήο εηαηξίαο κε θεξδν-

ζθνπηθνχ ραξαθηήξα άξζξν 784 ΑΚ», σο εηζήγεζε γηα ηελ επφκελε απφθαζε 

Γ, β) απφθαζε Γ κε αξ.262/13.9.1999 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

ηε ζχζηαζε αζηηθήο εηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα» κεηαμχ ησλ Γήκνπ 

Αιίκνπ θαη ΑΝΔΓΑ, θαη κε ηα άξζξα ηνπ εηαηξηθνχ, γ) ηνπνζέηεζή κνπ κε «Θέκα 

20/262/13.9.1999 χζηαζε αζηηθήο εηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθήο» (πνπ βαζηδφ-

ηαλ ζηε κειέηε ηνπ λφκνπ) κε εξσηήζεηο θαη κε αληίξξεζε γηα ηε ζχζηαζε 

ΜΟΝΟ απφ Γήκν θαη ΑΝΔΓΑ («…πνπ εθπξνζσπνχληαη θαη νη δχν απφ ην 

δήκαξρν. Γηάλλεο θεξλάεη, Γηάλλεο πίλεη»), θαη ζέζε/άπνςε «Να πξνζηεζνχλ-

ζπκκεηέρνπλ θαη Πνιηηηζηηθνί χιινγνη, Αζιεηηθνί ζχιινγνη, χιινγνη Γνλέσλ 

θαη Κεδεκφλσλ, ΄Δλσζε Γνλέσλ», κε άξλεζε, «Σα δχν κέιε απφ ηε κεηνςεθία. 

Αλ δελ ππνδείμνπλ εθπξφζσπν ηνπο νη παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, αλαπιεξψ-

λνληαη απφ ηε ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ.ρη απφ ηε κεηνςεθία. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία θζεί-

ξεη, ε αλεμέιεγθηε δηαθζείξεη. Πνπ πάεη ν δεκνθξαηηθφο έιεγρνο;;…» θαη άιιεο.  

ε) ΔΣΑΗΡΗΚΑ: ε1) «χζηαζε Αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο (Γήκνπ 

Αιίκνπ – ΑΝΔΓΑ)» ηεο 10.11.1999 κε αξηζκφ Βηβιίνπ εηαηξηψλ 12961/16.12.99 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (ζεκείσζε: επεζήκαλα θαη επαλάιεςε όηη θαηά ην 

λόκν,ΓΔΝ ήηαλ λόκηκε ε ζύζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, σο πξνειέρζε, αιιά 

ν ππάιιεινο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ζηνλ νπνίν θαηαζέηεηαη ην εηαηξηθό, ΓΔΝ είλαη 

αξκόδηνο λα εξεπλήζεη ην λόκηκν), ε2) «εηζήγεζε δεκάξρνπ Γηα ηελ αλαζχζηα-

ζε ηεο ΔΑΓΑ», ρσξίο εκεξνκελία, πάλησο ηνπ 2002, κε πξφηαζε «… εηζεγνχ-

καζηε ηελ εθρψξεζε ελφο κέξνπο ηνπ πνζνζηνχ πνπ κεηέρεη ν Γήκνο (90%) ζε 

ηδησηηθνχο θνξείο (Πνιηηηζηηθνχο- Δμσξατζηηθνχο ζπιιφγνπο) ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. 

. .(ήηνη) . . Δμσξ.Πνι. χιινγνο Δθηεισληζηψλ 10%, Δμσξ. χιινγνο Κπζεξίσλ 

10%, Δμσξ. θη εθπνιηη. ζχιινγνο Εσνδφρνο Πεγή 10%, Δλσζε Γπλαηθψλ 

Διιάδαο –ΔΓΔ 11% . . .Ζ ΑΝΔΓΑ κε ηελ ππ αξ. 368/02 απφθαζή ηεο . . 

απνθάζηζε ηελ εθρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 10%, ζηνλ ηδησηηθφ θνξέα 

(Πνιηηηζηηθφ χιινγν) χιινγνο Κξεηψλ Αιίκνπ Ο ΚΑΕΑΝΣΕΑΚΖ . . ..» (ζεκ= 



δηόηη πξνθαλώο, απηό πνπ επηζεκαηλόηαλ από εκέλα, αιιά έθαλαλ όηη δελ 

άθνπγαλ, δηαπηζηώζεθε θη επηζεκάλζεθε, ηελ θξίζηκε ζηηγκή, από ην Τπνπξγείν 

ή ηηο θεληξηθέο Τπεξεζίεο, δει. ην ΜΖ λόκηκν θαη δεηήζεθε ε δηεύξπλζε κε 

ζπιιόγνπο, ώζηε λα γίλεη δεθηή ζπκκεηνρή ηεο ΔΑΓΑ ζε θάπνην πξόγξακκα ή 

λα λα εθηακηεπζνύλ ρξήκαηα), ε3) «Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ αζηηθήο κε 

θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο «Δηαηξία Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ –ΔΑΓΑ», κε 

ζεκεησκέλν απφ εκέλα ΑΒΔ 9757/29.8. 02, ε4) έγγξαθν ηνπ Δμσξ+Πνι.πι. 

Εσνδφρνο Πεγή κε αξ.πξ. 51/18.2.2003 πξνο ην Γήκαξρν Κ. Μαληδ. + ΔΑΓΑ, 

φηη ζπλαηλνχλ λα παξακείλεη ν ζχιινγνο σο κέινο ηεο ΔΑΓΑ, αθνχ δηεπθξηλη-

ζηνχλ νξηζκέλα ζέκαηα (ππνγξαθέο Παλ. Πιέζζαο, Α. Γξεγνξηάδνπ), ε5) 

«Σξνπνπνίεζε εηαηξηθνχ αζηηθήο εηαηξίαο θεθαιαίνπ επξψ 14.673,50 (ή πξψελ 

δξαρκψλ 5 εθαη.), αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 326,5 επξψ, ήηνη ζπλνιηθά 

15.000 επξψ, θαη θσδηθνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ Αζηηθή κε θεξδ. εηαηξία» θαη ην δ.η. 

«ΔΑΓΑ-Αζηηθή κε θεξδ.εη.», κε ΑΒΔ 2799/26.2.03,   

ζη) ΑΛΛΑ ΔΣΑΗΡΗΚΑ: ζη1) «χζηαζε αζηηθήο κε θεξδ.εη. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ κε εηαίξνπο ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ην Γήκν Αξγπ-

ξνχπνιεο, ηε ΓΔΑΓΑ, ην ΚΔΔΔ θαη πνιινχο ζπιιφγνπο, ηεο 17.6.1998 (ζεκ. 

= εθάξκνζαλ νξζά ην λφκν), ζη2) «χζηαζε αζη. εη. κε θεξδ. ππφ ηελ επσλπ-

κία «Κέληξν Πξφιεςεο εμάξηεζεο αγσγήο πγείαο» κε εηαίξνπο ην Γήκν Αζελαί-

σλ, ηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Αζελψλ, ην Οδνληηαηξηθφ χιινγν, ην ΓΑ, κε ΑΒΔ 

5213/18.5.1998, ζη3) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ ηεο 20.2.1998, πξνο 

πνιινχο (Γήκνο αξ.πξ. 3820/13.3.98) γηα ηελ ηδξπηηθή ζπλέιεπζε ηνπ «Γηθηχνπ 

Διιεληθψλ κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεσλ», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 98/ 26.3.98 

απφθαζε ηνπ Γ, ζη4) «Καηαζηαηηθφ ίδξπζεο αζηηθήο εηαηξίαο κε θεξδνζθν-

πηθνχ ραξαθηήξα Γηθηχνπ Διιεληθψλ κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεσλ». 

Γ.- ΓΔΑΓΑ= Γεκνη.Δπηρ.Αλαπη.Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο: α) απφθαζε Γ 

ΓΔΑΓΑ κε αξ. 2/23.3.1998 κε ζέκα «πκκεηνρή ηεο ΓΔΑΓΑ ζε αζηηθή κε θεξδ. 

ραξαθηήξα, κε ηελ επσλπκία Κέληξν Δλεκέξσζεο θαη Πξφιεςεο Γήκνπ Αξγπ-

ξνχπνιεο- ΚΔΠΑ», β) απφζπαζκα πξαθηηθνχ κε αξ.πξ. 62/24.3.1998, κε ζέκα 



«Έληαμε ή κε ηνπ ΚΔΔΔ σο κέινο ζηελ αζηηθή εηαηξία ηνπ ΚΔΠΑ», γ) «Έλσζε 

Γνλέσλ Γ. Αξγπξ.» ηεο 8.4.1998 κε ζέκα «πκκεηνρή ζηελ ππφ ίδξπζε αζηηθή 

εηαηξία», δ) έγγξαθν ηεο Ννκ.Απη.Αζ-Πεηξ. Ννκαξρ.πκβνχιην, κε αξ.πξ.3240/ 

3.6.1998 πξνο ην Γ.Γ.Πεξηθέξεηαο κε ζέκα «Απνζηνιή ηεο ππ αξ.96/98 απφθα-

ζεο ηνπ Ννκ.πκβ. Αζελψλ», κε ζπλεκκέλε απηή, γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Ννκ. 

ζε ππφ ίδξπζε αζη.εη. ησλ Γ.Αξγπξνχπνιεο θαη Πεξηζηεξίνπ (Κέληξα Πξφιε-

ςεο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ», ε) «απφζπαζκα απφθαζεο κε αξ.174/10.6.1998 

Γ. Αξγπξνχπνιεο, κε ζέκα έγθξηζε ζπκκεηνρήο . . .ζε Κέληξν Δλεκ. θαη Πξφιε-

ςεο», ζη) Πξαθηηθφ ππ αξ.1 ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ απνθάζεσλ Γ ηνπ ΚΔΠΑ, 

δ) θείκελν «ρεδηαζκφο θαη Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο θαη ζπκβνπ-

ιεπηηθνχ ζηαζκνχ ηεο Τπεξεζίαο Κνηλσληθήο κέξηκλαο» σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 151/20.5.1998 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ καο. 

Γ.- ΔΑΓΑ -ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: α) πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξηάζεηο Γηνηθ.. ησλ 

26.1.2000, 2.3. 2000, 13.6.2000, 26.3.2001, 11.4.2002, 27.11.02, 6.2.2003 κε 

ζπλεκκέλε εηζήγεζε, 15.3.2004, β) δχν απνδεηθηηθά επηδφζεσλ πξνζθιήζεσλ 

7.2.2003 θαη 19.3.2004, γ) απφζπαζκα ηεο κε αξ. 10/22.3.2004 απφθαζεο ηνπ 

Γηνηθ. . ηεο ΔΑΓΑ, σο εηζήγεζε γηα ηηο κε αξ.122/31.3.2004 (αλαβιήζεθε), 

182/21.4.04 απνθάζεσλ ηνπ Γ, δ) έγγξαθν ηεο κε αξ.πξ. 5/27.3.2003 ηεο 

ΔΓΔ Παξ/κα Αιίκνπ, πξνο ην δήκαξρν Κ. Μαληδ., κε αξ.πξ.7957/8.4.2003, κε 

γλσζηνπνίεζε απφθαζεο ΝΑ ΑΠΟΤΡΟΤΝ ηε ζπκκεηνρή ηνπο δηφηη αδπλα-

ηνχλ λα επσκηζζνχλ θάζε επζχλε, ε) έγγξαθν κε αξ. πξαθηηθνχ 10/3.2.2004 

ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ Αιίκνπ, κε γλσζηνπνίεζε απφθαζεο εηζδνρήο ηνπ 

ζσκαηείνπ ζηελ ΔΑΓΑ, ζη) έγγξαθν ηεο 18.2.2004 ηεο ΔΓΔ πξνο ην δήκαξρν 

Κ. Μαληδ., φηη δελ έιαβαλ θακία απάληεζε ζην πην πάλσ έγγξαθφ ηνπο, θαη φηη 

«.. είκαζηε ακεηαθίλεηεο ζηελ απφθαζε καο, ζαο θαινχκε θαη πάιη λα 

ελεξγήζεηε πξνο ην ζθνπφλ απηφλ ηα δένληα …». 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 25.11.1999 ΔΑΓΑ Αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηειεκαηηθήο, ΣΑ ΝΔΑ ηεο 24.12.1999 Κνληά ζηνπο 

αλέξγνπο, Γξαθείν Δλεκέξσζεο απφ ην δήκν θαη ηνλ ΟΑΔΓ. 



Δ.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2003: α) εηζήγεζε ηεο 6.12.2002 ηεο Γ/λζεο Πεξη-

βάιινληνο,πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.69/27.1.2003 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πκ-

κεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ πέκπηε ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη ζηε 

Γεξκαλία γηα ην πξφγξακκα RUROS», β) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ. 

πξ. 3611/1.10.2002 (κε ινγφηππν Δ.Δ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή) κε ζέκα «Πξν-

ζθιεζε γηα ππνβνιή ζρεδίσλ νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

πξφγξακκα Αηηηθήο 2000-2006 – Σνπηθέο πξσηνβνπιίεο απαζρφιεζεο, κέηξν 

3.4 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% απφ ην ΔΚΣ»(Δπξσπ.Κνηλ.Σακείν), γ) εηζήγεζε 

δεκάξρνπ Κ. Μαληδ., πξνο ην Γ γηα ιήςε απφθαζεο πξνο «..…δεκνζίεπζε 

πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

Σνπηθνχο Φνξείο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Γήκν γηα ηε δηακφξθσζε ζρεδίνπ 

Οινθιεξσκέλεο Παξέκβαζεο θαη ζχζηαζεο νκάδαο ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ 

(ΟΦ) . . ..», γηα ηε κε αξ.206/14.4.2003 απφθαζή ηνπ, δ) εηζήγεζε δεκάξρνπ 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.207/14.4.2003 απφθαζή ηνπ, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

ΟΦ θιπ, ε) εηζήγεζε Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηεο 22.5.2003, πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ.297/11.6.2003 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ Γή-

κνπ ζηελ έθηε ζπλάληεζε πνπ ζα γίλεη ζηελ Ηηαιία γηα ην πξφγξακκα RUROS», 

ζη) έθηππν Πεξηθ.Δπηρ.Πξφγξακκα Αηη., Σνπηθέο Πξσηνβ. Απαζρφιεζεο, κε 

δξάζεηο θαη πξνυπνινγηζκνχο, δ) έγγξαθν Πεξηθ.Αηη. κε αξ.πξ.3946/ 30.7.03 

γηα παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σνπ.Πξση.Απαζρ.», σο εηζήγεζε πξνο ην 

Γ γηα ηηο κε αξ. 394 θαη 395/8.9.2003 απνθάζεψλ ηνπ, ε) έγγξαθν ηεο ΑΝΔΓΑ 

πξνο ην Γ, γηα ιήςε ηεο κε αξ.498/3.11.2003 απφθαζεο γηα Τπνβνιή απφ ην 

Γήκν Δπηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ηελ επηινγή ηεο ΔΑΓΑ  γηα ηε ζχλαςε πξνγξακ-

καηηθήο ζχκβαζεο, κε ζπλεκκέλε εγθχθιην, θη, «Δλδεηθηηθφ πεξηερφκελν επηρεη-

ξεζηαθνχ ζρεδίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ζ) Δπξσπατθφ 

πξφγξακκα RUROS (Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο αζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

ειεχζεξσλ ρψξσλ). 

Σ.- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ – πξφζιεςε 50 αηφκσλ, 

2004: α) έγγξαθν Τπ. Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. 56143/31.12.2003 πξνο ην Γήκν, 

κε αξ.πξ. 357/8.1.04 κε ζέκα «Έγθξηζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ» «γηα ηελ πιν-



πνίεζε δξάζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα», θαη θαηάινγν ΟΣΑ Α‘ βαζκνχ Πεξη-

θέξεηαο Αηηηθήο, κε πξνγξάκκαηα, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.12/23.1.04 απφθα-

ζε Γ, β) πξφζθιεζε ΔΑΓΑ κε αξ.πξ. 81/15.1.2004 πξνο ην κέιε ηνπ Γηνηθ.., 

γηα δηάθνξα ζέκαηα, γ) Αλαθνίλσζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κεξηθήο απαζρφ-

ιεζεο, κε αξ.πξ.83/16.1.04 ηεο ΔΑΓΑ, δ) απνδεηθηηθφ επίδνζεο πξφζθιεζεο 

γηα 30.1. 2004, ε) πξνζθιήζεηο ΔΑΓΑ κε αξ.πξ. 150/28.1.2004, 151/28.1.2004, 

242/ 2.2.2004, 243/2.2.04  πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.. γηα δηάθνξα ζέκαηα, ζη) 

έγγξαθν ηεο 3.2.04 Βαζηιείνπ Καπεξλάξνπ, κε αξ.πξ.Γ.Αι. 159/2003 κε γλψκε 

φηη δελ πξέπεη λα απνθιεηζζνχλ νη απφθνηηνη ιπθείνπ, έζησ θαη αλ ε πξνθήξπμε 

δεηνχζε απνιπηήξην γπκλαζίνπ, δ) απνδεηθηηθφ παξαιαβήο αίηεζεο, ε) αίηεζε 

γηα πξφζιεςε, ε) ΦΔΚ 1887 Β/18.12.2003 κε δεκνζίεπζε Τ.Α. 54568/11.12. 03 

«Καζνξηζκφο ηξφπνπ, δηαδηθαζίαο θη εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξνζσπη-

θνχ κεξηθήο απαζρφιεζεο, ζ) ΦΔΚ 1891 Β/19.12.2003 κε δεκνζίεπζε Τ.Α. 

33640/16.12.03 κε ζέκα «Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε θάιπςε ζέζεσλ 

κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε δξάζεηο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα», η) ζρέδην πξνγξακ-

καηηθήο ζχκβαζεο, γηα ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, ηα) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 9.6.04 

Οιφθιεξν ην λ/ζ γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε (ηνπ Πξ. Παπιφπνπινπ), θαη, ηεο 

10.6.2004 Έληνλεο αληηδξάζεηο ΚΔΓΚΔ – ΔΝΑΔ γηα ηελ αθχξσζε ησλ 

δηαγσληζκψλ πξφζιεςεο αηφκσλ γηα κεξηθή απαζρφιεζε, θαη, Φεθίζηεθε επί 

ηεο αξρήο ην Ν/ γηα ηε κεξηθή απαζρφιεζε. 

Ε.- ΔΣΟ 2005: α) απφθαζε κε αξ. 186/22.3.2005 κε ζέκα «πδ. θαη 

ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.2. 

«Ζιεθηξνληθή θπβέξλεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» ηνπ Γ‘ Κ.Π.. θαη αλάζεζε ζηελ 

ΔΑΓΑ ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, β) πξφζθιεζε ηεο ΔΑΓΑ κε αξ.πξ.445/23.3. 

2005πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.. γηα δηάθνξα ζέκαηα, γ) εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο 

ΔΑΓΑ κε αξ.πξ.445/23.3.2005 πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.. κε ζέκα «Δλεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα (λ.3174/2003, πξφγξακκα 4σξεο 

κεξηθή απαζρφιεζεο)», γ) νξηζηηθή δήισζε ΔΑΓΑ πξνο Γ.Ο.Τ. Π.Φαιήξνπ γηα 



«εθθαζάξηζε ησλ πνζψλ, θφξνπ, ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξψλ ΟΓΑ πνπ ν-

θείινληαη ζε εηζνδήκαηα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο», ρ.ρ. ππνγξαθή Κ.Σξέθιαο, 

δ) επηηαγή ηνπ Γήκνπ ηεο 15.3.2005 πνζνχ 35.106,09 επξψ, Δκπνξ.Σξάπεδα, 

ε) «Αίηεζε ππνβνιήο πξφηαζεο έληαμεο πξάμεο ζην Δ.Π. Κνηλσλία ηεο Πιεξν-

θνξίαο» ηεο  31.3.2005, ζη) Πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε έξγσλ γηα ηνλ εθζπγρξν-

ληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο θνξέσλ Α‘ βαζκνχ Σ.Α., δ)έγγξαθα EURONET LTD. 

Ζ.- ΠΑΡΑΗΣΖΖ: α) «επηζηνιή παξαίηεζεο» Κσλ. Σξέθια, δηεπζπληή ηεο 

ΔΑΓΑ, πξνο ηελ ΔΑΓΑ κε αξ.πξ. 3242/8.2.2006, κε αηηίεο «ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

ξφινπ ηεο ΔΑΓΑ απφ ηνλ θ. δήκαξρν θαη πξφεδξν», «γηα ηε κεδεληθή ππνζηή-

ξημε ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο εηαηξίαο», «γηα δεδνπιεπκέλα ρξήκαηα πνπ 

κνπ νθείινληαη απφ … ηελ πξνεγνχκελε δηνίθεζε, αιιά θαη ηελ ησξηλή», «αθνχ 

ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία καο, ζαο εχρνκαη θαιή επηηπ-

ρία γηα ηελ ζπλέρεηα ηεο εηαηξίαο», β) βεβαίσζε θαιήο εθηειέζεσο πξνγξάκκα-

ηνο κεξηθήο απαζρφιεζεο κε αξ.πξ. 17905/1.8.2005, γ) απαληεηηθφ έγγξαθν 

ηνπ δεκάξρνπ Κ.Μαληδ., κε αξ.πξ.5711/7.3.06, πξνο Κ. Σξέθια, φηη παξαηηείηαη 

«πξνθαλψο γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεηε ηηο 

ζνβαξέο παξαιείςεηο ζαο, ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζαο, ππνβάιαηε 

παξαίηεζε απφ ζέζε πνπ ΓΔΝ θαηέρεηε!!», «.. ε κφλε ζχκβαζε έξγνπ πνπ 

έρεηε ζπλάςεη κε ηελ ΔΑΓΑ ήηαλ ε απφ 1.4.2004 ζχκβαζε έξγνπ δηαξθείαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ξεηή εκεξνκελία ιήμεο 31.3.2005. πλεπψο δελ κπνξείηε 

… λα ππνβάιιεηε παξαίηεζε, πνιχ πεξηζζφηεξν δε λα δηεθδηθείηε ακνηβή απφ 

ζχκβαζε πνπ δελ έρεηε γηα κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηεο 31.3.2005», «…ζαο έρσ 

επηζεκάλεη, φηη ΓΔΝ εθπιεξψζαηε φιεο ηηο απφ ηελ παξαπάλσ ζχκβαζε απνξ-

ξένπζεο ππνρξεψζεηο ζαο . . .αθήζαηε ηελ εηαηξία έθζεηε ζηηο θνξνινγηθέο  

ππνρξεψζεηο ηεο (κε θιείζηκν βηβιίσλ, κε θαηάζεζε δήισζεο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, κε θαηάζεζε ηζνινγηζκνχ) κε ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη θίλδπλνο λα 

ππνζηεί ε ΔΑΓΑ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα θαηαινγηζζνχλ επζχλεο 

. . . ιίαλ ζπληφκσο ζα θιεζείηε λα δψζεηε εμεγήζεηο ζην Γηνηθ. . ηεο εηαηξίαο . . 

Σέινο ππνθεηκεληθέο ζαο θξίζεηο θαη εθηηκήζεηο, πνπ εθθέξεηε γηα ηα ινηπά 



ζέκαηα ζηελ επηζηνιή ζαο, δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ….». 

 

 

   ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 Α.- ΗΓΡΤΖ – ΘΔΜΗΚΑ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ : 

 α) «Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε θνπηκφηεηαο» ηεο Βηξγηλίαο Κξεηηθνχ- 

Καξαηδφγινπ,Αξγπξνχπνιε Απξίιεο 1990, κε ηίηιν «Πξσηνβνπιία 4 δεκάξρσλ 

Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο,δηαδεκνηηθή επηρείξεζε Αιηκνο, Αξγπξνχπνιε, 

Γιπθάδα, Διιεληθφ 1990» 27 ζειίδσλ, β) Ννκαξρία Πεηξαηά, απφθαζε κε αξ. 

πξ. 26886/21.12.1990 κε ζέκα «χζηαζε ακηγνχο δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο κε 

ηελ επσλπκία «Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο», γ) ΦΔΚ 65 Β/14.2.1991 κε 

απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά 26886/1990 γηα ηε ζχζηαζε, δ) ΦΔΚ 101 Β/16.2. 

1994 κε απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά 22457/1.2.1994 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ηεο 26886/21.12.90 απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε Πεηξαηά», ε) ΦΔΚ 192 Β/21.3.1996 

κε απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά 8979/18.3.1996 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο ακηγνχο δεκνηηθήο επηρείξεζεο «Κέληξν Κνηλσληθήο 

Παξέκβαζεο», ζη) «Μειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Παξέκβαζεο (ΚΚΠ) 4 δήκσλ Αηηηθήο» κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε 12.3.1991, απφ 

ηνπο Υνπξδάθε Μαξία, θαζεγήηξηα Φπρνινγίαο Παλεπ. Κξήηεο, Σζηιηρξήζην 

Νίθν, ζπγγξαθέα, Γξα Μπνχθε Γεκνζζέλε, εηδηθεπκέλν ηαηξνδηθαζηή θιπ., κε 

θεθάιαηα «πιινγηζηηθή – Φηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο», «ηάδηα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΚΠ, δ) «χληνκν πφλεκα βνήζεηαο ζε ζέκαηα νηθνγέλεηαο 

Γνλέσλ –εθήβσλ/λέσλ (απφ Μαξία Υνπξδάθε)», ε) «Ναξθσηηθά: Μεζνδνινγία, 

Γενληνινγία θαη Μνξθέο επέκβαζεο» (απφ Γξα Γεκνζζέλε Μπνχθε), ζ) εηζή-

γεζε ζην Γ γηα απφθαζή ηνπ 29/….(δελ έρσ εκεξνκελία) «πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο παξαρψξεζεο ρξήζεο έθηαζεο ησλ Βάζεσλ 

Διιεληθνχ θαη αλάζεζε ηεο δηαρείξηζήο ηεο ζην Γηνηθ.. ηνπ Κέληξ.Κνηλ.Παξ.», η) 



εηζήγεζε ηνπ Κ.Κ.Π. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.210/29.6.2000 απφθαζή ηνπ, κε 

ζέκα «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο πξνζσπηθνχ» θαη «Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο 

δηαρείξηζεο πξνκεζεηψλ-έξγσλ-κειεηψλ-ππεξεζηψλ», ηα) εηζήγεζε ηνπ Κέληξνπ 

Πξφιεςεο Γήκνπ Αιίκνπ (ηνκέα ηνπ Κ.Κ.Π.) ηεο 31.7.2000 πξνο ην Γ, κε 

ζέκα «Κ.Κ.Π. 4σλ δήκσλ- Κέληξν Πξφιεςεο Γήκνπ Αιίκνπ: Παξνπζίαζε δξά-

ζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ην επηέκβξην 1999 κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000», 

ηβ) εηζήγεζε, ρ.ρ. θαη ρσξίο ππνγξαθή, πξνο ηα Γ ησλ 4 Γήκσλ, γηα ηε κε αξ. 

496/16.11.2005 απφθαζε ηνπ Γ Αιίκνπ, γηα παξάηαζε δηάξθεηαο ηεο επηρεί-

ξεζεο γηα είθνζη (20) έηε θιπ, ηγ) εηζήγεζε ΚΚΠ ηεο 30.4.2006 πξνο ην Γ 

Αιίκνπ, κε αξ.πξ. 11940/12.5.2006 γηα ηε κε αξ. 236/29.5.2006 απφθαζή ηνπ 

κε ζέκα «Απνινγηζκφο θαη έγθξηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2005, 

Φήθηζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2006, Οξηζκφο θαη ακνηβή ειεγθηψλ ρξήζεο 

2006, Κάιπςε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 2006-2025» κε ζπλεκκέλεο ιεπηνκεξείο 

θαηαζηάζεηο γηα φια ηα πην πάλσ, ηδ) εηζήγεζε ΚΚΠ ηεο 30.4.2006 πξνο ην Γ 

Αιίκνπ γηα ηε κε αξ. 237/29.5.2006 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Φήθηζε πξνυπνιν-

γηζκνχ έηνπο 1996», ηε) εηζήγεζε ΚΚΠ ηεο 31.3.2006 πξνο ην Γ Αιίκνπ, γηα ηε 

κε αξ. 239/29.5.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Κάιπςε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα 

ηα έηε 2006-2025», ηζη) θείκελν «Πξσηνβνπιία 4 δεκάξρσλ γηα ηελ εηξήλε θαη 

ηνλ αθνπιηζκφ» κεηά απφ ζπλάληεζή ηνπο ηελ 3.2.1987. 

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:ΣΑ ΝΔΑ 16.2.95 Σξίγσλν εξστλεο ζηελ Αζήλα, ΔΛΔΤ-

ΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 16.2.1995, Απηά είλαη ηα λαξθσ-πέδηα, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

16.2.1995, πελήληα ζπιιήςεηο γηα λαξθσηηθά, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 6.5.95 

Κέληξν Κνηλ. Παξέκβαζεο,  ΓΝΧΜΖ Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1997 Απέηπρε ην Κ.Κ.Π. 

ησλ 4 δήκσλ Αιίκνπ, Αξγπξνχπνιεο, Διιεληθνχ θαη Γιπθάδαο: Άιηκνο (παξνπ-

ζία ηνπ Τθ. Τγείαο Κ. Γείηνλα θαη Μ. θνπιάθε) Απέηπρε ην Κέληξν Κνηλσληθήο 

Παξέκβαζεο (ζεκ=είπαλ θαη νη 4 δήκαξρνη), Βνιέο Αξγπξίνπ ελαληίνλ Αινχθνπ 

(δηακάρε γηα ηελ Παξαιία), ΣΟΠΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ηνχιηνο-Απγ. 1997 Γξάζε 

θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, χκβαζε ΟΚΑΝΑ θαη «Γηαδεκνηηθνχ Κ.Κ.Π.», ΠΡΧΣΖ 

Φεβξνπάξηνο 1998 Κέληξν Κνηλσλ. Μέξηκλαο ζην Γήκν Αιίκνπ, ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΗΑ 16-31.1.1998 Πξνιεπηηθή ηαηξηθή γηα ηνπο λένπο θαη ηελ ηξίηε ειηθία, 



κε θσην Κ. Μαληδνπξάλε, θαη, άιιε ζειίδα, Αιέμαλδξνο Αινχθνο, Ζ ΑΤΓΖ 

26.6.1998 Απμάλνληαη νη θαηαδίθεο γηα ηα λαξθσηηθά, Αηζηνδνμεί ε Κπβέξλεζε 

…Αλεζπρεί ε αληηπνιίηεπζε…,θαη, Ναξθσηηθά: Παγθφζκηα εκέξα κε παγθφζκηα 

πξνβιήκαηα,  ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, κεηά ηελ 8.3.2002 Ναξθσηηθά ε 

κεγάιε κάζηηγα, Σν πξφβιεκα ηεο δηάδνζεο ησλ λαξθσηηθψλ ζηα ζρνιεία θαη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζή ηνπ, θαη, Οθηψβξηνο 2008, SOS γηα ηα Κέληξα πξφιεςεο 

ησλ Γήκσλ, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ Ννέκβξηνο 2008, Αιηκνο, 72 Κέληξα Πξφιεςεο ζε 

καξαζκφ. Καη, ΔΚΓΖΛΧΖ- Νένη θαη λαξθσηηθά, 2ν Λχθεην Αιίκνπ – Δληαίν 

Πνιπθιαδηθφ Λχθεην Αιίκνπ, 4 Μαξηίνπ 1996. 

 Γ.-ΔΚΓΟΔΗ  ΔΝΖΜΔΡΧΖ: α) Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο, 

ηξίπηπρν, κε θεθάιαηα γηα Βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΚΠ, Ναξθσηηθά θιπ, β) 

Κέληξν Πξφιεςεο Γήκνπ Αιίκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΚΑΝΑ, β1) ηξίπηπρν, 

Γξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο κε εθπαηδεπηηθνχο, β2) δίπηπρν, Γξαζηεξηφηεηεο 

πξφιεςεο κε εθήβνπο, β3) ηξίπηπρν, Γξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο κε γνλείο, γ) 

ηεχρνο 32 ζειίδσλ, Με ην βιέκκα ζηελ πξφιεςε, δ) άζρεηα κε ην ΚΚΠ ή 

ΚΠΓΑι. δ1) ΚΔΘΔΑ- Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ, πνιχπηπρν, 26 

Ηνπλίνπ-Παγθφζκηα εκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, δ2) ηεχρνο 16 ζέιηδν, ρσξίο 

εθδφηε, Πξφινγνο, ΟΥΗ ζηα λαξθσηηθά, ΝΑΗ ζηε δσή.  

 Γ.- Φπιιάδηα δηαθεκηζηηθά κε ηίηινπο «Γξαζηεξηφηεηεο πξφιεςεο κε 

εθήβνπο», «δξαζηεξ. πξνι. κε εθπαηδεπηηθνχο», «δξαζη.πξφι. κε γνλείο». 

Δ.- ΤΓΗΔΗ ΠΟΛΔΗ – Πξφγξακκα Γίθηπν: α) «Ηδξπηηθή δηαθήξπμε Γηα ηελ 

ίδξπζε Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ Αζελψλ» ηεο 27.11.1996, κε ηελ νπνία, «αθνχ 

έιαβαλ ππφςε «ηηο αξρέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τγηείο Πφιεηο» ηεο Παγθφκζηαο 

Οξγάλσζεο Τγείαο …απνθαζίδνπκε ηελ ίδξπζε Μεηξνπνιηηηθνχ Γηθηχνπ Τγηψλ 

Πφιεσλ Αζήλαο…» (ππνγξάθεη Αξγ.Αξγ.), σο εηζήγεζε γηα ζέκα Γ (δελ έρσ), 

β) ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο «Πξφγξακκα: «Τγηείο Πφιεηο». Γεκηνπξγία θαη εμέιη-

με ηνπ Διιεληθνχ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγηείο Πφιεηο (απφ 1986 θαη κεηά). 

 

 



ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΟΜΧΝ ΤΓΔΗΑ  ΟΣΑ Αζηηθή εη. κε θεξδνζθνπηθή 

  α) έγγξαθν ηνπ Τπ. Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε αξ.πξ. 6610/ 

Φ.206/31.109367/19.5.2006, πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ κε ζέκα «Απφθαζε έληαμεο 

πξάμεο κε ηίηιν «Γξαθείν Παξνρήο Κνηλσληθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

Γήκνπ Αιίκνπ» ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Τγεία-Πξφλνηα 2000-2006», β) 

ζρέδην «χζηαζε Αζηηθήο εηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα άξζξν 784 

Αζηηθνχ Κψδηθα», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.261/18.5.2005 απφθαζε Γ, γ) 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 16.5.2005 Απνινγηζκφο έξγνπ θαη πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηαδεκν-

ηηθνχ Γηθηχνπ Γνκψλ Τγείαο Αηηηθήο», ηεο 15.6.2006 «Γηαδεκνηηθφ δίθηπν δν-

κψλ πγείαο ΟΣΑ, Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζε 30 Γήκνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο STAGE ηνπ ΟΑΔΓ», δ) ΓΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ, ηξηκεληαία ελεκεξ.έθδνζε ηεο Αζη. 

Δηαηξίαο, Ηνχληνο-Ηνχιηνο 2007, 3ν εηήζην παλειιήλην ζπλέδξην θιπ. 

 

 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟΤΡΗΜΟΤ θαη ΑΝΑΦΤΥΖ 

 α) «ρέδην θαηαζηαηηθνχ (θαη απφθαζεο Γεκ. πκβ. Αιίκνπ) γηα ηελ ίδξπ-

ζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σνπξηζκνχ-

Αλαςπρήο θαη Πνιηηηζκνχ Αιίκνπ» πνπ ζπλέηαμα (1987), θη απνηέιεζε ηε βάζε 

ησλ ζπδεηήζεσλ, β) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε αξ.24/17.2.1988 κε ζέκα 

«πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ίδξπζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο ηνπξηζκνχ, 

αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ», γ) πξαθηηθά Γ.. ηεο 17.2.88, κε ζέκα (θαη) «πδήη. 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ίδξπζε Γεκ. Δπ. Σνπξ. Αλαςπρήο θαη Πνιηηηζκνχ», 

δ) απφθαζε 33/25.9.1984 ηνπ Γ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη ΦΔΚ 540 

Β/16.9.1985 κε Τπ.Απ. γηα «χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπξηζκνχ θαη 

Αλαςπρήο Ζξαθιείνπ ζην λ. Ζξαθιείνπ», ε) ΦΔΚ 258 Β/8.5.85 κε Τπ.Απνθ. γηα 

«χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Σνπξηζηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Καιακαξηάο» θαη άιιεο, ε) Ζ ΑΤΓΖ 8.4.1987 κε ηζνινγηζκφ «Γεκνηηθή Δπηρ. 

Σνπξηζκνχ θαη Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Καιακαξηάο»,  



ζη) απφθαζε Γ κε αξ. 1/1.2.1990 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ζχζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ», κε ηελ επσλπ-

κία «Γεκ. Δπηρ. Αλάπηπμεο Γήκνπ Αιίκνπ»-Γ.Δ.Α.Γ.Α., κε «απνδέρεηαη ηελ 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ ζπληάρηεθε απφ ηελ ΔΔΣΑΑ ε νπνία βαζίζηεθε 

ζην ΣΑΠ ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλεη ηελ θαηάζεζή ηεο ζην ΤΠΔΘΟ», «ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο πξνβιέπεηαη ζην πνζφ ησλ 1.833.700.000 δξαρ. Πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο: Ίδηνλ θεθάιαηνλ (νηθφπεδν + κεηξεηά) 568.700.000, Ξέλν 

θεθάιαην (δάλεην απφ ΣΠΓ) 590.000.000, Δπηρνξήγεζε δεκνζίνπ 675.000.000, 

ζχλνιν 1.833.700.000». ΤΠΔΡ 13 ΛΔΤΚΟ 1 «Ο δ.ζ. Αξ.Θσκ. ςήθηζε ιεπθφ 

γηαηί, ελψ, φπσο έρεη επαλεηιεκκέλα ηνπνζεηεζεί ζην παξειζφλ, ζπκθσλεί κε 

ηελ ίδξπζε Γεκ. Δπηρ. Αλάπηπμεο Αιίκνπ, ΓΗΑΦΧΝΔΗ κε ηελ νηθνλνκνηερληθή 

κειέηε πνπ έρεη ζπληαρζεί θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζπληάρζεθε, σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηεο θαη σο πξνο ην χςνο ηεο επέλδπζεο». Ζ επηρείξεζε ζα είρε 100 

πεξίπνπ ζέζεηο εξγαζίαο, άξα απαηηείην γηα θάζε κία απφ απηέο πνζφ 18,5 εθ. 

ΔΝΧ ην ΤΠΔΘΟ ζεσξνχζε βηψζηκεο απηέο πνπ γηα θάζε ζέζε απαηηείην επέλ-

δπζε ην πνιχ κέρξη 2,5 εθαη. ΟΤΓΔΠΟΣΔ πινπνηήζεθε, ήηαλ εμσπξαγκαηηθή. 

 ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ: α) Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο, 27.2.1986, άξζξν «Μηα αρηί- 

δα θσηφο απφ ην ρψξν ησλ δεκνηηθψλ-θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ» ηνπ Απφζην-

ινπ Καιιηαληδίδε, β) Οηθνλνκηθά Υξνληθά, Φεβξνπάξηνο 1986 η.19, άξζξν «Ζ 

επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (σο πξφσξνο απνινγη-

ζκφο), Απφζηνινπ Καιιηαληδίδε, γ) εθεκ. ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ, ρ.ρ. ξεπνξηάδ κε ηίηιν 

«Οη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ελδηαθέξνπζα κειέηε ηνπ θ. Καιιηαληδίδε». 

 

     ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

 α) «ρέδην θαηαζηαηηθνχ (θαη απφθαζεο Γ..) γηα ηελ ίδξπζε δεκνηηθήο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Σερληθψλ Έξγσλ Αιίκνπ» 

πνπ ζπλέηαμα (1987), θη απνηέιεζε ηε βάζε ησλ ζπδεηήζεσλ, β) πξαθηηθά Γ.. 

ηεο 25.2.88 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε «Γεκνηηθήο 

επηρείξεζεο ηερληθψλ έξγσλ», γ) ΦΔΚ 759 Β/26.10.1984 κε Τπνπξγηθή Απφ-



θαζε γηα «χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθή Δπηρεί-

ξεζε Σερληθψλ έξγσλ Νέαο Ησλίαο Αηηηθήο», δ) ΦΔΚ 27 Β/21.1.1992 κε Τπ. 

Απ. γηα «χζηαζε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Καηαζθεπήο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ Νέσλ Ληνζίσλ», ΑΤΓΖ 3.6.2008 Ηζνινγηζκφο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Καηαζθεπψλ Γήκνπ Καιιηζέαο ΑΔ.   

 

 ΑΣΣΗΚΟ ΑΔΡΗΟ Α.Δ.  – Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε  

 Α.- ΘΔΜΗΚΑ: α) ΓΔΠΑ-Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ ΑΔ, απφθαζε Γηνηθ. 

. 234/5.6.92 κε ζέκα «Σξφπνο πινπνίεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

εθκεηάιιεπζε Γηθηχσλ Γηαλνκήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ππφ ρακειή πίεζε ζηηο 

πφιεηο», απνθαζίδεηαη σο πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο πξνο ηνλ Τπ. Βηνκερα-

λίαο, λα ηεζεί πξνζεζκία 10 κελψλ ζηελ Σ.Α. γηα ζχζηαζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δηαηξηψλ δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, πιένλ 4 κελψλ γηα ζχκπξαμή ηνπο κε εμεη-

δηθεπκέλεο εηαηξίεο …. θαη ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΠΑ θιπ, β) Τπ. Βηνκ.,Δλέξγεηαο, 

Σερλνινγίαο έγγξαθν κε αξ.πξ. 1362/11.6.1992 πξνο πνιινχο θαη ΚΔΓΚΔ κε 

αξ. πξ. 1998/ 16.6.1992 κε ζέκα «Καηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε δηθηχσλ δηαλν-

κήο ζηηο πφιεηο» κε πξνηάζεηο ζε Σνπηθέο Δλψζεηο θαη Γήκνπο θαη ζπλεξγαζία 

ηνπο, θιπ, γ) έγγξαθν ηεο 25.6.1992, ππνγξαθή Κψζηαο Θενράξεο, κε ηίηιν 

Γίθηπα Γηαλ.Φπζηθνχ Αεξίνπ, δ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε ΚΔΓΚΔ κε αξ. 98/8.7.92 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη εθκεηάι-

ιεπζε Γηθηχσλ Γηαλ. ζηηο πφιεηο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ», κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ 

πξφηαζε ηεο ΔΔΣΑΑ, ζπληζηά επηηξνπή πξνζαλαηνιηζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο κειέηεο θιπ, ε) έγγξαθν ηεο ΔΔΣΑΑ, κεηά ηελ 27.7.1992 κε 

ηίηιν «Φνξέαο δηαρείξηζεο θπζηθνχ αεξίνπ», ζρεηηθά κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο, ζη) έγγξαθν ΚΔΓΚΔ κε αξ.πξ. 2768/28.7.1992 πξνο πνιινχο, κε 

ζέκα «Δπηηξνπή πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπληνληζκέλεο ζχζηαζεο δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ», δ) έγγξα-

θν ΓΔΠΑ κε αξ. πξ.7834/21.8.92 πξνο Ζιία θαιαίν, αληηδήκαξρν θη πξφεδξν 

ηεο Δπηηξνπήο, ε) έγγξαθν ΣΔΓΚΝΑ κε αξ.πξ. 829/16.9.1992 πξνο «Γήκνπο 



Ν.Αηηηθήο» γηα ζπλάληεζε ζηηο 22.9.(1992) «… πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε 

ζηελ εμεηδηθεπκέλε κειέηε γηα ην Ν. Αηηηθήο», ζ) εηζήγεζε ΣΤ ηεο 23.11.1992 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.245/92 απφθαζή ηνπ, η) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε 

αξ. 242/ 23.11.1992 κε ζέκα «πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηνλ αγσγφ θπζηθνχ 

αεξίνπ» «… εγθξίλεη ηελ θαη αξρήλ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζηε δηαδεκνηηθή 

επηρείξεζε Αλαηνιηθήο-Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο . ..», ηα) εμψθπιιν ησλ «Γήκνη 

Βφξεηαο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο», Φεβξνπάξηνο 1993, κε ζέκα 

«Οηθνλνκνηερληθή κειέηε ίδξπζεο πεξηθεξεηαθήο δεκνηηθήο επηρείξεζεο δηαλν-

κήο θπζηθνχ αεξίνπ (ΠΔΓΦΑ)» ΑΣΣΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΑΔ, ηβ) εηζήγεζε ηεο ΣΤ ηεο 

16.3.1993 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.145/31.5.1993 απφθαζή ηνπ, κε εηζήγεζε 

φηη ζηελ ΣΔΓΚΝΑ απνθαζίζηεθε «Ζ ίδξπζε δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο ΠΔΓΦΑ 

Βφξεηαο, Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο κε δηαθξ.ηίηιν ΑΣΣΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 

ΑΔ . . .εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ πνπ είρε εηνηκαζηεί . . . πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ Γήκνπ καο (αξρηθφ 4,18%, ηειηθφ ζεκεησκέλν) 4,585% θαη πνζφ 3,2 εθαη. 

δξαρκψλ (ηδξχζεθε πξάγκαηη ην 1993), ηγ) εηζήγεζε ηεο ΣΤ ηεο 24.9.1993 

(νξζφ = 1994) πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.429/27.9.1994 απφθαζή ηνπ κε ζέκα 

«Δγθξηζε ζέζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηξνθνδνηηθψλ ζηαζκψλ Γηθηχνπ θπζη-

θνχ αεξίνπ» κε ζπλεκκέλα έγγξαθν ηεο Φπζηθφ Αέξην Αηηηθήο  κε αξ.πξ. ΣΓ-εμ-

1310/8.4.2004, πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 8991/… (κε αλαγλψζηκε ε 

εκ/λία), κε ίδην ζέκα, κε δηάθνξεο πξνηάζεηο, θαη, ΦΔΚ 252 Α/6.12.1995 κε λ. 

2364/1995 «χζηαζε ψκαηνο Δλεξγεηαθνχ ειέγρνπ θαη ζρεδηαζκνχ….», ηδ) 

«χκβαζε Παξνρήο Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηα ζρνιεία θαη ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» κεηαμχ ηεο «Δη.Παξ.Αεξίνπ Αηηηθήο ΑΔ» θαη Γήκνπ, σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.24/18.1.2006 απφθαζε ηνπ Γ, ηε) θπιιάδην ρξσκαηηζηφ 

ηεο «Αηηηθφ Αέξην ΑΔ» δηαδεκνηηθήο εηαηξίαο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ. 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΟ ΒΖΜΑ 25.12.1992 Οη δήκνη εηνηκάδνληαη γηα ην 

θπζηθφ αέξην, ηεο 16.12.93 Κφιιεζε ην θπζηθφ αέξην, ηεο 14.4.1996 Σν θπζηθφ 

αέξην έξρεηαη ζηελ θαηαλάισζε, ηεο 4.8.1996 Ση πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα ην 

θπζηθφ αέξην, ηεο 11.1.98 Πσο ζα κπεί ζην ζπίηη καο ην θπζηθφ αέξην,  ηεο 21.6. 

1998 = 17 μέλνη νίθνη ελδηαθέξνληαη γηα ην θπζηθφ αέξην, ηεο 15.4.2001 Ζ 



απνθέληξσζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο Απξίιηνο 1993, 

αλαθνίλσζε ηεο ΑΣΣΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΑΔ κε ην ζθνπφ, θαη, ηα κέιε ηνπ Γηνηθ.., 

ΑΜΑΡΤΗΑ 15.1.96 Καηαζθεπάδεηαη ήδε ζην Μαξνχζη ην δίθηπν γηα ην θπζηθφ 

αέξην,  ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ πεξηνδηθφ, (κεηά ηνλ Ηνχλην 1996) Φπζηθφ αέξην. Σν 

νηθνινγηθφ θαχζηκν, ΠΡΧΣΖ Ννέκβξηνο 1997 Φπζηθφ αέξην ζηνπο Γήκνπο, 

επηέκβξηνο 1998 Σν θπζηθφ αέξην ζχληνκα ζηελ θαηαλάισζε, ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΞΟΤΗΑ 16-31.12.1997 Ζ ζχκβαζε γηα ην θπζηθφ αέξην ζε έμε δηαδεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο, Ζ ΑΤΓΖ 9.1.1998 Φπζηθφ αέξην κέζσ ΓΔΦΑ, ηεο 5.2.1999 

Μεηέσξν ην έξγν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο 2.7.1999 Γχν ιχζεηο γηα ηα δίθηπα 

πφιεο θπζηθνχ αεξίνπ, ηεο 22.7.1999 Φπζηθφ αέξην – θνδξέο αληηδξάζεηο γηα 

ην δηαγσληζκφ, ηεο 22.10.1999 Δπηδφηεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ δεηά ε ΓΔΠΑ, 

ΣΑ ΝΔΑ 4.9.1999 ηελ ηειηθή επζεία, Οινθιεξψλνληαη ηα έξγα γηα ην θπζηθφ 

αέξην, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2007, Σν θπζηθφ αέξην ζην Γ.Α.Κ./ 

Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν, Παιαηνχ Φαιήξνπ.  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΧΝ (ΔΓΔΥ) Α.Δ. 

 α) ηεχρνο κε ηίηιν «Μηα έθδνζε ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. Απφ ην πλέδξην 

ζην ATHENS HILTON, 28-29.9.1995. Νένη ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ. 

«Ζ Δπξσπατθή εκπεηξία. Ζ δεκηνπξγία πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Σ.Α. ζηελ 

Διιάδα», ζει.23, β) ηεχρνο κε β1) επηζηνιή ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ ηεο 24.4. 

1996 (νξζφ 1997 ;;) πξνο ην δήκαξρν Αξγ.Αξγ., κε αξ.πξ. 6439/7.5.1997, σο 

εηζήγεζε γηα ζέκα ηνπ Γ κε αξ.52, άγλσζηεο απφθαζεο θαη εκεξνκελίαο, β2) 

χλνςε απνηειεζκάησλ, β3) πξνκειέηε ζθνπηκφηεηαο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ηεο Απη/ζεο, γ)Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε δηαδεκνηηθήο εηαηξίαο ρξε-

καηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Απη/ζεο, κε ζρέδην απφθαζεο Γ, δ)θείκελν κε 

ηίηιν κεηάθξαζε θαη αλαθεξφκελε εκ/λία 20.1.1997, ε) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ ηεο 2.7.1997 πξνο ην δήκαξρν Αξγ.Αξγ. κε αξ.πξ. 10429/14.7.97, 

κε ζπλεκκέλε ηελ νξηζηηθή κνξθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα ιήςε απφθαζεο Γ, 

ζη) απφθαζε Γ κε αξ. 302/2.10.97 κε ζέκα «Πεξίιεςε: Έγθξηζε θαηαζηαηηθνχ 



ηεο ΑΔ κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή δηαδεκνηηθή εηαηξία ρξεκαδνηήζεσλ ΑΔ 

(ΔΓΔΥ ΑΔ) θαη ςήθηζε ζρεηηθήο πίζησζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ καο» κε 15 

ΤΠΔΡ, 5 ΛΔΤΚΑ (Καξαληθφιαο, Πέηζαο, Κφιιηαο, Σζηηζάλεο, Φνπζηέξεο), δ) 

ζπκβφιαην κε αξηζκφ 21108/31.10.1997 «χζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο . . ..» κε 

ηδξπηηθφ κέινο θαη ην Γήκν καο, θαη, Ννκαξρία Αζελψλ, απφθαζε Ννκάξρε κε 

αξ.πξ.29561/24.12.1997 κε ζέκα «Παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο θαη έγθξηζεο 

θαηαζηαηηθνχ», ε) Γηνξζσηηθή πξάμε ηνπ ππ αξ.21108/97 ζπκβνιαίνπ …. 

ζχζηαζεο Α.Δ.», κε αξ.21494/19.12.1997 , ζ) ΦΔΚ 3 η.ΑΔ+ΔΠΔ/ 2.1.1998 κε 

αλαθνίλσζε ηεο ζχζηαζεο ηεο ΑΔ, η) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ. 

πξ.27753/25.6. 1998 πξνο φινπο ηνπο ΟΣΑ (Γήκνο αξ.πξ. 10855/7.7.1998) κε 

ζέκα «Απνζηνιή γλσκνδφηεζεο ηνπ Γ‘ ηκήκ. ηνπ Ννκ.πκβ. Κξάηνπο κε αξ. 

710/19.11.1997, φηη: «… ΓΔΝ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ, ζε επίπεδν 

ακηγψλ θαη κε, δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, λα ζπληζηνχλ ή λα κεηέρνπλ ζε ρξεκα-

ηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (ηξάπεδεο). . .πιεξνθνξνχκε φζνπο απφ ηνπο ΟΣΑ έρνπλ 

εγθξίλεη κε απφθαζε Γ ηε ζχζηαζε ή ζπκκεηνρή ηνπο ζε Υξεκαηνπηζησηηθφ 

ίδξπκα (Σξάπεδα) φηη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπο παχνπλ λα παξάγνπλ έλλνκα 

απνηειέζκαηα», κε ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ Τπ.Δζση.κε αξ.πξ. 16879/11.6.98, 

κε απνζηνιή γλσκνδφηεζεο, θαη ηελ ίδηα ηε κε αξ. 710/19.11.97 γλσκνδφηεζε 

ηνπ ΝΚ, ηα) έγγξαθν ηεο ΔΓΔΥΤ ΑΔ, πξνο φινπο (Γήκνο κε αξ.πξ. 

15619/30.10.1998) κε απνζηνιή γλσκνδφηεζεο απφ 20.7. 1998 ηνπ δηθεγφξνπ 

Πάλνπ Αιεμαλδξή, φηη «απφ ηε κειέηε ηνπ θαηαζηαηηθνχ …. ε ΔΓΔΥΤ ΑΔ δελ 

θαίλεηαη … λα εθηειεί ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, εμ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην λφκν 

ή ζηε γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ . . . Άξα κεηά απφ κειέηε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ 

εθθέξσ ηε γλσκνδνηηθή άπνςε φηη ε ΔΓΔΥΤ δελ είλαη Σξάπεδα, άξα ΓΔΝ ηελ 

αθνξά ε γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ ….», ηβ) εηζήγεζε ηεο 11.11.1998 ηεο ΟΤ, 

πξνο ην Γ γηα απφθαζή ηνπ (δελ ηελ έρσ) κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη θαηαβνιήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ 

ζηελ ΔΓΔΥΤ ΑΔ» 3,2 εθαη.δξαρκψλ, ηγ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ηεο 17.11.2003 σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 570/24.11.2003 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «Έγθξηζε 

ζπκκεηνρήο ζηε Γ.. ηεο ΔΓΔΥΤ ΑΔ, ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 27.11.(2003)» κε 

ζπλεκκέλε ηελ πξφζθιεζε έθηαθηεο Γ θαη ζπκκεηνρήο ζε απηή, ηδ) έγγξαθν 



ηεο ΔΓΔΥΤ ηεο 1.10.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 24561/12.11.2003 σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 571/24.11.2003 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Πξφζθιεζε γηα 

ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηηκήζεσο επί ηεο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη απφθηεζεο λέσλ κεηνρψλ» κε ζπλεκκέλν θείκελν κε ηίηιν 

«Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο κεηφρσλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΜΚ ηεο ΔΓΔΥΤ» θαη ζρέδην 

απφθαζεο Γ, ηε) ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ: ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 18.7.1999 Πσο 39 δήκνη φιεο 

ηεο ρψξαο δεκηνχξγεζαλ έλα εμεηδηθεπκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο Σ.Α., 

Γήκαξρνη…ηξαπεδίηεο, Ζ ΑΤΓΖ ηεο 19.4.97 κε δεκνζίεπκα «Υξεκαηνπηζησηηθφ 

Ηδξπκα πξνσζεί ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, Δλδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ εθδήισ-

ζαλ 18 Γήκνη» θαη θσηνγξαθία απφ ζπλέδξην κε ηίηιν «Ζ Υξεκαηνδφηεζε ησλ 

Γήκσλ, Νέεο δπλαηφηεηεο, λέεο πξννπηηθέο, 17-18.4.1997». 

 

 ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΧΝ γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Νεθξνηαθείνπ 

 ρφιηα: Σν δήηεκα ηεο ηαθήο ησλ λεθξψλ, ήηαλ ην 1988 θαη εμαθνινπζεί 

λα είλαη ζήκεξα (2018) νμχηαην. Σα ππάξρνληα λεθξνηαθεία, ελψ θαηά ηελ 

ίδξπζή ηνπο βξίζθνληαλ έμσ απφ ηελ (ηφηε) πφιε, ηψξα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

ηζηφ ηεο. Έγηλε πξνζπάζεηα πνπ δελ ηειεζθφξεζε. Ίζσο, κεηαμχ άιισλ ζνβα-

ξφηεξσλ αηηίσλ, δηφηη ν χλδεζκνο, δελ είρε ζπλνρή, ιφγσ ησλ πνιιψλ κειψλ. 

 α) ΦΔΚ 324 Β/1.6.1988 κε απφθαζε Ννκαξρψλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά, κε 

αξ. 10782/20.4.1988 «χζηαζε πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ αξσληθνχ, 

Γάθλεο, Τκεηηνχ, Καιιηζέαο, Νέαο κχξλεο, Παι. Φαιήξνπ, Αιίκνπ, Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, Διιεληθνχ, Αξγπξνχπνιεο, Γιπθάδαο θαη Βνπιηαγκέλεο» κε ζθνπφ 

«Ηδξπζε θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ λεθξνηαθείσλ, ηαδηαθή κεηαθνξά ησλ ππαξρφ-

λησλ» θιπ, β) θχιιν απφ πξαθηηθά Γ ηεο 22.6.1988 κε αλαθνξά ζην ΦΔΚ, γ) 

«Δηζήγεζε γηα ην λεθξνηαθείν Πεηξαηά. Ίδξπζε λεθξνηαθείνπ» (γηα ηε ζέζε 

«ρηζηφ») ηεο λνκηάηξνπ Πεηξαηά Δηξ. Μπνχλνπ, δ) έγγξαθν πλδέζκνπ κε αξ. 

πξ. 2/18.6.1997 πξνο ηα κέιε, κε ελεκεξψζεηο, ε) πξφζθιεζε ηνπ πλδέζκνπ 

(δήκνο Γιπθάδαο) κε αξ.πξ. 6649/25.2.2000 πξνο ηα κέιε γηα ζπλεδξίαζε ηελ 

7.3.2000, ζη) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 4.3.1999 Ναη ζηελ θαχζε ησλ λεθξψλ ππφ πξνυπν-



ζέζεηο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 3.5.2008 Γιπθάδα άινο γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηνλ Τκεηηφ, ηεο 10.9.2011 Ζ Μαθαξία νδφο νδεγεί ζηα 

Γηθαζηήξηα, ηεο 16.6.2012 Νεθξνηαθείν- ηαζκφο Απνξξηκκάησλ θαη μεζακέλα 

δεκνηηθά δηθαηψκαηα (άξζξν ηνπ Παλ. Βαλδψξνπ). 

 

 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ  ΤΝΓΔΜΟ  κε Γήκν Αγίνπ Γεκεηξίνπ θ.ά. 

 α) Έγγξαθν δεκάξρνπ Αγ. Γεκεηξίνπ κε αξ.πξ. Γ.Τ. ηεο 20.6.2000 πξνο 

πνιινχο δεκάξρνπο (Γήκνο αξ.πξ. 4085/26.6.2000) κε δηαβίβαζε ππνκλήκα-

ηνο νκάδαο εξγαζίαο θαη πξφζθιεζε ζε ζχζθεςε ηελ 6.7.2000, β) «Τπφκλεκα 

Δξγαζίαο» ηεο 6.4.2000 εθπξνζψπσλ ησλ δήκσλ Ζιηνχπνιεο, Αγ.Γεκεηξίνπ 

(= ν λνκηθφο ζχκβνπινο Ηζίδσξνο Μπνησλάθεο), Βνχιαο, Γάθλεο, κε ζέκα 

«χζηαζε Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ ή/θαη άιισλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο ησλ 

ΟΣΑ» κε θξίζε φηη ππάξρεη ξεηή απαγφξεπζε γηα ζχζηαζε Αλαπηπμηαθνχ 

πλδέζκνπ, πξνηείλνπλ πκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, ή ζχζηαζε 

ζπλδέζκνπ ζθνπνχ, ή δηαδεκνηηθήο επηρείξεζεο. Σειηθά δελ ζπζηάζεθε. Γελ 

γλσξίδσ άιιε πεξαηηέξσ ελέξγεηα ίδξπζεο. 

 

 ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ . . . .ΓΔΝ έγηλε 

 α) έγγξαθν ηεο θξαηηθήο «ΔΚΟ-Διιεληθά Καχζηκα Οξπθηέιαηα», κε ππν-

γξαθή Κ. .Μαληαηφπνπινπ (πξφεδξνπ ηεο)  πξνο ην δήκαξρν ΒΞΓ ηεο 15.11. 

1985 κε αξ.πξ. 12375/21.11.1985, πξνο ηνλ νπνίν, κεηά απφ αλαθεξφκελεο 

ζπδεηήζεηο ηνπο, πξνηείλεη ηελ ίδξπζε πξαηεξίνπ ζην Ο.Σ. Λ. Βνπιηαγκέλεο- 

Γνχλαξε θαη Κνπκνπλδνχξνπ, κε ελνηθίαζε ή παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ, κε 

ζπλεκκέλν ζρέδην γηα ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξίαο κεηαμχ Γήκνπ θαη ΔΚΟ, β) 

θάξηα ηνπ Κ.. Μαληαηφπνπινπ ηεο 19.11.1985 πξνο ην δήκαξρν φηη δελ κπνξεί 

λα ηνλ βξεί ζην ηειέθσλν ιφγσ αζρνιηψλ ηνπ δεκάξρνπ, γ) έγγξαθν ηεο ΔΚΟ 

ηεο 24.12.1985, πξνο ην δήκαξρν ΒΞΓ κε αξ.πξ. 13651/30.12.1985 ζην νπνίν 



επηζπλάπηεηαη πξνζρέδην ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ γηα ηελ απφ θνηλνχ αμηνπνί-

εζε ηνπ νηθνπέδνπ, κε ζπλεκκέλν «πξνζρέδην, Ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ». 

 ρφιηα: Γελ ζπκάκαη γηα πνην ιφγν πεξηήιζαλ ζηα ρέξηα κνπ ηα έγγξαθα 

απηά. Ίζσο κνπ ηα παξέδσζε ν ΒΞΓ γηα λα κειεηήζσ ηελ πεξίπησζε. Γηα ηελ 

αληίιεςε πνπ ππήξρε ηφηε γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, έρσ γξάςεη ζρεηηθά. 

 

   Κεθάιαην δεχηεξν 

 Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Α   Ο. Σ. Α.   θαη   Γ ή κ ν π 

Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Α  ηεο  ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 α1) Απφθαζε Γ κε αξ.166/10.9.1987 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθα-

ζεο γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΟΣΑ», α2)  Πξαθηηθά 

Γ 2.5.88 κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζηελ Δηζήγεζε ηεο ΚΔΓΚΔ 

γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ΟΣΑ ελφςε ηνπ πλεδξίνπ 

ηεο 7-8-9 Ματνπ (1988) ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε», β1) θείκελφ κνπ ζει.4, κε ηίηιν 

«Πξφηαζε γηα ηε ιχζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ΟΣΑ» γηα ηε κε αξ. 65/9.3.1988 

απφθαζε ηνπ Γ, β2) ΤΝΑΠΗΜΟ, Παλειιαδηθή ζπλδηάζθεςε 29-30.6.90, 

Δηζήγεζε ηεο Έιιεο Παπαθσλζηαληίλνπ, κε ζέκα «Πξνηάζεηο ηεο Αξηζηεξάο 

γηα κηα λέα αληίιεςε ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο», γ)ΔΓΔΤΑ= Έλσζε Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Όδξεπζεο-Απνρέηεπζεο, έγγξαθν κε αξ.πξ.284/ 8.11.1991 πξνο ηελ ΚΔΓΚΔ 

κε ζέκα «Θεζκηθφ θαη Οηθνλνκηθφ πιαίζην ησλ ΓΔΤΑ», δ) Πξαθηηθά Γ, 12.11. 

1991 κε ζέκα «Σν Οηθνλνκηθφ αδηέμνδν ηεο ΣΑ θαη ην πξφγξακκα θηλεηνπνηή-

ζεσλ ηεο ΣΔΓΚΝΑ», ε) ΚΔΓΚΔ Δηήζην ζπλέδξην «Ησάλληλα 1991», κε ζέκα 

«Οηθνλνκηθή Απηνδπλακία ΟΣΑ», εηζήγεζε Γεκήηξε Αγγέινπ, πξνέδξνπ Κνηλφ-

ηεηαο Βαγίσλ Βνησηίαο, ζη) ΚΔΓΚΔ έγγξαθν κε αξ.πξ. 1230/14.4.1993 πξνο 

Γήκνπο, δ.ζ. θιπ, κε αξ. πξ. 4082/21.4.1993, Δγθχθιηνο γηα ζεζκηθά θαη 

νηθνλνκηθά, σο εηζήγεζε γηα ηα ζέκαηα/απνθάζεηο 132/11.5.1993 (αλαβιήζεθε) 

θαη 144/31.5.1993, δ) ΣΔΓΚΝΑ έγγξαθν κε αξ.πξ. 1255/5.10.2004, πνπ 



απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε 451/13.10.2004 γηα ζεζκηθά-νηθνλνκηθά 

θιπ., ε) Δηζήγεζή κνπ γηα ην πην πάλσ, ζ) δίθπιιν ηεο 10.11.1987 ηεο 

ΣΔΓΚΝΑ «Μήλπκα ζην Λαφ ηεο Αηηηθήο γηα ην Οηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (κε θσηνγξαθία απφ δηαδήισζε). 

 ΓΗΔΚΓΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ θ.α.: α) «Πξφζθιεζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξία-

ζε ηνπ Γ»  κε αξ.πξ. 6311/15.6. 1990, γηα ηελ 20.6.1990 κε ζέκα: 1/151 Δλε-

κέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα: α) Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ ΟΣΑ (θξαηηθφο πξν-

ππνινγηζκφο), β) Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, γ) Σν πεξηβάιινλ, παξαιηαθφο 

ρψξνο Αιίκνπ, θαη κε ςεθίζκαηα: γ1) «Πιαίζην δξάζεο γηα ηηο άκεζεο δξαζηε-

ξηφηεηεο ηεο Σ.Α.», γ2) «Γηα ηα Οηθνλνκηθά ηεο Σ.Α.», γ3) «Γηα ην Β‘ βαζκφ ΣΑ», 

γ4) «Γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ΣΑ», γ5) «Γηα ηηο βάζεηο» (Διιεληθνχ θαη Νέαο 

Μάθξεο), γ6) «πκπαξάζηαζεο ηνπ έθηαθηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ» ζηνλ 

Αλδξέα Καξάβνια, δήκαξρν Παηξέσλ, πνπ ζπλειήθζε κε απηφθσξε δηαδηθα-

ζία, δ) Φήθηζκα ηεο ΚΔΓΚΔ ηεο 23.5.1990, κε αξ.πξ. Γήκνπ 5404/25.5.1990, 

γηα φια ηα πην πάλσ ζέκαηα, θαη Φήθηζκα ΚΔΓΚΔ ηεο 23.5.1990 κε 

αξ.πξ.Γήκνπ 5405/ 25.5.1990, κε ζέκα «Σα Οηθηζηηθά». 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α)ΑΤΓΖ 7.10.1987 «Γηα ρξέε ηνπ δήκνπ Αιίκνπ δηθάδεηαη 

ν Β. Ξέλνο», κε ξεπνξηάδ βαζηδφκελν ζε επηζηνιή κνπ (αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

πνπ ΔΗΥΑΝ πιεξσζεί), β) ΝΔΑ ηνπ Διιεληθνχ, επηέκβξεο-Οθηψβξεο 1987 κε 

ηίηιν «ηα δηθαζηήξηα νη Γήκαξρνη» θαη κε ζρεηηθή δήισζή κνπ, γ) ΑΤΓΖ, ρ.ρ. 

Δηδηθή απφθαζε ηεο ΔΑΡ γηα ηελ Σ.Α., θαη ηεο 23.9. . ;; κε άξζξν «Σείρε ή Σχρε, 

σ δήκνη;;» ηνπ Νηθήηα Ληνλαξάθε, δ) ΑΤΓΖ 8.12.90 ην «πξφγξακκα θηψρεηαο» 

θαη ε Απηνδηνίθεζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηεο 6.9.1994 «Πξνηάζεηο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή απηνδπλακία ηεο Απηνδηνίθεζεο», ηεο 15.6.2006 «Οηθνλνκηθέο ιεη-

ηνπξγίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε ζπλζήθεο λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ελαιιαθηηθή 

πνιηηηθή» ηνπ Γηάλλε Σφιηνπ, ηεο 30.7.2006 «Ζ θνξνινγηθή απηνλνκία ηεο ηνπη-

θήο απηνδηνίθεζεο», ε) ΣΑ ΝΔΑ 1.8.96 «Οηθνλνκία θη Απηνδηνίθεζε» ηνπ Νίθνπ 

Νηθνιάνπ, ζη) ΣΟ ΒΖΜΑ 15.10.2006 «Οη δήκνη ζλνκπάξνπλ 9 δηο. επξψ». 



 ΑΓΧΓΖ θαηά ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ: α) Αγσγή ελψπηνλ ηνπ Πνι. 

Πξ. Αζελψλ ησλ Γήκσλ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αιίκνπ, Αξγπξνχπνιεο, Βξηιεζίσλ, 

Γξαπεηζψλαο, Εεθπξίνπ, Κξσπίαο, Μνζράηνπ, Νηθαίαο θαηά ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ηεο 24.7.1992 ππνγξακκέλε απφ ηνλ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε (δηθεγφξν 

ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο) κε αξ.θαη. 8273/1992, β) έγγξαθν 7.9.1992 ηνπ 

δηθεγφξνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ΣΔΓΚΝΑ (=Γ. Δπζηαζηάδε) ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

φηη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ άζθεζε ΣΟ ΟΝΟΜΑ ησλ ΓΖΜΧΝ (!!) ηελ αγσγή, θαη 

κε ην νπνίν δεηά απνθάζεηο Γ θαη ΓΔ ησλ Γήκσλ, εγθξηηηθέο ηεο άζθεζεο, β) 

αξρηθφ ζρέδην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ζπδεηήζεηο ΓΔ ησλ 17.2.93 (απνζχξζεθε) 

θαη 24.2.93 (αλαβιήζεθε δηφηη δήηεζα γλσκνδφηεζε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ 

ηνπ Γήκνπ καο Γ. Σζαξνχρα), θαη εξσηήκαηα, γ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ζπδήηεζε 

ΓΔ 22.9.1994 κε αξλεηηθή άπνςε γηα αλαθεξφκελνπο (νηθνλνκηθνχο θη άιινπο) 

ιφγνπο, κε ζπκθσλία κνπ εάλ ηελ αζθνχζε ν λνκηθφο ζχκβνπιφο καο (=δηαηπ-

πψζεθε απφ εκέλα, κε βάζε ηα φζα είραλ ιερζεί, εθ ησλ πζηέξσλ ηεο ζπλεδξί-

αζεο, γηα λα θαηαγξαθεί κε αθξίβεηα ζηελ απφθαζε, δηφηη ζηε ΓΔ δελ εηεξνχλην 

πξαθηηθά), δ) θσηνηππία απφ ην πεξηνδηθφ «Διιελ. Δπηζεσξ.Δπξσπ. Γηθαίνπ» 

ηεχρνο 3/1991 κε κειέηε ηνπ θαζεγ. Α.Η.Σάρνπ γηα ηνλ «Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπ. 

Απηνλνκίαο» (βιέπεηε ηνπνζέηεζή κνπ, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο άπνςήο κνπ). 

 ρφιηα: Ζ ηφηε Κπβέξλεζε Κσλ. Μεηζνηάθε, θαζπζηεξνχζε ή ΓΔΝ θαηέ-

βαιε ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο (ΚΑΠ). Σέζεθε ην δίιεκα: Πνιηηηθφο ή 

Γηθαζηηθφο αγψλαο;; θαη ν θαζέλαο έδσζε ηελ απάληεζή ηνπ. Ο ΒΞΓ ζηε ζπλε-

δξίαζε ηεο 22.9.1994 θιήζεθε θαη δήισζε φηη «ε άζθεζε ηεο αγσγήο ήηαλ κηα 

πνιηηηθή επηινγή θαηά ηεο ηφηε Κπβέξλεζεο, ηψξα αο κε ζπδεηεζεί». 

 

ΜΔΛΔΣΖ «ΠΑΝΣΔΗΟΤ» γηα ηα  Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Α θαη Πξνυπνινγηζκφ 

ρφιηα: Σν Οηθνλνκηθφ-Γηαρεηξηζηηθφ-Λνγηζηηθφ χζηεκα ησλ Γήκσλ δελ 

επαξθνχζε πιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ «εθζπγρξνληζκνχ». Γη απηφ: 



Α.- ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ: Σν Φεβξνπάξην 1999 ηνπ Τπ. Δζσηεξη-

θψλ, απέζηεηιε «Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην Ν.Π.Γ.Γ. (π.δ. 205/1998) θαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ», πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε 

ζχληαμε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ, κε εγγξαθέο αλά θσδηθφ θιπ, ζει.408 + 28. 

Β.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: Σέζζεξα ηεχρε, κε Μειέηε γηα ηα «Οηθνλνκηθά ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ» απφ ην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Σνπ αλαηέζεθε ην 1995-1996 θαη 

παξαιήθζεθε κε ηε κε αξ. 154/29.5.2000 απφθαζε ηνπ Γ.. (βι.έλζεην έγγξα-

θν ησλ Γηεπζχληξηαο Μαξγ. Κνπηζηιένπ θαη Πξντζηακέλεο Μ. Παπαδεκεηξίνπ 

ηεο 12.5.2000 πξνο ην Γ.., ηε ζεκείσζή κνπ γηα ην ζέκα θαη επηπιένλ ην 

κλεκφλην/ζρέδην γηα κέλα γηα ηε ζπδήηεζε ζην Γ..= «Άιιε κηα ζηνηρεησκέλε 

κειέηε, Πφηε έθηαζε ζην Γήκν ;;, Πφηε ζα ηε ζπδεηήζνπκε;;). 

Γ.-ΑΤΓΖ 28.10.2001: Κηεκαηηθή Δηαηξία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ), δεκνζίεπ-

ζε «Πξνθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο αγνξάο θηηξίνπ ζηέγαζεο ΓΟΤ Αιίκνπ». 

Σειηθά, ελψ ηππηθά είρε ηδξπζεί ε Γ.Ο.Τ. Αιίκνπ, νπδέπνηε πξαγκαηψζεθε ε 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξακείλακε ζηε Γ.Ο.Τ. Παιαηνχ Φαιήξνπ. Ηδξχζεθε φκσο θαη 

ιεηηνπξγεί έθηνηε ε Γ.Ο.Τ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Σν «γηαηί» κφλν ε ηφηε δηνίθεζε Αι. 

Αινχθνπ, γλσξίδεη. --------«Παξέκβαζε»: θ. 25-26 Γεθέκβξηνο 1995. 

 

 Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο Η  ηνπ   ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ 

 ρφιηα: Θεσξνχζα πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπδήηεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ θάζε έηνπο ζην Γ.., θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψ-

λνληαλ, παξαθνινπζνχζα – φζν κπνξνχζα – ηελ εθηέιεζή ηνπ, γηα λα ππνβά-

ισ θξίζεηο θαη παξαηεξήζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε αθνξκή ηηο αλακνξ-

θψζεηο ή θαη άιιεο θνξέο. Ήζεια λα έρσ γλψζε θαη γηα ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπ 

απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο. Γη απηφ, φηαλ δηάβαδα ζηηο εθεκεξίδεο 

φηη «θαηαηέζεθε ν πξνυπνινγηζκφο» ζηε Βνπιή, επηζθεπηφκνπλ ην Γεληθφ Λνγη-

ζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζηε Παλεπηζηεκίνπ, θαη πξνκεζεπφκνπλ ηελ Δηζήγεζε ηνπ, 

γηα λα βιέπσ ην θεθάιαην γηα ηελ Απηνδηνίθεζε (απφ ην 2001 ή 2002 δελ ηππσ-



λφηαλ ε εηζήγεζε δηφηη ππήξρε κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νπφηε ζηακάηεζα, 

δηφηη δελ ηελ έδηλαλ). Πξνο θαηαλφεζε «ησλ αξηζκψλ» δεηνχζα ηε βνήζεηα ηνπ 

ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ θαη ηνπ ηάζε Γεσξγφπνπινπ, νηθνλνκνιφγσλ 

(πνπ ηελ έδηλαλ ακέξηζηα, πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο), ψζηε λα έρσ ηελ άπνςή 

ηνπο. Έηζη πξνεηνίκαδα ηηο εηζεγήζεηο/ νκηιίεο κνπ θαηά ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο 

ζην Γ.. Αξθεηέο θνξέο (θαη κε πίεζή καο) γηλφληνπζαλ ζπλαληήζεηο ηνπ 

Γεκάξρνπ (δηεθδηθνχζακε ηε ζπκκεηνρή καο, γηα λα αθξναζηνχκε αιιά θαη λα 

επηζεκάλνπκε) κε ζπιινγηθνχο θνξείο, θαη δεηνχζα (νη άιινη δ.ζ. φρη) θάπνηα 

ζηνηρεία πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 (ιφγσ λένπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο), ην Τπ. Δζ. έζηειλε εγθπθιίνπο κε νδεγίεο, γηα βνήζεηα:  

α) Λνγνδνζία Γεκάξρνπ Αιίκνπ Παχινπ Σδηβαλίδε, γηα ην έηνο 1981, β) 

Λνγνδνζία Γεκνηηθήο Αξρήο β1) γηα ην 1983 (Β.Ξ.Γ.), β2) αξρηθά θχιια γηα 

Λνγνδνζία ηελ 19.9.1984 ζην Πνι. Κέληξν, θαη 26.9.1984, γ) γηα ην έηνο 1985 

(ην Ννέκβξε 1986), δ) Λνγνδνζία δεκνηηθήο αξρήο γηα δ1) Θνπθπδίδεηα Γεκ. 

Βηβιηνζήθε γηα 1986, 1987, 1988, δ2) Πνιηηηζηηθφ Κέληξν γηα 1986, 1987, 1988, 

δ3) Α‘ ΚΑΠΖ 1987-1989, α4) Β‘ ΚΑΠΖ 1986-1989, ε) θείκελν ηνπ 1990 κε ηίηιν 

«Δπηκέξνπο έξγα θαη πξνγξάκκαηα» 1986-1989, ζη) θείκελν κε ηίηιν «Λεηηνπξ-

γία Γ.. θαη Γ.Δ. θαη Δπηηξνπήο Παηδείαο εηψλ 1986-1987-1988», δ) Λνγνδνζία 

Γεκνη. Αξρήο γηα ην έηνο 1984, Καιακάθη Οθηψβξεο 1985, ε) Πξνυπνινγηζκφο 

α) έηνπο 1986, πξαθηηθά, β) Πξαθηηθά Γ.. 22.1.1986 γηα πξνυπνινγηζκφ 1986.  

 ρφιηα: ηε ζει.6 ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, θαηαγξάθεηαη απάληεζε ηνπ 

Αλδξέα Μαγείξνπ, γηα ηνπνζέηεζή κνπ ζε πξνεγεζείζα ζπλεδξίαζε, γηα ηνλ 

αξρεγφ ηνπ ΔΛΑ ζηξαηεγφ ηεθ.αξάθε. Ο Α.Μαγείξνπ είρε ηζρπξηζηεί φηη ν 

ηέθαλνο αξάθεο πξνζερψξεζε ζην ΔΑΜ-ΔΛΑ «δη εκπηπζκνχ», θη εγψ είρα 

απαληήζεη παξαπέκπνληαο ζηα βηβιία ηνπ Κξηο Γνπληράνπδ «Σν κήιν ηεο 

έξηδνο» θαη ηνπ Δληπ Μάγεξο «Ζ Διιεληθή Πεξηπινθή», φπσο πξνθχπηεη θαη 

απφ ηα ιεγφκελά ηνπ. Καη απηή παξελέβε νξγίινο ν Μηράιεο Γηγαιάθεο (ζει.7, 

ππνζηεξίδνληαο ηηο απφςεηο κνπ) θαηεγνξψληαο ην Γνπληράνπδ σο αλζέιιελα. 

Απάληεζα (ζει.12 επ.) φηη ν ίδηνο ν αξάθεο, εληειψο δηαθνξεηηθά πεξηγξάθεη 

ηα γεγνλφηα ηεο έληαμήο ηνπ ζην ΔΑΜ-ΔΛΑ, ελψ ν Γνπληράνπδ θάλεη θξίζεηο 



θαη εθηηκήζεηο δηθέο ηνπ, φρη φκσο γεγνλφηα. Καη ζε θάζε πεξίπησζε ν Γνπλη-

ράνπδ (κεηαγελέζηεξα βνπιεπηήο ηνπ πληεξεηηθνχ θφκκαηνο ζην Βξεηαληθφ 

Κνηλνβνχιην), ήζειε θη «έπξεπε» λα δηθαηνινγήζεη ηελ επέκβαζε ηνπ αγγιηθνχ 

ηκπεξηαιηζκνχ ζηελ Παηξίδα καο. 

 Ο Αλδξέαο Μαγείξνπ, φηαλ ηδξχζεθε ν Γήκνο Αιίκνπ (1970) κε ηε ζπλέ-

λσζε ησλ Κνηλνηήησλ Καιακαθίνπ θαη Διιεληθνχ, δηνξίζηεθε απφ ηε Υνχληα σο 

ν πξψηνο δήκαξρφο ηνπ. ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1982, είρε απνθαζαξζεί 

απφ ην ρνπληηθφ παξειζφλ ηνπ, θαη εγήζεθε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο Νέαο Γεκν-

θξαηίαο, πνπ έραζε ηηο εθινγέο. ηηο εθινγέο ηνπ 1986 δελ ήηαλ θαλ ππνςήθηνο, 

δηφηη ε ΝΓ «έρξηζε» σο επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ηνλ Παχιν Σδηβαλίδε. 

ε) Δηζήγεζε Γεκ. Δπ. γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 1987, Καιακάθη 26.1.1987, θαη 

απφθαζε 35/9.2.1987 Γ.. ζ) Πξαθηηθά ζι. 101 επ., ρσξίο εκ/λία, κε ηνπνζέηε-

ζή κνπ γηα ην πξ/ζκφ 1987 (ν Γ. Σζηηζάλεο αλαθέξεηαη ζε νκηιία κνπ ηνπ 1985, 

θαη ηνπνζεηείηαη θαη ν Αθεο Μπαδνγηάλλεο/εθιέρηεθε ην 1986, άξα κεηά ηελ 

1.1.1987).ζ) Πξνυπνινγηζκφο + Σερλ. Πξ. 1988: ζ1) Πξαθηηθά κε εηζήγεζε δε-

κάξρνπ ζην Γ.. 15.2.1988, ζ2) πξψην θχιιν ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. η) θάθε-

ινο/ ληνζηέ κε θείκελα «Καηάξηηζε Σερλ.Πξνγξ. 1989», «Δηζήγεζε Γεκ. Δπ. γηα 

ην Πξνυπνι.1989» ηεο 17.2.1989, κε εηζαγσγηθφ, «Πξνυπνινγηζκφο 1989» θαη 

Πξαθηηθά Γ.. ηεο 15.3.1989, ηα) θάθεινο/ληνζηέ κε θείκελα «Δηζήγεζε Γεκ.Δπ. 

γηα ην Πξνυπ.1990» ηεο 5.2.1990 (κε θαξθηηζσκέλν ηειεγξάθεκα πξνο ηνπο 

ζπκβνχινπο ηεο κεηνςεθίαο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη: «ηε ζει.34 ηνπ ζρεδίνπ. . 

. πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: «Σν κέινο θ. Αξ.Θ. δηαθψλεζε κε ην εηζεγεηηθφ 

κέξνο ηνπ ζρεδίνπ»), θείκελν Πξνυπνινγηζκνχ, «Φήθηζε Σερλ.Πξνγξ. 1990» 

θαη Πξαθηηθά Γ.. 28.2.1990, ηβ)  θάθεινο/ληνζηέ κε «Δηζήγεζε Γεκ.Δπ. γηα ηνλ 

Πξνυπ.1991» ηεο 22.2.1991, Πξνυπνινγηζκφο, «έγθξηζε Σερλ.Πξ. 1991», 

πξφρεηξν θείκελφ κνπ, κε ππνδείμεηο γηα ιάζε εθθξαζηηθά θιπ, πξνο δηφξζσζε, 

πξφρεηξεο ζεκεηψζεηο γηα ηνπνζέηεζή κνπ, θαη, Πξαθηηθά 11.3.91, ηβ.1) αίηεζή 

κνπ κε αξ. πξ. 9878/3.9.1991 κε αίηεκα ζπδήηεζε ζην Γ γηα ινγνδνζία γηα ηα 

έηε 1986, 1987, 1988 θαη 1989, θαη απάληεζε κε αξ. πξ. 9878/ 12.9.91 φηη «ζα 

ιάβεη ρψξα πξνζερψο», θαη αίηεζή κνπ 373/13.1.1992, κε δηακαξηπξία γηα ηελ 



απάληεζε, αληί γηα ηε ζπδήηεζε ζην Γ, ηβ.2) πξαθηηθά/θχιιν Γ ηεο 12.9.1991 

κε ίδηα δηακαξηπξία κνπ, ηβ.3) ρεηξφγξαθν κλεκφλην γηα ίδην ιφγν, ηγ) Λνγνδνζία 

δεκάξρνπ γηα ηα έηε 1986, 1987, 1988: 1) Πξαθηηθά Γ.. 30.1.92, 26.2.92 κε 

ζέκα (κεηά απφ αηηήζεηο κνπ): «Δθθξαζε ζέιεζεο θαη ππφκλεζεο πξνο ηνλ θ. 

Γήκαξρν γηα ηε ζχληαμε θαη ζπδήηεζε ζην Γ θαη δεκφζηα ινγνδνζία γηα ηα έηε 

1986, 1987, 1988 θαη 1989», θαη, 2) Πξαθηηθά Γ.. 26.2.92 κε ζέκα «Λνγνδνζία 

δεκάξρνπ γηα ηα έηε 1986, 1987, 1988», ηβ) Πξνυπ.+Σερλ. Πξ. 1992: α) Δηζήγε-

ζε Γ.Δ. ζην Γ ηελ 24.2.1992 β) Σερληθφ Πξφγξακκα 1992, ηγ) Πξνυπνιν-

γηζκφο + Σερλ.Πξ. 1993: 1) Δηζεγεηηθφ ζεκείσκα γεληθά (Α‘ πξφηαζε) Μάξηεο 

1993, 2) Δηζεγεηηθφ ζεκείσκα γεληθά (Β‘ πξφηαζε), 3) Δηζήγεζε Γ.Δ. γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 1993 ζην Γ.. 11.3.1993, 4) απφζπαζκα απφθαζεο (πηζαλφλ 

ΓΔ) κε ηνπνζέηεζή κνπ (ζει.31,32), 5) απζεληηθφ θείκελν ηεο πην πάλσ 

ηνπνζέηεζήο κνπ κε εκεξ. 23.3.1993, ηδ) Πξνυπνινγηζκφο 1994: Δηζήγεζε 

14.12.1993 ηνπ δεκάξρνπ Β.Ξ.Γ. ζηε Γ.Δ., ηε) Πξνυπνινγηζκφο 1995, 1) εηζή-

γεζε δεκάξρνπ Αξγ.Αξγπξίνπ, ζε Γ.Δπηηξ. 19.1.1995, 2) απφςεηο θαη ζέζεηο 

ηνπ Αι. Αινχθνπ ζηε Γ.Δ., 3) άπφςε Αξ. Θ. ζηελ απφθαζε Γ.Δ., 4) εηζήγεζε 

δεκάξρνπ ζην Γ.. 5) θείκελν δηθφ κνπ κε ηίηιν «κλεκφλην γηα ηνλ πξνυπνιν-

γηζκφ 1995» κε ρεηξφγξαθεο ζπκπιεξψζεηο, 6) θείκελφ κνπ κε ηίηιν «Παξαηε-

ξήζεηο ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ . . .», 7) «Λνγνδνζία Γεκνηηθήο Αξρήο, 

έηνπο 1995»,ηεο 19.6.1996: Δηζήγεζε δεκάξρνπ, 8) πξφζθιεζε δεκάξρνπ γηα 

ηε ινγνδνζία ζηελ αίζνπζα Κάξνινο Κνπλ, 9) ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο, θχιια ησλ 

29.6.96, 6.7.96, 20.7.96 θαη 13.7.96 κε εηζεγήζεηο Αξγ.Αξγ. θαη Αι.Αι., 10) 

θχιιν ηεο εθ. ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Ηνπι-Απγ.96 γηα απνινγηζκφο 1995.  

ηζη) Πξνυπνινγηζκφο νηθ. έηνπο 1996: 1) πξφζθιεζε γηα Γ.Δ. 22.1.1996, 2) 

εηζήγεζε γηα Γ.Δ., 3) άπνςε Α.Θ. ζηε Γ.Δ., έγγξαθν Τπ.Δζση. κε αξ.πξ. 

67997/10.12.1996 γηα ηξφπν ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεοησλ εζφδσλ θιπ. 

ηδ) Πξνυπνινγηζκφο 1997: 1) εηζήγεζε Γ.Δ., 2) άπνςε Αξ.Θσκ. ζηε Γ.Δ. γηα 

ηνλ Πξνυπ.97, 3) εηζήγεζε δεκάξρνπ γηα Γ, Φεβξνπάξηνο 1997, 4) άπνςε 

Α.Θ. ζην Γ.. γη απηφλ, 5) κλεκφλην γηα κέλα ζην Γ., 6) θ. Μάξηηνο 1997 ηεο 

ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ, κε ηνπνζεηήζεηο (θαη Α.Θ.) γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ‘97. 



ηε) «Πξνυπνινγηζκφο νηθ. έηνπο 1998» 1) πξφζθιεζε ζηα κέιε ηεο Γ.Δ. 13.11. 

97 γηα ζπδήηεζε, 2) πξφζθιεζε 5.11.1997 ζε ζπιιφγνπο, θνξείο, 3) απφθαζε 

Γ.Δ. 175/23.12.1997, 4) Δηζεγεηηθή έθζεζε πξφβιεςε εζφδσλ – αηηηνινγία 

δαπαλψλ πξνο ην Γ.. ηνλ Ηαλνπάξην 1998. 

ηζ) Πξνυπνινγηζκφο νηθ.έηνπο 1999: 1) πξφζθιεζε γηα Γ.Δ. ηελ 23.2.1999, 2) 

απφθαζε 22/23.2.1999 Γ.Δ., 3) απφθαζε Γ.. 73/26.2.1999 γηα ην Σερληθφ 

Πξφγξακκα, 4) πξνυπνινγηζκφο νηθ. έηνπο 1999, Φεβξνπάξηνο 1999, 5) άπνςε 

Α.Θ. γη απηφλ, 6) θχιιν ηεο ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 1999, κε άξζξν ηνπ 

Πξνέδξνπ Γ.. Θάλνπ Οξθαλνχ, θαη, «Ζ άιιε άπνςε, Γελ θξαηήζαηε ηηο 

πξνεθινγηθέο ζαο ππνζρέζεηο» ηνπ Α.Θ., 7) ΑΤΓΖ 16.7.99 γηα Απνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ/ Αβξακφπνπινπ, 8) «Απνςε Αξ.Θσκ. … θαηαρσξεηέα ζηελ 

απφθαζε ηεο Γεκ.Δπ. γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλ.έηνπο 1999», 9) 

άπνςε Αξ.Θσκ. κε ηίηιν «θξηηηθή θαη εθηηκήζεηο ζην εηζαγσγηθφ κέξνο (θαη 

ρεηξφγξαθα) ηνπ Πξνυπ/ζκνχ» 1999 (;; ζην  Γεκ.πκβ. ;;). 

θ) Πξνυπνινγηζκφο νηθ. έηνπο 2000: 1) άπνςε Α.Θ. ζηε Γεκ. Δπ. (κε έληνλε 

επηηίκεζε θαη δηακαξηπξία δηφηη είρε ζπληαρζεί ζηελ ΚΑΘΑΡΔΤΟΤΑ, δειαδή 

ΔΞΧ ΑΠΟ ΣΟ ΓΖΜΟ, αθνχ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζπληαζζφηαλ ζηε δεκνηηθή 

γιψζζα θιπ, κε ραξαθηεξηζηηθέο επηζεκάλζεηο: «..Ζ γιψζζα είλαη ν εαπηφο 

καο. Γελ είλαη ην κέζνλ, αιιά θαη ην κήλπκα πνπ εθπέκπνπκε. Καη κφλν απηφ ην 

ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα κε θάλεη λα ΜΖ ζπκθσλήζσ. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

«κεηαγισηηηζηεί» ζηε δεκνηηθή…», 2) εξσηήζεηο Α.Θ. γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

2000, 3) Σερληθφ πξφγξακκα 2000, 4) Δηζήγεζε δεκάξρνπ Αι.Αι. (μεζσξηα-

ζκέλε), 5) άπνςε ΑΘ γη απηφλ ζην Γ.. ηεο 9.2.2000, θαη, 6) ΤΝΔΡΓΑΗΑ: 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή 1.2.2000 Παξαηεξήζεηο γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ 2000 (ε 

ζπδήηεζε ζηε πλη.Δπ. γηλφηαλ ΠΡΗΝ απφ ΚΑΘΔ ζπλεδξίαζε Γ.., κε εκεξήζηα 

δηάηαμε γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα, ψζηε ε άπνςε πνπ ζα θαηαζέηακε λα ήηαλ ην 

απνηέιεζκα ζπιινγηθήο δηαβνχιεπζεο). 

θα) Πξνυπνινγηζκφο θαη Σερληθφ Πξφγξακκα 2001: 1) εηζήγεζε ζε Γ.Δπ. γηα 

απφθαζε 189/27.11.2000 γηα ηνλ Απνινγηζκφ 1999, 2) εηζήγεζε δεκάξρνπ γηα 



ην Γ.. ηεο 5.3.2001, 3) άπνςε Α.Θ. γηα Πξνππ + Σερλ.Πξνγξ. 2001 γηα Γ.. 

5.3.2001, 4) θ. ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ γηα πξνυπνι. Γήκνπ Ακαξνπζίνπ), 5) απφθαζε 

Γ 118/26.3.2001 κε ζέκα «Κεθιεηζκέλεο ρξήζεηο παξειζφλησλ εηψλ», 6) εηζή-

γεζε ΟΤ ζην Γ ηεο 20.6.2001 γηα ηε κε αξ.273/11.7.2001 απφθαζε κε ζέκα 

«πκπιεξσκαηηθή απφθαζε θεθιεηζκέλσλ ρξήζεσλ παξειζφλησλ εηψλ» θαη 

άιιεο δχν εηζεγήζεηο γηα ηηο κε αξ. 385/29.10.01 θαη 422/19.11.01 απνθάζεηο. 

θβ) Πξνυπνινγηζκφο + Σερληθφ Πξφγξακκα 2002: 1) Δηζήγεζε δεκάξρνπ ηεο 

19.12.01 ζην Γ.., 2) άπνςε Α.Θ. ζην Γ.. 19.12.2001 γηα ηηο απνθάζεηο 495 

(πξνυπ) θαη 496/19.12.01 (Σερλ.Πξ), 3) έγγξαθν κε αξ.πξ. 25435/20.11.2002 

ηεο Αλαζη. Διεπζηληψηνπ/πξντζηακέλεο, πξνο ηελ Πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο 

δηνίθεζεο, (κε παξαηεξήζεηο;;, παξάπνλα;;), γηα απμήζεηο πνπ έγηλαλ ζε 

θσδηθνχο, ΔΝΧ ζηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο ηεο Α.Διεπζηληψηνπ, ΓΔΝ πεξη-

ιακβάλνληαλ, θαη ΔΝΧ ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΣΑΝ απφ ην λφκν ε αχμεζε απηή,  

θγ) έγγξαθν κε αξ. πξ. 59/10.1.2002 ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πξνο ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 λ. 2839/2000, κε ηελ νπνία γίλεηαη «Παξαπνκπή 

Σερλ. Πξνγξ. έηνπο 2002» θαη ηεο απφθαζεο 496/2001 δηφηη «. . .ζην ζψκα ηνπ 

Σερλ. Πξνγξ. παξνπζηάδεη Δ ΟΛΑ ηα ΚΔΦΑΛΑΗΑ  Κ Α Σ Α Σ Μ Ζ  Ζ  

ΟΜΟΔΗΓΧΝ ΔΡΓΧΝ θαη επνκέλσο αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 171/1987»,  

 εκείσζε: Καηαηκήζεηο πάληνηε γίλνληαλ ζην(πο) Γήκν (πο). Αηζρπληειά. 

Καηά ηε ζεηεία ηεο δηνίθεζεο Α.Αινχθνπ,νη θαηαηκήζεηο,απνηεινχζαλ ΜΟΝΗΜΟ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ, ηνλ ΚΑΝΟΝΑ θη επαλαιακβάλνληαλ παξά ηηο δηακαξηπξίεο κνπ. 

Γειαδή έλα έξγν, θαηαηεκλφηαλ ζε πνιιά κηθξφηεξα (έσο 7.000 επξψ), ΜΔ 

ΚΟΠΟ λα ΜΠΟΡΔΗ λα γίλεηαη ΑΝΑΘΔΖ ζε ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ εξγνιάβν (θαη 

ΟΥΗ κεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο, πνπ ήηαλ άγλσζην πνηνο ζα κεηνδνηνχζε), αθνχ 

θαηά ην λφκν αλάζεζε επηηξεπφηαλ γηα έξγα πνζνχ έσο 7.000 επξψ. Παξά ηηο 

δηακαξηπξίεο κνπ ζηα Γ.., ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο, ηηο δεκφζηεο θαηαγγειίεο 

κπξνζηά ζε δεκφηεο, γηα ηελ κε ηνλ ηξφπν απηφ δηαζπάζηζε ηνπ δεκφζηνπ θαη 



δεκνηηθνχ ρξήκαηνο. Να επαλαιάβσ απηφ πνπ έρσ ήδε γξάςεη: φηη κεηέθεξα 

ζην Γ.. θαη δεκφζηα, ην απφζπαζκα απφ ηελ απνινγία ηνπ θαζεγεηή άθε 

Καξάγησξγα ζην ηξαηνδηθείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Υνχληαο (1970), φηη: «. . .νη 

Έιιελεο ηεο ζήκεξνλ, ηξψλε ην ςσκί ηεο αχξην. . .», ελλνψληαο φηη ΓΔΝ κπν-

ξεί λα γίλεηαη απηή ε δηαζπάζηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ζ δηνίθεζε Αινχθνπ 

φκσο, έθαλε φηη ΓΔΝ αθνπγε, θη εμαθνινπζνχζε ην ίδην ηξνπάξη κε ηε πιεηνςε-

θία ηεο.  Ο Λαφο φκσο θαηαιάβαηλε. Μεηά ε δηνίθεζε έςαρλε γηα ηηο αηηίεο ηεο 

ήηηαο ηεο ην 2002, ηνπο «πξνδφηεο» θαη ηα ζρεηηθά. Δθφζνλ βξψ ρξφλν, ίζσο, 

γξάςσ πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα απηφ θαη ηηο ζπλέπεηεο, ζηελ πηψρεπζε, ή 

θνκςά, νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βηψλνπκε (2018), 

θδ) έγγξαθν 14.1.02 θη απφθαζε Γ. Γ. 12/14.1.2002 γηα θεθιεηζκέλεο ρξήζεηο, 

θδ.1) αίηεζή κνπ 20.11.2002 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 25585/22.11.2002 κε ππφ-

κλεζε αλαθνξάο Ησ.Κσλζη. ζην Γ, φηη επηβιήζεθε πξφζηηκν 36 εθαη.δξαρκψλ 

γηα θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θαη αίηεκα ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ κε ζπλεκκέλα: α)έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.15313/4.7.2003 πξνο Αι. 

Αι. θαη Αξ.Θσκ. κε ζηνηρεία, β) έγγξαθν Ο.Τ. 24041/4.11.2002 πξνο δήκαξρν 

κε ζηνηρεία, γ) έθηαθην ζέκα Γ.Δ. κε αξ.2/169 γηα έγθξηζε άζθεζεο έλζηαζεο, δ) 

έγγξαθν ΟΤ 23059/18.10.2002 πξνο Αλ. Διεπζηληψηνπ, ε) ΠΔΠΔΔ Νν.1820 

ΗΚΑ ηεο 25.10.2002 γηα επξψ 104.453,11 θαη άιια έγγξαθα, κε ζεκείσζή κνπ 

ζηελ αίηεζε: «Μαο ρνξεγήζεθαλ ηα έγγξαθα. Σειηθά= Δγηλε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ηνπ ζέκαηνο, κε ρνξήγεζε λέαο πξνζεζκίαο». 

θε) Πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2003: α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. πξ.566/10.1.2003 

πξνο ζπιιφγνπο θαη θνξείο, β) απφθαζε 9/21.1.2003 Γ. Δπηηξ., γ) έγγξαθν κε 

πίλαθεο ηεο «Αλαλεσηηθήο Κίλεζεο Αιίκνπ» (Αι. Αινχθνο) ρ.ρ., θαη «αλαιπηηθφο 

πίλαθαο αλαγθψλ Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο 2003» κε ρεηξφγξαθεο  ζπκπιεξψζεηο 

ηνπ, γ1)ζεκεηψζεηο κνπ απφ ζπλάληεζε θνξέσλ ζην Πνιηη.Κέληξν 17.1.2003, 

δ) εηζήγεζή κνπ γηα Γ. Δπ. 21.1.03, ε) εηζήγεζε Γεκάξρνπ ηεο 27.1.2003, ζηα 

κέιε ηνπ Γ.., ζη) εηζήγεζή κνπ γηα ην Γ.. 27.1.2003, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. 

πξ.28225/17.12.2003 (Κ. Μαληδνπξάλεο), πξνο Αξ.Θσκ. κέινο ηεο Γ.Δ. κε 

παξάζεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ελεκέξσζή κνπ. 



θζη) Πξνυπνινγηζκφο 2004 θαη Σερληθφ Πξφγξακκα (ζπλεδξίαζε Γ 22.12.03): 

α) θείκελν, β) εηζήγεζή κνπ, γ) έγγξαθν 11.12.2003 ηεο Γ/λζεο Οηθ. Τπεξ. ζηα 

κέιε ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο, δ) έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Κ.Μαληδ. πξνο 

εκέλα κε δηάθνξα ζηνηρεία, ε) θαηαζηάζεηο δαλείσλ, απνδεκηψζεσλ αθηλήησλ, 

πξνκήζεηεο θιπ, ζη) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.27693/15.12.03 πξνο ζπιιφ-

γνπο, θνξείο, δ) έγγξαθα ηνπ Τπ. Δζση. γηα ηε θαηάξηηζε Πξνυπνινγηζκψλ, ε) 

Έθζεζε ειέγρνπ απφ νξθσηφ ινγηζηή-ΟΛ, Αζήλα επηέκβξηνο 2005, θαη 

Ηζνινγηζκφο 1.1.-31.12.2004), ζ) κλεκφληφ κνπ κε ηίηιν «Γελ έρεη θνλδχιηα γηα 

ηα αθφινπζα έξγα». 

θδ) Πξνυπνινγηζκφο 2005 θαη Σερληθφ Πξφγξακκα: α) έγγξαθν Αζ. Γξακκέλνπ 

ηεο 14.12.2004 πξνο ηα κέιε ηεο Γ.Δπ.,β)  απφθαζε 214/27.12.2004 Γ. Δπηηξ. 

γ) έγγξαθα ηνπ Τπ. Δζση. 27.10.2004 θαη Πεξηθέξεηαο 16.2.04 γηα θαζνξηζκφ 

ηνπ ηχπνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη, γηα θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ, δ) Δηζήγεζή 

κνπ ζε Γ.. 29.12.2004, ε) πξνυπνινγηζκφο + ηερληθφ πξφγξακκα. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ, 4.1.06,ξεπνξηάδ γηα ηελ απνπζία κνπ απφ 

ηε ζπδήηεζε ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε Γ.. γηα ην 2005, ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

2005, ιφγσ ίσζεο πνπ είρα (ελψ ζπαληφηαηα απνπζίαδα απφ ζπλεδξηάζεηο Γ). 

θε) Πξνυπνινγηζκφο 2006: α) εηζήγεζε+ απφθαζε 266/12.12.2005 Γ. Δπ., β)  

εηζήγεζε γηα απφθ. 202/27.5.2006 Γ.. γηα 3ε ηξνπ.ηερλ. πξνγξάκκαηνο, γ) 

έγγξαθα Τπ.Δζση.+ Πεξηθ. γηα θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ 2006, δ) ΑΤΓΖ 

23.10.2007 Γήκνο Αιίκνπ, Ηζνινγηζκφο 31.12.2006, ηεο 22.12.2009 Γήκνο 

Αιίκνπ, Ηζνινγηζκφο ηεο 31.12.2008, ε) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο/κλεκφληφ κνπ 

γηα ηηο απνθάζεηο 1/323/ …. πδ.+ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε Ηζνινγηζκνχ 

θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο έηνπο 2005, θαη, απφθαζε 2/324/ . . . . . Έγθξηζε 

νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ έηνπο 2005 Γήκνπ Αιίκνπ. 

θζ) Πξνυπνινγηζκφο θαη Σερληθφ Πξφγξακκα 2007: Πξαθηηθά Γ ηεο 7.2.2007. 

«Παξέκβαζε»: θ. 70 ΜαηΗνπλ. 2003. 



 εκείσζε: Σελ 31.12.2006 έιεμε ε ζεηεία κνπ σο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, 

θαη έηζη δελ έρσ θαλέλα ή ειάρηζηα ζηνηρεία γηα ηα επφκελα έηε. 

 

 Α Π Α Λ Λ Ο Σ Ρ Η Χ  Δ Η    θαη  Α Γ Ο Ρ Δ  (γεο) 

 ρφιηα: Οη απνδεκηψζεηο γηα απαιινηξηψζεηο ζεσξνχζα φηη ήηαλ έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ νθείιακε λα αληηκεησπίζνπκε. Αθελφο κελ 

δηφηη πάληνηε ηα νηθνλνκηθά ηεο Σ.Α. ήηαλ πεξηνξηζκέλα, θαη αθεηέξνπ δηφηη ηα 

ρξεκαηηθά πνζά ήηαλ πνιχ κεγάια. Δίρακε ππνρξέσζε θαη ην Γήκν (άξα ηνπο 

δεκφηεο) λα πξνζηαηέςνπκε απφ αιφγηζηεο πξάμεηο, θαη νη ηδηνθηήηεο ησλ 

νπνίσλ απαιινηξησλφηαλ ε ηδηνθηεζία, λα κε ηαιαηπσξνχληαη επί καθξφλ. ε 

κία πεξίνδν, θάλεθε λα ελζθήπηεη σο ζχειια, ε «κφδα» ησλ αγνξψλ ηεο γεο, 

αληί ησλ απαιινηξηψζεσλ. Αληηηάρηεθα πεξηζζφηεξν απφ φζν κπνξνχζα. Ζ 

δηαδηθαζία ησλ απαιινηξηψζεσλ παξέρεη ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ, αθνχ νη θαηαβαιιφκε-

λεο ηηκέο, νξίδνληαη απφ ην Γηθαζηήξην. Δ Ν Χ ε επηινγή ηεο απ επζείαο αγνξάο 

γεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ΚΑΜΗΑ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ δελ παξέρεη, έζησ θαη αλ ε ηηκή 

νξίδεηαη απφ ην ψκα Δθηηκεηψλ. Απνηειεί ζπκθσλία κέζα ζε ηέζζεξηο ηνίρνπο. 

 ΔΓΚΑΣΑΛΔΗΦΖ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ, κε ηελ ηειείσζε ηεο δηαδηθαζίαο.   

 ΠΡΟΣΗΜΖΖ –ΔΠΗΛΟΓΖ απφ δηνίθεζε Αι.Αι., ΑΓΟΡΑ ζην Ο.Σ. 351. 

 α) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 4985/351/2.5.1997, πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 9765/1.7.1997 κε ζπλεκκέλε ηε κε αξ. 9/1997 «Πξάμε πξν-

ζθπξψζεσο θαη αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο ιφγσ ξπκνηνκίαο, ζηα ΟΣ 341, 

351, 353» (ζηα Ακπειάθηα, νδφο Τςειάληνπ), β) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο 

κε αξ.πξ. 16750/1164/24.11.1997 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 8865/3.6.1998 κε 

ζπλεκκέλε ηε κε αξ.πξ. 14039/945/24.11.97 Απφθαζε «Κχξσζεο ηεο κε αξ. 

9/97 πξάμεσο ….θιπ», γ) απφθαζε ηεο 3.6.1997 ηεο Πνιενδ.Δπηηξνπήο κε 

ζέκα «Καηαιιειφηεηα αλέγεξζεο δηδαθηεξίνπ ηνπ 12νπ Νεπηαγσγείνπ Αιίκνπ» 

θαη απφθαζε Γ κε αξ. 202/17.6.1997 αξρηθή θαη νξζή επαλάιεςε, κε ζέκα 

«πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε 

ηνπ 12νπ Νεπηαγσγείνπ», κε «ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρπκ. ρεδίνπ δηα ηεο 



ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ησλ ξπκνη. θαη νηθνδ. γξακκψλ ηνπ ηκήκαηνο πεδφδξνκνπ ηεο 

νδνχ Λεπθσζίαο (ΟΣ 356α) πξνο ην Κνηλφρξεζην πξάζηλν (ΟΣ 351) . …», δ) 

ΦΔΚ 328 Γ/19.5.98 κε δεκνζίεπζε ηεο κε αξ. 12656/6.4.1998 απφθαζεο ηνπ 

Ννκάξρε, γηα ηελ πην πάλσ ηξνπνπνίεζε, κε ζπλνδεπηηθφ ζρεδηάγξακκα, ε) 

αίηεζε ηεο 20.1.1998 πξνο ην Μνλνκ.Πξση. Αζ. ησλ Γεσξγίνπ Σδαλέηνπ θιπ, 

θαηά πνιιψλ θαη ηνπ Γήκνπ, κε αξ.πξ. 7069/4.5.1998 γηα νξηζκφ πξνζσξηλήο 

ηηκήο κνλάδαο, γηα ηηο εθηάζεηο ηεο 9/97 πξάμεο, ζη) απφθαζε Μνλ.Πξση.Αζ. 

κε αξ. 722/1999 γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε, νξίδεη 90.000 δξαρ. αλά η.κ.,  δ) 

απφθαζε 2137/1999 ηΔ ησλ Γ. Σδαλέηνπ θιπ, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ε 

απηνδίθαηε άξζε θαη αθπξψλεη ηελ άξλεζε ηεο Γηνίθεζεο λα πξνβεί ζηελ άξζε 

ηεο απαιινηξίσζεο θιπ, ε) αίηεζε ησλ ηδίσλ πην πάλσ, ηεο 15.3.2001 πξνο ηε 

Πεξηθέξεηα, κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 976/30.3.2001 κε αίηεκα ηελ ηππηθή άξζε ηεο 

απαιινηξίσζεο, κε ζπλεκκέλν ην απφ Μαξηίνπ 2001 ζρεδηάγξακκα, ηδηψηε 

κεραληθνχ, ζ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 976/Φ.ηξνπ./16.5.01, 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13595/ 14.6.2001 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε κε άξζε 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ιφγσ ξπκνηνκίαο ζηα ΟΣ 341 θαη 351 ζην Γήκν 

Αιίκνπ … βάζεη ηεο 2137/99 απφθαζεο ηνπ ηΔ/πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,  

η) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 6.7.2001 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.264/ 11.7.2001 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα: ΑΡΥΗΚΟ «Πεξί ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη άξζεο ηεο αλαγθ. 

απαιινηξ. ιφγσ ξπκνηνκίαο ζηα ΟΣ 341 & 351», θαη φπσο ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ 

γηα ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε/ κεηά απφ παξέκβαζή καο «επαλεπηβνιή»,θαη γηα ηελ 

ΑΦΑΗΡΔΖ ηνπ ΟΣ 341/κε παξέκβαζε-πξφηαζε ηεο δηνίθεζεο Αι.Αι. «γηα λα 

ην ηδνχκε αξγφηεξα» (βι. πην θάησ), «ΔΠΑΝΔΠΗΒΟΛΖ ΑΝΑΓΚ. ΑΠΑΛ. ιφγσ 

ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ. 351». Δηδηθά «Σν δε Κ.Π. ηνπ ΟΣ 351 έρεη επηθάλεηα 4.409 

κ.η. θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νδψλ Μεγίζηεο, Κλσζζνχ, Λεπθσζίαο, Ακκνρψ-

ζηνπ» (ΥΧΡΗ αλαθνξά ζηελ εηζήγεζε απηή «σο ζρεηηθή αίηεζε ησλ θεξνκέ-

λσλ σο ζπληδηνθηεηψλ»), βι.ακέζσο κεηά,  

ηα) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε αξ. 264/11.7.2001 κε ζέκα «Δπαλεπηβνιή 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ιφγσ ξπκνηνκ. ζην ΟΣ 351 Γ.Αιίκνπ», κε 



αλαθνξά «Σν δε Κ.Π. ηνπ ΟΣ 351 έρεη επηθάλεηα 4.409 η.κ. θαη βξίζθεηαη κεηαμχ 

ησλ νδψλ Μεγίζηεο, Κλσζζνχ, Λεπθσζίαο θη Ακκνρψζηνπ «(Χ ΥΔΣΗΚΖ 

ΑΗΣΖΖ ησλ θεξνκέλσλ σο ζπληδηνθηεηψλ)», πξφηαζε πνπ ΠΡΟΣΔΘΖΚΔ ΔΚ 

ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ (αιιηψο, νη δ.ζ. ζα είραλ δεηήζεη ηνπνγξαθηθφ ηεο ΓΣΤ), βι.πην 

θάησ, θαη «απνθαζίδεη νκφθσλα: 1.- Σελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ΟΣ 351 

σο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ … 2.- Δγγξάθεη πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Γήκνπ, πνζνχ 350 εθαη. δξαρ. γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηνπ ελ 

ιφγσ αθηλήηνπ» (ε «απνδεκίσζε» θαηαβάιιεηαη κεηά απφ απαιινηξίσζε),  

ηβ) ΣΡΔΗ ΜΖΝΔ ΑΡΓΟΣΔΡΑ: Α.- εηζήγεζε ηνπ δηθεγφξνπ Η. Πξνπζαλίδε ηεο 

25.10.2001, πξνο ην Γήκαξρν Αι.Αι., κε αξ.πξ. 22701/29.10.2001 ζρεηηθά κε 

αγνξέο δηαθφξσλ αθηλήησλ (θαη ηνπ 351), β)εηζήγεζε ηνπ Αι.Αι. πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ.381/29.10.2001 απφθαζή ηνπ,  κε  ζέκα  «Α Π Δ Τ Θ Δ Η Α    

Α Γ Ο Ρ Α νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο Γ. Σδαλέηνπ θαη ινηπψλ ηδηνθηεηψλ», θαη, 

απφθαζε Γ κε αξ. 381/01 κε ίδην ζέκα, ΤΠΔΡ= 20 ΚΑΣΑ= 1 (Αξ. Θσκ.), 

ηγ) Γ.Σ.Τ., Σκήκα κειεηψλ-έξγσλ, «απφζπαζκα εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκ. ζρεδίνπ 

Γ.Αιίκνπ ζηε πεξηνρή Ακπειάθηα ΟΣ 351» κε «Τπφκλεκα. Δπηθάλεηα θνηλ. 

ρψξνπ ΟΣ 351, ΚΑΣΑ ΓΖΛΧΖ ησλ θεξνκέλσλ σο ζπληδηνθηεηψλ 4.408 η.κ.» 

(σο εάλ ε ΓΣΤ, λα ήζειε λα απνπνηεζεί ηεο επζύλεο γηα ηελ πξαγκαηηθή επη-

θάλεηα ηνπ ΟΣ 351, ΔΝΧ αθνύ είλαη «απόζπαζκα απ ην εγθεθξηκέλν» ζα έπξε-

πε ε ΤΠΖΡΔΗΑ λα ΜΔΣΡΖΔΗ ηα η.κ.), ηδ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. 

ΠΔΥΧ 2460/Φ.ηξνπ/27.3.2002, πξνο ην Γήκν, Γξαθείν Γεκάξρνπ κε αξ.πξ. 

8154/10.5.2002 κε ζέκα «Δπαλεπηβνιή απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ 351 Γ.Αιίκνπ» 

κε απαίηεζε γηα ζπκπιήξσζε απφθαζεο κε εγγξαθή πνζνχ ζηνλ πξ/ζκφ θιπ, 

ηγ.Α) έγγξαθν ψκαηνο Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ ηεο 9.1.2002 πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 2150/1.2.2002 κε ζέκα «Δθηίκεζε ηεο αμίαο νηθνπέδνπ ζην Γήκν Αιίκνπ 

ζηελ Αηηηθή» κε ζπλεκκέλε «Έθζεζε εθηίκεζεο ζ.8, ηγ.Β)αίηεζε ησλ Σδαλέηνπ 

θιπ ηδηνθηεηψλ, πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ.3833/22.2. 2002 (θαη άιινπο) κε ηελ 

νπνία «… πεξηνξίδνπκε … ηηο αμηψζεηο καο πξνηείλνληαο ηειηθή αμία ηεο ηδην-

θηεζίαο καο ζην πνζφ ησλ 1.966.000 επξψ ππνινγηδνκέλεο ηεο θαηά η.κ. αμίαο 

ηνπ αθηλήηνπ ζε 446 Δ αληί ησλ 478,3 φπσο εμεηίκεζε ηνχην ην .Ο.Δ.», 



ηε) αίηεζε ηεο 4.4.2002 ησλ Γ. Σδαλέηνπ θιπ ηδηνθηεηψλ, πξνο ην Γ κε αξ.πξ. 

7598/5.4.2002, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη: «… θαηφπηλ πξνθνξηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζαο δειψλνπκε φηη ζηελ ΚΑΣΑ ΤΜΒΗΒΑΜΟ 

πξνηαζείζα απφ εκάο κε ηελ ππ αξ. 3833/22.2.2002 αίηεζή καο πξνο εζάο 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζζεί φηη ΓΔΝ πξνηηζέκεζα λα απαηηή-

ζνπκε απφ ηε Γήκν ζαο ηελ νθεηιφκελε ζε εκάο ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ιφγσ ξπκνην-

κίαο επί ησλ νδψλ Λεπθσζίαο-Τςειάληνπ-Μεγίζηεο παξά ηα ΟΣ 341-351-353- 

355 γηα ζχλνιν έθηαζεο κ.η. 837,νν αληίζηνηρεο αμίαο ζχκθσλα κε ηελ 722/99 

απφθαζε ηνπ Μνλ.Πξ.Αζ.=75.330.000 δξρ. . . .επηθπιαζζφκελνη …λα πξνβνχ-

κε φηαλ ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα θαηφπηλ ζρεηηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηνπ 

ζέκαηνο ζηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο «κεηαθνξάο ζπληειεζηή δφκεζεο»….». 

 ρφιηα: α) ηελ 22.2.2002 θαη ηελ 4.4.2002  νη ηδηνθηήηεο Σδαλέηνη θιπ, 

κηινχλ γηα ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ θαη φρη γηα ΑΓΟΡΑ ή ΣΗΜΖΜΑ, φπσο είρε απνθαζίζεη 

ε δηνίθεζε Αι.Αι. (απφθαζε 381/29.10.2001, βι. πην πάλσ), β) ν δηθεγφξνο 

ηνπο Γ. αξδειάο, πνπ ππνγξάθεη, ήηαλ εκπεηξνο θαη γλψξηδε φηη ε Μεηαθ.πλη. 

Γφκεζεο, ζα αξγήζεη λα (θαη αλ) επηηξαπεί (= δελ επηηξέπεηαη κέρξη ζήκεξα). 

ηζη)«πκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε επί ηνπ 5νπ θαη 6νπ ζέκαηνο ηνπ Γ ηεο 17.4.02» 

κε αξ. πξ. 8750/17.4.2002. πξνο ην Γ γηα ηελ 97/17.4.2002 απφθαζή ηνπ, κε 

ηελ νπνία «… ζέηνπκε ππφςε ζαο ην κε αξ.πξ. ΠΔΥΧ 2460 έγγξαθν ηεο Πεξη-

θέξεηαο … απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο καο ΠΑΡΑΛΛΖΛΑ κε ηε δηαδη-

θαζία ΑΓΟΡΑ ηεο ηδηνθηεζίαο Γ. Σδαλέηνπ θιπ, έρεη ππνβάιεη αίηεκα επαλεπη-

βνιήο απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ 351 … Γεδνκέλνπ φηη ζχκθσλα κε ην παξαπά-

λσ έγγξαθν ΔΗΝΑΗ ΓΤΝΑΣΖ ε επαλεπηβνιή ηεο ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ … παξαθα-

ινχκε λα ην ιάβεηε ππφςε ζαο θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ», 

ηδ) απφθαζε Γ κε αξ.97/17.4.2002 κε ζέκα «Έγθξηζε ηηκήο κνλάδαο γηα ηελ 

ΑΓΟΡΑ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο Γ. Σδαλέηνπ θιπ», κε 446 επξψ/η.κ., κε ΤΠΔΡ 

17, ΛΔΤΚΑ 2 (Αξ. Θσκ. θαη Υξήζηνο ηεθαλάθεο). Με ην ζθεπηηθφ/εηζήγεζε 

γηα ηελ απφθαζε, γίλεηαη δεθηφ φηη: «….ηδηνθηεζίαο Γ. Σδαλέηνπ θιπ …ΟΣ 351 

…έθηαζεο 4.409,35 η.κ.. . .ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ … φξηζε ηηκή κνλάδαο 



478,30 επξψ/η.κ. … ν δηθεγφξνο ηνπο Γ. αξδειάο … θαηέζεζε ηελ 3833/22.2. 

2002 αίηεζε … θαη απνδέρνληαη ηελ πψιεζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπο ζηελ ηηκή ησλ 

446 επξψ/η.κ., ζην ζπλνιηθφ δειαδή πνζφ ησλ 1.966.570,10 (670.108.762 δξρ) 

… ηηο 5.4.02 θαηαηέζεθε …. ε κε αξ.πξ. 7598 αίηεζε (βι. ππφ «ηε») ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ν Γ. αξδειάο δήισζε ζπκπιεξσκαηηθά πσο γηα ηνλ παξαπάλσ 

ζπκβηβαζκφ πξέπεη λα ζπλνπνινγηζζεί φηη νη ηδηνθηήηεο ΓΔΝ πξνηίζεληαη λα 

απαηηήζνπλ απφ ην Γήκν ηελ νθεηιφκελε … απνδεκίσζε ιφγσ ξπκνηνκίαο επί 

ησλ νδψλ Λεπθσζίαο-Τςειάληνπ- Μεγίζηεο παξά ησλ ΟΣ 341-351-353-355 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 837 η.κ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ νθείιεη ν Γήκνο γηα ηελ 

πξναλαθεξφκελε έθηαζε, …. απφ ηελ 722/99 απφθαζε ηνπ Μνλ.Πξ.Αζ., είλαη 

221.071,17 επξψ (75.330.001 δξρ.) . …», 

ηε) απφθαζε Γ κε αξ. 98/17.4.2002 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξ.265/01 

απφθαζεο Γ πνπ αθνξά ζπδήηεζε θαη θαη αξρή απφθαζε γηα ζχλαςε 

δαλείνπ απφ ην Σ.Π.θαη Γαλείσλ», κε ΤΠΔΡ 17, ΛΔΤΚΑ 2 (Αξ.Θσκ.+Υξ.ηεθ.), 

«εγθξίλεη ….ιήςε δαλείνπ … αληί 600 εθαη. δξαρ.,.. πνζνχ 1.966.570,10 επξψ 

(670.108.762 δξρ) … εηθνζαεηέο … κε επηηφθην 5,90%. 

 ρφιηα: Ζ δηνίθεζε Αι.Αι. απνθάζηζε λα ΑΓΟΡΑΟΤΜΔ κε 446 επξψ/ 

η.κ., ΔΝΧ ε απφθαζε 722/99 φξηδε φηη ζα ΑΠΟΕΖΜΗΧΟΤΜΔ κε 264 επξψ/η.κ. 

(ήηνη 221.071,17 επξψ δηά 837 η.κ. = 264 επξψ ή 90.000 δξρ./η.κ.). Να δερηψ 

θαιφπηζηα, φηη ΗΧ, ΠΗΘΑΝΟΝ ην 90.000 ζα κπνξνχζε λα γίλνπλ 100.000 

ιφγσ παξέιεπζεο ηξηψλ εηψλ. ΟΜΧ απηφ απαηηνχζε ΝΔΑ απφθαζε Γηθαζηε-

ξίνπ, κε ΝΔΑ δηαδηθαζία αηηήζεσλ, άξα κε επηιέμηκε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. Γει. 

ε δηνίθεζε Αι.Αινχθνπ απνθάζηζε ΑΝΣΗ λα πιεξψζνπκε 4.409 Υ 264 = 

1.163.976 επξψ, λα πιεξψζνπκε 1.966.570 επξψ, ήηνη δηαθνξά 

802.594 επξψ. Γελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε σθέιεηα απφ ηε Μεηαθνξά 

πληειεζηή Γφκεζεο, δηφηη απηή ΓΔΝ θαηνρπξψζεθε κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε, κε επζχλε ηεο δηνίθεζεο Αι. Αινχθνπ (βι. πην θάησ). 



ηζ) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ επηεκβξίνπ 2002, ΗΓΗΧΣΧΝ κεραληθψλ Γ. 

Μεξηίλνπ- Υξ. Αλδξεφπνπινπ ( Π Ρ Ο  Ο Υ Ζ = Ο Υ Η  ηεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ) πνπ πξνζαξηάηαη ζην κε αξ. 70595/27.9.2002 

ζπκβφιαην πνπ ππνγξάθηεθε απφ ην Γήκαξρν γηα ηελ αγνξά ηνπ ΟΣ 351,  

θ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ, γξαθείν αληηδεκάξρνπ Γ. Σζηηζάλε, ηεο 15.5.2002 πξνο 

ηελ Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε «… ζέζε ηνπ Γήκνπ γηα ηα Κνηλ.Πξάζηλα ζηα 

ΟΣ 341-351-355-353 θιπ, πνπ είλαη ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο …», κε 

ηελ νπνία εηζεγείηαη (γλσζηνπνηεί;;) φηη «γηα ην ΟΣ 351 επηθαλείαο 4.409 η.κ. 

ΔΠΑΝΔΠΗΒΟΛΖ ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ …., γηα ην ΟΣ 355 θιπ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ επηθαλείαο 837 η.κ. ... ηε δπλαηφηεηα Μεηαθνξά 

πληειεζηή Γφκεζεο …, γηα ην ΟΣ 341 επηθαλείαο 4001 η.κ. ηνλ 

ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ απφ Κ.Π. Λσξίδα πιάηνπο 7,νν κ. θαη κήθνπο ηνπ 

πξνζψπνπ ηεο Ακκνρψζηνπ ζα παξακείλεη Κ.Π.- πεδφδξνκνο….»,  

 ρφιηα: α) Γηα ην ΟΣ 351= ΔΝΧ έρεη ιεθζεί ε απφθαζε 381/29.10.2001 

γηα ΑΓΟΡΑ, θαη ε 97/17.4.2002 γηα ΔΓΚΡΗΖ ΣΗΜΖ, ηελ 15.5.2002 γίλεηαη 

εηζήγεζε γηα ΔΠΑΝΔΠΗΒΟΛΖ απαιινηξίσζεο θιπ.!, β) Δίλαη ε ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 

πνπ θαηαγξάθεηαη γηα πνην ιφγν ε δηνίθεζε ΑΦΑΗΡΔΔ ην ΟΣ 341 απφ ηε 

απφθαζε 264/2001. Γηφηη ήζειε ηνλ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ κε ηε ισξίδα θιπ., 

απνθξχπηνληαο απηφ απφ ην Γ θαη δεκφηεο, ΔΠΗ ΔΝΑ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΥΡΟΝΟ !!  

ρφιηα 2: Υεηξφγξαθεο ζειίδεο κε ζεκεηψζεηο κνπ, απφ ειέγρνπο ηίηισλ, πνπ 

έθαλα ζην αξκφδην Τπνζεθ. Παι. Φαιήξνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αιήζεηαο. 

θ.Α) ζπκβφιαην 70595/2002  «αγνξαπσιεζία νηθνπέδνπ αληί ηηκήκαηνο επξψ 

1.966.570,10 επξψ, αληηθεηκεληθή αμία 1.085.672,16 , 

θα) εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. ηεο 7.11.2002 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.449/18.12.2002 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Απφδνζε ηνπ 1609/26.9.02 Υξεκ.Δλη. πξνπιεξσκήο» 

«γηα ηε πιεξσκή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ»γηα ην ζπκβφιαην αγνξάο. 



θβ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο …9.2003 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.430/16.9.2003 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Έγθξηζε πςνκεηξηθήο κειέηεο νδνχ Λεπθσζίαο ζηελ 

πεξηνρή Ακπειάθηα» κε ζπλεκκέλν ζρέδην «κεθνηνκή νδνχ Λεπθσζίαο», 

θγ)απφθαζε Γ κε αξ. 493/3.11.2003 κε ζέκα «πδήηεζε-ελεκέξσζε θαη ιήςε 

απφθαζε επί ηεο αγνξάο ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ ζην ΟΣ 351», κε εηζήγεζε 

ηνπ αληηδεκάξρνπ Ν. Σζακπαξιή:  

«…ζην ΟΣ 351 ην Γ κε ηε 264/2001 πξάμε απνθάζηζε ηελ επαλεπηβνιή 

απαιινηξίσζεο ….ε απφθαζε βαζίζηεθε ζε εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ 

Έξγσλ … κε ζπληάθηε ηνλ Πξντζηάκελν θ. Παλαγηψηε Βαλδψξν, φπνπ αλέθεξε 

φηη «ην δε Κ.Π. ηνπ ΟΣ 351 έρεη επηθάλεηα 4.409 η.κ. …Παξαδφμσο φηαλ 

ζπληάρζεθε ε απφθαζε ΠΡΟΔΣΔΘΖ ζηε ζπλέρεηα …. εληφο παξελζέζεσο ε 

θξάζε «σο ζρεηηθή αίηεζε ησλ θεξνκέλσλ σο ζπληδηνθηεηψλ». Ζ θξάζε απηή 

πεξηέρεηαη ζε δεχηεξε εηζήγεζε ηνπ Σκ. Μει. Έξγσλ πνπ είλαη πξψηνλ ΑΝΤ-

ΠΟΓΡΑΦΖ θαη δεχηεξνλ ΠΑΡΑΠΛΑΝΖΣΗΚΖ κηαο θαη νπδέπνηε νη ζπληδηνθηήηεο 

Σδαλέηνπ θιπ, αλέθεξαλ φηη ην νηθφπεδφ ηνπο θαηαιακβάλεη ΟΛΟΚΛΖΡΟ ην ΟΣ 

351 . . .ηε ζπλεδξίαζε ηεο 29.10.2001 (απφθαζε 381/2001) θιήζεθε ην Γ λα 

απνθαζίζεη ηελ αγνξά. . . .Ζ εηζήγεζε πνπ απηή ηε θνξά είλαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Γεκάξρνπ, ζηεξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε 264/2001 απφθαζε ηνπ Γ θαη πεξη-

γξάθεη θαη πάιη ην πξνο αγνξά νηθφπεδν, έθηαζεο 4.408 η.κ. κεηαμχ ησλ νδψλ 

…. Ζ δηνίθεζε δελ βξήθε ην ιφγν λα ελεκεξψζεη ην Γ φηη ΔΝΣΟ ηνπ ΟΣ 351 

ΠΔΡΗΔΥΔΣΑΗ θαη ΓΔΤΣΔΡΖ ηδηνθηεζία, γεγνλφο πνπ ΓΔΝ είλαη δπλαηφλ λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ΓΔΝ ην γλψξηδε, κηαο θαη ε θχξσζε ηεο 15/2001 πξάμεο … 

είρε θνηλνπνηεζεί ζην Γήκν απφ ηελ 27.9.2001- έλα κήλα ΠΡΗΝ απφ ηελ 381/ 

29.10.01. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ 15/01 πξάμε ε ζπληδηνθηεζία Υξπζνπιάθε-

Γθηψλε ΔΚΣΔΗΝΔΣΑΗ θαη ΔΝΣΟ ηνπ ΟΣ 351 θαη θαηαιακβάλεη απφ ην ελ ιφγσ 

ΟΣ έθηαζε πεξίπνπ 372 η.κ. Σν γεγνλφο απηφ ην ζπκίδεη ε Κα Οηθνλνκάθνπ (δη-

θεγφξνο ησλ Υξπζνπιάθε-Γθηψλε) ΠΡΗΝ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ, 

κε έγγξαθφ ηεο ηνλ Ηνχιην 2002 θαη δεηάεη απφ ην Γήκν ηελ απνδεκίσζε έλαληη 

ηνπ πνζνχ πνπ απνδεκηψζεθε θαη ε ζπληδηνθηεζία Γ. Σδαλέηνπ (446 επξψ/η.κ.). 

Με έλα γξήγνξν ππνινγηζκφ… γηα ηελ αγνξά νιφθιεξνπ ηνπ ΟΣ 351 ΑΠΑΗ-



ΣΟΤΝΣΑΗ ΔΠΗΠΛΔΟΝ 60 εθαη. δξρ. …Μηα δεχηεξε ζνβαξή ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ζηελ 

ππφζεζε ηεο αγνξάο απηήο είλαη φηη, φινη φζνη ελεπιάθεζαλ ζηελ ππφζεζε 

απηή, ζηήξημαλ φιεο ηνπο ηηο πξάμεηο (ηνπνγξαθηθέο απνηππψζεηο θαη εκβαδν-

κεηξήζεηο) ζην ΠΑΛΑΗΟ ΡΤΜΟΣΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ. Ο ηφηε Πξντζη. ηνπ Σκεκ. 

Μει. Δξγσλ θ. Π.Βαλδψξνο ρνξήγεζε ηελ 7.11.01, δειαδή ιίγεο εκέξεο ΜΔΣΑ 

ηελ 381/01 απφθαζε ηνπ Γ . .ιαλζαζκέλν «αθξηβέο αληίγξαθν απνζπάζκαηνο 

εγθεθξηκέλνπ ξπκ.ζρεδίνπ ζην ΟΣ 351» … ν αλσηέξσ ηερληθφο ππάιιεινο ήηαλ 

γλψζηεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ρπκ.ρ. ζην ελ ιφγσ ΟΣ, ΟΥΗ ΜΟΝΟ γηαηί ην 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ζηα ΟΣ 356α θαη 351 (αξ. 

απφθαζεο Γ 202/1997) θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ,ΑΛΛΑ θαη γηαηί ε κεηαμχ ηνπο 

νδφο Λεπθσζίαο εθάπηεηαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ . . . ε πην πάλσ ηξνπνπνίεζε 

πξνέβιεπε ηε ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ηεο Ρ.Γ. θαη ηκήκαηνο ηνπ πεδνδξφκνπ ηεο νδνχ 

Λεπθσζίαο Δ ΒΑΡΟ ηνπ θνηλφρξεζηνπ πξάζηλνπ ηνπ ΟΣ 351. Χο εθ ηνχηνπ ε 

ζπληδηνθηεζία Γ.Σδαλέηνπ, εληφο ηνπ ΟΣ 351, απφ ην έηνο 1998 θαη κεηά, ΔΗΝΑΗ 

πεξίπνπ 4.000 η.κ. θαη ΟΥΗ 4.408 η.κ. Χο εθ ηνχηνπ … ε κεγαιχηεξε αγνξά ηνπ 

Γ.Αιίκνπ 1.966.570 επξψ, βαζίζηεθε ζε ΛΑΘΟ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. Δίλαη 

πιένλ θαλεξφ φηη ην Γ  Π Α Ρ Α Π Λ Α Ν Ζ Θ Ζ Κ Δ, φρη κφλν γηαηί δελ 

ζπδεηάκε γηα νιφθιεξν ην ΟΣ 351 αιιά θαη γηαηί, γηα ΔΝΑΜΗΖ ηνπιάρηζηνλ 

ρξφλν πνπ απαζρφιεζε ην Γ ε αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ Σδαλέηνπ, ΟΤΣΔ ΜΗΑ 

ΦΟΡΑ ΑΝΑΦΔΡΘΖΚΔ ε απφ ην 1998 ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρ..  ..Καη βέβαηα, ην 

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ πνπ ζπλνδεχεη ην ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο, ΟΥΗ ΜΟΝΟ 

ΓΔΝ ζεσξήζεθε, ΑΛΛΑ ΟΤΣΔ ΚΑΝ ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ απφ ηε Σερλ.Τπ. ηνπ Γήκνπ, 

φηαλ κάιηζηα ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε επαλεπηβνιήο απαιινηξίσζεο, ΤΜ-

ΦΧΝΑ κε έγγξαθν ηνπ Σκεκ. ΠΔΥΧ ηεο Πεξηθέξεηαο, ην ΑΠΟΠΑΜΑ ηνπ Ρ. 

ζα ΔΠΡΔΠΔ λα είλαη ΘΔΧΡΖΜΔΝΟ απφ ηελ αξκφδηα ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ  Κ Α Η  

ηελ Σερλ.Τπ. ηνπ Γήκνπ». Μεηά απφ απηά ην Γ «απνθαζίδεη ΟΜΟΦΧΝΑ: Σε 

δηαβίβαζε πιήξε θαθέινπ ηεο ππφζεζεο ζην Ννκ. πκβ. ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο 

ζα πξέπεη α) λα ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο αγνξαπσιεζίαο, β) λα 

πξνβεί ζηνλ απαξαίηεην έιεγρν ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, γ) λα γλσκνδνηήζεη επί ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα λα αξζνχλ ηα ΛΑΘΖ θαη νη 



ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ ηεο πξάμεσο, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηπρφλ επζπλψλ πξνο 

νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε . . . .». 

θδ) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ πην πάλσ 493/2003 απφθαζε, κε 1) 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ «Γψζαηε εληνιή ζηνλ θ.Πξνπζαλίδε λα θάλεη έιεγρν θαη, 

Τπάξρεη έθζεζε ηνπ δηθεγφξνπ απηνχ, γηα ηνλ έιεγρν ηίηισλ ηεο αγνξάο Σδαλέ-

ηνπ θιπ;; Πξνζθφκηζαλ νη πσιεηέο ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ηνπο; Κιεξνλνκε-

ηήξην; Πηζηνπ. Με δεκνζίεπζεο δηαζήθψλ, Με απνπνηήζεσλ ησλ θιεξνλνκηψλ; 

Με ακθηζβεηήζεσλ ηνπ θιεξνλνκηθνχ  δηθαηψκαηνο; Διεγμε ε Σ.Τ. ην ζρεδ/κα 

πνπ πξνζθφκηζαλ νη πσιεηέο γηα ην αθίλεην; (σο πξνο ηελ ΔΚΣΑΖ θαη ην 

ΥΖΜΑ) ;; Δγηλε εθαξκνγή ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηνπ 1917, γηα λα δηαπηζησζεί 

κέρξη πνπ θηάλεη ε ηδηνθηεζία ηνπο;  Καη ην ξσηψ δηφηη κεηά ην 1917, ΓΔΝ 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΝΓΗΑΜΔΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ, παξά κφλν ε απνδνρή ηνπ 2001»,  

2) ΗΣΟΡΗΚΟ κε αλαθνξά ζηελ απφθαζε Γ 264/11.7.01. ζνλ αθνξά ην ΟΣ 

341 θαη ηελ αθαίξεζή ηνπ «γηα λα ην ηδνχκε αξγφηεξα», ζπλέρηδα «Αξγφηεξα  

απνραξαθηεξίζηεθε  απφ θνηλφρξεζην θαη έγηλε δνκήζηκνο ρψξνο. Γειαδή 

επηζηξάθεθε ζηνπο ηδηνθηήηεο, κε πξνίθα κηα ισξίδα πξαζίλνπ 8-10 κέηξσλ 

πνπ αλήθε ζε άιινπο, γηα λα κνζρνπνπιήζνπλ ηα νηθφπεδα.Δξσηήζεθε ν θ.Αι. 

γηα ηελ ηηκή πνπ ζα πιεξψζνπκε θαη απάληεζε φηη κε ηελ απφθαζε 722/1999 

έρεη νξηζηεί 90.000 δξαρκέο ην η.κ., ηψξα ζα ην πιεξψζνπκε γχξσ ζηηο 100-

110.000 δξαρκέο», ζηελ απφθαζε 381/29.10.2001 κε ηελ νπνία «… αιιάδεη 

άξδελ ην ζέκα θη εηζάγεηαη  «Απεπζείαο αγνξά νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο Σδαλέηνπ 

θιπ», κε ηίκεκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ. Αξλνχ-

καζηε λα ςεθίζνπκε, πξνβιέπνληαο φηη ην ΟΔ ζα νξίζεη πνιχ κεγαιχηεξε 

ηηκή. Πσο θαη γηαηί απνθαζίζηεθε ε ΑΓΟΡΑ;  Οη πσιεηέο πξφηεηλαλ λα νξίζεη 

ηελ ηηκή ην ΟΔ, γηαηί ήμεξαλ φηη ζα νξίζεη ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΣΗΜΖ απφ ηηο 

90 ή 100 ή 110.000 πνπ πξνείπακε. Ο θ.Αινχθνο θαίηνη ηνπ ην επηζεκάλακε, 

έθαλε πσο δελ θαηάιαβε», ζηελ απφθαζε 97/17.4. 02. Σν ΟΔ είρε νξίζεη ηηκή 

478,30 επξψ αλά η.κ., ν δηθεγφξνο ησλ πσιεηψλ … γαιαληφκνο ην κείσζε ζε 

446 επξψ ή 152.000 αλά ηκ. εγθξίζεθε θαη απηή ε ηηκή απφ ην Γ.. Απφ ηηο 100-

110.000 θηάζακε ζηηο 152.000 θαη ζπλνιηθά 670 εθ. Ο θ.Αινχθνο γηα λα πείζεη 



ην Γ εηζεγήζεθε «λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αγνξά κε 152.000 δξρ/η.κ. ζπκπε-

ξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 837 η.κ. θαη εθφζνλ ςεθηζηεί ε κεηαθνξά ζπληειεζηή, 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην ζπληειεζηή …Οπσο κπν-

ξεί λα δηαπηζηψζεη νπνηνζδήπνηε ηηο 152.000 αλά η.κ. ή 670 εθ.δξρ. ή επξψ 

1.966.570 ηηο πιεξψζακε, αιιά ε ηφηε δηνίθεζε ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ ΔΚΑΝΔ ΓΗΑ ΝΑ 

ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ ηα 837 η.κ. Γηφηη ΓΔΝ ΓΔΜΔΤΔ ηνπο πσιεηέο ΤΜΒΟΛΑΗΟ-

ΓΡΑΦΗΚΑ θαη κε κεηαγξαθή,  ελψ αξθέζηεθε ζε κηα δήισζε ηνπ δηθεγφξνπ 

(πνπ ΓΔΝ ΣΟΤ ΕΖΣΖΘΖΚΔ εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα γη απηφ, θαη άξα δελ δε-

ζκεχεη ηνπο πσιεηέο). Σελ 27.9.02 ππνγξάθηεθε ην 70595 ζπκβφιαην. Ζ απιή 

αλάγλσζή ηνπ πξνθαιεί ηηο αθφινπζεο απνξίεο  γηα λα ην εηπψ θνκςά, ή έρεη ηηο 

αθφινπζεο απαξάδεθηεο παξαιείςεηο,  φπσο ζα ιέγακε ζην επάγγεικα:  Α)ηε 

ζ.6 αλαθέξεη φηη νη πσιεηέο έρνπλ έλα νηθφπεδν, ΥΧΡΗ ΝΑ ΓΖΛΧΝΟΤΝ  ηελ 

ΔΚΣΑΖ ΣΟΤ (έηζη απνθεχγνπλ ηελ αλάιεςε επζχλεο), Β) ηε ζ. 7 αλαθέξεηαη 

φηη θαίλεηαη ζην απφ Μαξηίνπ 2001 ζρεδηάγξακκα ηνπ κεραληθνχ Υξ. Αλδξεφ-

πνπινπ, ΠΟΤ ΠΡΟΑΡΣΑΣΑΗ Δ ΑΛΛΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ, θη έρεη έθηαζε 4.409,15 

η.κ., Γ) ηε ζει.7 αλαθέξεηαη φηη θαίλεηαη θαη ζην απφ επηεκβξίνπ 2002 ζρ/κα 

ην ίδηνπ κεραληθνχ, ΥΧΡΗ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΔΚΣΑΖ, ζην ζπκβφιαην, Γ) ηε 

ζ.15 αλαθεξεηαη φηη νξηζκέλνη πσιεηέο  είραλ απνδερζεί ηελ θιεξνλνκηά κε ηε 

12154/96 Πξάμε Απνδνρήο Κιεξνλνκίαο (Τπ. Παι.Φαιήξνπ Σ= 372 Αξ=165), 

ζηελ νπνία φκσο είραλ δειψζεη φηη ην αθίλεηφ ηνπο ΔΥΔΗ ΔΚΣΑΖ 3.700 η.κ.  

(θαη φρη 4.409,15).  Γει. ζε ΑΝΤΠΟΠΣΟ ΥΡΟΝΟ, δήισλαλ 3.700 η.κ., Δλψ ην 

1996 δήισλαλ  σο έθηαζε 3.700 η.κ., θη ελψ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΗΣΖΖ ΣΟΤ , ην Γ 

είρε ιάβεη ηελ 381/29.10.2001 απφθαζε γηα αγνξά ηνπ αθηλήηνπ, νη πσιεηέο 

έξρνληαη ηελ 21.12.01 κε ηε 17357 (Σ=434 Αξ=348) ΝΔΑ ΓΖΛΧΖ ΑΠΟΓΟ-

ΥΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ, πνπ ηελ θάλνπλ φινη καδί, επηθαινχληαη ην απφ Μαξηίνπ 

2001 ζρ/κα ηνπ παξαπάλσ κεραληθνχ, θαη απνδέρνληαη ηελ θιεξνλνκηά γηα 

4.409,15 η.κ.- Αλαθέξνληαη ζην παιαηφηεξν 12154/96 ζπκβφιαην ησλ 3.700 η.κ. 

θαη ην δηνξζψλνπλ ζε 4.409 η.κ., δειψλνληαο φηη απνδέρνληαη ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ-

ΣΗΚΑ θαη ηα ΔΠΗΠΛΔΟΝ 709,35 η.κ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ΑΤΞΖΑΝ ηελ έθηαζε 

ηνπ αθηλήηνπ ηνπο ΚΑΣΑ 709 η.κ. ή θαηά  16%. Ζ Δθνξία δέρεηαη ΜΟΝΟΝ 1 ή 

ην πνιχ 2%. Ζ δηνίθεζε Αι.Αινχθνπ δέρηεθε ην 8πιάζην ή 16πιάζην, ρσξίο 



ελδνηαζκνχο. Γηαηί;  Απηή ήηαλ ε εηζήγεζε/ζπκβνπιή ηνπ δηθεγφξνπ ή ήηαλ 

επηινγή ηεο;  Πξέπεη λα απαληήζεη (ζεκείσζε= Γελ απάληεζε βέβαηα). Δ) Γηα 

ιφγνπο αιεζνθάλεηαο γίλεηαη επίθιεζε ζην ζπκβφιαην, πξνεγνχκελσλ πξάμε-

σλ, πνπ  ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΥΔΖ κε ην 351 ΟΣ, αιιά κφλν κε ην 341 ΟΣ 

θαη άιιεο ηδηνθηεζίεο ζηνλ Αγην Γεκήηξην. Γίλεηαη επίθιεζε ζην ζπκβφιαην (σο 

είρε γίλεη θαη ζε απνθάζεηο ηνπ Γ.) ηεο κε αξ.9/1997 πξάμεο πξνζθχξσζεο 

θαη αλαινγηζκνχ απνδεκίσζεο. Ο χ η ε   απηή έρεη θακηά ζρέζε κε ην ΟΣ 351, 

γηα λα ηδνχκε πφζεο έθηαζεο αλαθέξεηαη ε ηδηνθηεζία ηνπο ζε απηφ.  Αθνξά 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ ην ΟΣ 341, θαη ηνπ ΟΣ 351 δείρλεη κφλν ηελ πξφ-

ζνςε ζηελ νδφ Τςειάληνπ.  Σ) Καη ελψ ην 1998 έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ρπκ. ρεδίνπ θαη κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πσιεηψλ έρεη θαηαζηεί δξφκνο, ζην 

ΤΜΒΟΛΑΗΟ πνπ ππφγξαςε ν θ.Αινχθνο, ΓΔΝ ΠΡΟΑΡΣΑΣΑΗ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜ-

ΜΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΥΖΜΑ, αιιά ζρεδηάγξακκα κε ην ΠΑΛΑΗΟ ζρήκα, πνπ εκθα-

λίδεη ηελ έθηαζε ησλ πσιεηψλ λα πεξηθιείεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ Ο.Σ. 351, 

ρσξίο θαλέλα ηκήκα ηεο λα απνηειεί δξφκν. Πσο ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ, 

αθνχ ε δηνίθεζε ηνπ θ. Αινχθνπ είρε σο δφγκα ην «δξφκνπο δελ πιεξψλνπκε». 

Δδψ φκσο έθιεηζαλ ηα κάηηα θαη πιήξσζαλ δξφκνπο. Ε) Καη ε ηειεπηαία απφ-

ξία, κέ βάζε ηα ζρεδ/ηα. Αθνχ ε ηδηνθηεζία ησλ Σδαλέησλ δελ εμαληιεί θαη δελ 

θηάλεη κέρξη ηε ξπκνηνκηθή γξακκή πξνο ηελ πιεπξά ηεο Ακκνρψζηνπ, αιιά 

ηειεηψλεη 10 κέηξα πεξίπνπ πξηλ απφ απηή, θαη ΜΔΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΛΛΔΣΑΗ 

ηδηνθηεζία άιινπ ηδηνθηήηε, ΜΠΟΡΔΗ λα κνπ εμεγήζεη θάπνηνο, ΜΔ ΠΟΗΑ 

ΛΟΓΗΚΖ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ  κ ε η ά  ηελ Ακκνρψζηνπ ζην ΟΣ 364 θαη 363 Ο.Σ. γηα 

ηα νπνία ν θ.Αινχθνο δέρηεθε ηε δήισζε ηνπ δηθεγφξνπ φηη δελ ζα απαηηήζνπλ 

απνδεκίσζε αιιά, φηαλ επηηξαπεί,  ζα θάλνπλ ΜΓ;; ε απηέο ηηο απνξίεο θαη 

παξαιείςεηο, ζα δψζεη θάπνηνο απάληεζε; Να ην επαλαιάβσ. Γελ ηίζεηαη ζέκα 

γλψζεσλ ή ηθαλφηεηαο ηνπ δηθεγφξνπ θ. Πξνπζαλίδε.  Σν εξψηεκα είλαη:  Σνπ 

δεηήζεθε λα θάλεη έιεγρν ηίηισλ; Δθαλε εθαξκνγή ησλ ηίηισλ ε Σ.Τ., έιεγμε ην 

ζρεδηάγξακκα; Ζ) Γηαηί ΑΓΟΡΑΑΜΔ κε 152.000, ελψ κπνξνχζακε λα 

ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΟΤΜΔ κε 100-110.000; φπσο ιέεη ν θ.Αι.;; Γηαηί επηβαξχλζεθε 

ν Γήκνο κε 200 εθαη. πεξίπνπ παξαπάλσ; Γηαηί ηφζεο παξαρσξήζεηο ζηνπο 

πσιεηέο; Γηαηί ηφζεο ππνρσξήζεηο; Ο Λαφο καο ιέγεη: φηαλ ππάξρνπλ πνιιέο 



ζπκπηψζεηο, ΠΑΤΟΤΝ λα είλαη ζπκπηψζεηο. Οη απνξίεο απηέο γελληνχληαη ζε 

φπνηνλδήπνηε ΑΝΑΓΝΧΔΗ ΑΠΛΧ ην ζπκβφιαην.  Δθηφο θαη αλ ν θ. Αινχθνο 

ηζρπξηζηεί φηη ΓΔΝ ΣΟ ΓΗΑΒΑΔ θαη ππφγξαςε απιψο.  

Θ)  Τ Μ Π Δ Ρ Α  Μ Α:  Δίρακε αξλεζεί ηελ αγνξά γηα ιφγνπο ΔΛΛΔΗΦΖ 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ, αθνχ ζε απηήλ νη ξπζκίζεηο θαη νη δηαθαλνληζκνί γίλνληαη κέζα 

ζηνπο ηέζζεξεο ηνίρνπο. Δλψ κε ηελ απαιινηξίσζε ε ηηκή νξίδεηαη απφ ην 

Γηθαζηήξην, ππάξρεη πξάμε ηεο Πνιενδνκίαο πνπ νξίδεη ηελ απαιινηξηνχκελε 

έθηαζε, θαη ηέινο ΔΚΓΗΓΔΣΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ηεο 

απνδεκίσζεο. Καη ε ηειεπηαία θαηαβάιιεηαη φηαλ ΟΛΔ ΟΗ ΑΠΟΦΑΔΗ έρνπλ 

θαηαζηεί ΣΔΛΔΗΓΗΚΔ.  Τπάξρεη δειαδή πιήξεο δηαθάλεηα. Καη θάιπςε/ 

αζθάιεηα. Με ηελ αγνξά ν θάζε αγνξαζηήο αλαιακβάλεη θαη είλαη εθηεζεηκέλνο 

ζε φινπο ηνπο θηλδχλνπο. Σψξα γηα πνηφ ιφγν ε δηνίθεζε Αινχθνπ, έθαλε ηηο 

ξπζκίζεηο θαη ηνπο δηαθαλνληζκνχο ζηνπο ηέζζεξεο ηνίρνπο, θαη ΑΝΔΛΑΒΔ 

ηφζνπο θηλδχλνπο φζνλ αθνξά ηνπο ηίηινπο θαη ηηο εθηάζεηο, πνπ δελ ζα ηνπο 

αλαιάκβαλε θαλέλαο απφ απηνχο εάλ αγφξαδε  δηθφ ηνπ νηθφπεδν, κε δηθά ηνπ 

ρξήκαηα. Δίλαη θάηη πνπ ε δηνίθεζε απηή ΟΦΔΗΛΔΗ λα απαληήζεη ζην Λαφ ηνπ 

Αιίκνπ.  Καη φζν αξλείηαη ηφζν ην ρεηξφηεξν γη απηήλ. Ο Λαφο πεξηκέλεη ηελ ΔΠΗ 

ΣΖ ΟΤΗΑ ινγνδνζία, πνπ ε δηνίθεζε απηή αξλήζεθε λα θάλεη ηέζζεξα 

ρξφληα.  Αιιηψο κπνξεί θαη δηθαηνχηαη λα ππνζέηεη φ,ηη ζέιεη. . . …». 

θε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 10312/29 θαη 30.4.2004 πξνο ην λνκηθφ ζχκβνπ-

ιν ηνπ Γήκνπ, κε δηαβίβαζε ηεο απφθαζεο 493/2003 θαη πνιιά ζπλεκκέλα. 

Γηα ηα Οηθνδνκηθά Σεηξάγσλα  341- 349-350-351 

α) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 9990/616/23.7.2001, 

πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 18428/31.8.2001, κε ζπλεκκέλε ηελ 15/2001 Πξάμε 

αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο ιφγσ ξπκνηνκίαο, β) έγγξαθν ηεο ίδηαο Γ/λζεο κε 

αξ.πξ. 12386/732/19.9.2001 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 20279/28.9.2001 κε ζπλεκ-

κέλε ηε κε αξ.πξ. 12266/727/19.9.2001 απφθαζε κε ζέκα «Κχξσζε ηεο κε αξ. 

15/2001 πξάμεο …. θιπ», γ) αίηεζε ηεο 4.4.2002 ησλ Γ. Σδαλέηνπ θιπ, πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 7598/5.4.2002 (βι. θαη πην πάλσ), γηα ηα 837 η.κ. θαη ηε ΜΓ 



φηαλ επηηξαπεί, δ) απφθαζε ηεο 24.5.2002 ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο, σο 

εηζήγεζε ζε απφθ. Γ 197/29.5.2002, κε ζέκα «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε Ρ.. ζην 

ΟΣ 341 θαη ΑΡΖ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο». ηελ απφθαζε ζεκεηψλεηαη 

«Σν κέινο ηεο Κα Γηαλλνπνχινπ(=Νέιιε,ηεο πλεξ. Πνιηηψλ) ζπκθσλεί ΜΟΝΟ 

κε ηε πξφηαζε ηεο ηξάπεδαο γεο» (ζέζε πνπ ΑΠΑΛΔΗΦΣΖΚΔ –ΓΗΑΓΡΑΦΣΖΚΔ 

απζαίξεηα απφ ηελ εηζήγεζε γηα ηελ 197/02), ε) απφθαζε Γ κε αξ. 197/29.5. 

02 κε ζέκα «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε Ρπκ.ρ. ζην ΟΣ 341 θαη άξζε αλαγθαζηηθήο 

απαιινηξίσζεο» πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δχν ηνπνγξαθηθά, ε) δηαβηβαζηηθφ ηεο 

197/ 2002 ζηελ Πεξηθέξεηα γηα έγθξηζε,  

ε) ΠΡΟΦΤΓΖ ΜΟΤ ηεο 19.7.02, θαη απηήο γηα ηελ αθχξσζή ηεο, ζηελ Δπηηξν-

πή θιπ, κε αξ.πξ. 758/19.7.2002, 1) δηφηη «θέξνκαη φηη ήκνπλ παξψλ (θαη άξα 

πεξηιακβάλνκαη ζηνπο ΜΖ αλαθεξφκελνπο νλνκαζηηθψο ςεθίζαληεο ΤΠΔΡ ηνπ 

ζέκαηνο. . . ελψ ε αιήζεηα είλαη φηη (ελψ φπσο πάληα πξνζήιζα θαλνληθά ζηε 

ζπλεδξίαζε) θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ΑΠΟΤΗΑΕΑ (ιφγσ έθηαθηεο θαη 

επείγνπζαο αλάγθεο) απνρσξήζαο …. κεηαμχ 23.00 έσο 24.00 …απνπζία πνπ 

γλσζηνπνίεζα ζηνλ Πξφεδξν … απφ ηνλ νπνίν θαη έιαβα άδεηα γηα ηελ απνπ-

ζία κνπ. ηαλ επέζηξεςα ζηε ζπλεδξίαζε πιεξνθνξήζεθα φηη ην ζέκα 

απηφ είρε εγγξαθεί Χ ΔΚΣΑΚΣΟ ζηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ., Π Ρ Ο Σ Α Υ- 

Σ Ζ ΚΔ θαη ζπδεηήζεθε… θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο κνπ …(ζεκείσζε= 

θαηά ηνλ Καλνληζκφ ηα ΔΚΣΑΚΣΑ ζέκαηα αλαθνηλψλνληαλ απφ ηνλ Πξφεδξν 

ζηελ ΑΡΥΖ ηεο ζπλεδξίαζεο, απνθαζηδφηαλ απφ ην Γ.. ε εγγξαθή ηνπο ζηελ 

Ζκεξήζηα Γηάηαμε εθείλε, θαη ζπδεηνχληαλ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ ΠΑΝΣΟΣΔ 

ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ) … θαη 2) γηα ηελ αιινίσζε-απάιεηςε ηεο ζέζεο ηεο Νέιιεο 

Γηαλλνπνχινπ…»,  

ζη) Δπηηξνπή, απφθαζε/ αξηζκφο πξαθηηθνχ 20/26.9.2003 (Π Ρ Ο  Ο Υ Ζ = 

ζπλεδξίαζε ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΔ ΜΖΝΔ !!!), κε ζθεπηηθφ φηη «ιφγσ 

απνπζίαο 2 κειψλ ηεο, θαη κε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηεο,έιαβε ππφςε ηεο ηελ 

αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο. . αλαβάιιεη ηε ζπδήηεζε ηεο θξηλφκελεο πξνζθπγήο 

γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ αθνχ θιεηεπηνχλ θαη πάιη ηα απνπ-



ζηάδνληα κέιε ηεο….». Σειηθά, θαη παξά ηηο πηέζεηο κνπ, πέξαζαλ νη 20 εκέξεο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη ΓΔΝ εθδφζεθε απφθαζε, δ) έγγξαθν ηεο 

Δπηηξνπήο, κε αξ.πξ. 972/14.11.2003 κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζην Γήκν ε πην 

πάλσ απφθαζε,  

 ρφιηα: Γηα ηελ κηθξνπξέπεηα λα ζπεχζνπλ λα εγγξάςνπλ θαη λα ζπδε-

ηήζνπλ ην ζέκα θαηά ηελ απνπζία κνπ, κε φπνην πξφζρεκα, παξαβηάδνληαο 

ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ θαη θάζε θαλφλα θαη έλλνηα δενληνινγίαο, δελ ρξεηάδεηαη 

θαη δελ ζέισ λα θάλσ ζρφιηα. Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο (ήηαλ 

«δηνηθεηηθή», ΟΥΗ «δηθαηνδνηηθή», πάληνηε είρα ηηο επηθπιάμεηο/ ακθηβνιίεο κνπ 

γηα ηε δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ιεηηνχξγεζε 

πάιη «ην ζχζηεκα», ψζηε, ΤΠΑΗΣΗΧ απφ απηή, λα ΜΖΝ εθδνζεί απφθαζε. 

ε) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνιενδ. κε αξ.πξ. 124/24/12.1.2004, πξνο ην Γήκν, κε 

δπζαλάγλσζην αξ.πξ., κε θνηλνπνίεζε ηεο 1/2004 «Πξάμεο αλαινγηζκνχ απνδ. 

ιφγσ ξπκνηνκίαο (αλαζχληαμε ηεο 34/1998 πξάμεσο θαη κεξηθή αλαζχληαμε 

ηεο κε αξ. 15/2001 πξάμεσο» γηα ην ΟΣ 341-349, ζ) έγγξαθν ίδηαο Γ/λζεο κε 

αξ.πξ.2310/153/10.3.2004 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7895/29.3.2004, κε ζπλεκ-

κέλε ηε κε αξ.πξ. 2328/160/10.3.2004 «Απφθαζε – Κπξψλεηαη ε αξ.1/2004 

πξάμε …. θιπ», η) έγγξαθν ηεο ίδηαο Γ/λζεο κε αξ.πξ. 4882/305/28.4.2004 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13755/ …6.2004, κε θνηλνπνίεζε ηεο 3/2004 «Πξάμεο 

αλαινγηζκνχ απνδ. ιφγσ ξπκ/κίαο(ζπκπιεξσκαηηθήο ηεο 1/2004)» ηα) έγγξαθν 

ηεο ίδηαο Γ/λζεο κε αξ.πξ. 9077/481/25.6.2004 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.20583/ 

….(εκεξνκελία κε αλαγλψζηκε), κε θνηλνπνίεζε ηεο κε αξ.πξ. 7986/443/ 

25.6.2004 «Απφθαζεο Κχξσζε ηεο κε αξ.3/2004 ….», ηβ) απφθαζε κε αξ. 

397/2005 Μνλ. Πξση. Αζελψλ, κεηά απφ αίηεζε Γ. Σδαλέηνπ θιπ, (πνιιψλ), κε 

θαζνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο, αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ θιπ, ηγ) εηζήγεζε ηνπ 

Γξαθείνπ Γεκάξρνπ ηεο 18.9.2006 πξνο ην Γ, γηα απφθαζή ηνπ (δελ έρσ 

αξηζκφ), κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηηο απνδεκηψζεηο 

ιφγσ ξπκ/κίαο … επί ηεο νδνχ Ακκνρψζηνπ», ζπλνδεπφκελε απφ πίλαθεο κε 

θαη ίδηαλ ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ. 



 Γηα ην Οηθνδνκηθφ Σεηξάγσλν 367 (Παηδηθφο ηαζκφο Ακπειάθηα) 

 α) έγγξαθν Γ/λζε Πνιενδ. 14936/400/Φ29/2.10.19995, πξνο Γήκν θ.α., 

κε αξ.πξ.13845/16.10.1995 δηαβηβαζηηθφ ηεο 37/1995 πξάμεο πξνζθπξψζεσο 

θαη αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο ….ΟΣ 367, 374, 374α, β) έγγξαθν Ννκαξρίαο 

πξνο Γήκν θ.α., κε αξ.πξ. 4297/437/Φ29/15.3.1996 κε θνηλνπνίεζε ηεο 

πξάμεο θχξσζεο κε αξ.2932/338/96 γηα ηελ 37/95, γ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο 

κε αξ.πξ.9227/653/7.7.1997, πξνο Γήκν θ.ά. κε αξ.πξ. 15433/22.10.1997 γηα 

κεξηθή αλάθιεζε ηεο πην πάλσ θπξσηηθήο, δ) ζρεδηαγξάκκαηα απαιινηξηψ-

ζεσλ, ε) Σερληθή Έθζεζε, ρσξίο εκ/λία, ρσξίο ππνγξαθή ζρεηηθή κε ηελ 37/95, 

ζη)  απφθαζε 2007/1996 Μνλ. Πξση.Αζ. κεηά απφ αίηεζε Γθηψλε-αληά-

θνχξηε θιπ, νξίδεηαη πξνζσξηλή ηηκή 72.000 δξρ./η.κ., δ) αίηεζε ζην Γηνηθ.Δθ. 

Πεηξαηά ησλ πην πάλσ, κε αξ.θαηαζ.92/29.12.97 θαη πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ κε 

νξηζκφ δηθάζηκεο, ε)απφθαζε 792/1997 Μνλ.Πξ.Αζ. κεηά απφ αίηεζε Κσζην-

πνχινπ-Μπέθνπ θιπ, θαηά Γήκνπ θαη πνιιψλ, κε νξηζκφ ηηκήο 85.000/η.κ., ζ) 

αίηεζε ζην Γηνηθ.Δθ.Πεηξ., ησλ ηδίσλ, κε.αξ.θαη. 93/29.12.1997θαη πξάμε ηνπ 

Πξνέδξνπ κε νξηζκφ δηθάζηκεο, η) αίηεζε ηεο 22.11.00 ηεο δηθεγφξνπ Γ. 

Οηθνλνκάθνπ-Γηαθνπκάθνπ, γηα ι/ζκφ Κσζηνπνχινπ-αληά θιπ, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 23769/28.11.2000, φηη «γλσζηνπνίεζε ακέζσο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηελ 

πξφζεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφθηεζε ησλ αθηλήησλ», ηα) απφθαζε 177/2001 

Γηνηθ.Δθ.Πεηξαηά, ζε αίηεζε αληά-θνχξηε θιπ, κε ηελ νπνία «..Δπηβεβαηψλεη 

ηελ απηνδίθαηε αλάθιεζε ηεο απαιινηξίσζεο…, Αθπξψλεη ηελ παξάιεηςε ηεο 

δηνίθεζεο λα εθδψζεη πξάμε …», ηβ) εηζήγεζε δεκάξρνπ Αι.Αι., ρσξίο εκ/λία, 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.173/. . . . (2000), κε ηελ νπνία «ην Μνλ.Πξ.Αζ. κε ηελ 

2007/96 απφθαζε …φξηζε 72.000/η.κ. … Ο Γήκνο ΓΔΝ θαηέβαιε . . . Ζ δηθεγφ-

ξνο Κα Οηθνλνκάθνπ … ελεκέξσζε ην Γήκν κε ην 23769/ 2000 έγγξαθν φηη 

ζπκθσλνχλ λα απνθηήζεη ν Γήκνο … ζηελ ηηκή πνπ ζα νξηζηεί απφ ην ψκα 

Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ….», δειαδή κε ΑΓΟΡΑ, θαη ΟΥΗ κε ζπλέρηζε ηεο 

ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ, ηγ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 15.7.2002 πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 281/24.7.2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ΑΓΟΡΑ 

νηθνπέδνπ . ..», ηδ) απφθαζε 1780/2002 Πνι.Πξ.Αζ., κε αξ.πξ. Γήκνπ 13605/ 



17.6.2002, επηδηθάδνληαη πνζά ζε ηδηνθηήηεο,ηε) έγγξαθν ηνπ Η.Πξνπζαλίδε ηεο 

19.6.2002, πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 15764/2.7.2002 ζρεηηθφ κε ηελ 1780/02 απφ-

θαζε, ηζη) έγγξαθν ΓΣΤ πξνο Σκήκα Γηνίθεζεο, Γήκνπ κε αξ.πξ. 15764/9.7.02  

κε ζέκα «απφθαζε Γεκ.Δπ. γηα έθεζε», ηδ) έγγξαθν Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 

41595/868/8.5.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 10667/20.5.2003 κε ζέκα 

«Απφθαζε Γηνηθ.Δθ.Αζ. γηα άξζε απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ 367 Γ.Αιίκνπ»,κε 

ηελ 177/2001 απφθαζε, ηε) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 27.6.2003 πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 321/2.7.2003 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 

41595/868/02 εγγξάθνπ. . πεξί άξζεο απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ 367», κε 

πξφηαζε γηα επαλεπηβνιή απαι/ζεο,  ηε) εηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ. κε αξ.πξ.19983/ 

7.9.2005 πξνο ην Γ κε ζέκα «Αγνξά αθηλήησλ (ζρ.8/420, 9/421, 10/422 

ζέκαηα Ζ.Γ.)», κε ελεκέξσζε φηη ηα ηνθνρξεσιχζηα ζα δηακνξθσζνχλ ζε 

1.546.646,82 επξψ εηεζίσο», ηζ) εηζεγήζεηο ηεο 30.8.2005 ηεο ΓΣΤ, πξνο ην Γ 

γηα ηηο κε αξ. 420, 421 θαη 422/7.9.2005 απνθάζεηο ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ηεο κε αξ.πξ. …. αίηεζεο – δήισζεο ησλ …(νλφκαηα ησλ άλσ 

ηδηνθηεηψλ, ελαιιαζζφκελα)… αλαθνξηθά κε ηελ ΑΓΟΡΑ ηνπ αθηλήηνπ ηνπο 

εληφο ηνπ ΟΣ 367 επί ηεο νδνχ Λαγθαδίσλ» ή Μαλδειαξά ή Ακκνρψζηνπ θαη 

Λαγθαδίσλ, θ) ΚΝνΒ 1999/2439 λ.2753/1999. 

Ο.Σ.  342, 344  (νηθφπεδα Ζιηάδε-Ληβά-Μεξγειίδε).  

Α.- ΓΗΟΗΚΖΖ Βαζίιε Ξέλνπ-Γαβξηέιε:  

α) έγγξαθν ηεο Η.Μ. Ν.κχξλεο κε αξ.πξ. 1648/18.2.1993 πξνο ην δηθε-

γφξν Νηθ. Μνχγην, φηη «…ην Μεηξνπνιηηηθφλ πκβνχιηνλ … ΑΠΔΠΟΗΖΘΖ ηνπ 

δηθαηψκαηνο απαιινηξηψζεσο . . . δηα ηελ αλέγεξζηλ Η.Ν. ιφγσ αδπλακίαο ηεο Η. 

Μ. λα θαηαβάιε ην εθ ηεο ηνηαχηεο απαιινηξηψζεσο απαηηεζεζφκελνλ ρξεκα-

ηηθφλ πνζφλ …», β) αίηεζε ηεο 14.12.1993 ησλ Ζιηάδε-Ληβά, πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 13312/15.12.1993 κε αίηεκα ηελ απνζηνιή θαθέινπ γηα ηνλ απνραξα-

θηεξηζκφ θιπ, γ) αίηεζε ηεο 21.2.1994 ησλ Γελέγξε-Παπαδφπνπισλ, πξνο ηνλ 

Οξγ.Ρπζκ.ρ.Αζ.=ΟΡΑ, κε αξ.πξ. 958/25.2.1994 κε αίηεκα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ Ρ.. .. θαη απνραξαθηεξηζκφ ησλ ΟΣ 333, 344 …απφ πξάζηλα, θαη ηνπ ΟΣ 



342 … σο εθθιεζία…», δ) έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ κε αξ.πξ. 958/15.3.1994 πξνο 

ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 9199/16.3.1994 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε εγθεθξηκέλνπ 

Ρ.. επί βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ …», άξα αξκφδην ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ε) έγγξαθν 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 9199/2320/11.5.1994 πξνο αηηνχληεο θαη Γήκν κε αξ. 

πξ. 7009/9.6.1994 κε ζέκα «Σξνπ. εγθεθξ. Ρ επί βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ … 

ζηα ΟΣ 333,342 θαη 344», κε ππφδεημε λα απεπζπλζνχλ ζην Γήκν γηα ηε δηα-

δηθαζία, ζη) Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή ηεο 5.6.1994, κε απφθαζε 1) «γηα ηελ έθηα-

ζε Ζιηάδε-Ληβά πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο … κε 

βάζε ην λ. 1337/1983», 2) Γηα ηελ … θιεξνλνκία Η. Μπελφγινπ πξέπεη λα γίλεη 

έγγξαθν ζην ΤΠΔΥΧΓΔ …θιπ», σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 325/ 

….. απφθαζή ηνπ, δ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ. 9227/6.7.1994, πξνο ην Γ 

γηα απφθαζή ηνπ (δελ έρσ) κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ 9199/94 

εγγξάθνπ … ηεο 13312/93 αίηεζεο …πεξί ηνπ απνραξαθηεξηζκνχ ησλ Κ.Υ. ησλ 

Ο.Σ. 337, 333, 342,344, πεξηνρήο Ακπειάθηα Καιακαθίνπ». 

Β.- ΓΗΟΗΚΖΖ Αξγχξε Αξγπξίνπ: 

α) έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζ. ηεο 27.7.1995 κε αξ.πξ. 10584 ;/27.7.1995 

πξνο ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ζέκα «Απαιινηξηψζεηο 333, 344, 342, 337 ΟΣ . . .ζρεη. 

71001/6269/4.7.95 έγγξαθφ ζαο», φηη «Ο Γήκνο επηζπκεί θαη εκκέλεη ζηελ 

απαιινηξίσζε …Σν Γ ήδε απαζρνιήζεθε… Ζ Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή … Ζ 

Γεκνηηθή Αξρή πξνηίζεηαη λα εληάμεη ζηνλ Πξνχπνινγηζκφ …πηζηψζεηο…», β) 

έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ. 3293/12.3.1996 πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, κε αίηεκα «ηελ 

αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε απφθαζεο άξζεο ηεο απαιινηξίσζεο … πξνσζνχκε 

ζρέδην εμαζθάιηζεο ρξεκάησλ … κέζσ ΔΣΔΡΠ … νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη 

είλαη άθξσο απαξαίηεηνη γηα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Πφιεο καο»(ππνγξαθή 

αληηδήκαξρνο Μάξηνο θνξηζήο), γ) έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ. 3293/12.3.1996 

πξνο ην Τπ.ΠΔΥΧΓΔ ΔΣΔΡΠ, γηα ρξεκαηνδφηεζε θιπ, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ.5667/ εκ/λία δελ δηαθξίλεηαη, πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, κε απνζηνιή ηεο κε 

αξ.99/29.3.1996 απφθαζεο Γ, γηα ηξνπνπ. ησλ ρξήζεσλ γεο ηνπ ΟΣ 342 απφ 

εθθιεζία ζε ρψξν «Πνιηηηζηηθψλ-Αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζηεγάζεη 

ηε «ΘΟΤΚΤΓΗΓΔΗΟ Παγθφζκην Αθαδεκία Ηζηνξίαο Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ», θαη 



ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΔΡΠ θιπ, ε) εηζήγεζε πξνο ΚΥΟΠ κε πξάμε 457/ 

27.6.1996 κε ζέκα «Γ.Αιίκνπ, Απηνδίθαηα άξζε απαι/ζεο ζηα ΟΣ 333,344,342 

θαη 337», κε ζπλεκκέλε ηελ ίδηα Πξάμε, ζη) απφθαζε Γ κε αξ.304/18.11.96 κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ην ππ αξ.87080/8284/23.8.96 

έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πεξί απαιινηξίσζεο ζην ΟΣ ….», κε ΟΜΟΦΧΝΖ 

απφθαζε: Γηαθσλνχκε ξηδηθά κε ηελ πξφηαζε ηξνπ/ζεο …εκκέλνπκε ζε … 

απφθαζε Γ 99/96 … νη ρψξνη είλαη άθξσο απαξαίηεηνη γηα βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηεο Πφιεο καο … Τπάξρεη πξφζεζε ηνπ Γήκνπ γηα απνδεκηψζεηο …», δ) αίηεζε 

Ζιηάδε-Ληβά, πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 10379/30.6.1998, κε πιεξνθφξεζε γηα 

ΦΔΚ 366, αίηεκα λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηελ απαηηνχκελε Πξάμε Δθαξκνγήο …, 

ε) ΦΔΚ 366 Γ/1.6.1998 κε Γ/γκα «Έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηκή-

καηνο ηεο πνιενδ. ελφηεηαο 3 Γ.Αιίκνπ», ζ) επίζεκν ηνπνγξαθηθφ ησλ ΟΣ 

απηψλ, πνπ ζπλνδεχεη ην πην πάλσ ΦΔΚ, θη άιιν θαθνθσηνηππεκέλν, η) έγγξα- 

θν ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ. 10379/15.7.1998 πξνο Γ. Σζαξνχρα, γηα δηεξεχλεζε 

δπλαηφηεηαο πξνζθπγήο θιπ, ηα) απάληεζε ηεο 28.8.1998 ηνπ Γ. Σζαξνχρα 

πξνο Γήκαξρν κε αξ.πξ. 13332/9.9.1998, κε γλψκε φηη «.. εάλ ν δήκνο επηζπ-

κεί ην ραξαθηεξηζκφ ησλ .. ΟΣ γηα ρψξνπο θνηλήο ρξήζεσο ζα πξέπεη ή λα 

πξνβεί ζε δηαδηθαζία λέαο απαι/ζεο ή λα πξνζέιζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

ηδηνθηήηεο γηα ηελ εμαγνξά…», ηβ) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 18275/1741/ 

8.9.1998 πξνο ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο, κε αλαθνίλσζε δεκνζίεπζεο Π.Γ/ηνο, ηγ) 

έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ. 14316/ …. πξνο Γ. Σζαξνχρα, πξνο ελεκέξσζε ηνπ, 

ηδ) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 11.11.1998 πξνο ην Γ, γηα απφθαζή ηνπ (δελ έρσ ζηνη-

ρεία) κε ζέκα «Πεξί ηξνπ/ζεο ηνπ Ρ ζηα ΟΣ 337,333,342», γηα ιήςε απφθα-

ζεο επί γλψκεο Γ. Σζαξνχρα. 

Γ.-   ΓΗΟΗΚΖΖ Αιέθνπ Αινχθνπ. 

α) απφθαζε Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 14.5.1999, «απνθαζίδνπλ θαη 

εηζεγνχληαη ζην Γ. Σξνπ/ζε ηεο πνιενδ.κει. ηκήκαηνο ηεο πνιενδ.ελφηεηαο 3 

…ΦΔΚ 366Γ/1.6.1998 ζηα ΟΣ 337,333,342,344 ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη Υψξνη 

πξαζίλνπ, παηδηθφο ζηαζκφο θαη πνιηηη(ζηη)θφ θαη αζιεη. θέληξν, Οινθιεξσκέ-



λε πνιενδ. ιχζε ζηα ελ ιφγσ ΟΣ θαη φρη απνζπαζκαηηθή ιχζε κίαο ηδηνθηε-

ζίαο». Χο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.173/24.5.1999 απφθαζε ηνπ Γ. Απνζχξζεθε 

απφ ηε δηνίθεζε, β) έγγξαθν ηεο Ννκ.Απη.Αζ. κε αξ.πξ.28600/671/22.12.1999 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 22752/23.12.1999 κε ζέκα «Πξάμε εθαξκνγήο ηεο 

Πνιενδ.Μει. ηκήκαηνο Πνιενδ.Δλνη.3, πεξηνρή Ακπειάθηα (ΟΣ 333,337,342, 

344)», κε δηαβίβαζε ηεο Πξάμεο Δθαξκνγήο, γ) έγγξαθν αληηδεκάξρνπ Σ.Τ. Γ. 

Σζηηζάλε κε αξ.πξ. 3170/8.2.2000 πξνο ηε Ν.Α.Αζ. κε ζέκα Πξάμε Δθαξκνγήο 

κε αίηεκα ηε γλσζηνπνίεζε φισλ ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ, δ) απφθαζε Ν.Α. 

Αζ-Πεηξ. κε αξ.πξ. 7408/76/4.4.2000, κε ζέκα «Κπξψλεηαη ε Πξ.Δθαξκ.. . . ζηα 

ΟΣ 333,337,342,344 (Πνι.Δλνη.3)…», ε) πξφζθιεζε ηεο Ν.Α.Αζ-Πεηξ. κε αξ. 

πξ. 15573/163/4.4.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 7311/11.4.2000, κε ζέκα «Πξ. 

Δθαξκ. … ζηα ΟΣ …», θαη ελδηαθεξφκελνπο λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα αζθή-

ζνπλ (εάλ ζέινπλ) πξνζθπγέο, ζη) απφθαζε 72/24.4.2000 ηεο Γεκαξρ.Δπηηξ. 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ηνπ Γήκνπ 

θαηά ηεο 7408/76/4.4.00 απφθαζεο ηνπ βνεζνχ Ννκάξρε Αζελψλ», κε απφθα-

ζε: Σελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη απηήο, θαη ηνπνγξαθηθφ ησλ ΟΣ, δ) πξνζθπ- 

γή ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 9165/9.5.2000, πξνο ην Γ.Γ. Πεξηθ.Αηηηθήο, θαηά ηεο 

7408/76/2000 θιπ, ε) «Γεκαξρ.Δπηηξ. 31.7.2000 Δθηαθην ζέκα, εηζήγεζε γηα 

ππνβνιή πξνζθπγήο πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ θαηά ηεο 27076/11.7.2000 απφθ. 

ηνπ Γ.Γ.Πεξηθ.Αηη., κε ηελ νπνία ΓΔΝ ΔΞΔΣΑΣΖΚΔ σο Δ Κ Π Ρ Ο Θ Δ  Μ Ζ 

ε πξνζθπγή ηνπ Γήκνπ θαηά ηεο 7408/76/4.4.2000 θιπ, ζ) απφθαζε 133/31.7. 

2000 ηεο Γεκαξρ.Δπ. κε ζέκα «Δγθξηζε γηα ηελ ππνβνιή …θιπ» σο άλσ, η) 

έγγξαθν ηεο 16.11.2000 ηνπ Η. Πξνπζαλίδε, πξνο ην Γήκαξρν, ρσξίο αξ.πξ., 

σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.201/27.11.2000 ηεο Γεκ.Δπ., κε ζέκα «Δγθξηζε απφ 

ηε Γ.Δ. ηεο άζθεζεο αηηήζεσο αθπξψζεσο ζην ηΔ» δηφηη ε πξνζθπγή καο 

απνξξίθζεθε απφ ηνλ  Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε παξέιεπζε πξνζεζκίαο 60 εκεξψλ,  

ηα) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ 201/2000, κε ππελζχκηζε φηη θαηά ηε ιήςε 

ηεο 133/00, σο έθηαθην ζέκα (= πνπ δελ είρακε δπλαηφηεηα ειέγρνπ), «… ν 

Πξφεδξνο εηζεγήζεθε φηη ε 7408/76/00 ΓΔ ΜΑ ΔΠΗΓΟΘΖΚΔ ΝΟΜΗΜΑ θαη φηη 

απηή ΑΝΑΕΖΣΖΘΖΚΔ απφ ηελ Τπεξεζία καο», φηη «ν Τπ. ΠΔΥΧΓΔ άθηζε λα 



παξέιζεη ε πξνζεζκία … πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη, κε άιια ιφγηα ΝΑ ΜΖ 

ΔΚΘΔΔΗ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ … αθνχ απφ ηελ ίδηα ηελ πξνζθπγή πξνθχ-

πηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ νδεγνχλ ζηελ απφξξηςή ηεο, δεδνκέλνπ 

φηη ΠΑΡΑΓΔΥΟΜΑΣΔ «3. Με ην κε αξ. …έγγξαθν … Με ην ίδην έγγξαθν ΠΟΤ 

ΜΑ ΔΠΗΓΟΘΖΚΔ, Κ Ο Η Ν Ο Π Ο Η Ζ Θ Ζ Κ Δ θαη ε 7408/76/00 ΑΠΟΦΑΖ 

ηνπ βνεζνχ Ννκ.Αζ…Αθνχ εκείο ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΜΔ φηη …καο θνηλνπνηήζεθε 

ε απφθαζε 7408, ηη λα απνθαζίζεη ν Τπνπξγφο;; ηη ΓΔ καο θνηλνπνηήζεθε;», 

φηη «Ο Γ.Γ. Πεξηθ. λφκηκα θαη νξζά … απέξξηςε ηελ πξνζθπγή καο, δηφηη ΚΑΗ ζε 

απηήλ ΑΤΣΟΛΔΞΔΗ επαλαιακβάλνληαη ηα πην πάλσ … νη δε ελδηαθεξφκελνη … 

Ζιηάδεο-Λίβα θιπ, αγξππλνχληεο … εκπξφζεζκα άζθεζαλ ΠΑΡΔΜΒΑΖ κε 

ηελ νπνία πηζαλνινγψ φηη επεζήκαηλαλ φια ηα πην πάλσ …», «Πάλησο είλαη 

απνξίαο άμην, γηαηί: 1) Δλψ ε απφθαζε 72/24.4.00 ειήθζε πνιχ έγθαηξα … 2) 

Δλψ ε πξνζθπγή είρε ζπληαρζεί απφ ηελ 9.5.2000 εκέξα Σξίηε, θαη είρε ιάβεη 

αξ. πξ. 9165 ηεο ίδηαο εκέξαο, ΓΔΝ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ηηο ΓΤΟ επφκελεο εξγάζη-

κεο εκέξεο Σεηάξηε θαη Πέκπηε, ΑΛΛΑ ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ηελ Παξαζθεπή 12.5.00 

ΔΝΧ είρε ΔΚΠΝΔΤΔΗ ε πξνζεζκία», φηη «Γελ ζα απαξηζκήζσ ηηο ΓΤΜΔΝΔ-

ΣΑΣΔ ζπλέπεηεο πνπ ΔΥΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΑ, θαη ηηο ΔΠΧΦΔΛΔΗ ΤΝΔ-

ΠΔΗΔ θαη ΡΤΘΜΗΔΗ πνπ ΔΥΔΗ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ, ε 

ΣΔΛΔΗΓΗΚΗΑ ηεο θχξσζεο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ε ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΑΝΑΣΡΟ-

ΠΖ ησλ ΡΤΘΜΗΔΧΝ ηεο…(φηη) .. δελ πξνζκεηξήζεθε νξζά, αιιά Δ ΜΗΚΡΟ-

ΣΔΡΟ ΠΟΟΣΟ γηα ηνπο ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ε ΟΦΔΗΛΟΜΔΝΖ απφ 

ΑΤΣΟΤ ΔΗΦΟΡΑ Δ ΓΖ, θαη ΑΝΣΗΘΔΣΑ θαινχκαζηε ΔΜΔΗ Χ ΓΖΜΟ ΝΑ 

ΑΠΟΕΖΜΗΧΟΤΜΔ εθηάζεηο γηα ζρεκαηηζκφ θνηλ.ρψξνπ… Οη  πνιηηηθέο επζχ-

λεο φκσο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηνίθεζή ζαο θ.δήκαξρε. Πνιχ πεξηζζφηε-

ξν πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ΥΑΝΟΝΣΑΝ ΟΗ ΠΡΟΘΔΜΗΔ, ε δηνίθεζή ζαο 

ΥΧΡΗ …απφθαζε Γ … δηελεξγνχζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο  Μ Τ  ΣΗ Κ Δ  δηα-

πξαγκαηεχζεηο γηα ΑΓΟΡΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ .. γηα ηηο νπνίεο ΠΟΣΔ ΓΔΝ καο ελεκε-

ξψζαηε ζπγθεθξηκέλα. Τπνρξεσζήθαηε λα παξαδερηείηε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

αλαθνηλψζαηε (=ν αληηδήκαξρνο) πξηλ 2-3 κήλεο φηη δηεθφπεζαλ κε πξσηνβνπ-

ιία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηεο άιιεο πιεπξάο, ΑΛΛΑ πξνρηέο ζηε Γ.. ηνπ ζπι-

ιφγνπ ησλ Ακπειαθίσλ, ΔΗ θ. δήκαξρε, δειψζαηε θαη πάιη φηη ζπλερίδνληαη 



… Γελ αληηιακβάλεζηε φηη ΓΔΝ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε θαηάζηαζε απηή, πνπ 

ζαο εθζέηεη. Αιιά ζε ηειεπηαία αλάιπζε καο εθζέηεη φινπο θαη σο Γήκν;;».  

  Γ.- ΓΗΟΗΚΖΖ Κψζηα Μαληδνπξάλε 

α) εηζήγεζε ηεο 20.3.2006 ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ.116/ 22.3. 

2006 απφθαζή ηνπ (ζην θείκελν ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη), κε ζέκα «πδ.θαη 

ιήςε απφθαζεο επί ηνπ κε αξ.πξ. 1304/11.1.2006 εγγξάθνπ ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδ.ρεδ. ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αλαθνξηθά κε ηελ άξζε απαι/ζεο ζηα ΟΣ 342 θαη 

344 …ηδηνθηεζίαο Ληβά-Ζιηάδε, β) απφθαζε Γ κε αξ.116/22.3.06 κε ην πην 

πάλσ ζέκα, κε απφθαζε «Δγθξίλεη ηελ άξζε ηεο απαι/ζεο…ζην ΟΣ 342 

…Δγθξίλεη ηελ επαλεπηβνιή ηεο απαι/ζεο ηεο ελαπνκείλαζαο έθηαζεο …» κε 

ΤΠΔΡ 11, ΚΑΣΑ 4 (Αξ.Θσκ, Αζ. Οξθαλφο, Μ.Υαηδάθε, Αλ Κνλδχιεο), ΛΔΤΚΑ 

2 (Ησ.Πέηζαο, Γ.Σζηηζάλεο), γ) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηη. κε αξ.πξ. 25875/ 

3.5.2005 πξνο ηελ Δπηηξ.αξ.7 λ. 2839/00 θαη θνηλνπ. Γήκν κε αξ.πξ. 11503/ 

9.5.2006 κε ζέκα «Παξαπνκπή ηεο 116/2006 απφθαζεο ηνπ Γ Αιίκνπ» δηφηη 

δελ ειήθζε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, δηφηη απφ 

25 ςήθηζαλ ππέξ 11, δ) πξνζχκθσλν κε αξ. 44523/20.6.2006 κεηαμχ Ληβά-

Ζιηάδε-Μεξγειίδε (κε ην Γήκν, δελ έρεη θσηνηππεζεί ε ζειίδα 2),κε ηίηιν 

«Πξνζχκ. ζπκβηβαζκνχ θαη πσιήζεσο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ αληί επξψ 503.924 

εθφζνλ γίλεη ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη θαηαξγεζεί πξνβιεπφ-

κελνο θνηλφρξεζηνο ρψξνο», ε) απφθαζε 204/17.5.06 κε ζέκα «Δπαλεπηβνιή 

απαιινηξίσζεο ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Ληβά-Ζι-Μεξγ.»ζην ΟΣ 344», θαη, 

δηαβηβαζηηθφ, ζη) απφθαζε Γ 204Α/17.5.2006 κε ζέκα «Αξζε απαιινηξίσζεο 

ηεο θεξφκελεο ηδηνθηεζίαο Ληβά-Ζι-Μεξγ. ζην ΟΣ 342» κε Τπφκλεκα Μάξηηνο 

2006, θαη ζεκείσζε «πλνδεχεη ηηο κε αξ. 204/06 θαη 204Α/06 απνθάζεηο ηνπ 

Γ.., δ) έγγξαθν ηνπ Ννκηθνχ ζπκβνχινπ πξνο ην Γήκαξρν, ρ.ρ., ζρεηηθφ κε ην 

ζέκα, ε) Δηζήγεζε Γξαθ. Γεκ. ηεο 8.9.2006 πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ.352/2006 

απφθαζε, κε ηίηιν «Έγθξηζε αγνξάο ηεο ζπληδηνθηεζίαο Ληβά-Ζιηάδε-Μεξγειί-

δε θιπ ζην ΟΣ 344», θαη, ζ) απφθαζε Γ 352/13.9.06 κε ίδην ζέκα, θαη, 

δηαβηβαζηηθφ ηεο, η) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. 55039/2.10.2006 πξνο ηελ 

Δπηηξνπή άξ.7 λ.2839/2000 θαη θνηλνπνίεζε Γήκν κε αξ.πξ. 25742/ 9.10.2006 



κε ζέκα «Παξαπνκπή ηεο 352/06 απφθαζεο ηνπ Γ Αιίκνπ» δηφηη δελ ειήθζε 

κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γ, ηα) εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ ηεο 

26.10. 06 πξνο ην Γ κε ζέκα «Δπαλαζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ έγθξηζε 

αγνξάο ηκήκαηνο ζπληδηνθηεηψλ Ληβά-Ζι-Μεξγ. ζην ΟΣ 344», ηβ) επαλαθνξά 

εηζήγεζεο ηεο 8.9.2006 γηα ηε κε αξ. 406/6.11.2006 απφθαζε Γ, ΤΠΔΡ 16, 

ΚΑΣΑ 2 (Αξ. Θσκ. θαη Ησ. Πέηζαο). Άξα ΓΔΝ εγθξίζεθε, ρξεηαδφηαλ 17 ςήθνπο, 

ηγ) αίηεζε Ζιία Ζιηάδε πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 30591/30.11.2006 κε ζέκα 

«Αγνξά νηθνπέδνπ ζην ΟΣ 344 απφ ην Γήκν». 

 

Ο.Σ.  337 - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΔ Αζεκνκχηε θιπ 

ΓΗΟΗΚΖΖ Αιέθνπ Αινχθνπ  

α) εηζήγεζε ηεο 2.6.2001 ηνπ Γ.Σζηηζάλε ζην Γ, κε ζέκα «Αλαγθ. απαι. 

αθηλήηνπ ζην ΟΣ 337 . . .», α1) πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε ηεο 14.6.2001 πξνο 

ηα κέιε ηεο Πνιενδ. Δπηηξ.κε ζέκα α1) «Σξνπ. ζρεδίνπ πφιεο ηνπ ΟΣ 337 πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ηνπο δξφκνπο Υεηκάξξαο, Φηιήκνλνο θαη Λεπθσζίαο κε ην ρα-

ξαθηεξηζκφ απηνχ σο ρψξνπ γηα ηελ αλέγεξζε Κέληξνπ Γεκηνπξγ. Απαζρνι. 

Παηδηψλ (ΚΓΑΠ), α2) «Αλαγθαζηηθή απαι/ζε αθηλήηνπ ΑΒΓΓ ζην ΟΣ 337 γηα 

ηελ αλέγεξζε ΚΓΑΠ, α3) Αλαζηνιή έθδνζεο νηθ. αδεηψλ ζην Ο.Σ. 337,  β) 

«ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα» αληηδεκάξρνπ Γ. Σζηηζάλε ηεο 14.6.2001 πξνο ηελ 

Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή γηα ηα άλσ Ο.Σ., κε παξαδνρή φηη ε πην πάλσ 

«πξνζθπγή ήηαλ εθπξφζεζκε (γηα 1 εκέξα!) …» θη φηη «κε ηε κε αξ.πξ. 13152/ 

11.6.2001 εμψδηθε πξφζθιεζε ν… ηδηνθηήηεο .. ζην ΟΣ 337 .. δεηά ρνξήγεζε 

βεβαίσζεο πςνκέηξνπ πξνθεηκέλνπ λα .. εθδψζεη νηθνδνκηθή άδεηα».  

ρφιηα: Ζ αίηεζε γηα πςφκεηξν ΔΗΥΔ ΤΠΟΒΛΖΘΔΗ ΣΡΔΗ ΖΜΔΡΔ πξηλ 

απφ ηελ πξφζθιεζε θαη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ !! γηα ην 

ΚΓΑΠ. Οη πην πάλσ εηζεγήζεηο ηνλ ΓΤΚΟΛΔΤΑΝ θαη ΚΑΘΤΣΔΡΟΤΑΝ !. 

γ) εηζεγήζεηο ηνπ αληηδεκάξρνπ Γ.Σζηηζάλε πξνο ην Γ γηα ηηο κε αξ. 1) 241/ 

11.6.01, κεη αλαβνιή 261/11.7.01 κε ζέκα ην πην πάλσ ππφ «α1»= «Σξνπ. 



ζρεδίνπ πφιεο … ΟΣ 337…Υεηκ-Φηιεκ-Λεπθσζίαο .. κε ην ραξαθηεξηζκφ απηνχ 

σο ρψξνπ γηα ηελ αλέγεξζε ΚΓΑΠ», 2) 242/11.6.01, κεη αλαβνιή 262/11.7.01, 

κε ζέκα ην πην πάλσ ππφ «α2» «Αλαγθ. απαι/ζε ηνπ αθηλήηνπ ζην ΟΣ 337 …»,  

3) 263/11.7.2001  κε ζέκα ην πην πάλσ ππφ «α3» «Αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδ. 

αδεηψλ», δ) απφθαζε Γ κε αξ.262/11.7.2001 κε ην πην πάλσ ζέκα, κε ΤΠΔΡ 

12, ΛΔΤΚΑ 6 (Ληαθφπνπινο-Μαληδνπξάλεο-Σζακπαξιήο-Ννκηθφο-Θσκνπ- 

ηεθαλάθεο». ηελ απφθαζε (θαη ζε φιεο) αλαγξάθεηαη: «Οη δ.ζ. Αξ.Θσκ. θαη 

Υξ.ηεθ. έδσζαλ ιεπθή ςήθν δειψλνληαο φηη αξλνχκαζηε λα δψζνπκε ζεηηθή 

ςήθν ζην ζέκα δηφηη ΓΔΝ ππάξρεη ΝΟΜΗΜΖ ΒΑΖ γηα ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ 

ΑΛΛΑ θαη δηφηη ε δηνίθεζε αξλείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην νηθφπεδν ηεο δσξεάο 

Μπελφγινπ πνπ είλαη ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ θαη ΓΔΝ ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ νηθνλνκηθά θαζφινπ 

ην Γήκν, αλ θαη έρνπκε ιάβεη απφθαζε γηα αμηνπνίεζή ηνπ (γηα παξεκθεξή 

ζθνπφ) απφ ην επηέκβξην 2000, κεηά απφ αίηεζε ηεο πλεξγαζίαο. Δίλαη απηφ-

λφεην ην δειψζακε θαη ην δειψλνπκε πάιη φηη είκαζηε ππέξ ηεο απφθηεζεο 

φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ», 

ε) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηηο ηξείο πην πάλσ απνθάζεηο, κε εξσηήζεηο: 

«απφθαζε ηεο Πνι.Δπ. ηη ιέεη;», «Γηαηί ΓΔΝ ππάξρεη εηζήγεζε ηεο Σ.Τ., αιιά 

κφλν ηνπ αληηδεκάξρνπ;;», «Γηαηί δελ ππάξρεη εηζήγεζε ηνπ δηθεγφξνπ ζαο, γηα 

έλα ηφζν πνιχπινθν θαη ζνβαξφ ζέκα;;», «Ση έγηλε κε ηελ ΠΡΟΘΔΜΗΑ πνπ 

ράζαηε γηα πξνζθπγή θαη ηελ αίηεζε αθχξσζεο ζην ηΔ. Αζθήζεθε;;», «Σα 

ΚΓΑΠ ρξεκαηνδνηνχληαη κε ρξήκαηα ηεο Δπξ.Δλσζεο … Ση ζα γίλεη φηαλ ζηα-

καηήζεη ε ρξεκαηνδφηεζε;;», «Σν πξφγξακκα γηα ηα ΚΓΑΠ, ρνξεγεί ρξήκαηα 

γηα ΑΓΟΡΑ/ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΖ γήο, σο θαη ΑΝΔΓΔΡΖ θηηξίνπ, ή ΜΟΝΟ γηα ηε 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ησλ ΚΓΑΠ;; (Ζ εξώηεζε ήηαλ ξεηνξηθή, δηόηη ρξεκαηνδνηνύζε 

ΜΟΝΟ γηα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΈΞΟΓΑ ηνπο), «ε πνηφλ αλήθεη ηδηνθηεζηαθά ε έθηα-

ζε ησλ 1.430 η.κ.;;» (ρεηξόγξαθα, ζην πεξηζώξην, έρσ ζεκεηώζεη ην όλνκα πνπ 

κνπ απαληήζεθε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξώηεζεο = Αζεκνκύηεο),  

ζη) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.25350/ 9752/21.11.2001, πξνο ην Γήκν 

κε αξ.πξ. 26000/10.10.2001 κε ζέκα «Αλαζηνιέο έθδνζεο νηθνδ. αδεηψλ ζηα 

ΟΣ 152 θαη 337 Γήκνπ Αιίκνπ θαη άξζεηο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο», κε 



απάληεζε ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΖ, δηφηη «…ΓΔΝ ΤΜΦΧΝΟΤΜΔ γηα επηβνιή 

αλαζηνιήο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ ηξνπ/ζε ζρεδίνπ 1) ζην ΟΣ 337 γηα ηε 

δεκηνπξγία ΚΓΑΠ, 2) ζην ΟΣ 152 γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ απφ νηθνδνκήζηκν ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν… θαζφζνλ ΖΓΖ εθθξεκνχλ ζηε Γ/λζή καο νη παξαθάησ 

άξζεηο αλαγθαζη. απαι/ζεο γηα ηηο νπνίεο ν Γήκνο ΓΔΝ ΔΥΔΗ ΑΝΣΑΠΟ-

ΚΡΗΘΔΗ σο πξνο ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο  δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ 

Κ.Υ. έρνπλ επηβιεζεί κε ΠΑΛΑΗΑ εγθεθξηκέλα Ρ.. θαη ΔΗΝΑΗ ΑΜΔΖ ΑΝΑΓΚΖ 

λα εθαξκνζηεί θαη αξρήλ ην ΗΥΤΟΝ ζρέδην θαη νη πξνβιεπφκελνη απφ απηφ 

Κ.Υ., θαη  ΜΔΣΔΠΔΗΣΑ ΝΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΘΟΤΝ ΝΔΟΗ. εκεηψλεηαη επηπιένλ φηη 

. . . «ε επηβνιή αλαζηνιήο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζε πεξηνρέο ΔΝΣΟ ζρεδίνπ 

ΓΔΝ έρεη εθαξκνγή ζε ηζρχνπζεο νηθνδνκηθέο άδεηεο… Παξαθάησ ζαο αλαθέ-

ξνπκε ηηο αηηήζεηο ηδησηψλ γηα ΑΡΔΗ αλαγθ. απαι/ζεο ζε εγθεθξηκέλνπο Κ.Υ. 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ…» (αθνινπζνχλ δέθα θαηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ). 

 ρφιηα: Σν ΤΠΔΥΧΓΔ νπζηαζηηθά απνξξίπηεη δηφηη «δελ ππάξρεη λφκηκε 

βάζε γηα επαλαραξαθηεξηζκφ» φπσο είρακε δειψζεη νη Υξ.η.-Αξ.Θσκ. ζηελ 

262/2001. Παξά ηελ απφξξηςε απφ 21.11.2001 θαη ηηο άιιεο ΑΡΝΖΣΗΚΔ  επη-

ζεκάλζεηο, ε δηνίθεζε σο ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηεο 31.12.2002, ΣΗΠΟΣΑ ΓΔΝ 

έπξαμε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ζζειεκέλα ή αζέιεηα, κε ηελ 

απξαμία ηεο,  θξαηνχζε «νκήξνπο» ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Πνπ αγσληνχζαλ. 

ρφιηα: Γηα ηηο θαηαγγειίεο Αζεκνκχηε-Φξαγθηαδάθε, βι. ακέζσο πην θάησ. 

   Ο.Σ.  337  -  ΓΗΟΗΚΖΖ Κψζηα  Μαληδνπξάλε  

δ) αίηεζε ηεο 14.3.2003 ηεο Διέλεο Αζεκνκχηε, πξνο ηελ Πνιενδ.Δπηηξ., κε 

αξ.πξ. 6338/ 14.3.2003, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί φηη «.. είκαη ηδηνθηήηξηα νηθν-

πέδνπ…ζην ΟΣ 337 ..Φηιήκ-Υεηκ-Λεπθσζίαο…1.429,87 η.κ. …Μεηά ηνλ απνρα-

ξαθηεξηζκφ ηνπ απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ…ΦΔΚ 366Γ … κε ηε 11934/ 25.5.2001 αίηε-

ζή κνπ πξνο ηε Σ.Τ. δήηεζα λα ιάβσ πςφκεηξν …(γηα αλέγεξζε) πνιπθαηνη-

θίαο . . . επί δχν νιφθιεξνπο κήλεο … ε ηφηε Γεκνηηθή Αξρή θσιπζηεξγνχζε … 

ηελ παξνρή πςνκέηξνπ …ε Πνιενδνκία κνπ εμέδσζε ηε … 0768/25.7.2001 



άδεηα αλεγέξζεσο δχν λέσλ ηξηψξνθσλ νηθνδνκψλ… ακέζσο άξρηζα λφκηκα 

ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο … κεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο … ε ηφηε Γεκνηηθή αξρή 

… κνπ γλσζηνπνηνχζε γηα πξψηε θνξά ηελ ππ αξ.262/2001 απφθαζε ηνπ Γ 

κε ηελ νπνία απνθάζηζε ηελ απαιινηξίσζε ηνπ νηθνπέδνπ κνπ γηα ηελ 

αλέγεξζε ΚΓΑΠ. . .(παξά) .. ηελ απφξξηςε αλάινγσλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ ζαο γηα θνηλσθειή επαλαραξαθηεξηζκφ απηψλ… επεηδή έρνπλ 

απνπεξαησζεί ηα ..δχν θηίξηα ησλ πνιπθαηνηθηψλ … αδπλαηψ φκσο λα 

πνπιήζσ … παξαθαιψ λα πξνβείηε ζηνλ απνραξαθηεξηζκφ ηνπ παξαπάλσ 

νηθνπέδνπ…»,  

ε) έγγξαθν ηεο 24.6.2003, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Πνιενδ. Δπηη. Μ. θνξηζή 

κε αξ.πξ. 15167 / 2.7.2003, πξνο ην δήκαξρν Κ. Μαληδ., κε ην νπνίν δειψλεη: 

«Δλ φςεη ηεο ζπδήηεζεο … ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Πνιεδ.Δπ. .. ηελ 25.6.2003, γηα 

ηελ άξζε ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο ηνπ αθηλήηνπ ζην Ο.Σ. 337 …. ζα 

ήζεια λα δηεξεπλήζεηε ην εμήο ζπκβάλ: ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Π.Δ. ηελ 

10.2.03 ζηελ νπνία παξεπξίζθνλην νη Αλαγλσζηφπνπινο Αζαλάζηνο, Αλαγλψ-

ζηνπ Νηθφιανο, Αλαζηαζφπνπινο Ησάλλεο, Γηαλλνπνχινπ Νέιιε, Ληβαλφο Γε-

κήηξηνο, Μπειηάο Ησάλλεο, Πξέληδαο Δπζηάζηνο, εξξάνο Κσλ/λνο, θνξηζήο 

Μάξηνο, Σξηαληαθχιινπ Παχινο, ν πξφεδξνο ηνπ Γ Ησζήθ Κσλζηαληηλίδεο θαη 

εζείο, ελψπηφλ καο, ν θ. Φξαγθηνπδάθεο Νηθφιανο ….(δηεχζπλζε, ηειέθσλν) .. 

θαη ν θ. Αζεκνκχηεο Ζιίαο …(δηεχζπλζε, ηειέθσλν)… καο ΚΑΣΖΓΓΔΗΛΑΝ φηη 

ΔΚΒΗΑΣΖΚΑΝ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκεκ.Μει. θη Δξγσλ … θ. Παλαγηψηε 

Βαλδψξν. Ο εθβηαζκφο φπσο καο θαηαγγέιζεθε αθνξνχζε ηελ θαηαβνιή ζηνλ 

θ. Βαλδψξν Παλ. απφ ηνπο θ.Αζεκνκχηε θαη Φξαγθηνπδάθε, αξρηθά ηνπ πνζνχ 

ησλ 17 εθαη. δξρ., θαη κεηά απφ ζπλάληεζε ηνπο ζην αλαςπθηήξην ΟΣΡΗΑ ην 

πνζφ νξίζζεθε ζηα 7,5 εθαη. δξρ, ψζηε ε ηφηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα ΜΖ εηζα-

γάγεη ζην Γ Αιίκνπ γηα ςήθηζε ην ζέκα «ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξ/ζεο ηνπ 

αθηλήηνπ ζην ΟΣ 337 . . . . ηαλ απηά καο θαηαγγέιζεθαλ, επεζήκαλα ζηνπο θ. 

Φξαγθηνπδάθε θαη Αζεκνκχηε ηηο ΠΟΗΝΗΚΔ ΔΤΘΤΝΔ πνπ αλαιακβάλνπλ 

εθφζνλ νη ηζρπξηζκνί ηνπο απνδεηρζνχλ ςεπδείο. Απηνί φκσο ΔΠΔΜΔΗΝΑΝ 

ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο γηα εθβηαζκφ απφ ηνλ θ. Βαλδψξν Παλ., αηηνχκελνη 



πηεζηηθά ε πνιενδ. επηηξνπή λα αλαθαιέζεη γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο θαη επλν-

κίαο ηελ απφθαζε 262/2001.  . . Ζ δηεξεχλεζε ηεο θαηαγγειίαο θξίλεηαη αλα-

γθαία, δηφηη απφ ηνλ εμνλπρηζηηθφ έιεγρν έιεγρν ησλ εγγξάθσλ πνπ έιαβα 

πξνθχπηεη κηα ηζηνξία ΜΔ ΠΟΛΤ ΜΤΣΖΡΗΟ, θαη ΤΠΟΦΗΔ γηα ΓΗΑΠΛΟΚΖ 

ηεο εξγνιάβνπ Αζεκνκχηε Δι., κε ηελ Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, θαη ηεο Πνιενδν-

κίαο Αξγπξνχπνιεο…. ν πξφεδξνο Μάξηνο θνξηζήο», ε.1) έγγξαθν Γήκνπ 

(ηνπ αληηδεκάξρνπ) κε αξ.πξ. 15315/ 3.7.2003 πξνο ην Γήκαξρν γηα δηεμαγσγή 

ΔΓΔ=έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ηνπ δεηήκαηνο, ζ) έγγξαθν Γεκάξρνπ κε 

αξ.πξ. 16495/17.7.2003 πξνο ηελ Αλδξνκάρε Μνχζηα, Γηεπζχληξηα Σερλ. Τπ., 

κε ην νπνίν: «.. κεηά ην κε αξ.15167/2.7.2003 έγγξαθν ηνπ δ.ζ. θαη Πξνέδξνπ 

…Μ. θνξηζή θαη ην κε αξ. 15315/3.7.03 φκνην ηνπ αληηδεκάξρνπ …Ν. Σζα-

κπαξιή, παξαθαιψ φπσο ΓΗΔΝΔΡΓΖΔΣΔ ΔΝΟΡΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

(ΔΓΔ) ζχκθσλα …. πξνο δηεξεχλεζε-εμαθξίβσζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηά 

θαηαγγειηψλ, γηα δηάπξαμε ή κε πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ απφ ππάιιειν ηεο 

Γ/λζήο ζαο, πάλσ ζε ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ηεο Τπεξεζίαο ζαο, θαη παξαθαιψ 

φπσο κνπ ππνβάιιεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ ηε ζρεηηθή έθζεζε», 

η) έγγξαθν ηνπ Παλαγηψηε Βαλδψξνπ, Πξντζηακέλνπ Σκεκ.Δθαξκνγψλ 

πληεξήζεσλ, ρσξίο εκ/λία θαη ρσξίο αξ.πξ., (απφ αλαθνξά ηνπ πξνθχπηεη 1-2 

εκέξεο ΠΡΗΝ απφ ηηο 3.11.2003), πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, κε ην νπνίν: 

«Παξαθαιψ φπσο πξν ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ 

ηεο 3.11.2003 αλαγλψζεηε ηε παξνχζα εηο επήθννλ φισλ θαη λα δεηήζεηε απφ 

ηνπο θ. Γήκαξρν, Αληηδήκαξρν Σερλ.Τπ. θαη πξφεδξν Πνι.Δπηηξ., ΝΑ ΔΠΗΓΔΗ-

ΞΟΤΝ ζηα κέιε ηνπ Γ ηα ΣΟΗΥΔΗΑ βάζεη ησλ νπνίσλ ζπλέηαμαλ ηα εηο βάξνο 

κνπ έγγξαθά ηνπο, ηα νπνία ΔΠΗ ΜΖΝΔ δηνρεηεχνληαη, δηαδίδνληαη, δεκνζην-

πνηνχληαη επξέσο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζπληνπίηεο, πεξί ηεο δήζελ εκπιν-

θήο κνπ ζηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ηεο ηδηνθηεζίαο Δι. Αζεκνκχηε, 

επηβιεζείζεο – φπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο ππνζέζεηο – κε ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ηεο πξνεγνχκελεο δεκνηηθήο αξρήο πξν δηεηίαο θαη πιένλ, κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζην ΟΣ 337 παξά ηελ νδφ 

Υεηκάξξαο. Παξαθαιψ ηνπο .. θπξίνπο λα ην πξάμνπλ απηή ηε ζηηγκή … δηφηη 



ελψ ν θ.Γήκαξρνο έρεη αθήζεη αλαπάληεηεο ηηο απφ 22.7.2003 θαη 12.8.2003 

αηηήζεηο κνπ, ζρεηηθέο κε ηηο ζπθνθαληηθέο δηαδφζεηο πεξί εγγξάθσλ θαηαγγε-

ιηψλ, καγλεηνθσλήζεσλ θιπ, ε πιεπξά ηνπ θ. Γεκάξρνπ… παζρίδεη παληνην-

ηξφπσο γηα ηε θνηλσληθή, ππεξεζηαθή θαη ςπρνινγηθή εμφλησζή κνπ, κε ηε 

κέζνδν ηεο απαμίσζεο θαη θαηαζπθνθάληεζήο κνπ, θαηά ηξφπν αλάιγεην θαη 

κηθξνπξεπή. Πξνθαιψ .. ηνλ αληηδήκαξρν ηεο Σ.Τ. λα ηνπνζεηεζεί επί ησλ εηο 

βάξνο κνπ δεκνζηεπκάησλ ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη λα αηηηνινγήζεη επζαξ-

ζψο ηα ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ ζε ηνπηθή εθεκεξίδα (ζεκ= δελ ηε γλσξίδσ), φπνπ 

ν ίδηνο θηγνπξάξεη σο αξράγγεινο ηεο θάζαξζεο, επηρεηξψληαο λα πξνζεηαη-

ξηζζεί ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ, απνκνλψλνληαο απαμησηηθά θαη πξνζβιε-

ηηθά ηνλ εθ ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο Σ.Τ. ηνλ νπνίν θάζε ρξεζηή δηνίθεζε ζα ηνλ 

επηβξάβεπε γηα ηελ πνιπεηή αθαηαπφλεηε θαη πνιπζήκαληε απφδνζή ηνπ. . . 

Πξνζπαζψ λα ζηαζψ φξζηνο, αληηκέησπνο κε ηελ αλαιγεζία θαη αιαδνλεία ηεο 

εμνπζίαο θαη λα ξίμσ – κε ηε βνήζεηα ησλ λνκίκσλ κεραληζκψλ – ην ηείρνο 

απηήο ηεο ραιθεπκέλεο αζιηφηεηαο θαη ην παξαπέηαζκα ζηα δξψκελα ζηελ 

Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ ππφζηαζε κηαο πνιπεηνχο επδφθηκεο ππεξεζηαθήο, 

επαγγεικαηηθήο …. δηαδξνκήο …..». 

ρφιηα 1: Άιια ζρεηηθά γηα ην ζέκα, κπνξεί θάπνηνο λα βξεί, ζηνλ νηθείν 

θάθειν, ζην θεθάιαην γηα θαθέινπο «ειάζζνλνο ελδηαθέξνληνο». 

ρφιηα: Γλσξίδσ φηη ΓΔΝ ππήξμε απνηέιεζκα απφ ηελ ΔΓΔ, δηφηη ΓΔΝ 

πξνζήιζαλ,σο ειέρζε,γηα θαηαζέζεηο,νη ειεγρφκελνη κε εθείλε. Έηζη ν θάθεινο 

ηεο ΔΓΔ, δηαβηβάζηεθε ζηνλ Δηζαγγειέα. ζνλ αθνξά ην πνηληθφ, πξσηφδηθα 

θαηαδηθάζηεθαλ νη ηξεηο αιιεινκελπζέληεο, θαηαγγέιινληεο/ θαηαγγειιφκελνο 

(απφθ.43476/07, βι. θαη άγλσζηε εθεκεξίδα κε ηίηιν «Καηαδηθάζηεθαλ γηα ..»). 

Σνλ Ηαλνπάξην 2008, γξάθηεθε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα (βι. ΒΖΜΑ ηνπ αξσλη-

θνχ), φηη ην Σξηκ.Δθεη.Αζ. ΑΘΧΧΔ ηνλ Παλ. Βαλδψξν θαη θαηαδίθαζε ηνπο πην 

πάλσ  θαηαγγείιαληεο Αζεκνκχηε-Φξαγθηαδάθε γηα ςεπδνξθία. Γλσξίδσ φηη απ 

ηνλ Π.Βαλδψξν είρε κελπζεί (άπαμ ή θαη επαλάιεςε;;) θαη ν Κ. Μαληδ., αιιά 

ειέρζε φηη αζσψζεθε. Παξακέλσ ζηαζεξά θαηά ησλ «θαηαγγειηψλ» θαη είκαη 

θαηά ησλ αιεζηλψλ θαηαγγειηψλ ρσξίο αδηάζεηζηα/αηξάληαρηα ζηνηρεία. Αθνχ 



θαηαγξάθσ ην αξρείν ησλ θαθέισλ κνπ, πξέπεη λα ηα θαηαζέζσ. Γπζηπρψο 

απνηεινχλ θαη απηά, πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ γίγλεζζαη/ηεο ηζηνξίαο ηνπ Γήκνπ. 

ηα) αίηεζε ηεο πιεξεμ. δηθεγφξνπ ηεο Δι. Αζεκνκχηε, πξνο ην Γ, κε αξ. 

πξ. 16921/24.7.2003, κε αίηεκα ηελ αλάθιεζε ηεο 262/2001 απφθαζεο Γ, ηβ) 

αίηεζε 29.7.2003 ηεο δηθεγφξνπ Δι.Αζεκνκχηε, πξνο ην Γ κε αξ.πξ. 17108/ 

28.7.2003, κε ηελ νπνία αθνχ επηζεκάλεη φηη «ε 262/01 απφθαζή ζαο είλαη 

νηθνλνκηθφ θαη ΝΟΜΗΚΟ ΒΑΡΟ ζηελ πνιπθαηνηθία κνπ… ζην ΟΣ 337..», 

«εθθξάδσ εππεηζέζηαηε θαη ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 14.3.2003 αηηήζεψο κνπ ηελ 

χζηαηε παξάθιεζε καδί κε ηελ αίηεζή κνπ, λα εηζάγεηε ζην Γ ηεο 31.7.03 … 

ηελ αλάθιεζε ηεο 262/2001 … ψζηε λα απνθχγσ ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ηεο 

… αθπξψζεσο ηεο αξλήζεψο ζαο ζην ηΔ … δηφηη ζα θαζπζηεξήζσ.. πνιχ..», 

ηγ) απφθαζε ηεο Πνιενδ.Δπ. ηεο 7.7.2003, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.494/3.11. 

2003, θαη κεη αλαβνιή γηα ηε 526/24.11.2003, απφθαζε ηνπ Γ, κε ζέκα «Αξζε 

αλαγθ. απαι/ζεο .. ζην ΟΣ 337…θιπ», θαη αθνχ δηαπηζησζεί ε αλέγεξζε δχν 

ηξηνξφθσλ θηηξίσλ… απνθαίλεηαη «Έηζη εηζεγνχκαζηε φηη ε απφθ.262/01 είλαη 

αζχκθνξε γηα ην Γήκν, θαη ην θηίξην αθαηάιιειν»,  

ηδ) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ 526/03, κε εξσηήζεηο «Πνηα εκε-

ξνκελία πιεξψζεθε ε εηζθνξά ζε γή;;», «Γηαηί απφ 25.5.2001 κέρξη 25.7.2001 

δειαδή επί δχν κήλεο ν Γήκνο δελ έδηλε πςφκεηξν γηα άδεηα;; Πνηνο είρε αλαιά-

βεη ηελ επζχλε θαη είρε ΓΧΔΗ ΔΝΣΟΛΖ λα ΜΖ ρνξεγεζεί, παξά ηελ εμψδηθε 

πξφζθιεζε θαη δηακαξηπξία ηεο ελδηαθεξφκελεο (π.ρ. ν ηφηε δήκαξρνο, ν αληη-

δήκαξρνο, ν δηεπζπληήο ή ν πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.;;», «Γηα πνην ιφγν ή κε πνην 

ηξφπν ΠΔΗΣΖΚΔ ε ΚαΑζεκνκχηε λα ΜΖ ππνβάιεη ΔΝΣΑΖ θαηά ηεο 262/01 

ελψ απηήλ έβιαπηε ζπληξηπηηθά;;», «Ζ θαηαγγειία ηεο 10.2.2003 αθνξνχζε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν έλα πξφζσπν, απηφ ηνπ ππαιιήινπ, ή θαη πξφζσπα 

αηξεηψλ;; δηφηη δηαθνξεηηθά άθνπζα, δηαθνξεηηθά εθκπζηεξεχηεθαλ ΣΟΣΔ, θαη 

δηαθνξεηηθά ζπκνχληαη κέρξη ζήκεξα άιια κέιε ηεο Πνιενδ. Δπηηξ. πνπ ήηαλ 

παξφληα», «Ση άιιαμε κεηαμχ 18.11.1998 (νπφηε ε λενθιεγκέλε ηφηε δηνίθεζε 

Αινχθνπ) ςήθηζε ηελ αλαζηνιή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΦΔΚ ηεο 

ΔΝΣΑΞΖ (πνπ ζήκαηλε απνδνρή ηεο έληαμεο έηζη φπσο γηλφηαλ), θαη ηεο 11.7. 



2001 πνπ ςήθηζε ηελ 262/2001 απφθαζε;;» «Γηαηί ε δηνίθεζε Αινχθνπ, ΔΝΧ 

γηα ην νηθφπεδν δσξεάο Μπελφγινπ ζηελ Καιακαθίνπ-Νηθεθφξνπ Μαλδειαξά, 

868 η.κ. πνπ ιάβακε ηελ 281/11.9.2000 νκφθσλε απφθαζε, ΑΡΝΗΟΣΑΝ κε 

πείζκα λα ηελ πξνσζήζεη ζην Τπ. Τγείαο γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο;;» θιπ. 

Γ.2.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ρσξίο κήλα, πάλησο 

Ηνχιηνο 2001, Αθνχζακε ζην Γ (κε αλαθνξά ζε 261, 262, 263/01 απνθάζεηο), 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ζηνλ Αιηκν, Ννέκβ-Γεθέκβξηνο 1998, Με επζχλε Αξγπξίνπ-Αινχ-

θνπ Υάζεθαλ θνηλφρξεζηνη ρψξνη ζηα Ακπειάθηα. 

Ο.Σ. 333 ηδηνθηεζίαο νηθνγ. Ησ. Σαξαζηάδε – Γηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε: 

α) απφθαζε Γηνηθ.Πξ.Πεηξαηά κε αξ.2017/2004 κε αίηεζε Ησ.Σαξαζηάδε 

θιπ, κε ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην «αθπξψλεη ηε ζησπεξά άξλεζε . . . λα άξεη ηελ 

αλαθεξφκελε … ξπκνηνκηθή απαιινηξίσζε….», β) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 

πξ. 2569/7.2.2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4913/3.3.2005, κε ζέκα «Άξζε 

ξπκνηνκηθήο απαι/ζεο ζην ΟΣ 333 …», κε αίηεκα, κεηά ηελ 2017/04, «πξνθεη-

κέλνπ ε Τπεξεζία καο λα εμεηάζεη ην ζέκα ηεο άξζεο θαη ηξνπ/ζεο ζρεδίνπ ή 

επαλεπηβνιή ηεο ξπκ/θήο απαι/ζεο …. ν Γήκνο λα καο γλσξίζεη …ηε πξφζεζε 

θαη ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο…», γ) απφθαζε 264/05 Γηνηθ.Πξ.Αζ. κεηά απφ 

αίηεζε Αλ. Σαξαζηάδε, «αθπξψλεη ηελ παξάιεηςε ηνπ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, λα εθ-

δψζεη βεβαησηηθή πξάμε γηα ηελ επειζνχζα απηνδίθαηε άξζε ηεο απ/ζεο…», δ) 

έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ.10448/ 6.3.2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11430/ 

25.5.2005 κε ζέκα «Αξζε ξπκ/θήο απαι/ζεο ζην ΟΣ 333…», κε αίηεκα, κεηά 

264/2005 απφθαζε Γηνηθ.Πξ.Πεηξ. «.. λα καο γλσξίζεη … ηελ πξφζεζε .. θιπ, 

σο άλσ», κε ζπλεκκέλε ηελ αίηεζε ηνπ Αλέζηε Σαξαζηάδε ζην ΤΠΔΥΧΓΔ κε 

αξ.πξ. 10448/11.3.05, ε) ηνπνγξαθηθφ ηνπ ΟΣ 333 ρσξίο ππνγξαθή, ζη) 

«ηνπνγξαθ. δηάγξακκα ηδηνθηεζηψλ επξηζθνκέλσλ κεηαμχ ηεο Λ. Καιακαθίνπ-

Λεπθσζίαο-πεδνδξφκσλ» κε επηθάλεηεο νηθνπέδσλ θαη νηθνδνκήο, ηεο 18.5.05 

κε ππνγξαθή Νηθφιανο Π. Βαλδψξνο, ζε αληίγξαθν ηεο 11.7.06 απφ ην Κεληξ. 

πκβ.Υσξ.Οηθ. Πεξηβ., δ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ, ρσξίο εκ/λία, πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 330/13.6.2005 θαη κεη αλαβνιή 355/27.6.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα 



«πδ.θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα … 2569/7.2.2005 θαη 10448/ 6.3.2005 

έγγξαθα … γηα αίηεκα άξζεο απαι/ζεο ζην ΟΣ 333 ηνπ Γήκνπ», ε) απφζπα-

ζκα ΟΣ 333 εηο δηπινχλ, ζ) εηζήγεζε, ρσξίο εκ/λία, ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ.478/5.10.2005 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηα … 2569/7.2.05 θαη 10448/ 6.3.2005 έγγξαθα … γηα αίηεκα άξζεο 

απαι/ζεο ζην ΟΣ 333 ηνπ Γήκνπ», ζ) εηζήγεζε πξνο ΚΥΟΠ κε αξ. 120/ 

11.7.2006 κε ζέκα «Αξζε απαι/ζεο θαη ηξνπ/ζε Ρ.. γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ 

Κ.Υ. πξαζίλνπ ζην ΟΣ 333», θαη Γλσκνδφηεζε, η) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 

πξ.30686/17. 7.2006 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 19362/21.7.2006 κε ζέκα 

«Σξνπ/ζε ΟΣ 333 ζε ηδηνθηεζίεο Σαξαζηάδε..», ηα) έλζηαζε ρσξίο εκ/λία ησλ 

Σαξαζηάδε, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 22026/4.9.2006 κε ζέκα «Αξζε απαι/ζεο 

θαη ηξνπνπ. Ρ.. γηα ηνλ απνραξαθηεξηζκφ Κ.Υ. πξαζίλνπ ζην ΟΣ 333», κε 

ζπλνδεπηηθφ ζρεδ/κα, ηβ) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 37364/5.10.2006 πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 26440/13.10.2006, κε ζέκα «Σήξεζε δηαδηθαζίαο αλάξηεζεο 

θιπ,γηα κειέηε ηξνπ/ζεο ιφγσ άξζεο απαι/ζεο ηδηνθηεζηψλ Σαξαζηάδε ζην ΟΣ 

333…», ηγ) Αλαθνίλσζε ηεο 30.10.2006 ηνπ Γεκάξρνπ κεηά ηελ 120/2006 γλσ-

κνδφηεζε ηνπ ΚΥΟΠ, γηα ππνβνιή ελζηάζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ηδ) 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο 18.5.2005 ηνπ κερ/θνχ Νηθνιάνπ Π. Βαλδψξνπ, κε 

επηθάλεηεο νηθνπέδσλ θιπ, ζε αληίγξαθν ηεο 30.10.2006, ηε) έλζηαζε θαηά ηεο 

120/06 γλσκνδφηεζεο ΚΥΟΠ, ηνπ «Δμσξ. Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Ακπειαθίσλ 

Ζ ΠΡΟΟΓΟ», πξνο ην Γ κε αξ.πξ. 29861/3.11.2006, κε αίηεκα λα παξακεί-

λεη ν Κ.Υ., ηζη) έγγξαθν Γήκνπ, κε αξ. πξ. 28612/10.11.2006, πξνο ηνλ πην 

πάλσ χιινγν, κε ην ίδην ζέκα, κε δηαβίβαζε ηεο 120/06 θαη γλσζηνπνίεζε 

αλαθνίλσζεο, ηδ) έλζηαζε ηεο 4.11.2006 ησλ Σαξαζηάδε, πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 28808/13.11.2006 κε ζέκα «Αξζε απαι/ζεο θαη ηξνπ/ζε Ρ.. ….ΟΣ 333.. 

θιπ», ηε) εηζήγεζε ηεο 26.10.2006 ηνπ αληηδεκάξρνπ, πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ.406/6.11.2006 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Δπαλαζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

έγθξηζε αγνξάο … Ληβά-Ζιηάδε θιπ ζην ΟΣ 344», ηζ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 

23.11.2006, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.449/ 27.11.2006 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα 

«πδ.θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ 120/06 γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΥΟΠ πεξί 

ηξνπ/ζεο Ρ.. ζην ΟΣ 333…», θ) απφθαζε 449/27.11.2006 κε ην πην πάλσ 



ζέκα, θαη: «απνθαζίδεη ηελ απνδνρή ηεο κε αξ.πξ. 29861/23.11.06 έλζηαζεο 

ηνπ Δμσξ.πι. Ζ ΠΡΟΟΓΟ, σο πξνο ην ζθέινο πνπ δεηά ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

Κνηλ.Πξαζίλνπ …818,31 η.κ. ….Σν ζέκα ηεο αλαθχπηνπζαο επαλεπηβνιήο ηεο 

απαι/ζεο νηθνπέδνπ .. Αλ. Σαξαζηάδε ζα ζπδεηεζεί ζε επφκελε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γ …», θα) εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ηεο 4.12.2006, πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ.476/7.12.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο, κεηά ηελ 

449/06 απφθαζε ηνπ Γ, ζρεηηθά κε ηε κεξηθή αλάθιεζε ηεο κε αξ.478/2005 

απφθαζεο ηνπ Γ κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε άξζε απαι/ζεο κε ηαπηφρξνλε 

ηξνπ/ζε ηνπ Ρ.. ζην ΟΣ 333», θβ) εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ ηεο 4.12.2006, 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 477/7.12.2006 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο κε αξ.πξ. 22026/1.9.06 θαη 28808/23.11.06 ελζηάζεηο 

ησλ …. Σαξαζηάδε θαζψο θαη ηεο κε αξ.29861/ 2006 έλζηαζεο …. ηνπ Δμσξ. 

Πνι. πι. Ζ ΠΡΟΟΓΟ, πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ηεο 120/06 γλσκνδφηεζεο 

ΚΥΟΠ», θγ) πξνζθπγή ηεο 6.12.2006 ηνπ Αλ. Σαξαζηάδε, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο θιπ, κε αξ.πξ. 902/6.12.06, θαηά ηεο 449/ 2006 απφθαζεο Γ, κε 

αίηεκα ηελ αθχξσζή ηεο, θδ) εμψδηθε δήισζε ηεο 7.12.06 ηνπ Αλ. Σαξαζηάδε, 

πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 31230/7.12.2006, κε αίηεκα: «ηε γλσζηνπνίεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξνζθπγήο κνπ ζηα κέιε ηνπ Γ» θαη «επηθπιάζζνκαη 

λα ζηξαθψ θαηά παληφο ππαηηίνπ ….».  

εκείσζε: Λφγσ αδπλακίαο θαηαγξαθήο, άιια έγγξαθα γηα ην ζέκα, βι. 

ζηνλ νηθείν θάθειν, ζην θεθάιαην «θάθεινη ειάζζνλνο ελδηαθέξνληνο».  

 

 ΑΓΟΡΑ ηδηνθη. Παπαγεσξγίνπ (Ρ.Φεξαίνπ-Σαμηαξρψλ-Καιιέξγε) 

    Γηνίθεζε Αιέθνπ Αινχθνπ 

 α) απφθαζε 991/2000 Μνλ.Πξση.Αζ., κε Γήκνπ αξ.πξ11899/16.6.2000 

κε αλαγλψξηζε ησλ Παπαγεσξγίνπ σο δηθαηνχρσλ απνδεκίσζεο, β) Γήισζε- 

Πξφζθιεζε ησλ ηδίσλ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.16904/1.8.2001, κε ηελ νπνία 

πξνηείλνπλ «…άκεζε θαη απεπζείαο αγνξά ηνπ…νηθνπέδνπ 243,30 η.κ. … πξν-



ηεηλφκελε ηηκή πσιήζεσο 108.000 δξρ./η.κ. … θαη πξνζθέξνπλ δσξεάλ 84,70 

η.κ….», γ) εηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 339/19.9.2001 απφ-

θαζή ηνπ κε ζέκα «ΑΓΟΡΑ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο ….Παπαγεσξγίνπ» κε πξφ-

ηαζε γηα 80.000 δξρ./η.κ., δ) εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ.381/ 

29.10.2001 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «ΑΓΟΡΑ νηθνπέδνπ…», ε) απφθαζε Γ κε 

αξ. 382/29.10.2001 κε ίδην ζέκα, ΤΠΔΡ 18, Καηά 1 (Αξ.Θσκ.), ΛΔΤΚΑ 2 (Κ. 

Μαληδνπξάλεο, Γ.Ληαθφπνπινο), κε ηελ νπνία «εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αγνξά 

…ην ηίκεκα ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δθηίκεζεο … θαη ην ψκα Οξθσ-

ησλ Δθηηκεηψλ …», ζη) έγγξαθν ηνπ Η. Πξνπζαλίδε ηεο 25.10.2001 πξνο ην 

Γήκαξρν κε αξ.πξ. 22701/29.10.2001 (θαη) γηα ηα 243,30 η.κ.Παπαγεσξγίνπ, 

φηη κπνξεί λα αγνξαζηεί,  

δ) έθζεζε-εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Αθηλήηνπ, ρσξίο εκεξνκελία, σο 

εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.482/17.12.2001 απφθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία 

«πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή κνλάδαο ζε 80.000 δξρ. αλά η.κ.»,  

ε) έθζεζε-εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθηίκεζεο Αθηλήηνπ, ρσξίο εκ/λία, σο 

εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.76/4.3.2002 απφθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία 

«πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή κνλάδαο ζε 108.000 δξρ. αλά η.κ.»,  

 ρφιηα: Μέζα ζε ΓΤΟΜΗΖ ΜΖΝΔ αχμεζαλ ηελ ηηκή απφ 

80.000 δξαρκέο αλά η.κ., ζε 108.000 δξαρκέο αλά η.κ. !! 

ζ) απφθαζε Γ κε αξ. 76/4.3.2002 κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηηκήο κνλάδνο αλά 

η.κ. ηεο ηδηνθηεζίαο….Παπαγεσξγίνπ, κεηά ηε 382/2001 απφθαζε Γ γηα απεπ-

ζείαο αγνξά ηνπ νηθνπέδνπ», κε πνζφ 108.000 δξρ. ή 316,95 επξψ/η.κ. Καηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφθαζε, δηακαξηπξφκελνη 

γηα φια ηα πην πάλσ,  Α Π Ο Υ Χ Ρ Ζ  Α Μ Δ  νη δ.ζ. Αξγ.Αξγπξίνπ, Νηθ. 

Σζακπαξιήο, Ησ.Κσλζηαληηλίδεο, Αλ. Κεθαιάο, Ησ. Σαξαζηάδεο, Μηρ. Γέδεο, 

Αξ. Θσκφπνπινο. Οη παξακείλαληεο  14 ςήθηζαλ ΟΜΟΦΧΝΑ, η) ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο ηεο Πνιενδνκίαο,  



ηα) Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Ζ  Αξ.Θσκ., ηεο 10.4.2002, θαηά ηεο 76/2002, πξνο ηελ Δπη-

ηξνπή κε αξ.πξ. 423/10.4.1992, κε ιφγνπο 1) αθνχ αλαθέξσ ιεπηνκέξεηεο, ηε 

ΓΗΑΦΟΡΑ ησλ ηηκψλ απφ 80.000 ζε 108.000, αλαθέξσ φηη νη ηδηνθηήηεο, κέζσ 

ηνπ δηθεγφξνπ ηνπο είραλ απνδερζεί ηηκή 90.000 (= ηψξα ζην θαθειν δελ έρσ/ 

βξίζθσ φκσο ηε δήισζε), φηη είλαη ΑΝΑΗΣΗΟΛΟΓΖΣΖ γηα πνην ιφγν ππήξμε ε 

αχμεζε ηνπ 35% ζε 2-3 κήλεο, φηη αληηβαίλεη ζηνπο θαλφλεο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, φηη ζπληζηά θαηάρξεζε εμνπζίαο θ.α., ηβ) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο 

θιπ, κε αξ.πξ. 694/12.8.2002 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, κε ζπλεκκέλε ηελ 

απφθαζε/Πξαθηηθφ κε αξ.14/15.7.2002 κε ηελ νπνία ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ ε έθδνζε 

απφθαζεο, «πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ απφ ην Γήκν Αιίκνπ, εληφο πέληε 

εκεξψλ … θξίζηκα ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 22 παξ.2 λ.2573/1999 έθζεζε εθηίκεζεο ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ 

αθηλήηνπ απφ ην ψκα Οξθσηψλ Δθηηκεηψλ, θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ, δεδνκέλνπ φηη φπσο πξνέθπςε . . . επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο 

θαίλεηαη λα έρεη ιεθζεί αξρηθά άιιε απφθαζε, ε νπνία θαζφξηδε ηελ ηηκή 

κνλάδνο ζηηο 80.000 δξρ/η.κ., ε νπνία ΟΜΧ  Γ Δ Ν  ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ 

ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΖ ΑΠΟΦΑΖ, πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα 

δηαγλψζεη ηε λνκηκφηεηα ησλ ιφγσλ ηεο ζησπεξάο αλαθιήζεσο ηεο . ..», ηγ) 

έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο θιπ, κε αξ.πξ. 1134/27.11.02 πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, κε 

ζπλεκκέλε ηελ απφθαζε/Πξαθηηθφ 21/13.11.2002 κε ζέκα «Δπαλεμέηαζε ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 76/2002 …», ζηελ νπνία αθνχ γίλεη αλα-

θνξά ζηελ αλαβνιή θαη ηνπο ιφγνπο ηεο, επηιέγεηαη: «Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε 

φηη  Π Α Ρ Ζ Λ Θ Δ ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζ.178 παξ.2 ηνπ Π.Γ. 410/95  

Δ Η Κ Ο  Α Ζ Μ Δ Ρ Ζ   Π Ρ Ο Θ Δ  Μ Η Α  θαη ζπλεπψο ε ππφ θξίζε 

πξνζθπγή  Θ Δ Χ Ρ Δ Η ΣΑ Η   Α Π Ο Ρ Ρ Η Φ Θ Δ Η  Α» !!! 

 ρφιηα:Απνηεινχζε κφληκε κέζνδν δηαθπγήο θαη ΜΖ έθδνζεο απφθαζεο 

ΔΠΗ ΣΖ ΟΤΗΑ ε, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ή παξεκβάζεηο, θαζπζηέξεζε ΑΠΟ 

ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ θαη ζηε ζπλέρεηα ΔΠΗΚΛΖΖ ηεο ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ απηήο ηεο ίδηαο 

= εμ ηδίνπ πηαίζκαηνο!, ΥΧΡΗ παξάιεηςε/πηαίζκα ηνπ πξνζθεχγνληνο) γηα λα 



«ζ ε σ ξ ε ζ ε ί» ε πξνζθπγή απνξξηθζείζα, ΥΧΡΗ λα ΑΠΟΡΡΗΦΘΔΗ απφ 

απηή, κε «δηνηθεηηθή» ΚΡΗΖ ηεο!! Σν «ζχζηεκα» ιεηηνπξγνχζε ζε κφληκε βάζε. 

ηδ) εμψδηθε απάληεζε θιπ, ησλ Παπαγεσξγίνπ, ηεο 12.9.2003, πξνο ην Γήκν, 

ρσξίο αξ.πξ., κε ηελ νπνία, ηζρπξίδνληαη φηη, νπδεκία θαηαβνιή απνδεκηψζεσο 

έιαβε πνηέ ρψξα, θαη νπδεκία αγνξά νηθνπέδνπ πινπνηήζεθε πνηέ … φηη ππέ-

βαιαλ  ηε κε αξ.πξ. 16904/1.8.2001 πξφζθιεζε γηα ζχληαμε ζπκβ/θήο πξάμεο 

αγνξαπσιεζίαο … αληί ηνπ πνζνχ ησλ 108.000 δξρ/η.κ., αιιά ηίπνηα ΓΔΝ 

έγηλε, θαη, θαινχλ ηειεπηαία θνξά λα ππνγξαθεί ζπκβφιαην θιπ., ηε) εηζήγεζε 

ηεο 15.9.2003, ηνπ αληηδεκάξρνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο 

απφ 12.9.2003 εμψδηθεο απάληεζεο ησλ … Παπαγεσξγίνπ ζρεηηθά κε ηελ αγν-

ξά αθηλήηνπ», κε αλαθνξά ζηελ 151/2003 απφθαζε ηνπ Γ γηα ζχλαςε δαλείνπ 

απφ ην Σ.Π. θαη Γαλείσλ, ην νπνίν, γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ ηειηθή έγθξηζε, 

απαηηεί ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπληδηνθηήηεο ησλ φξσλ ηεο 76/2002 απφθαζεο 

(γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ απφ 29.8.2003 έθζεζε εθηίκεζεο ηνπ ψκαηνο Οξθ. 

Δθηηκεηψλ – ηελ νπνία δελ έρσ, δηαπηζηψλεηαη φηη κε ηελ πην πάλσ εμψδηθε νη 

ζπληδηνθηήηεο ΓΔΝ ζπκθσλνχλ κε ηελ 76/2002 θαη δεηνχλ αλαπξνζαξκνγή, γη 

απηφ θαιείηαη ην Γ λα απνθαζίζεη. Απφ ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ επί ηεο 

εηζήγεζεο πξνθχπηεη «Δθηαθην ηεο 16.9.2003» θαη «100.000 επξψ», ηζη) 

πξψην θχιιν ηεο 44558/21.4.1986 πξάμεο απνδνρήο θιεξνλνκίαο. 

Ο.Σ. 125  Τςειάληνπ-Tαμηαξρψλ-Αλδξνχηζνπ-Νίθεο 

ρφιηα: Καηαγξάθσ ην ζέκα,απνθιεηζηηθά θαη κφλν, γηαηί είρα ζπιιέμεη 

θαη κέζα ζην θάθειν ππήξραλ ΠΑΛΑΗΑ έγγξαθα, ήηνη: α)ε κε αξ.187/15.12. 

1959 απφθαζε ηεο «Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο Δθδηθάζεσλ Φνξνινγηθψλ Γηα-

θνξψλ» ηεο «Κνηλφηεηνο Καιακαθίνπ», «…ζπγθεηκέλε εθ ησλ 1)Ησάλ. Πα-

πατσάλλνπ, σο πξνέδξνπ, 2) Ησαλ. Γηαλλαθφπνπινπ, 3) Ησάλ. Μπελφγινπ σο 

κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέσο ηεο Δπηηξνπήο Κσλ. Γηαλλαθφπνπινπ….. ίλα 

δηθάζε… πξνζθπγήλ … θαηά ηεο εγγξαθήο ηεο εηο ηνλ θαηάινγνλ θφξνπ 

αθαιχπησλ ρψξσλ…», κε «αθξηβέο αληίγξαθνλ. Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηνο 

Σ.. ππνγξαθή», β) «πηζηνπνηεηηθφλ» πιεζηεζηέξσλ ζπγγελψλ, ηεο 22.2.1935 



ηνπ Γήκνπ Πεηξαηψο, κε αθξηβέο αληίγξαθνλ ….ηεο 11.2.1953…», γ) έγγξαθν 

ηνπ Τπ. πγθνηλσληψλ ηεο 19.11.1970 κε ζέκα «Γλσκάηεπζηο επί αλεγέξζεσο 

νηθνδνκψλ εηο πεξηνρήλ Καιακαθίνπ» θη άιιν ηεο 7.12.70 γηα ην ίδην ζέκα, «… 

ζπκθψλσο πξνο ηνπο παξ εκίλ Καλνληζκνχο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ΓΔΝ είλαη 

δπλαηή ε αλέγεξζηο νηθνδνκψλ θαζ φζνλ αχηαη ζα απνηεινχλ εκπφδηνλ εηο ηελ 

αεξνπνξηθήλ εθκεηάιιεπζηλ ηνπ Αεξνι. Αζελψλ» κεηαμχ άιισλ θαη ην ΟΣ  125. 

α) εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ ηεο 24.2.2004, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.73/ 

25.2.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλάπιαζε αιζπιίνπ Αξκαηνιψλ θαη πέξημ 

ρψξσλ …πξνυπνινγηζκνχ 2,450 εθαη. επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ …. 

ηελ θαηεπείγνπζα αλάζεζε ηνπ έξγνπ, κε θιήζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγν-

ιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ….», β) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 25.2.2004 πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ.80/25.2.04 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Δγθξηζε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ δξφκσλ 

ήπηαο θπθινθνξίαο πέξημ ιφθνπ Αξκαηνιψλ», γ) απφθαζε Γ κε αξ. 151/31. 

3.2004 κε ζέκα «Σξνπ/ζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρ.. ηνπ αδφκεηνπ ΟΣ 125 πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Τςειάληνπ, Σαμηαξρψλ,Αλδξνχηζνπ, Νίθεο, γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ απηνχ σο Κνηλ. Υψξνπ», δ) απφθαζε Γ κε αξ. 152/31. 3.04 κε 

ζέκα «Αλαγθ. απαι/ζε ηνπ αδφκεηνπ ΟΣ 125 πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο 

Τςειάληνπ, Σαμηαξρψλ,Αλδξνχηζνπ, Νίθεο, γηα ηε δηακφξθσζε Υψξνπ Πξαζί-

λνπ»,  ε) απφθαζε Γ κε αξ. 153/31.3.04 κε ζέκα «Αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδ. 

αδεηψλ θαη εθηέιεζε νηθ. εξγαζηψλ ηεο αδφκεηεο έθηαζεο ηνπ ΟΣ 125 πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Τςειάληνπ, Σαμηαξρψλ,Αλδξνχηζνπ, Νίθεο», ζη) 

εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ ηεο 30.6.2004 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.336/30.6.2004 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάθιεζε 

ησλ κε αξ. 151, 152, 153/2004 απνθάζεσλ ηνπ Γ πνπ αθνξνχλ ηελ αδφκεηε 

έθηαζε ηνπ ΟΣ 125», δ) εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηεο 30.6.2004 πξνο ην Γ 

γεηα ηε κε αξ.337/30.6.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξ. 

Ρ ηνπ αδφκεην ΟΣ 125 . . …», ε) απφθαζε Γ κε αξ. 337/30.6.2004 κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζ) εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηεο 30.6.2004 πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 338/30.6.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλαγθαζη. απαι/ζε ηεο αδφκεηεο 

έθηαζεο ηνπ ΟΣ 125 πνπ πεξηθιείεηαη ….», η) απφθαζε Γ κε αξ. 338/30.6.04 



κε ην ίδην ζέκα, ηα) εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ ηεο 30.6.2004 πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ. 339/30.6.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλαζηνιή έθδνζεο νηθνδ.αδεηψλ 

θαη εθηέιεζεο νηθνδ. εξγαζηψλ … ΟΣ 124 …», ηβ) απφθαζε Γ κε αξ. 339/30. 

6.2004 κε ην ίδην ζέκα, ηγ) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο θιπ, κε αξ.πξ.902/9.8.04 κε 

ζπλεκκέλε πξνζθπγή ησλ Αλαζηαζίνπ θαη Απνζηφινπ Μηραιάθε θαηά ησλ 

ηξηψλ πην πάλσ απνθάζεσλ, ηδ) έγγξαθν Γεκάξρνπ, ρσξίο εκ/λία θαη αξ.πξ., 

πξνο ηελ Δπηηξνπή θιπ, Πεξηθέξεηα, κε ζέκα «Απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθνχ 

ππνκλήκαηνο», κε ζπλεκκέλν «πκπιεξσκαηηθφ Τπφκλεκα», ηε) Γλσκνδφηεζε 

ηεο 24.9.2004 ηνπ Β. Καπεξλάξνπ, πξνο ην Γήκαξρν, γηα ηε κε αξ.338/2004 

απφθαζε, ηζη) έλζηαζε ησλ Αλαζη.+ Απνζη. Μηραιάθε ηεο 8.8.2004 θαηά ηνπ 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 19045/9.8.2004 θαη θαηά ησλ ηξηψλ απνθάζεσλ, ηδ) εηζήγεζε 

ηεο ΓΣΤ ηεο 24.9.2004 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 427/27.9.2004 απφθαζή ηνπ 

κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο 19045/9.8.2004 έληαζεο ησλ . . .θαηά 

ησλ κε αξ.337, 338, 339/04 απνθάζεσλ Γ», θαη ζπκπιεξσκαηηθφ θείκελν, ηε) 

έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο θιπ, κε αξ.πξ. 986/14.10.2004 πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 24149/20.10.2004 κε ζπλεκκέλν ην Πξαθηηθφ 19/24.9.2004, κε θξίζε: 1) νη 

337 θαη 339/04 δελ έρνπλ ραξαθηήξα εθηειεζηηθφ, θαη άξα αλαξκφδηα, θαη γη 

απηφ απνξξίπηεη πξνζθπγή σο απαξάδεθηε, 2) ε 338/04 δελ ιήθζεθε λφκηκα 

αθνχ δελ έρεη πξνεγεζεί ν απνραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο θιπ, ηζ) ζρεδηά-

γξακκα ηνπ ΟΣ 125 απφ ζπκβφιαην,κε ζεψξεζε 20.7.2004 θ) πέληε ζπκβφιαηα 

ηίηινη ηδηνθηεζίαο ησλ Μηραιάθε, θα)ζρεηηθά απνζπάζκαηα/θσηνηππίεο ζειίδσλ 

βηβιίσλ θαη λνκνινγία, θβ) εθεκεξίδα ΑΤΓΖ ησλ 30.6.04, 1.7.04, 2.7.04 θαη 

20.7.04 κε δεκνζηεχζεηο παξφκνησλ απνθάζεσλ, κε ζθνπφ λα πεηζηνχλ ζηε 

Γ.Σ.Τ. λα θάλνπλ δεκνζηεχζεηο, φπσο ηνπο εηζεγνχκελ θαη επαλάιεςε. 

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: Γχν πίλαθεο «Τπνρξεψζεσλ Γήκνπ γηα απνδεκηψζεηο 

ιφγσ ξπκνηνκίαο» ησλ Ηνπιίνπ 1999 θαη 4.10.1999, θαη, Καηάζηαζε κε ηηο 

ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ ηνπ Γήκνπ κε ην Σακ. Παξ.θαη Γαλείσλ. 

ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ-ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) θσηνη. ζειίδσλ απφ ην βηβιίν Κψζηα 

Υνξνκίδε, «Σν δίθαην ηεο ξπκνηνκίαο θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ», 

1994, β) θση. κειέηεο ηνπ Β. Μ. Ρψηε (πξνέδξνπ ηΔ) «Ο εχινγνο ρξφλνο ζηε 



λνκνινγία ηνπ ηΔ», θη απφ άιιν βηβιίν, γ) πέληε (5) ζρεηηθέο απνθάζεηο ηΔ, 

δ) ΚΝνΒ 1999/2411 κε β.2753/99, ε) ΚΝνΒ η.48/2784 κε θνξνινγηθφ λ.2873/00, 

ζη) ΦΔΚ 493 Γ/23.5.2003 «Τ.Α. 18049/7.5.2003 «Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξη-

κέλνπ Ρ.. Γ.Αιίκνπ θαη επηβνιή πξνθεπίνπ». ----«Παξέκβ»; θ.48 ΝνεΓεθ. 

1998, 64 ΟθηΝνεκ.2001, 65/2002, 67/2002, 72 ΝνεκΓεθ.2003-Ηαλνπάξηνο 2004. 

 

 ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΔ ΔΚΣΔΛΔΔΗ θαηά ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ θαη ΟΣΑ 

 Α.-ΓΗΟΗΚΖΖ Αιέθνπ ΑΛΟΤΚΟΤ: α) αίηεζε Γεκεηξίνπ Μαξάηνπ ηεο 

5.9.2000 ζην Μνλ.Πξ.Αζ. γηα πξνζδηνξηζκφ πξνζσξηλήο ηηκήο κνλάδαο, θαη, 

πξνηάζεηο ηνπ, β) πξνηάζεηο Γήκνπ γηα ηελ πην πάλσ αίηεζε, γ) απφθαζε 

344/2002 νξίδεη ηηκή 150.000 δξρ. ή 440,νν επξψ, κε βάζε ηελ νπνία εθδφζεθε 

Γηαηαγή Πιεξσκήο θαηά ηνπ Γήκνπ, γηα νθεηιφκελε απνδεκίσζε απφ απαι-

ινηξίσζε, δ) Έθζεζε αλαγθαζηηθήο θαηαζρέζεσο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε αξ. 

625/2002 ηνπ δηθαζηηθνχ επηκειεηή Γεκ. Σδηληέξε, θαηά ηνπ Γήκνπ, κε αξ. πξ. 

25594/22.11.2002, κε ηελ νπνία θαηάζρεηαη ην θηίξην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ, 

νδφο Ησλίαο 96, γηα πνζφ 131.955,21 επξψ, εκεξνκελία πιεηζηεξηαζκνχ ε 

15.1.2003, ε) έγγξαθν ηνπ Ηνξδ. Πξνπζαλίδε, πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 

26518/3.12.2002, κε ην νπνίν επηζεκαίλεη, «ην αβάζηκν ηεο άζθεζεο αλαθνπήο 

θαηά ηεο Γηαηαγήο», ηελ (=νξζή) άπνςή ηνπ φηη «ην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν αλή-

θεη ζηε δεκφζηα πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ, δηφηη εμππεξεηεί δεκνηηθνχο ζθνπνχο» 

θαη άξα ε θαηάζρεζε είλαη άθπξε, άιιεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ν 

λφκνο, ζη) απφθαζε 255/13.1.03 ηνπ Μνλ.Πξ.Αζ. Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ, γηα 

ηελ ππφζεζε, «αλαζηέιιεη ηε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο …», δ) 

έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αι. κε αξ.πξ. 26658/4.12.2002 πξνο ηνλ Δμσξ-

Πνιηη. ζχιινγν & Πλεπκ. Κέληξν νηθηζκνχ Δθηεισληζηψλ, ζε απάληεζε δηθνχ 

ηνπο εγγξάθνπ, κε ηελ νπνία ηνπο θαζεζπράδεη γηα ηελ θαηάζρεζε, κε παξά-

πνλα «θαηαλνψ ηελ αλεζπρία ζαο, φκσο δελ κπνξψ λα δερζψ ηέηνηα ραξα-

θηεξηζηηθά επίζεηα ζην θείκελφ ζαο…..», ε) απφθαζε 1348/2002 Σξηκ. Γηνηθ. 

Πξ.Πεηξαηά, κε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιεη 5.869 επξψ σο ρξεκαηηθή 



ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε αλήιηθν θνξίηζη, δηφηη ζθελψζεθε 

ην πφδη ηνπ ζε θξεάηην ζηελ νδφ Μπξηηδησηίζζεο. 

 Β.-  ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΝΣΕΟΤΡΑΝΖ: α) απφθαζε 443/2002 Μνλ.Πξση.Αζ. 

ηκ. απαιινηξηψζεσλ, κε αίηεζε ηνπ Αλδξέα Μαξγέηε θιπ, αλαγλσξίδεη ηνπο 

αηηνχληεο δηθαηνχρνπο απνδεκίσζεο, β) απφθαζε κε αξ.1292/05 Δθεηείνπ Αζ., 

επηδηθάδεη νξηζηηθή ηηκή 850 επξψ/ η.κ., γ)απφθαζε 752/2006 ηνπ Πνι.Πξ.Αζ., 

κε αίηεζε Α. Μαξγέηε θιπ, θαηά Γήκνπ κε αξ.πξ. 6372/14.3.2006, επηδηθάδεη 

γηα απνδεκίσζε 730.405 επξψ ιφγσ απαιινηξίσζεο, δ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 

3.12.2004 πξνο ηε Γεκ. Δπηηξνπή, κε ζέκα «Αζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ αξ. 

752/2006 απφθαζεο ηνπ Πνιπκ.Πξ.Αζ. γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο Α. 

Μαξγέηε θιπ», ε) έθεζε Γήκνπ κε αξ.πξ.16419;;, ζην Δθεηείν Αζ., θαηά ηεο 

752/2006, ζη) θαηαζρεηήξην Αλδξέα Μαξγέηε θιπ, ηεο 16.5.2006, θαηά ην 

Γήκνπ, κε αξ.πξ. 12923/23.5.06 εηο ρείξαο ηεο ηξίηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, γηα 

408.316,73 επξψ, δ) Γήισζε ηξίηνπ/Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, κε αξ.403/23.5.06, 

κε αξ.πξ.13676/25.5.2006 ηνπ Γήκνπ, φηη ππάξρνπλ ηα 408.316,73 επξψ, αιιά 

θαη άιιεο θαηαζρέζεηο, ε) έγγξαθν ηνπ Β. Καπεξλάξνπ ηεο 13.6.2006, πξνο ην 

Γήκαξρν κε αξ.πξ.15450/ 15.6.2006 φηη απεξξίθζε κε πξνζσξηλή δηαηαγή 

αίηεκα αλαζηνιήο, θαη, αίηεζε γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζ) αίηεζε 

αλαζηνιήο ηνπ Γήκνπ ζην Μνλ.Πξ.Αζ. θαηά Α. Μαξγέηε θιπ, γηα ηε θαηάζρεζε, 

η) έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ννκηθψλ ζπκβνχισλ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, ηεο 

21.6.06, πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ.16173/ 21.6.2006, κε ζέκα «Απφδνζε 

δεζκεπκέλνπ πνζνχ βάζεη θαηαζρεηεξίνπ θαηά ηνπ Γ. Αιίκνπ» κε εληνιή λα 

αλαιεθζεί ην πνζφ ησλ 408,316,73 επξψ, ηα) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

16788/27.6.2006, πξνο ηνλ Τπ.ΔΓΑΑ Πξ.Παπιφπνπιν γηα έγθξηζε έθηαθηεο 

επηρνξήγεζεο πξνο πιεξσκή, ηβ) βεβαίσζε Γήκνπ Γ.Οηθνλ. ρσξίο αξ.πξ., ηεο 

22.6.2006 πξνο ην Γήκαξρν, φηη ην πνζφ πνπ δεζκεχηεθε 408.316,73 αθνξά 

κηζζνδνζία, ΑΣΑ, δάλεην θιπ. 

 Γ.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ- ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ: α) ΦΔΚ 274 Α/14.11.2002 κε ην λ.3068/ 

2002 «πκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο πξνο ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ….», β) απφ-

θάζεηο ΑΠ 1364/2001 θαη ΟινκΑΠ 18/2002 φηη ηα αληαπνδνηηθά δεκνηηθά ηέιε 



είλαη αθαηάζρεηα, γ) ΝνΒ 2003 ζει.1 κε κειέηε ηνπ θαζεγεηή θηινζνθίαο ηνπ 

δηθαίνπ Κψζηα ηακάηε, κε ηίηιν «Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε απνθάζεσο θαηά ηνπ 

Γεκνζίνπ, ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ», δ) πεξηνδ.πλήγνξνο Ηνχλ-Ηνπι-Απγ.1998 κε ζέκα 

«Καηάζρεζε ζε βάξνο ηνπ δεκνζίνπ, επηηξέπεηαη κεηά ηηο ηειεπηαίεο λνκνζεηη-

θέο εμειίμεηο;;», ε) Γηθεγνξηθή παξνπζία, επη-Οθη.1998 Δπηηξέπεηαη πιένλ ε 

αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ζη) απφθαζε 18529/1999 Μνλ.Πξ. 

Αζ. κε ζέκα «αλαγθαζηηθή εθηέιεζε θαηά ΟΣΑ», δ) Φάθεινο, Φεβξ. 2002 Ζ 

εθηέιεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ αξ.94 παξ.4 ηνπ πλη. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΡΧΣΖ Γεθέκβξηνο 2002, Απφ ρξέε ζε ηδηψηε, ζην 

«ζθπξί» ην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γ. Αιίκνπ, ΔΘΝΟ 23.7.1998 ην «ζθπξί» 

ζα βγαίλεη ε πεξηνπζία ηνπ δεκνζίνπ ιφγσ ρξεψλ ζε πνιίηεο, απφθαζε βφκβα 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ,ΣΟ ΒΖΜΑ 31.1.1999 Γηθαζηήξην ηεο Θήβαο αλνίγεη 

ηνπο αζθνχο ηνπ Αηφινπ, Καηάζρεζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο 7.2.1999 Πσο 

ζα πάξεηε απφ ην Γεκφζην απηά πνπ ζαο ρξσζηάεη, ηεο 9.5.1999 Σα ιάζε ηνπ 

θξάηνπο ηψξα πιεξψλνληαη, ηεο 30.5.99 Οη δήκνη ζεθψλνπλ ηα ρέξηα ςειά, ηεο 

1.8.99 Καηαπαηεηέο κε ηε«βνχια» ηεο δηθαηνζχλεο, πσο πθαξπάδνπλ κε εηθνλη-

θέο δίθεο ηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη πσο απνθηνχλ ηίηινπο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ  2001; 

Ο ΑΠ απνθαζίδεη γηα θαηαζρέζεηο δεκνηηθψλ θφξσλ γηα νθεηιφκελα ζε ηξίηνπο. 

 

425 εθαη. - ΟΓΟΠΟΗΨΑ –ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ζην «Λνπηξφ-Δθαηέξσζελ Αιίκνπ»  

 Α.-α) έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ.πξ. 368/23.7.1999 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 13839/18.8.1999 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 2ε Ννκαξρ. Πξνγξ. 

Γεκ. Δπελδχζεσλ {ΑΝΑ/2}» (ΑΝΑ= πιινγηθή Απφθαζε Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο), απφ ην νπνίν πξνθχπηεη έγθξηζε πνζνχ 500 εθαη. δξαρκψλ γηα 

ην έξγν «Γηαλνίμεηο-θαηαζθεπή νδψλ, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 

πεξηνρήο Λνπηξνχ θαη εθαηέξσζελ Λ.Αιίκνπ», απφ ην νπνίν «Πιεξσκέο έσο 

31.12.1998 = κεδέλ/0)  σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 245/8.9.1999 απφθαζή ηνπ,   



β) έγγξαθν ηνπ αληηδεκάξρνπ ΓΣΤ Γ.Σζηηζάλε ηεο 3.9.1999 πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ.250/13.9.1999 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα: «Α Ν Α Θ Δ  Ζ ηνπ έξγνπ: Γηαλνί-

μεηο-θαηαζθεπέο νδψλ, απνρεηεχζεηο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ πεξηνρψλ Λνπηξφ 

θη εθαηέξ. Αιίκνπ» κε ηελ νπνία δεηείηαη έγθξηζε δηφηη «αθνξνχλ ηε θαηαζθεπή 

ΜΔ ΜΗΑ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, φισλ ησλ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ζηε πεξην-

ρή, ψζηε ζε κία θαη κφλε θάζε επέκβαζεο λα θαηαζθεπαζηνχλ φια ηα έξγα 

ππνδνκήο. . .ν ηξφπνο απηφο (= ηεο ΑΝΑΘΔΖ) .. είλαη ελδεδεηγκέλνο … γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλαζηάησζεο ηεο θάζε πεξηνρήο, αθεηέξνπ γηα ηελ 

άκεζε απφδνζε ζε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο …», «Ο πξνυπν-

ινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 425 εθαη. δξρ. πιένλ ΦΠΑ . .. ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 6 κήλεο…Δλφςεη ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο 

θαηαζθεπήο  ηνπ έξγνπ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαηξέρνπκε ήδε ην κήλα επηέκ-

βξην . . . γηα λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί ην έξγν κέζα Δ ΔΛΑΥΗΣΟ ΥΡΟΝΟ, 

ζηελ κφλε θαηάιιειε επνρή γηα επέκβαζε…. εηζεγνχκαζηε ηελ ΚΑΣΔΠΔΗ-

ΓΟΤΑ ΑΝΑΘΔΖ  ηνπ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο γ, ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 4 λ. 1418/84 … δειαδή κε ηε δηαδηθαζία κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ 

κεηαμχ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟΤ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξή-

ζεσλ (θαη ζπγθεθξηκέλα 3-5 επηρεηξήζεσλ …) ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ λα 

δηαξθέζεη ΜΟΛΗ  ΠΔΝΣΔ (5), ην πνιχ, εκέξεο…ε πεξίπησζε πνπ δελ 

επηζπεπζζνχλ νη δηαδηθαζίεο  … ηφηε δελ κπνξεί λα εγγπεζεί θαλείο ην πφηε ζα 

θαηαζθεπαζηεί απηφ ην έξγν», 

 ρφιηα: Πάγηα ηαθηηθή. Μεηά απφ ΗΓΗΔ θαη ΤΠΑΗΣΗΔ θαζπζηεξήζεηο, 

δει. ηεο Γηνίθεζεο, ηα έξγα «βαθηίδνληαη» επείγνληα (κε αζηείεο δηθαηνινγίεο), 

επηιέγεηαη ε ΑΝΑΘΔΖ, ε δηαδηθαζία ηειεηψλεη ζε 5 εκέξεο, νη εξγνιάβνη 

«πξνζθαινχληαη», δειαδή εηδνπνηνχληαη επηιεθηηθά (άξα ΟΥΗ δεκνζηεχζεηο, 

ηίπνηα!!), θαη ην έξγν αλαιακβάλεη ν … (επηιεγφκελνο σο) ηπρεξφο!!  Βι. θαη 

εθεκ. ΒΖΜΑ ηεο Σ.Α. Ηαλνπάξηνο 2011, κε ηίηιν «Γεκηνπξγία «Αξρήο ειέγρνπ 

Μειεηψλ θαη έξγσλ»  κ ε ι ε η ά  ν Ρέππαο. Σέξκα νη απ επζείαο αλαζέζεηο θαη 

ηα «θαηεπείγνληα»». εκ=Σν 2011 ν ππνπξγόο, «ΜΔΛΔΣΟΤΔ» αθόκα. Δλώ 



είρακε πησρεύζεη, θαη πξνθαλώο αληηιακβαλόηαλ όηη κία από ηηο αηηίεο ήηαλ θαη 

ε δηαζπάζηζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ/δήκσλ, κε ηέηνηα «θόιπα». 

γ) κλεκφλην κε εξσηήκαηα θαη ηνπνζέηεζή κνπ, γηα ηελ απφθαζε 250/13.9.99, 

κε δηακαξηπξία φηη «Γελ κνπ παξαδφζεθε ε κειέηε» κε ην αηηηνινγηθφ φηη ππάξ-

ρεη «θίλδπλνο λα δηαξξεχζεη» εάλ ηελ έδηλαλ ζε κέλα (ξώηεζα: «από ηνπο δ.ζ. 

ηεο πιεηνςεθίαο δελ ππάξρεη θίλδπλνο δηαξξνήο;;»), θαη αθφκα, «γηαηί ε 

εηζήγεζε δελ ζπληάρηεθε απφ ηε ΓΣΤ, αιιά απφ ηνλ αληηδήκαξρν;;», γηαηί 

«πξάηηεηε απηφ πνπ ιέηε φηη δελ ζαο εθθξάδεη, θη απηφ πνπ έληνλα ζην παξει-

ζφλ έρεηε ΚΑΣΑΓΗΚΑΔΗ θαη ΚΑΣΑΦΖΦΗΔΗ», «Οκλχεηε λα αξρίζεηε κηα 

θαιχηεξε δσή, κα φηαλ έξζεη ε λχρηα κε ηνπο δηθνχο ηεο ινγηζκνχο θαη κε ηεο 

ππνζρέζεηο, πάιη ζηελ ίδηα ραξά μαλαγπξίδεηε» (Κ.Π. Καβάθεο), ππφκλεζε 

πξνο εαπηφλ «Αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηηο ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ» θιπ, 

δ) έγγξαθν Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 478/17.11.1999 πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 

20154/18.11.1999 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 3νπ Ννκαξρ.Πξνγξ. Γεκ. Δπελδ. 

{ΑΝΑ/2}, γηα ην ίδην έξγν 500 εθαη., κε «Πίζησζε 1999 = 250 εθαη.», δεηνχλ 

αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ, σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 331/13. 

12.1999 απφθαζε ηνπ, ε) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 41/17.2.2000 πξνο 

ην Γήκαξρν κε αξ.πξ.4097/23.2.2000, γηα ην ίδην έξγν, κε «πιεξσκέο 31.12.99 

= 131.192.000, Τπφινηπν 1.1.2000= 368.808.000, Πίζησζε 2000=200 εθαη.», 

σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 107/23.4.2000 απφθαζή ηνπ, ζη) έγγξα-

θν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 163/5.6.2000 πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ.11069/ 

7.6.2000, γηα ην ίδην έξγν, κε ηα ίδηα πνζά, πιήλ «πίζησζε 2000=276 εθαη.», 

σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 192/29.6.2000 απφθαζή ηνπ, δ) έγγξαθν ηεο ΓΣΤ ηεο 

18.7.2000 πξνο ην Γ, γηα ηε κε αξ. 238/31.7.2000 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα 

«Έγθξηζε πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο θαη 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγα-

ζηψλ «Γηαλνίμεηο-θαηαζθεπέο …. Λνπηξφ θη εθαηέξσζελ Αιίκνπ…», αλαδφρνπ 

ΑΑΓΖ ΑΔ, κε πιεξνθνξίεο φηη «ε δεκνπξαζία έγηλε ηελ 23.9.1999 θαη ην έξγν 

θαηαθπξψζεθε ζηελ ΑΑΓΖ ΑΔ», θαη «Ζ δαπάλε ησλ εξγαζηψλ ηεο πκπιεξσ-

καηηθήο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 180,450 εθαη.δξαρ….», θαη ηέινο 



«… κε ΑΤΞΖΖ δαπάλεο εξγαζηψλ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ηεο ΑΡΥΗΚΖ ζχκ-

βαζεο θαηά 44,33% θαη ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ κε αλαζεψξεζε απξφβιε-

πηα θαη ΦΠΑ = 587.827.707 δξαρκέο», ε) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 

253/13.11.2000 πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 22310/13.11.2000, κε ζέκα 

«Σξνπνπνίεζε 2ε Ννκ. Πξνγξ.Γεκ.Δπελδ.», σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 384/20.11.2000 απφθαζή ηνπ, κε «Πξνυπνινγηζκφο 600 εθαη., Πιεξσκέο 

κέρξη 31.12.99 = 131.192.000, Τπφινηπν ηελ 1.1.2000= 468.808.000, Πίζησζε 

2000= 456,6 εθαη.», ζ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 25.10.2000 πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ.390/20.11. 2000 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαι. πίλαθα 

εξγαζηψλ «Γηαλνίμεηο-θαηαζθεπέο …Λνπηξφ ..Λ.Αιίκνπ… αλαδφρνπ ΑΑΓΖ 

ΑΔ», η) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 7.6.2001 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.305/ 11.7. 2001 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Αηηηνινγηθή έθζεζε (ζπλνδεχεη ηνλ 3ν Α.Π.Δ. ηνπ έξγνπ 

(σο άλσ)….», ηα) εθεκεξίδα ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Αχγνπζηνο 1999 γηα ηε Γιπθάδα 

«πλαιιαγή!!! Αλ είλαη αιήζεηα, Νηξνπή!, Αο πξνζέμνπλ νη δ.ζ. θαη αο 

δηαςεχζεη ν Γήκαξρνο». 

Β.- ΔΡΓΟ ΟΓΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΣΟΤ (βξίζθεηαη ζην λφηην φξην ηνπ γεπέδνπ 

ησλ Σξαρψλσλ): Καηαζθεπάζηεθε ζην ηέινο 1999 ή αξρέο 2000, ρσξίο δηαγσ-

ληζκφ, ρσξίο ζχκβαζε. Υσξίο ραξηηά. Υσξίο ελεκέξσζε. Σν 2000, ε δηνίθεζε 

Αι. Αι. απνπεηξάζεθε δχν θνξέο, λα θέξεη ζην Γ ζέκα γηα ιήςε απφθαζεο  

γηα ηελ … εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (ΔΝΧ ΑΤΣΟ ΔΗΥΔ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΘΔΗ απφ θαηξφ), 

θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζνχζαλ (ηππηθά) ε πξνθήξπμε!!, νη δεκνζηεχζεηο, ε 

αλάζεζε !! ε δήζελ εθηέιεζε!!, ηα νπνία ζα έπξεπε λα ςεθίζνπκε θαη λα ην 

παξαιάβνπκε!!.   α) Ζ κία απφπεηξα ήηαλ γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο Γ κε αξ. 

241/31.7.2000 κε εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ Γ. Σζηηζάλε, κε ζέκα «ΑΝΑΘΔΖ 

ηνπ έξγνπ: Γηάλνημε-θαηαζθεπή νδνχ Ζξαθιείηνπ κε ΚΛΖΖ πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (άξζ.4 παξ.2γ λ.1418/84)», κε ηελ νπνία 

«.. εηζεγνχκαζηε ηε ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΝΑΘΔΖ ηνπ κε θιήζε πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ…θιπ». ΥΧΡΗ ΑΝΑΓΡΑΦΖ θαλελφο 

ΠΟΟΤ!! Απνζχξζεθε ιφγσ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ηεο απνθά-

ιπςεο ηνπ απφ θαηξφ ηειεησκέλνπ έξγνπ. πλνδεχεηαη απφ β) έγγξαθν ηνπ 



Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Γεκ. Γφγθα, πξνο ηελ Σερληθή 

Τπεξ. ηνπ Γήκνπ, ΥΧΡΗ εκ/λία, ΥΧΡΗ αξ.πξ., κε αίηεκα «Πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο ηνπ 4νπ Γεκ.ρνι. θαη 4νπ Νεπηαγσγείνπ Αιίκνπ, ζα 

πξέπεη λα γίλεη ε δηάλνημε ηεο νδνχ Ζξαθιείηνπ . . .», γ) ρεηξφγξαθν κλεκφληφ 

κνπ κε εξσηήζεηο «ηη πνζφ;;», «πφζα ρξφληα γλσξίδεηε ηε κειέηε ηνπ ΟΚ;», 

«Πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα;», «ηη εκεξ/λία έρεη ην έγγξαθν ηεο 

Δπηηξ.Παηδείαο;» «(ε Δπ.Παηδείαο) πήξε απφθαζε ζε ζπλεδξίαζε, ή είλαη 

έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ κφλν;;» «Γηαηί δελ έθαλε εηζήγεζε ε Σ.Τ.;;», ηα νπνία 

βεβαίσο έκεηλαλ αλαπάληεηα, γη απηφ θαη απνζχξζεθε.Σν 2001 δελ έρσ ζηνη-

ρεία, δελ ζπκάκαη εάλ απνπεηξάζεθε λα θέξεη ζέκα. Σν 2002 έραζε ηηο εθινγέο.  

Ζ λέα δηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε, παξφηη δελ είρε θακία αλάκημε ζηα 

παξειζφληα, α) έθεξε ζέκα γηα ηε κε αξ. 22/434/16.9.2003 απφθαζε ηνπ Γ, 

(δελ έρσ φκσο ηελ εηζήγεζε πνπ ζα έγηλε), πξνθαλψο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

(δηόηη δελ γηλόηαλ αιιηώο, λα πιεξσζεί ν εξγνιάβνο) β) ζψδεηαη ρεηξφγξαθν 

κλεκφληφ κνπ «πξηλ ηξία ρξφληα, ΔΠΔΗΓΟΝ !! (κε δηθαηνινγίεο)», «Σψξα ζα καο 

πεί θάπνηνο ηελ αιήζεηα;;». 

ρφιηα: Καη επαλάιεςε δεκνζίσο δήισλα πξνο ηηο δηνηθήζεηο φηη γηα 

ζέκαηα ηππηθά, ζα κπνξνχζα λα παξαβιέςσ δηαδηθαζίεο (γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηεο Τπεξεζίαο). Γηα ζέκαηα φκσο, πνπ αθνξνχζαλ ηα ρξήκαηα ησλ δεκνηψλ, 

δεκνζίσο δήισλα φηη δελ πξφθεηηαη λα ηνπο ραξηζηψ. πγθεθξηκέλα ην δηαηχ-

πσλα σο εμήο: «Δίκαη έηνηκνο θαη ηα κάηηα κνπ λα θιείζσ,θαη ηα απηηά κνπ λα 

βνπιψζσ. Με κνπ δεηάηε λα θαηαπηψ θαδξφληα. Γελ πξφθεηηαη λα ην θάλσ». 

 

 

 

 

 



    Κεθάιαην ηξίην 

ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ–ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΤΠΟΓΔΗΟ ΓΚΑΡΑΕ γηα απνξ/ξα (πξνηάζεθε, απνθαζίζηεθε, δελ έγηλε) 

(γηα ηα γεληθά, βιέπεηε θαη μερσξηζηφ θεθάιαην γηα ηνλ ΔΓΚΝΑ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ΓΔΝΗΚΑ: «Σν πξφβιεκα ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηε δεκφζηα πγεία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη 

είλαη  έλα απφ ηα νμχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί απηφ-

δηνίθεζεο φισλ ησλ ρσξψλ. Παξνπζηάδεηαη κε ηδηαίηεξε νμχηεηα ζηνλ ηφπν καο, 

φπνπ ε θπβεξλεηηθή πξαθηηθή ..… ε θξίζε ηνπ ζεζκνχ θαη ε νηθνλνκηθή αλαηκία 

ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επηζηεκνληθνχ πξν-

βιεκαηηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ, έρεη δεκηνπξγήζεη αδηέμνδα επηθίλδπλα ζηε 

δεκφζηα πγεία. . ...» (πεξηνδηθφ «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Δπηζεψξεζε ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» ηεχρνο 1 ζει.25, 1978). 

 Δηδηθφ ζρφιην: Ζ «πεξηζπιινγή ησλ ζθνππηδηψλ» είλαη ε πην εμσηεξηθεπ-

κέλε, δειαδή «εκθαλήο», αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ. Ζ νπνία πξέπεη λα αζθείηαη 

πιήξσο, κεζνδηθά θαη θηελά,δηφηη έρεη «θαζνιηθφ» αληίθηππν θαη γίλεηαη ακέζσο 

αληηιεπηή απφ ηνπο δεκφηεο θαη θαηνίθνπο ελφο Γήκνπ. Οη άιιεο αξκνδηφηεηεο, 

πξέπεη λα αζθνχληαη, αιιά επηδξνχλ επηφηεξα (;;) άκεζα ζηε δσή ησλ πνιηηψλ. 

 Σν 1983 πνπ αλέιαβε ε δηνίθεζε Βαζίιε Ξέλνπ-Γαβξηέιε (ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρακε ν Λ.Αλσκεξ. θη εγψ), ππήξρε, βέβαηα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

(απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα), εμαθνινπζνχζαλ φκσο λα θπθινθνξνχλ (έζησ 

θαη γηα ειάρηζην δηάζηεκα) θαη αλνηρηά απηνθίλεηα, ηα νπνία κεηά ηε ζπιινγή 

θπξίσο απφθιαδσλ, θαιχπηνλην κε κνπζακά !! θαη έηζη κεηαθηλνχλην ζηε 

«ρσκαηεξή». Ζ δηνίθεζε ΒΞΓ, ακέζσο αγφξαζε θαη άιια απηνθίλεηα κεραλνιν-

γηθνχ εμνπιηζκνχ (ζπλεζηδφηαλ ηφηε θη αγνξάδνληαλ, ιφγσ κηθξφηεξνπ θφζηνπο, 

κεηαρεηξηζκέλα απνξξηκκαηνθφξα απφ ηε (Γπηηθή) Γεξκαλία, «ειηθίαο» ήδε 7-8 

εηψλ, ηα νπνία, κε βάζε ηα ηζρχνληα, ηεο Γπη. Γεξκαλίαο, είραλ ππνρξεσηηθά 

απνζπξζεί. Οη «κεζάδνληεο», έιιελεο ζε ζπλεξγαζία κε γεξκαλνχο, ήηαλ ζην 



θφξηε ηνπο (αγφξαδαλ εθεί ηα απνζπξκέλα, θαη ηα πνπινχζαλ ζηελ Διιάδα, γηα 

«αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ»!). Σα θαηλνχξγηα ήηαλ πνιχ αθξηβά θαη δχζθνιν λα 

αγνξαζηνχλ. Ζ απνθνκηδή γηλφηαλ 2 ή 3 θνξέο ηε βδνκάδα, ζηηο δε «αγνξέο» 

(θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) γηλφηαλ θαη ηελ Κπξηαθή ή ηηο 

αξγίεο. Σν γεγνλφο φηη, θαη ζήκεξα πνπ πιεθηξνινγψ ηηο γξακκέο απηέο (2018), 

δελ έρεη ιπζεί ην δήηεκα ηεο απνθνκηδήο θαη ελαπφζεζεο ησλ «ζηεξεψλ 

απνβιήησλ» (θαη νξζφηεξν επηζηεκνληθφ φξν, ή θαη επθεκηζκφ, φπσο ην ιέκε 

ζήκεξα!) απφ ηελ Σ.Α. θαη ηνλ ΔΓΚΝΑ (= ΔΓΝΑ ζήκεξα), απνδεηθλχεη κηα 

«ΜΖ επηηπρία» (δελ γξάθσ «απνηπρία») ηνπο. Να κνπ επηηξαπεί λα θαηαζέζσ 

θαη ηηο αθφινπζεο ζθέςεηο, κε βάζε ηελ εκπεηξία, κεηά ηφζα ρξφληα, φρη γηα ην 

Γήκν καο, αιιά γεληθφηεξα γηα ηελ Αηηηθή. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970-1980 

απνηειεί έλα κφληκν πξφβιεκα, ρσξίο αμηφπηζηε ιχζε. Σν 1977 έθιεηζε ε ρσ-

καηεξή ηεο Βάξεο-Κνξσπίνπ,  δηφηη ην επέβαιε ε αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, 

κε ηελ αλέγεξζε εμνρηθήο/παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο απφ κεζναζηηθά ζηξψκαηα 

θιπ. Δλψ ε ίδηα επηινγή δελ έγηλε γηα ηα Άλσ Ληφζηα-Φπιή, φπνπ ε αλέγεξζε 

θχξηαο θαηνηθίαο γηλφηαλ απφ ιατθά ζηξψκαηα ή απφ ηνπο παιηλλνζηνχληεο 

έιιελεο. Ακέζσο κεηά  φκσο δηαγξάθεθε, γηα πξψηε θνξά ζηελ Αηηηθή, έλα 

αδηέμνδν ζηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Απφ ηφηε ην αδηέμνδν, φρη 

κφλν ππάξρεη, αιιά επαλαιακβάλεηαη σο . . . δηαξθήο θάξζα, πνπ φκσο γξάθεη 

ηζηνξία. πλερψο απφ ηνλ ΔΓΚΝΑ, ηα Τπνπξγεία θ.α., γίλνληαη κειέηεο, 

πξνηείλνληαη ηξφπνη δηαρείξηζεο (π.ρ. πγεηνλνκηθή ηαθή/ρσκαηεξέο, θαχζε θαη 

δηαινγή επί κέξνπο, ιηπαζκαηνπνίεζε θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο, θιπ, θιπ), 

επηιέγνληαη ρψξνη «ηαθήο», κεηξηνχληαη αληηδξάζεηο. Υσξίο λα γίλεηαη ηίπνηα, ή, 

έζησ, θάπνηα βήκαηα. Σα Άλσ Ληφζηα (κέρξη πξφηηλνο) θαη ε Φπιή παξακέλνπλ 

ν ζηαζεξφο ρψξνο ππνδνρήο ησλ απνξξηκκάησλ, θαη ε κέζνδνο δηαρείξηζεο 

παξακέλεη ε ίδηα (ρσκαηεξή πνπ κεηεμειίζζεηαη ζε ΥΤΣΑ). Γηα ηνλ θαηεπλαζκφ 

ησλ αληηδξάζεσλ, δίλνληαη ζην Γήκν απηφ, απμεκέλα θνλδχιηα!!. Οξγαλσηήο, 

πξαγκαηηθφο ή ππνζεηηθφο, φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν ΔΓΚΝΑ (ηφηε 

εθπξνζσπνχζε 89 ή 90 Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο ηεο Αηηηθήο, απφ ηνπο 115 



ππάξρνληεο ΟΣΑ, γξάθσ απφ κλήκεο), ή, θαη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία. Σν 1990 

επξφθεηην λα θιείζεη ε ρσκαηεξή ηνπ ρηζηνχ, ζηε ζέζε ηεο φκσο ζα ιεηηνπξ-

γνχζε, θαη ιεηηνπξγεί έσο ζήκεξα, ηαζκφο Μεηαθφξησζεο (γηα λα πάλε ηα 

ζθνππίδηα, πνπ ;;). Δπί 35 ρξφληα, απφ ηνλ ΔΓΚΝΑ, πξνηείλνληαη ιχζεηο (ή 

«ιχζεηο») γηα ρψξνπο ππνδνρήο απνξξξηκκάησλ, ζηε Γπηηθή (Φπιή) θαη Αλαην-

ιηθή Αηηηθή (Γξακκαηηθφ, Κεξαηέα), αιιά θαη ζηε Βνησηία, θπξίσο ζε Γήκνπο 

πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΔΓΚΝΑ!! φπνπ ζα κεηαθέξνληαη απηά. Σν ΤΠΔΥΧΓΔ, 

αιιά θη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (κηιψ έσο ην έηνο 2006 πνπ έρσ ζεηηθή γλψζε) 

δηαρξνληθά ζηεξίδνπλ φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Κάζε θνξά ηα θξηηήξηα 

ήηαλ πνιηηηθά θαη φρη επηζηεκνληθά. Σν 1995, κε απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

ηνπ ΔΓΚΝΑ, θαηαξγνχληαη φιεο νη έσο ηφηε επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη θαζνξί-

δνληαη δχν λέεο αξρέο ή δφγκαηα φζνλ αθνξά ην δήηεκα, ήηνη: α) ηη δελ ζα 

θχγνπλ ηα ζθνππίδηα απφ ηελ Αηηηθή, ελλνείηαη θαη λα ζηαινχλ ζε άιιν λνκφ, 

θαη β) ηη απηά ζα ελαπνζέηνληαη ζηε Γπηηθή ή/θαη Αλαηνιηθή Αηηηθή. Με βάζε 

απηά αλαθχεηαη ε αλάγθε ζχληαμεο λέσλ κειεηψλ, νη έκκεζεο θαηεπζχλζεηο 

φκσο πξνο ηνπο κειεηεηέο είλαη ν απνθιεηζκφο θάζε άιιεο κεζφδνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ή έρεη δνθηκαζηεί δηεζλψο, θαη ε δηεξεχλεζε κφλν απηήο ηεο 

ηαθήο. Γηα ηελ Αηηηθή, επηιέγεηαη ε δεκηνπξγία ΥΤΣΑ.  

 ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηδίσο απφ ην 1990 θαη κεηά, έληνλε 

ήηαλ ε ζπδήηεζε γηα ηελ «ηδησηηθνπνίεζε», δειαδή ε αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο 

αξκνδηφηεηαο απηήο ησλ ΟΣΑ,ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο, κε δηαγσληζκνχο, αλαζέζεηο 

θαη ζπκβάζεηο. ε φζνπο ΟΣΑ επηρεηξήζεθε (δπζηπρψο θαη ην δηθφ καο, βιεπ. 

θαη πην θάησ) ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο αξκνδηφηεηαο, νη δηαδηθαζίεο ήηαλ ζθαλδα-

ιψδεηο θαη ε δαπάλε αθφκα κεγαιχηεξε θαη εμ απηνχ έληνλε θαη νμεία ε 

θνηλσληθή αλαζηάησζε κε απεξγίεο εξγαδνκέλσλ, δηακαξηπξίεο θαηνίθσλ θιπ. 

Ζ ζπλέρεηα θαη ε εμέιημε (= ζηαζηκφηεηα) ηνπ δεηήκαηνο  ηεο απνθνκηδήο, 

ησλ ρψξσλ ηαθήο θιπ, είλαη γλσζηή ζε φινπο. ηακαηψ ηελ αλαθνξά, εδψ. 

 ρφιην δεχηεξν: Πνιιά ζηνηρεία γηα ην δήηεκα βξίζθνληαη θαη ζην θάθειν 

γηα ηνλ ΔΓΚΝΑ, ζε άιιν θεθάιαην απηήο ηεο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ.  



«ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ» (φπσο νλνκαδφηαλ) ηνπ Γήκνπ 

 ρφιην: Γηα ηα έηε 1983 θαη 1984 είρα νξηζηεί αληηδήκαξρνο θαζαξηφηεηαο 

κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ.Σφηε άξρηζα λα αληηκεησπίδσ ζηελ πξάμε ην ζέκα. 

 Α.-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΓΖΜΟΤ: α)ηεηξαζέιηδν θείκελν, δαθηπινγξαθεκέλν απφ 

εκέλα, ρσξίο εκεξνκελία  (είλαη αξρέο/κέζα ηνπ 1983) κε αξρηθφ ηίηιν «Τπεξε-

ζία Καζαξηφηεηαο», θαη άιινπο ζηε ζπλέρεηα. Σν είρα εηνηκάζεη, κεηά ηηο αξρηθέο 

ζπδεηήζεηο κε ην Γηψξγν Μαληίθν, πξντζηάκελν ηεο Καζαξηφηεηαο, σο κλεκφλην 

θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ,  β) «Καλνληζκφο Δξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα δηάθνξα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, φπσο ζπκθσλήζεθε 

κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο Αιίκνπ θαη ησλ ζσκαηείσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ» (είλαη ηνπ ηέινπο 1983 ή αξρψλ ηνπ 1984). Γξακκέλνο απφ κέλα, 

κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο κε ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ (πξφεδξνο ήηαλ 

ν Πέηξνο Υαζηψηεο), θαη κε ηδηφγξαθεο ζπκπιεξψζεηο, κεηά απφ λεφηεξεο 

ζπδεηήζεηο. Δίρε ζπκθσλεζεί κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ καο. Σειηθά δελ 

εγθξίζεθε απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ (κε ηνπο νπνίνπο 

ππήξρε θνηλφ ζσκαηείν) θαη έηζη λαπάγεζε ε ςήθηζή ηνπ. Βαζηθά ζπληάρηεθε 

δηφηη νη εξγαδφκελνη ζηελ Καζαξηφηεηα θαη ηερλίηεο ζηα ζπλεξγεία (π.ρ. θεπνπ-

ξψλ, ειεθηξνιφγσλ θιπ) είραλ παξάπνλα φηη νη ππάιιεινη ησλ θεληξηθψλ 

γξαθείσλ ηεο Αξηζηνηέινπο 53, δελ απαληνχζαλ ζηα αηηήκαηά ηνπο ή ηνπο 

αγλννχζαλ (βι. άξζξν 3,παξ.11), γ) πξαθηηθά Γ 21.4.1992 (ζπλεδξίαζε ζηε 

κέζε δεθαήκεξεο απεξγίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ΟΣΑ- Πάζρα 1992) ζπδήηεζε θαη 

απφςεηο δ.ζ. γηα ηελ θαηάζηαζε, δ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 755 

νηθ/2.7.1992, πξνο ηνπο ΟΣΑ Ν.Πεηξαηά (θαη ην Γήκν κε αξ.πξ. 6802/3.7.92) κε 

ζέκα «Πξνγξάκκαηα ΔΟΚ – Πξφγξακκα LIFE 1992», κε γλσζηνπνίεζε φηη 

πεξηιακβάλνληαη θαη «νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιιν-

ληνο», ε) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 6802/10.7.1992 πξνο ηε Ννκαξρία κε 

ζέκα «Πξφγξακκα LIFE 1992» κε απνζηνιή πξνγξάκκαηνο πξνκήζεηαο απνξ-

ξηκκαηνθφξσλ θ.ά. νρεκάησλ, θαη εηδηθψλ θάδσλ αλαθχθισζεο, δξαρκψλ 

245.700.000, ζη) έγγξαθν ηνπ Γεκήηξε Γφγθα ηεο 14.7.1992, ππφ ηχπνλ 

κειέηεο γηα ηε δαπάλε ηεο απνθνκηδήο, κε θαηαιεθηηθή ζθέςε «λα κειεηήζνπκε 



θαιά ηελ επηινγή λα αγνξάζνπκε θη ΟΥΗ λα ελνηθηάζνπκε ηνλ εμνπιηζκφ απηφ», 

δ) έγγξαθν, ρσξίο ππνγξαθή θαη εκεξνκελία (πξέπεη λα ζπλαξηάηαη κε ην 

πξνεγνχκελν) κε ηίηιν «εκεξηλφο ηξφπνο απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ», ε) έγγξαθν ηνπ Γηάλλε Υαηδεδεκεηξίνπ, ππαιιήινπ ηεο ΣΤ, 

απφ 17.7.1992 κε ηίηιν «Μειέηε δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ καο», κε 

αλαθνξέο ζε ρξεζηκνπνηνχκελα απηνθίλεηα, δαπάλε θιπ, ζ) έγγξαθν ρ.ρ., 

πξνθαλψο ελδηαθεξφκελεο εηαηξίαο κε ηίηιν «χζηεκα απνθνκηδήο- Μεηαθφξ-

ησζεο απνξξηκκάησλ MULTI SERVICE TRANSPORT SYSTEM (MSTS) κε 

πξνηάζεηο θιπ, η) αίηεζε ηεο 28.9.1992 ηνπ Αξ.Θσκ. πξνο ην Γήκν, κε αξ.πξ. 

9495/30.9.1992, ιφγσ ησλ παξαπφλσλ θαηνίθσλ γηα ηελ Καζαξηφηεηα θαη ηε 

Λατθή αγνξά, πνπ ηφηε γηλφηαλ ζηελ νδφ θνπέινπ, κε πξφηαζε ζχζηαζε επη-

ηξνπήο γηα κειέηε ηνπ ζέκαηνο θιπ, ε νπνία απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 88/6.4.1994 απφθαζε ηνπ Γ, ηα) έγγξαθν ηνπ ΔΓΚΝΑ κε αξ.πξ. 3767/ 

23.9.1992, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 9364/28.9.1992, κε ζέκα «Δλέξγεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαινγή ζηελ πεγή» κε ζπλεκκέλν ηεχρνο 

πξνκειέηεο, ηβ) έγγξαθν ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, 

Σκήκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηίηιν «ρέδην εηζήγεζεο, Γηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ (δηαπηζηψζεηο– πξνηάζεηο), κε ππνγξαθή Άιθε Παπαδήκα, θαη 

κε ζεκείσζή κνπ «χζθεςε 31.10.1992», θαη κε ζπλεκκέλν θείκελν κε ηίηιν 

«Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ Διιάδα» κε εκεξνκελία 10/1992 θαη 

ππνγξαθή Γ.Φξαληδήο, ηγ) αίηεζε Αξ. Θσκ., ηεο 3.4.1994, πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 4170/4.4.94, κε αίηεκα ηε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ηεο κειέηεο ηνπ ΔΓΚΝΑ 

γηα ην λέν ηξφπν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο Υαιαλ-

δξίνπ, θαη, ηεο 20.4.95, πξνο Γήκν, ρσξίο αξ.πξ. γηα ζπδήηεζε απφ Δπηηξνπή 

νινθιεξσκέλα ηνπ ζέκαηνο ησλ απνξξηκκάησλ,  ηδ) απφθαζε Γεκάξρνπ κε αξ. 

πξ. 5190/13.4.95, γηα ηε «πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ» 

απνηεινχκελε απφ ηνπο Νίθν Σζακπαξιή, Ησάλλε Μπειηά, Αληψλε Γθαβνχλα, 

Αληψλε Φνπζηέξε, Αξ. Θ., Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, ηε) έγγξαθν Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο Αζελψλ κε αξ.πξ. 29758/ …8.1995, πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο αξκν-

δηφηεηάο ηεο, θαη ην Γήκν κε αξ.πξ. 11560/1.9.95, κε ζέκα: «Απνζηνιή γλσκν-

δφηεζεο ηνπ Ννκ. πκβ. ηνπ Κξάηνπο, ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε επηρείξεζεο 



Γήκνπ κε ηδηψηε γηα ηε ζπιινγή απνθνκηδή επεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνξξηκ-

κάησλ», κε ζπλεκκέλν 1) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. 

26976/28.7.1995 κε ίδην ζέκα, θαη 2) ηε κε αξ.380/31.5.1995 Γλσκνδφηεζε ηνπ 

ΝΚ, κε θξίζε φηη είλαη δπλαηή ε ζχζηαζε επηρείξεζεο κε ζπκβαιιφκελνπο 

Γήκν-Ηδηψηε, φηη ην πξνζσπηθφ δελ κπνξεί λα απνζπαζηεί ζηελ επηρείξεζε, φηη 

δελ κπνξνχλ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο λα εθρσξεζνχλ ζηελ επηρείξεζε (ζεκ =γηα 

ηνπο ιόγνπο απηνύο  θαη δελ ζπζηάζεθαλ ηέηνηεο επηρεηξήζεηο), ηζη) αίηεζε ηνπ 

πξαθηνξείνπ RIKA TRAVEL ηεο 5.9. 1995 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε 

ραξαθηεξηζκφ ηεο Γ/ληξηαο 6.9.1995, κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη φηη εηνηκάδεηαη 

επίζθεςε ζηελ έθζεζε POLLUTEC ‘95 ζην Παξίζη, κε ηνκείο «χγρξνλεο 

ηερλνινγίεο γηα ηε πεξηζπιινγή θαη κεηαθνξά αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, θαχζε 

απνξξηκκάησλ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο θιπ, πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα 

ζέκα ηνπ Γ, ηδ) Απφθαζε Γ κε αξ. 320/ 23.12.1996 κε ζέκα «πδήη. θαη ιήςε 

απφθαζεο ζηελ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηνλ ηξφπν πεξηζπιινγήο 

ηνπ νηθηαθνχ απνξξίκκαηνο», κε ΤΠΔΡ 14, ΛΔΤΚΟ 1 (Αξ.Θσκ), κε ζπλεκκέλε 

ηελ απφ Γεθεκβξίνπ 1996, «Πξνθαηαξθηηθή κειέηε νξζνινγηθήο θαη νινθιεξσ-

κέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ κε λέν ζχγρξνλν εμνπιηζκφ», ππφηηηιν 

«Πξφγξακκα κεραληθήο ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ κε θηλεηφ ζχζηεκα 

ζπκπίεζεο θαη κεηαθφξησζεο (ελαιιαζζφκελα απνξξηκκαηνθηβψηηα θεξφκελα 

ζε απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα κε θηλεηή πξέζζα)», κε «παξάξηεκα κειέηεο» 

κε ζειίδεο ζηελ αγγιηθή κε θσηνγξαθίεο, ζρέδηα θιπ, ηεο εηαηξίαο EDELHOFF, 

ζηειέρε ηεο νπνίαο πξνθαλψο ζπλέηαμαλ ηε κειέηε απηή, ηε) εηζήγεζε ζην Γ 

απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο (λέα νλνκαζία ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο) ηεο 

12.3.2003 κε ζέκα «Έγθξηζε Καλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο πεξη-

βάιινληνο» κε ππνγξαθέο Γεσξγίνπ Κίηζνπ, αληηδεκάξρνπ πεξηβάιινληνο, θαη 

Υξήζηνπ Βξχληνπ, Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 203/ 

14.4.2003 απφθαζε Γ, ηζ) θείκελν, σο κλεκφλην κνπ γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ 

ζέκαηνο κε ηίηιν «Βειηηψζεηο/ζπκπιεξψζεηο ζηνλ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο, 

φπσο εθθσλήζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζην Γ, ζέκα 1/203/14.4. 2003», θ) 

θείκελν ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ, κε επηζεκάλζεηο κνπ, κε ηίηινπο «Γεληθέο 

δηαηάμεηο θαη έλλνηεο» θαη «Καλνληζκφο εθηειέζεσο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη 



εξγαζηψλ θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ», Μάξηηνο 2003, θα) ηεχρνο 32 ζει., εθηπ-

πσκέλν κε ρξσκαηηζηά εμψθπιια, θαη ηίηιν «Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη 

Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο», Μάξηηνο 2003, πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο θαηνίθνπο, 

θβ) Γήκνο Μεηακφξθσζεο, απφθαζε Γ κε αξ.427/10.11.03 κε ζέκα «Ρπζκί-

ζεηο Καζαξηφηεηαο» πνπ ην αλαδήηεζα θαη κε ζηάιζεθε κε ηειενκνηνηππία, θγ) 

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ, πξνο ην Γ, πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε, 

κε ζέκα «πκπιήξσζε ησλ κε αξ. 469/2004 θαη 154/2005 απνθάζεσλ Γ..». 

 Β.ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 3.9.1990 Κέξδε απφ ηα ζθνππίδηα, 

ηεο 5.9.1992 θνππίδηα, Ζ ΑΤΓΖ  5.9.1992, Αληηδξάζεηο δεκάξρσλ γηα ηηο 

ρσκαηεξέο, ηεο 6.2.1993 Κελή ε ζέζε αληηδεκάξρνπ θαζαξηφηεηαο ζηελ Αγία 

Παξαζθεπή, ηεο 10.2.1996 Κνηλσληθνπεξηβαιινληηθή θαη ηαηξηθή νπηηθή ησλ 

«θαχζεσλ» ζηελ Διιάδα, ηεο 31.3.1996 Δξγνζηάζηα θαχζεο απνξξηκκάησλ θαη 

νη «πιαζηέ» ηνπο ζηελ Διιάδα, ηεο 11.4.1996 Γηα κηα άιιε Απηνδηνίθεζε, θαη, 

Αδηέμνδν γηα ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ηεο 15.4.99 Οηθνινγηθή Δηαηξία 

Αλαθχθισζεο, Οξακαηηζκνί γηα κηα θνηλσλία ρσξίο ζθνππίδηα, ηεο 3.9.1999 

ια ηα ζθνππίδηα ζηα Ληφζηα, Αλαηξέπεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ Δληαίνπ πλδέ-

ζκνπ…, ηεο 13.6.2003 Κξηηηθή ηεο Γθξίλπηο θαη ηεο Δηαηξίαο Αλαθχθισζεο, Ζ 

κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ πεξηνξίδεη ηνπο ΥΤΣΑ, ηεο 4.7.2003 άξζξν ηνπ 

Νίθνπ Μπειαβίια, Γηα ηα ζθνππίδηα, θαη, Σν ΣΔΔ γηα ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκά-

ησλ: Αθξηβή θαη επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, ηεο 9.9.2003 Σνπηθά ζπζηήκαηα 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε θαχζηκν ηα απνξξίκκαηα, ηεο 30.11.2003 Γηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, Πιήξεο απξαμία, παξά ηελ πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Γηθα-

ζηήξην, ηεο 2.12.2005 Σν ΤΠΔΥΧΓΔ ελέθξηλε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 

Γελ θιείλεη ε ρσκαηεξή ησλ Αλσ Ληνζίσλ, ηεο 13.10.2006 Απνξξίκκαηα, αλαθχ-

θισζε θαη πξνεθινγηθέο πνκθφιπγεο, ΣΟ ΒΖΜΑ 6.9.1992 Γηαινγή απνξξηκ-

κάησλ ζε 70 δήκνπο, Διιεληθφ ξεθφξ ζηελ αλαθχθισζε ηνπ αινπκηλίνπ, θαη, 

Γηα ηελ αζηνηβή, άξζξν ηνπ θαζεγεηή Ν. . Μάξγαξε, ηεο 1.8.1993 θνππηδν-

πφιεκνο ζηελ Κνηλφηεηα, θαη, πσο ζα γίλνπλ πλεχκνλεο δσήο νη ρσκαηεξέο 

Ληνζίσλ ρηζηνχ, θαη Μάρε γχξσ απφ ηελ αλαθχθισζε, ηεο 24.7.94 ηνλ 

Απιψλα θαη ζην Σξηθέξαην νη λέεο ρσκαηεξέο ηεο Αηηηθήο, θαη, Οξηζηηθή ιχζε 



γηα ηα ζθνππίδηα, ηεο 23.4.1995 Γηα ηελ θαχζε απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή 

(επηζηνιή), ηεο 17.3.1996 Πνπ ζα γίλνπλ νη λέεο ρσκαηεξέο, θαη, Γηαηί δελ 

ζέινπλ ηα ζθνππίδηα, ηεο 29.11.1998 «Αγψλεο ζθνππηδηψλ» ελ φςεη ηνπ 2004, 

Πνπ ζθνληάθηεη ε δεκηνπξγία ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ηαγήο, ηεο 30.7.00 Εεηείηαη 

ρσκαηεξή, Οη δήκαξρνη ηεο Αηηηθήο λίπηνπλ ηαο ρείξαο ησλ, ηεο 19.11.2000 Σν 

άιπην πξφβιεκα ησλ απνξξηκκάησλ, Ζ δηακάρε γηα ην ρψξν θαη ε κεγάιε 

«πιεγή» πνπ ηαιαηπσξεί επί ρξφληα ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, ηεο 8.7.2001 Ζ 

θαηαζθεπή κνλάδαο κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο ησλ απνξ-

ξηκκάησλ ζηα Αλσ Ληφζηα, ηαγφλα ζηνλ σθεαλφ ησλ ζθνππηδηψλ, ηεο 27.2.05 

ηα . . . απνξξίκκαηα 120 ΥΤΣΑ, ηεο 18.6.2006 Ζ ιπκαηνιάζπε βάιησζε ζηε 

Φπηηάιεηα, ηεο 13.8.2006 Βφκβεο ηνμηθψλ αεξίσλ νη ρσκαηεξέο, ηεο 26.4.2006 

Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο . . .Να εθαξκνζηεί άκεζα ζηελ Αηηηθή ν Πεξηθεξεηαθφο 

ζρεδηαζκφο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ηεο 18.2.2007 Απνθαιππηηθή έθζεζε 

ηνπ ΣΔΔ, Υσκαηεξέο: Λάζνο ν εζληθφο ζρεδηαζκφο, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗ-ΣΖ (Μάηνο-

Ηνχληνο 1997, δελ ην γξάθεη), Σειείσζε ν ηαζκφο κεηαθφξησζεο ζθνππηδηψλ 

Γιπθάδαο, SOUNIO Απξίιηνο 1995, Αλαηνιηθή Αηηηθή: Δληαία αληηκεηψπηζε ηνπ 

κεγάινπ ζέκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ, νκφθσλε απφθαζε γηα ηε δεκηνπξγία 

Δληαίνπ Φνξέα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 1.4.95 Αλάγθε 

γηα ηε Γιπθάδα ν ηαζκφο Μεηαθφξησζεο, ζπδήηεζε ζην Γ, ηεο 8.4.95 Ζ 

Δλσηηθή Πξσηνβνπιία, ελεκεξψλεη θαη ελεκεξψλεηαη, κε ςήθηζκα γηα ην 

ηαζκφ Μεηαθφξησζεο, ηεο 27.9.2003, Αιηκνο, Θέζεηο ηεο Γεκ. Αξρήο γηα ηε 

δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ηεο 21.9.2013 Γιπθάδα-Αιηκνο-Διιεληθφ-

Αξγπξνχπνιε, Πξσηνπφξα ιχζε γηα απνξξίκκαηα, ΣΑ ΝΔΑ 9.12.98, άξζξν ηνπ 

Γ. Λαληδνπξάθε, πξψελπξνέδξνπ ηνπ ΔΓΚΝΑ, «ηηο ρσκαηεξέο . . νη παιηέο 

κειέηεο – Θα θξηζεί θαη ε Απηνδηνίθεζε», ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 20.9.1999 Αγηνη 

Αλάξγπξνη, Ζ Καζαξηφηεηα ζηε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε, ηεο 12.6.2000 Σν Ννκαξ-

ρηαθφ πκβ. Αζήλαο, Δλέθξηλε ην ηαζκφ Μεηαθφξησζεο, Αληηδξά ν Γήκνο 

Αηγάιεσ, Καζεζπραζηηθφο ν ΔΓΚΝΑ, ηεο 21.6.2003 Γήκνο Κεθηζηάο, ρη ηνπ 

Γ ζηνλ ηαζκφ Μεηαθφξησζεο, ηεο 27.6. 2003 Ζ ΣΔΓΚΝΑ ζην πιεπξφ ηνπ 

Καινγεξφπνπινπ γηα ην ΜΑ ζηνλ Διαηψλα, ηεο 19.7.2003 Νέα επνρή ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο 21.7.2003 Φψθε Γελλεκαηά, ππεξλνκάξ-



ρεο, Τπεπζπλφηεηα θαη φρη ιατθηζκνί απφ ηελ Απηνδηνίθεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, ηεο 27.9.2003 Κ. Μαληδνπξάλεο, Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο 17.11.2003 Ο Γήκνο 

Μεηακφξθσζεο, Γελ ζα δίλεη ξεχκα ζε λεναλεγεηξφκελεο νηθίεο, αλ δελ 

δηαζέηνπλ εζνρέο θάδσλ απνξξηκκάησλ, ηεο 8.6.2004 Πξνηάζεηο Μαζηνξάθνπ, 

ΣΔΓΚΝΑ-ΔΓΚΝΑ καδί γηα ηνπο λένπο ΥΤΣΑ, ηεο 8.2.05 Ζ θαχζε ηεο ιάζπεο 

ηεο Φπηηάιεηαο Βξαδπθιεγήο βφκβα γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λεθαλν-

πεδίνπ, ηεο 26.2.2005 Χξνινγηαθή βφκβα γηα ην Λεθαλνπέδην ε θαχζε ηεο 

ιάζπεο ηεο Φπηηάιεηαο, ηεο 3.5.05 Φ. Γελλεκαηά- Η. Μίραο Πξφηαζε θαη απφθα-

ζε απνθιεηζηηθά ηνπ νπθιηά ε κεηαθνξά ηεο ιπκαηνιάζπεο ζην «Μνπζακά», 

ηεο 1.6.2005 Καζεκεξηλά 1.280 ηφλλνη απφ ηε Φπηηάιεηα ζην «Μνπζακά» 

Ξεθηλά ε κεηαθνξά ηεο ιάζπεο …., ηεο 28.6.2005 Θα μερεηιίζεη ε ιάζπε απφ 

ηελ Φπηηάιεηα ζε ηξεηο κήλεο, ηεο 25.11.2005 Ο νπθιηάο θαηεγνξεί ηνλ 

Παπαδεκνχιε φηη παξαπνηεί ηα γεγνλφηα, Γεκνπξαηείηαη εληφο ηνπ κελφο ην 

εξγνζηάζην μήξαλζεο ζηε Φπηηάιεηα, ηεο 13.12.2005 Αλάβεη ην πξάζηλν θσο 

ην ηΔ γηα ηελ ελαπφζεζε ηεο ιπκαηνιάζπεο ηεο Φπηηάιεηαο ζηα Αλσ Ληφζηα, 

ηεο 24.12.2005 Απφ ηελ θαχζε ησλ απνξξηκκάησλ Τςειφηαην ην θφζηνο ζε 

νηθνλνκία θαη πγεία, ηεο 21.2.2006 Ννκ.πκβ. Γπηηθήο Αηηηθήο, Απαξάδεθηνο ν 

Αλαζεσξεκέλνο Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο απνβιήησλ, ηεο 13.2. 

2007 Καηαγγέιεη θπβέξλεζε, ΠΑΟΚ, ΔΓΚΝΑ- ΣΔΓΚΝΑ, θαη εθηφο Αηηηθήο ηα 

ζθνππίδηα πξνηείλεη ην ΚΚΔ, ηεο 29.3.07 Σέιε Μαξηίνπ ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο 

ΥΤΣΑ Γξακκαηηθνχ θαη ε αλάδεημε κεηνδφηε γηα ηελ Κεξαηέα, ηεο 24.3.2007 

ΠΑΟΚ, ΟΥΗ ζηνπο ΥΤΣΑ – ΝΑΗ ζηε δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή, 

ΘΑΡΡΟ ηεο Καιακάηαο, 3.8.2001 Ξεθίλεζε ε ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ γηα ηε 

δηαινγή απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή, ηεο 20.8.2005 Θα πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο 

θαζαξηφηεηαο, Υσξνζέηεζε θαη ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο 

ηδηνθηήηεο λεναλεγεηξφκελσλ πνιπθαηνηθηψλ, θαη, Καηαζθεπή ππφγεηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, Τπνβιήζεθε ζην Γήκν Καιακάηαο ε κειέηε θπθινθν-

ξηαθψλ επηπηψζεσλ, ΑΘΔΡΑ ηεο Ηθαξίαο, επη-Οθηψβξηνο 2003, εγθαηάζηα-

ζε νξγαλσκέλνπ ΥΤΣΑ ηνπ λνκνχ άκνπ,  ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Οθηψβξηνο 

2004, Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, κηα δχζθνιε απνζηνιή ηεο Απηνδηνίθεζεο, 



ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο 21.8.05 πκθσλνχλ ζηε δηαπαξαηαμηαθή Καιακάηαο,  

Πξνζσπηθφ, εμνπιηζκφ, θαλνληζκφ ρξεηάδεηαη ε θαζαξηφηεηα, ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ πε-

ξηνδηθφ, αδηκνχζην: Σα ζθνππίδηα … δελ είλαη γηα πέηακα, εθεκεξίδα άγλσζηε, 

Μάξη-Απξίιηνο 2005, Πνπ, πσο θαη πφηε κπνξνχκε λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα 

κε ηε ιάζπε ηεο Φπηηάιεηαο, πεξηνδηθφ άγλσζην, ηέιηνπ Λνγνζέηε, δεκάξρνπ 

Πεηξαηά, Αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ ζηνλ Πεηξαηά, Έλα κεγάιν εθζπγρξνλη-

ζηηθφ θαη νηθνινγηθφ εγρείξεκα, FANTASY SPORTS,ρ.ρ., δηζέιηδν δηαθεκηζηηθφ 

ηνπ Γήκνπ «Ο λένο εμνπιηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπ. 

  Σ Δ Λ Ζ   Κ Α Θ Α Ρ Η Ο Σ Ζ Σ Α  

 ρφιηα: Σα ηέιε νξίδνληαλ απφ ην λφκν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο α) γηα ηηο 

θαηνηθίεο, β) γηα ηα θαηαζηήκαηα, γ) γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο = ζηεγαζκέλνη 

ρψξνη άλσ ησλ 1.000 ηκ. Οξίδνληαλ αλά η.κ.- Υσξίο θακία άιιε δηάθξηζε πρ. 

εκπνξηθφ θαηάζηεκα πψιεζεο εηνίκσλ ελδπκάησλ (κε ειάρηζηα απνξξίκκαηα) 

επηθαλείαο 100 ηκ, πιήξσλε ην ίδην πνζφ κε θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ ελδηα-

θέξνληνο ή Super Market (κε κεγάιεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ), ίζεο επηθά-

λεηαο. Πξφηαζή καο γηα νξζνινγηθνπνίεζε ησλ ηειψλ κε θνηλσληθά θξηηήξηα, θαη 

νξηζκφ δσλψλ α) εκπνξηθήο, β) πςειήο θαηαλάισζεο (ζηα παξαιηαθά 

δηακεξίζκαηα) θαη άιιεο δηαθξίζεηο, ΓΔΝ έγηλε δεθηή απφ φιεο ηηο δηνηθήζεηο. 

 ΑΑ.- Γχν θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηε κε αξ. 238/22. 

12.1987 απφθαζε ηνπ Γ, κε ηίηινπο «Καηάζηαζε Νν.1 Φνξνινγεηέεο επηθά-

λεηεο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θσηηζκνχ θαη δεκνηηθνχ θφξνπ» θαη θαηαζηάζεηο Νν. 

2, 3, 4, θαη ζπγθξηηηθή, θαη, «Δηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ. ηνπ Γήκνπ, ηεο 20.11.1987, 

γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ». 

 Α.- 1992: α) εηζήγεζε Οηθνλ.Τπ. γηα ηε κε αξ. 287/22.12.1992 απφθαζε 

ηνπ Γ, κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο-θσηηζκνχ 

θαη δεκνη. θφξνπ έηνπο 1993», ζπλνδεπφκελε απφ 4 θαηαζηάζεηο ζηνηρείσλ, β) 

εηζήγεζε Οηθ.Τπ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.291/22.12.1992 απφθαζή ηνπ κε 



ζέκα «Απνδέζκεπζε πνζνχ δξρ. 28 εθ. απφ ηελ θαηεγνξία ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ Γεληθψλ αλεηδίθεπησλ εζφδσλ». 

 1993: α) Δηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ. ηεο 27.1.1993 πξνο ην Γ κε ζέκα: «πδ. 

θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζχλαςε δαλείνπ 120 εθαη. δξ., απφ ην ΣΠ&Γ γηα αγνξά 

εμνπιηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο», ζπλνδεπφκελε απφ ην κε αξ.πξ. 

877/26.1.1993 έγγξαθν ηεο Σ.Τ. κε θαηάινγν ησλ αλαγθψλ νρεκάησλ, β) απφ-

θαζε ηνπ Γ κε αξ. 57/8.3.1993 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ιήςε 

δαλείνπ 120 εθ.δξρ., απφ ην Σ.Π. & Γαλείσλ, γ) έγγξαθν ηνπ ΣΠ&Γ κε αξ.πξ. 

99309/23.9.1993 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 10171/28.9.1993 κε ζέκα «Αλαθνί-

λσζε έγθξηζεο δαλείνπ θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλνκνιφ-

γεζή ηνπ», κε ππφδεηγκα απφθαζεο Γ, δ) έγγξαθν ηεο ΓΔΖ κε αξ.πξ.54110/ 

5.11.1993 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11626/8.11.1993, κε ζέκα «Αλαπξνζαξκν-

γή ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο – θσηηζκνχ θαη δεκνη. θφξνπ», θαη ζπλεκκέλν 

ην ρσξίο αξ.πξ. ηειενκνηνηχπεκα ηεο 7.12.93, κε ππφκλεζε φηη δελ ζηάιζεθαλ 

νη ζπληειεζηέο,   

1994: Δηζήγεζε ηεο 15.12.1993 ηεο Οηθ.Τπ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

327 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Δηζήγεζε Οηθ. Τπ. γηα ηα αληαπνδνηηθά έζνδα –

έμνδα έηνπο 1994 ζπλνδεπφκελε απφ θαηαζηάζεηο ζηνηρείσλ,  

1995: α) εηζήγεζε ηεο 5.11.1994 ηεο Οηθ. Τπ. πξνο ην Γ κε ζέκα «Αλα-

πξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο – θσηηζκνχ θαη δεκ. θφξνπ 

έηνπο 1995», ζπλνδεπφκελε απφ θαηαζηάζεηο ζηνηρείσλ, β) απφθαζε Γ Καια-

κάηαο κε αξ. 161/1.3.1995 κε ζέκα «Καζνξηζκφο λέσλ δσλψλ ηειψλ θαζαξηφ-

ηεηαο», γ) απφθαζε Γ Καιακάηαο κε αξ. 241/12.4.95 κε ζέκα «Καζνξηζκφο 

χςνπο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ». 

1999: γ) εηζήγεζε πξνο ην Γ, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 66/1.2.1999 

απφθαζε Γ, κε ζέκα «πδεη.+ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ή κε ηνπ 

κεησκέλνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή θαζαξηφηεηαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ καο», κε θαηάινγν ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ,δ) απφθαζε 66/1.2.1999 

γηα ην ίδην ζέκα, κε αχμεζε ηνπ κεησκέλνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή θαηά 15%, ΤΠΔΡ 



13, ΛΔΤΚΑ 4 =Αξγπξίνπ Αξ., Ληαθφπνπινο Γ., Σζακπαξιήο Ν. θαη Μαληδνπξά-

λεο Κ., ε) νκφθσλε απφθαζε 67/1.2.99 κε ζέκα: «πδ.+ ιήςε απφθαζεο γηα 

θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έηνπο 1999», ζη) 

ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε κε αξ. 336/13.12.1999 απφθαζε Γ κε ζέκα «Σέιε 

θαζαξηφηεηαο – θσηηζκνχ», δ) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 339/13.12.99 

απφθαζε κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ή κε ηνπ κεησ-

κέλνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή θαζαξηφηεηαο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ» 

κε πξφηαζε αλαπξνζαξκνγήο θαηά 10% ηνπιάρ., κε θαηάινγν επηρεηξήζεσλ,  

2000: ε) αηηεζή ησλ Υξ.η. θαη Αξ.Θ., ηεο 22.5.2000 πξνο ην Γήκν κε 

αξ.πξ. 10382/29.5.2000, κε αίηεκα (κεηά απφ ηελ αίηεζε θαη πξνθνξηθέο αλα-

θνξέο γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ησλ ηειψλ), θη επεηδή δελ είρε δνζεί απφ ηε δηνί-

θεζε εληνιή ζηηο Τπεξεζίεο γηα έξεπλα/κειέηε, λα καο ρνξεγεζεί κε δαπάλεο 

καο, δηζθέηα πνπ θάζε ρξφλν ζηέιλακε ζηε ΓΔΖ κε ηα ζηνηρεία, ψζηε λα θάλνπ-

κε εκείο ηε κειέηε απηή, ζ) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.76/20.3.2000 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ.+ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο 

απνξξηκκάησλ ηεο ΠΛΑΕ ΑΛΗΜΟΤ έηνπο 2000», η) απφθαζε Γ κε αξ. 76/20.3. 

2000 κε ην ίδην ζέκα, νκφθσλα απνθαζίδεηαη ε επηβνιή ηέινπο, ηα) εηζήγεζε 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.77/2000 απφθαζε, κε ζέκα «πδεη.+ ιήςε απφθαζεο 

γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έηνπο 2000», 

ηβ) νκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ.77/20.3.2000 κε ην ίδην ζέκα, ηγ) εηζήγεζε ζην 

Γ γηα ηε κε αξ.406/11.12.00 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.+ιήςε απφθαζεο γηα 

κείσζε ηνπ εκβαδνχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 η.κ.» (ν 

λφκνο επέηξεπε (ε κάιινλ, ε ΓΔΖ δερφηαλ) ηε κείσζε εκβαδνχ, φρη ηε κείσζε 

ηνπ ζπληειεζηή), ηδ) ηξηζέιηδν θείκελφ κνπ, κε ηίηιν «Οξγάλσζε ηεο Τπεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο Πεξηβάιινληνο», κε επηζεκάλζεηο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δηνίθε-

ζεο Αι. Αινχθνπ,ηελ εθρψξεζε ζε ηδηψηεο, ην δηαγσληζκφ γηα κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, ηελ άξλεζε ησλ δηαθεξχμεψλ ηεο, ηε) θσηνηππίεο δχν ζειίδσλ απφ 

ην πξνεθινγηθφ πξφγξακκα ηεο ΑΝΚΑ φπσο δεζκεχνληαλ γηα «αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ρσξίο παξάιιειε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο» θαη «επηδίσμε γηα αχμεζε 

εζφδσλ απφ «…δεκνηηθά ηέιε πξνεξρφκελα ΜΟΝΟ απφ ηελ αχμεζε ησλ η.κ. 



ησλ λέσλ θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ κε αληίζηνηρε ΜΔΗΧΖ ησλ δεκνηηθψλ 

ηειψλ», 

2001: ηζη) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.267/11.7.2001 απφθαζή ηνπ κε 

ζέκα «πδ.+ ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο 

Πιαδ Αιίκνπ έηνπο 2001» κε ζπλεκκέλν έγγξαθν ηνπ αλαπι.πξντζηακέλνπ 

ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο Ησ. Υαηδεδεκεηξίνπ κε αξ.πξ. 9175/11.4.2001, ηδ) εηζή-

γεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 268/11.7.2001 απφθαζή ηνπ κε ζέκα, «πδ. + ιήςε 

απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ 

έηνπο 2001» κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ. 11991/22.5.01 έγγξαθν Σκεκ.Καζαξ.,   

2002: ηε) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.421/19.11.2001 απφθαζή ηνπ κε 

ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνηηθνχ 

θφξνπ γηα ην έηνο 2002» κε ζπλεκκέλα ζηνηρεία ηεο Οηθ. Τπεξεζίαο, ηζ) ηνπν-

ζέηεζή κνπ γηα ην ζέκα ηεο 421/19.11.2001 απφθαζεο, θ) εηζήγεζε πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ.423/19.11.2001 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.+ ιήςε απφθαζεο γηα 

κείσζε ηνπ εκβαδνχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 η.κ.» κε 

ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, θα) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.162/29.5.2002 

(αλαβιήζεθε) θαη 209/17.6.2002 (αλαβιήζεθε) θαη 298/ 24.7.2002 απφθαζή ηνπ 

κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκά-

ησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έηνπο 2002» κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ. 11215/24.5. 

2002 έγγξαθν ηνπ Σκεκ. Καζαξηφηεηαο, θαη ππνγξαθή Πέηξνο Γξαθάηνο, θβ) 

εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 386/18.11.2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη 

ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Πιαδ Αιίκνπ 

έηνπο 2002» καδί ην κε αξ.πξ. 23898/1.11.02 έγγξαθν Σκήκαηνο Καζαξηφηεηαο,  

2003: θγ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.382/18.11.2002 απφθαζή ηνπ κε 

ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ή κε ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνη. 

θφξνπ γηα ην έηνο 2003» κε ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θιπ, θδ) εηζήγεζε ζην Γ 

γηα ηε κε αξ. 383/18.11.2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 ηκ, 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί κεησκέλν εκβαδφλ» κε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, θε) εηζήγεζε 



ζην Γ γηα ηε κε αξ. 419/2003 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έηνπο 2003» 

κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ. 19761/15.9.2003 έγγξαθν ηνπ Σκεκ.Πεξηβάιινληνο, 

θζη) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.419/16.9.2003 απφθαζή ηνπ, κε άλσ έγγξα-

θν γηα θνζηνιφγεζε, θδ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.420/16.9.2003 απφθαζε 

γηα θνζηνιφγεζε δαπάλεο γηα Πιαδ Αιίκνπ έηνπο 2003, κε ζπλεκκέλν ην κε αξ. 

19759/15. 9.2003 έγγξαθν Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, θε) ζρέδηα Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο ΔΓΚΝΑ θαη Γήκνπ, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.389/8.9.03 απφθαζή 

ηνπ κε ζέκα Α‘ πεξίπησζε= «αλάζεζε ηεο κεηαθφξησζεο ησλ δεκνηηθψλ νηθηα-

θψλ απνξξηκκάησλ . . . απνθιεηζηηθά απφ θιεηζηνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθφξα, 

θαη θαη Β‘ πεξίπησζε, κε αλνηθηά νρήκαηα, θαη ηεο κεηαθνξάο ζην ΥΤΣΑ πνπ 

δηαζέηεη ν ΔΓΚΝΑ,  

2004: θζ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.533/24.11.2003 απφθαζή ηνπ κε 

ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο θσηηζκνχ θαη δεκνη. θφξνπ 

γηα ην έηνο 2004» κε ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θαη ην κε αξ.πξ.24701/13.11.03 

έγγξαθν Οηθνλ. Γ/λζεο, θαη, εηζήγεζε κε ζέκα «πδ.+ ιήςε απφθαζεο γηα λα 

πξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 ηκ, 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε κεησκέλν εκβαδφλ», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 534/ 

24.11.2003 απφθαζε, ι) θείκελν ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ 533/2003 απφθαζε 

κε εξσηήκαηα εάλ επηηέινπο ζα κεησζεί ν ζπληειεζηήο γηα ηηο πνιχηεθλεο 

νηθνγέλεηεο, ππελζχκηζε ηεο πξφηαζήο καο απφ ην 1999 γηα πληειεζηή 

Δκπνξηθήο Εψλεο, πληειεζηή Εψλεο Τςειήο θαηαλάισζεο θαη Δηδηθνχ 

πληειεζηή γηα ηα νχπεξκάξθεη, λέα αίηεζή καο 10382/29.5.2002 γηα δηζθέηα 

κε ζηνηρεία πξνο ζχληαμε κειέηεο, θαη ΝΔΑ ΠΡΟΣΑΖ ΜΑ, ψζηε ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηαιακβάλεηαη ε ΠΡΑΗΑ (απφ θαηαζηήκαηα π.ρ. νπσξνπσ-

ιεία, θαθεηέξηεο θιπ) ηα ηεηξαγσληθά κέηξα απηήο λα είλαη ΜΔΣΡΖΗΜΑ 

ζηνηρεία γηα ηελ επηβνιή ηνπ Σέινπο (αθνύ δειώλακε γηα πνιινζηή θνξά όηη 

ΔΗΜΑΣΔ ΑΝΣΗΘΔΣΟΗ κε ηελ θαηάιεςε, αιιά θακία δηνίθεζε δελ έθαλε θάηη γηα 

ηελ απνηξνπή απηήο) θαη κε πξνηάζεηο γηα ηε δηαδηθαζία κε βάζε ηε λνκνζεζία,  



2005: ια) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.471/23.11.2004 (αλαβιήζεθε) 

θαη 471/29.11.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνη. θφξνπ γηα ην έηνο 2005» κε ζπλεκκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη έγγξαθα, θαη, ια1) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 472/29.11.04 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδεηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα αλαπξνζαξκνγή 

ζπληειεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 ηκ, πνπ έρεη θαζνξη-

ζηεί κεησκέλν εκβαδφλ γηα ην 2005», ιβ) ζρέδηα πνπ απνηέιεζαλ ηελ εηζήγεζε 

ζην Γ γηα ηε κε αξ.566/22.12.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε κεηαμχ ΔΓΚΝΑ θαη Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηα-

θφξησζεο απνξξηκκάησλ νηθηαθνχ ηχπνπ («απνθιεηζηηθά απφ θιεηζηνχ ηχπνπ 

απνξξηκκαηνθφξα»), θαη γηα ηε 567/22.12.04 απφθαζή ηνπ γηα «απνξξίκκαηα 

πξαζίλνπ, απφ αλνηθηά νρήκαηα», ιγ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.560/22.12. 

2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Καζνξηζκφο δεκνηηθνχ ηέινπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

νηθνπέδσλ έηνπο 2005», ιδ) ζρέδην/εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 511/ 29.11. 

2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ….. ΔΓΚΝΑ, Γήκνπ 

…», γηα «παξνρή ππεξεζηψλ ιεηνηεκαρηζκνχ ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ 

πξαζίλνπ» πνπ ζπιιέγνληαη κε ην πξφγξακκα απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ, ιε) 

εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ Κ. Μαληδνπξάλε, ηεο 16.11.2005, ζην Γ γηα ηε κείσζε 

θαηά 50% ησλ ηειψλ ρξέσζεο ησλ πνιπηέθλσλ θιπ, ιζη) εηζήγεζε ζην Γ γηα 

ηε κε αξ. 503/16.11.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

θνζηνιφγεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Πιαδ Αιίκνπ έηνπο 2005»,  

2005: ιδ) έγγξαθν ηνπ πκβνιαηνγξαθηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, κε αξ.πξ. 

453/11.3.2005 κε ζέκα «Φνξνιφγεζε εκηυπαίζξησλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ 

θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο κε νπνηαδήπνηε αηηία» κε ζπλεκκέλε ηελ ΠΟΛ.1046/ 

17.1.2005 ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ (εξεύλεζα, ην βξήθα θαη ην θαηέζεζα εγώ, κε 

ζεκείσζε-ππόκλεζε  «λα ζέζσ ζέκα Ζ/Υ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ Σειώλ θαζα-

ξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θόξνπ, ΣΑΠ θιπ, θαη γηα ηηο πξαζηέο ησλ θαηαζηεκάησλ 

(απόδνζε Γηθαηνζύλεο)», 

2006: ιε)  εηζήγεζε ζην Γ κε αξ.πξ. 25568/4.11.2005, κε ζέκα «Αλα-

πξνζαξκνγή ή κε ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνηηθνχ θφξνπ 



γηα ην έηνο 2006» κε θαηαζηάζεηο θιπ, ιζ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.509/ 

16.11.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο γηα αλαπξνζαξκν- 

γή ζπληειεζηψλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο, Φσηηζκνχ θαη Γεκνη. Φφξνπ ησλ επηρεη-

ξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 1.000 η.κ., πνπ έρεη θαζνξηζηεί κεησκέλν εκβαδφλ 

γηα ην έηνο 2006» κε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, θ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 

288/13.7.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφ-

γεζε απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Μαξίλαο Αιίκνπ έηνπο 2006» κε έγγξαθν 

δαπάλεο, θα) εηζήγεζε κε αξ.πξ. 17134/29.6.2006, ζην Γ γηα ηε κε αξ. 289/ 

13.7.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα θνζηνιφγεζε 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηεο Πιαδ Αιίκνπ έηνπο 2006» κε έγγξαθν δαπάλεο,  

2007: θβ) εηζήγεζε κε αξ.πξ. 28057/6.11.2006 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

399/6.11.06 απφθαζή ηνπ, κε ζπλεκκέλε «Καηάζηαζε πξνππνινγηζζέλησλ 

πνζψλ έηνπο 2007 πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ», θγ) εηζή-

γεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 399/6.11.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Αλαπξνζαξ-

κνγή ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνη. θφξνπ γηα ην έηνο 2007» 

κε θαηαζηάζεηο, θδ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.436/27.11.2006 απφθαζή 

ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα αλαπξνζαξκνγή ζπληειεζηψλ Κα-

ζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη δεκνη. θφξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ άλσ ησλ 

1.000 η.κ. πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε κεησκέλν εκβαδφλ γηα ην έηνο 2007» θιπ. 

Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 13.5.1995 Γήκνο Βνχιαο 

Σηκνιφγηα 1995, απφθ. Γ 5/9.1.1995, ηεο 18.12.1999 Ο Γήκνο Διιεληθνχ = 

Κακία αχμεζε!, ηεο 29.9.2007 Θ.Οξθαλφο, Γελ ζα απμήζνπκε ηα δεκνηηθά ηέιε, 

ΑΤΓΖ 21.11.1995 Μ. Γακαλάθε, Φνξνκπερηηθά επηκέλεη ν Αβξακφπνπινο,  ηεο 

20.11.1998 Ο Τπ. Δζσηεξηθψλ γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, Γελ ζα επηηξέςνπκε 

ππέξνγθεο απμήζεηο, ηεο 21.11.1998 Δθηφλσζε ζηε δηακάρε γηα ηα αληαπνδν-

ηηθά ηέιε, ηεο 10.12.1998 Σν θφζηνο ηνπ «λνηθνθπξέκαηνο» Αβξακφπνπινπ 

ζηνπο δήκνπο, ηεο 17.3.1999 Οη δήκαξρνη θεζψλνπλ ηνπο δεκφηεο, ηεο 29.6.06 

Ζ Διιάδα εο Απηνδηνίθεζεο, Γεκνηηθά ηέιε θαη δεκνηηθνί θφξνη, ΣΟ ΒΖΜΑ 

22.11.1998 Έηζη καο θνξνινγνχλ νη δήκαξρνη, θαη, Ο πφιεκνο λεχξσλ γηα ηηο 

απμήζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε, ηεο 20.12.1998 Σα δεκνηηθά ηέιε θαη νη θφξνη 



απμήζεθαλ αζξνηζηηθά απφ ην 1991 έσο θαη 359%, Ο- ξγαληζκνί, Σ- νπηθήο Α- 

θαίκαμεο (ΟΣΑ), Οη δεκφηεο ηεο Αζήλαο έρνπλ επηβαξπλζεί θαηά 71% απφ ην 

1995,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 9.12.1998 Γεκνηηθά ηέιε Αχμεζε 9%. Μέρξη 1591% 

γηα θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 7 δηο. παξαπάλσ ζα πιεξψζνπλ ην 1999 νη 

Αζελαίνη,  ΣΑ ΝΔΑ 9.12.1998 Καβγάο γηα ηα ηέιε, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 3.3.99 Γήκνο 

Πεξηζηεξίνπ, ηφρνο είλαη … νξζνινγηθή θαηαλνκή ηειψλ θαζαξηφηεηαο …, ηεο 

30.9.1999 Απφ Βάζσ Παπαλδξένπ, σηήξηα ξχζκηζε γηα ΟΣΑ (γηα ξχζκηζε ιε-

μηπξφζεζκσλ ρξεψλ),  ηεο 22.11.1999 Γηα δεχηεξε ρξνληά ζηελ Αγία Βαξβάξα, 

0% απμήζεηο ζηα δεκνηηθά ηέιε, ηεο 25.11. 1999 Ο Αβξακφπνπινο γηα λα 

θιείζεη ηηο ηξχπεο ζην έιιεηκα επηβάιιεη Απμήζεηο κακνχζ ζηα δεκνηηθά ηέιε 

ηεο Αζήλαο, ηεο 10.12.1999 Καη ν Γήκνο Διιεληθνχ Πάγσζε ηα δεκνηηθά ηέιε, 

ηεο 29.12.1999 Γ.. Αξγπξνχπνιεο …Αληαπνδνηηθά θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ,ηεο 30.12.1999 Γήκνο Γάθλεο Απμήζεηο 5% ζηα δεκνηηθά ηέιε, ηεο 

12.1.2000 Σειψλ … ζπλέρεηα ζην Γήκν Εσγξάθνπ, ηεο 17.1.2000 Αι. Αινχθνο 

Αλαγθαία ε αχμεζε ηνπ 7% ζηελ θαζαξηφηεηα, ηεο 7.11.2000 Ο Γήκνο Νέαο 

Υαιθεδφλαο, Αχμεζε 5% ζηα δεκνηηθά ηέιε, ηεο 22.11.2000 Απνθάζηζε ν 

Γήκνο Αζελαίσλ, Μεδέλ απμήζεηο ζηα ηέιε γηα νηθίεο, ηεο 13.12.2000 Γήκνο 

Ακαξνπζίνπ Γηα ηξίηε ρξνληά θακία αχμεζε ζηα ηέιε, ηεο 16.1.2001 Δγθχθιηνο 

Βάζσο γηα δεκνηηθά ηέιε, ρη ζε ππέξνγθεο απμήζεηο, ηεο 18.1.2001 ην 

Υαιάλδξη δεκνηηθά ηέιε, κε θνηλσληθά θξηηήξηα, ηεο 26.1.2001 απφ Νίθν 

Σακπαθίδε 0% αχμεζε ηειψλ, ηεο 13.2.2001 ην Γήκν Καιιηζέαο ηα δεκνηηθά 

ηέιε, Με θνηλσληθά θξηηήξηα,  ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ Μάξηηνο 1999. 

ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ηεο ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ απνξξηκκάησλ 

Α.- ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΡΓΤΡΖ ΑΡΓΤΡΗΟΤ: α) εηζήγεζε πξνο ην Γ, γηα ηε κε 

αξ. . . . ./23.12.1996 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Δγθξηζε γηα ηε δεκηνπξγία ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο δεκνηηθψλ νρεκάησλ ζηνλ ρψξν δίπια ζην Β‘ Γπκλαζηήξην», πνπ 

νξηνζεηείηαη ζηελ νδφ Γεξνπιάλνπ, φξηα ηνπ αεξνδξνκίνπ θαη Β‘ Γπκλαζηήξην, 

β) Μειέηε κε αξ. 12/1997 ηνπ έξγνπ «πιινγή θαη κεηαθνξά νηθηαθψλ απνξξηκ-

κάησλ θαη απφθιαδσλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» (ην πξψην θχιιν), γ) ΔΞΧΓΗΚΖ 

πξφζθιεζε, δήισζε θαη δηακαξηπξία ηεο ΑΔ «Κ. Κσζηνχιαο ΑΔΒΔ», ΚΑΣΑ 



ηνπ Αξ. Θσκφπνπινπ, «αηνκηθψο θαη σο κέινο ηεο Γεκ. Δπ.» πνπ επηδφζεθε 

ηελ 10.7.1997 θαη ψξα 2 κ.κ., (κέζσ Γήκνπ, κε αξ.πξ. 10309/10.7.1997) θαη 

ραξαθηεξηζκφ απφ Μ. Κνπηζηιένπ, κε επηζήκαλζε φηη νη άδεηεο θπθινθνξίαο 

πνπ πξνζθφκηζε ε εηαηξία LOBBE TZILALIS AEBE, δελ δίλνπλ δηθαίσκα ζπκ-

κεηνρήο ή εθηέιεζεο έξγνπ, παξά κφλν ζε άιιν Γήκν (ζεκ= Δγώ ην είρα ζέζεη 

από πξηλ), δ) ίδηα εμψδηθε δήισζε θιπ, πνπ επηδφζεθε ζηελ θαηνηθία κνπ ηελ 

11.7.1997 θαη ψξα 12 κ. (πξνθαλώο δελ αζρνιήζεθα κε απηέο, παξά ηε βαζη-

κόηεηα ησλ θαηαγγειηώλ κεηαμύ αληαγσληζηώλ, αιιά ηνπνζεηήζεθα ζεζκηθά), ε) 

θείκελν/ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Γεκ.Δπ. 176, 177, 178 ηεο 

23.12.1997 γηα ζέκαηα «Δγθξηζεο φξσλ ...» κε επηζεκάλζεηο φηη πξφθεηηαη γηα 

«θσηνγξαθηθέο» δηαθεξχμεηο ππέξ ηεο εηαηξίαο EDELHOFF Polytechnik GmbH 

(βιεπ. θαη πην πάλσ), ζη) Αλαλ. Κίλεζε Αιίκνπ/ Αι. Αινχθνο, θείκελν ηεο 30.12. 

97 πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ. πξ. 19967/30.12.1997 κε θαηαγγειία θαη δηακαξηπ-

ξία δηφηη ΓΔΝ δηαθφπεθε ε ζπλεξγαζία κε ηε LOBBE TZILALIS AEBE δηφηη «ηα 

απηνθίλεηα έρνπλ δηθαίσκα θπθινθνξίαο γηα ηε κεηαθνξά απνξξηκκάησλ κφλν 

ζην Γήκν πνπ έρνπλ ηε ζρεηηθή ζχκβαζε», δηφηη έρεη ηξσζεί ην θχξνο ησλ 

νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, κε αίηεκα ηε ζχγθιεζε Γ κε ζέκα «… γηα ηε δηαθνπή ηεο 

ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο LOBBE TZILALIS AEBE θαη ιήςε κέηξσλ 

ελαληίνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο ε νπνία εζθεκκέλα παξαπιάλεζε ην 

Γήκν», δ) Γηακαξηπξία – Καηαγγειία ηεο 7.10.97 ηεο ΑΝΚΑ/ Αι.Αινχθνπ πξνο 

ην Γήκαξρν Αξγ. Αξγπξίνπ, κε θνηλνπνίεζε ζε Τπ. Δζσηεξηθψλ Αι. Παπαδφ-

πνπιν, Τπ. Μεηαθνξψλ, Ννκάξρε, κέιε ηνπ Γ Αιίκνπ, κε δηακαξηπξία γηα ην 

δηαγσληζκφ, ηνλ νξζφ απνθιεηζκφ ηεο κηάο εηαηξίαο, θαη απφ ηελ αλάδνρν ηελ 

πξνζθνξά απηνθηλήησλ ρσξίο δηθαίσκα θίλεζεο, θαη αίηεκα ηελ άκεζε δηαθνπή 

θαη ηε δίσμε ηεο LOBBE TZILALIS AEBE, θαη δήισζε φηη ζα αζθήζεη θάζε 

δηθαίσκα, ε) απφθαζε Γεκ. Δπ. κε αξ. 184/2.12.1998 κε ζέκα «πδήηεζε επί 

ηνπ πξαθηηθνχ ΔΚΠΟΣΑ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα δχν (2) λένπ ηχπνπ 

απνξξηκκαηνθφξσλ», κε ΤΠΔΡ 4, ΛΔΤΚΟ 1 =Αξ. Θσκφπνπινο, ζ) απφθαζε 

ηεο Γ.Δ. κε αξ. 185/2. 12.1998 κε ζέκα «πδεη. επί ηνπ πξαθηηθνχ ΔΚΠΟΣΑ 

πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ηξάθηνξα θαη ζρεηηθή ιήςε απφθαζεο», κε 

ίδην απνηέιεζκα, η) απφθαζε Γ.Δ. κε αξ. 186/2.12.1998 κε ζέκα «πδ. επί ηνπ 



πξαθηηθνχ ΔΚΠΟΣΑ πνπ αθνξά ηε πξνκήζεα νθηψ (8) Containers  ησλ 20 Μ3» 

κε ίδην απνηέιεζκα. 

Β. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΛΔΚΟΤ ΑΛΟΤΚΟΤ- ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ: α) αίηεζε 

ηνπ Αξ. Αξγπξίνπ ηεο 15.1.1999, δει. ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο 

δηνίθεζεο, πξνο ηνλ Αι. Αι. κε αξ.πξ. 596/15.1.1999 κε ζέκα «Παξάλνκε 

θπθινθνξία απνξξηκκαηνθφξνπ» θαη δηακαξηπξία δηφηη ε ζχκβαζε έρεη ιήμεη 

απφ ην Γεθέκβξην 1998, θαη ηνλ Ηαλνπάξην 1999 εμαθνινπζεί λα θπθινθνξεί 

(αληηζηξάθεθαλ νη ξόινη !!), β) εηζήγεζε ηεο 5.3.1999 ηεο ΓΣΤ πξνο ην Γ γηα 

ηε κε αξ. 105/1999 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Απεπζείαο αλάζεζε – ΛΟΓΧ ηνπ 

ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝΣΟ – ηνπ έξγνπ (εξγαζίαο) «κεηαθνξά απνξξηκκάησλ πξνυπν-

ινγηζκνχ 10.000.000 δξαρκψλ κε ΦΠΑ» «πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ν 

Γήκνο καο, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ην νμχ  πξφβιεκα ηεο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ ηεο πφιεο» (σο εάλ δελ ήηαλ θαζεκεξηλό, πξόβιεκα παζίγλσ-

ζην!, πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί, θη απνηεινύζε μαθληθό γεγνλόο!), «κε 

πξφζθιεζε απφ ηε Γεκ. Δπ. πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηαηξηψλ», γ) απφθαζε 

Γ κε αξ. 105/31.3.1999 κε ζέκα «Απεπζείαο αλάζεζε – ιφγσ ηνπ θαηεπείγν-

ληνο ηνπ έξγνπ (εξγαζίαο) «Μεηαθνξά απνξξηκκάησλ πξνππ. 10.000.000 δξρ.  

κε ΦΠΑ» (εγθαηαιείθηεθε θαη ε λόζα δηαδηθαζία πξόζθιεζεο πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνύ εηαηξηώλ, θαη δεηήζεθε ε ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ !!) κε ΤΠΔΡ 12, 

ΚΑΣΑ 7 = Αξγ. Αξγπξίνπ, Ν.Σζακπαξιήο, Ησ. Σαξαζηάδεο, Γ. Ληαθφπνπινο, Αλ. 

Κεθαιάο, Αξ.Θσκ., Υξ. ηεθαλάθεο), δ) έγγξαθν πιιφγνπ Τπαιιήισλ Γήκνπ 

Αιίκνπ, Απφζπαζκα πξαθηηθνχ γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο 1.4.1999 κε ζέκα 

«Δξγαζηαθά πξνβιήκαηα» κε νκφθσλε απφθαζε φηη «…ε κίζζσζε απνξξηκ-

καηνθφξσλ θιπ, γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζηε Γ/λζε Καζαξηφηε-

ηαο θαη κάιηζηα επαλδξσκέλσλ  ΔΗΝΑΗ ΑΡΝΖΣΗΚΖ. Πηζηεχνπκε φηη απηφ είλαη ην 

πξψην βήκα πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε . .  ΟΥΗ ΣΗ ΗΓΗΧΣΗΚΟΠΟΗΖΔΗ..» θαη 

απνθάζεηο γηα άιια αηηήκαηά ηνπο (ζεκείσζε: Σα πξόζσπα πνπ απνηεινύζαλ 

ηε δηνίθεζε ηνπ ζσκαηείνπ δηέθεηλην θηιηθόηαηα πξνο ηε λέα δηνίθεζε), ε) ηεο 

εηαηξίαο  Kappa Group & Kostoulas Recycling Διιεληθή Αλαθχθισζε ΑΔΒΔ» 

«Σερληθή πξνζθνξά πξνο ην Γήκν Αιίκνπ» κε έξγν «πιινγή θαη κεηαθνξά 



απφθιαδσλ – νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ» κε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηελ 2.4.1999,  

ζη) ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ηεχρνο πνιπζέιηδν αιιά ρσξίο αξίζκεζε ζειίδσλ, θαη 

πιήξεο,  κε απνζηνιέα ηελ «ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ», πξνο ην Γήκν, κε ηίηιν 

«Σερληθή πξνζθνξά, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «πιινγή θαη κεηαθνξά 

απφθιαδσλ– απνξξηκκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ», κε εκεξνκελία δηα-

γσληζκνχ 2.4.1999. Μεηά 18-20 θχιια. ην θεθάιαην «2. Πξνζθεξφκελνο 

Δμνπιηζκφο» θαη «2.1. Ορήκαηα ζπιινγήο κεηαθνξάο», ην θχιιν φπνπ αλα-

γξάθνληαη νη αξηζκνί θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ, ηα νλφκαηα νδεγψλ θ.ά,  

ΔΥΔΗ ΠΡΟΣΔΘΔΗ ΔΚ ΣΧΝ ΤΣΔΡΧΝ θαη ΔΥΔΗ ΤΡΡΑΦΔΗ. 

Έηζη ε ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ, θέξδηζε ην δηαγσληζκφ, κε έλα ΠΡΟΘΔΣΟ 

θχιιν. Γηακαξηπξήζεθα ΓΖΜΟΗΑ θαη ΔΠΔΓΔΗΞΑ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. 

θαη επαλάιεςε ην ηεχρνο, θαλέλαο φκσο απφ ηνπο δ.ζ. ηεο πιεηνςεθίαο, νχηε 

βέβαηα θαη ε Γηνίθεζε Αι. Αινχθνπ, (ΓΔΝ) έδσζε κία εμήγεζε ή δηθαηνινγία. Ζ 

«ζησπειή πιεηνςεθία» φπσο ηνπο απνθαινχζα, δηθαίσλε ηελ παξαλνκία. 

εκείσζε: Βι. θαη θσηνγξαθίεο ησλ ζειίδσλ ηνπ ηεχρνπο, κε πεξαζκέλν 

έλα ρέξη, αλάκεζα ζηα θχιια, πξνο θσηνγξάθεζε ηνπ πξφζζεηνπ θχιινπ. 

δ) Α‘ Πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο 2.4.1999, ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ 

(Γ. Σζηηζάλεο, αληηδήκαξρνο, Δπάγγεινο Κάηζηνο, Γ/ληήο Σ.Τ., Παλ. Βαλδψξνο, 

πξντζηάκελνο ηκήκαηνο έξγσλ), απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη θαηέζεζαλ πξνζ-

θνξέο δχν εηαηξίεο, ε ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ θαη ε ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΧ-

Ζ ΑΔΒΔ (=Κσζηνχιαο), ε) Β‘ πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο ίδηαο επηηξνπήο ηεο 

3.4.1999, κε ην νπνία απνθιείεηαη ε ΔΛΛΖΝ. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ κε ην αηηηνινγηθφ 

φηη «δελ αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα πνηα είλαη ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα…» (πνπ 

δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ αιήζεηα), ζ) Γ‘ πξαθηηθφ δεκνπξαζίαο ηεο ίδηαο 

επηηξνπήο ηεο 14.4.1999 κε ην νπνίν απνξξίπηεηαη ε ππνβιεζείζα ΔΝΣΑΖ 

ηεο ΔΛΛΖΝ. ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ κε ηελ 60/99 απφθαζε ηεο Γ.Δ., η) Γ‘ πξαθηηθφ 

δεκνπξαζίαο ηεο ίδηαο επηηξνπήο ηεο 15.4.99 κε ην νπνίν αλνίρηεθε ε 



νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ  θαη ηεο αλαηίζεηαη έξγν: 1) 

πιινγή θαη κεηαθνξά νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζηα ΥΤΣΑ κε νδεγφ, ρεηξηζηή 

θαη εξγάηεο ηνπ ΓΖΜΟΤ Αιίκνπ» 15 εθ. δξαρκψλ, θαη, 2) πιινγή θαη κεηαθνξά 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζηα ΥΤΣΑ κε νδεγφ ρεηξηζηή ηεο ΔΣΑΗΡΗΑ θαη εξγάηεο 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» 17,4 εθ. δξαρ. θαη 3) πιινγή θαη κεηαθνξά απφθιαδσλ θαη 

νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ 9,75 εθ. δξαρκψλ, ηα) θείκελν ηνπνζέηεζή κνπ, ζει. 8, 

κε ηίηιν «Άπνςε Αξ. Θ., δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ Άιηκν, γηα 

ην ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γ.Δ. ηεο 14.4.1999 ψξα 13.00 σο θαη 

γηα ηελ ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ηεο Γ.Δ. ηεο 16.4. 1999 ψξα 08.30 γηα ην έξγν 

= «πιινγή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ, απφθιαδσλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέ-

λσλ», κε επηζεκάλζεηο παξαβηάζεσλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη παξαηππηψλ, γηα ηα 

Α‘ θαη Β‘ πξαθηηθά, γηα ηηο εζθαικέλεο παξαδνρέο πνπ νδήγεζαλ ζηνλ απφ-

θιεηζκφ θιπ, θιπ., ηβ) απφθαζε 60/14.4.1999 θαη ψξα 13.00, ηεο Γ.Δ. κε ζέκα 

«πδήηεζε επί ηνπ Γ‘ πξαθηηθνχ δεκνπξαζίαο ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, πνπ αθνξά ηε κε αξ. 6306/14.4.1999 έλζηαζε ηεο εηαηξίαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΑΔΒΔ θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο», κε ΤΠΔΡ 4 θαη «ΚΑΣΑ-

ςήθηζε ν δ.ζ. Αξηζη. Θσκφπνπινο ηνπ νπνίνπ ε άπνςε πεξηγξάθεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά --- γηα ΠΡΧΣΖ θνξά, ε άπνςε ηεο κεηνςεθίαο 

ΓΔΝ θαηαγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο απόθαζεο, γηα ιόγνπο πξνθαλέζηαηνπο, 

αθνύ θηλδύλεπε ε έγθξηζε ηεο απόθαζεο!!), θαη έηζη ΑΠΟΡΡΗΦΣΖΚΔ ε έλζηαζε 

ηεο Διιελ.Αλαθχθισζεο, ηγ) απφθαζε 61/16.4.1999 θαη ψξα 08.30 . Αθνχ γίλεη 

αλαθνξά ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ κε ηα 15 εθ, 

17,4 εθ, θαη 9,75 εθ. δξαρ., «ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ κε ΤΠΔΡ 3, ΚΑΣΑ 2 (Αξγπξίνπ θαη 

Θσκφπ., «..ησλ νπνίσλ νη απφςεηο πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά», αθόκα πεξηζζόηεξν απνζηαζηνπνηεκέλα) θαη ΔΓΚΡΗΝΔΗ ην πξαθηηθφ 

κε ηα πην πάλσ πνζά/ηηκέο, ηα νπνία επηβαξχλνληαη κε ΦΠΑ 18%, ηγ.1) αίηεζε 

κνπ 18.4.1999 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 6562/20.4.1999 γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ 

γηα ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ, ηδ) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ΑΝΑΘΔΖ  εξγαζίαο 

«πιινγή θαη κεηαθνξά απφθιαδσλ απνξξηκκάησλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, 

30 εθαη. δξαρκψλ» ηεο 5.5.1999 κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ 

ΔΠΔ, κε αξ.πξ. 7467/ 5.5.1999, ηε) απφθαζε Γεκ. Δπ. κε αξ. 173/29.12.1999 



κε ζέκα «Δγθξηζε παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα δχν (2) κήλεο, κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ θαη ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣ. ΔΠΔ, γηα ηελ εξγαζία «πιινγή θαη 

κεηαθνξά απφθιαδσλ θαη νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ» θαη δέζκεπζε γηα παξάηαζε 

άιισλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ (δελ κπφξεζα λα παξαζηψ), ηζη) εηζήγεζε ηνπ 

δεκάξρνπ, πξνο ηε Γ.Δ. γηα ηελ απφθαζε 9/16.2.2000, γηα αχμεζε ηνπ φγθνπ 

απφ 7.500 ζε 10.680 θ.κ. θαη πξφηαζε αχμεζεο ηνπ πνζνχ ησλ 30 εθ. δξρ., 

θαηά ην πνζφ ησλ 4.928.860 (ζβεζκέλν) ή 4.100.000 (πξνζηέζεθε ρεηξφγξαθα)  

δξαρκψλ, ηδ) απφθαζε ΓΔ κε αξ. 9/16.2.2000 κε ην πην πάλσ ζέκα θαη 

παξάηαζε γηα 4 κήλεο, κε ΤΠΔΡ 2, ΚΑΣΑ 1 (Α. Αξγπξίνπ, δελ κπφξεζα λα 

παξαζηψ), θαη κε επηζήκαλζε φηη «ε φιε δαπάλε ηεο εξγαζίαο απφ 5.5.99 έσο 

5.5.2000 θαιχπηεη ην πνζφ ησλ 60 εθαη. δξρ. ζπκπ. ΦΠΑ», ηε) απφθαζε ηεο 

ΓΔ κε αξ. 10/16.2.2000 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ απφ 5.5.99 ζπκθσλεηηθνχ 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ θαη ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ» κε ΤΠΔΡ 2, ΚΑΣΑ 

1 (Αξγ. Αξγπξίνπ), κε αχμεζε ηνπ πνζνχ θαηά 4.100.000 δξρ., θαη ζπλνιηθά 

34,1 εθ. δξρ., ηζ) εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 112/26.3.01 απφθαζή ηνπ, 

κε ζέκα «Παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο 

«Απνθνκηδή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ», γηα 3 κήλεο, «κε παξάιιειε αχμεζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ 10.000 θ.κ. ζε 15.000 θ.κ., θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ 

πνζνχ αληίζηνηρα απφ 15 εθαη. δξρ., ζε 22,5 εθαη. δξρ, πιένλ ΦΠΑ 18%», θ) 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά κε αξ.πξ.1519/ 

26.4.1999 γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εηαηξηθνχ ηεο ΑΝΣΗΡΡΤΠΑΝΣΗΚΖ ΔΠΔ, 

πνπ έιαβα κεηά απφ αίηεζή κνπ. 

ρφιηα: Πιεξψζεθαλ γηα ΔΝΑ ΥΡΟΝΟ 60 εθαη., ΔΝΧ κε ην πνζφ ζα 

κπνξνχζε ν Γήκνο λα αγνξάζεη ΓΤΟ θαηλνχξγηα απηνθίλεηα, θαη λα ηα έρεη γηα 

ηνπιάρηζηνλ ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ρξφληα! (Καη κεηά αλαξσηηνχληαη, πσο πησρεχζακε). 

Β.- Δηαηξία LOBBE TZILALIS AEBE: α) Πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «Νηθν-

ιάνπ Υξήζηνο θαη ία ΔΔ» πξνο ην Γήκν, κε ζέκα «Πξνζθνξά γηα αλάιεςε 

εξγαζηψλ θφξησζεο θαη κεηαθνξάο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ» ηεο 14.4.1999, β) 

απφθαζε Γ. Δπ. κε αξ. 46/14.4.1999, κε ζέκα «Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ-

εξγαζίαο  --ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο – Μεηαθνξά απνξξηκκάησλ, πξνυπνινγη-



ζκνχ 10.000.000 δξαρκψλ(ζχκθσλα κε ηελ 105/99 απφθαζε Γ..), κε ΤΠΔΡ 2 

(ν Αινχθνο είρε απνρσξήζεη, θαη έκεηλαλ Γεκ. Γφγθαο θαη Κσλ/λνο Κφιιηαο ), 

ΚΑΣΑ 2 (Αξγπξίνπ, Θσκφπνπινο), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη πξνζέθεξαλ 

1) Γηα κεηαθνξά απνξξηκκάησλ νη α) Νηθνιάνπ Υξήζηνο θαη ία ΔΔ, θαη β) 

LOBBE TZILALIS, θαη ην έξγν ΑΝΑΣΔΘΖΚΔ ζηελ ηειεπηαία. Γηα παξφκνηα 

αλάζεζε ππήξραλ δηακαξηπξίεο ηνπ Αι.Αι., θαηά ηε δηνίθεζε Αξγ. Αξγπξίνπ ! 

Γ.- ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ – Α. ΚΑΟΤΖ ΑΔ: α) έγγξα-

θν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ.  5472/16.8.1999 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

14038/24.8.99, κε ζέκα «Δγθξηζέληα έξγα ΔΠΣΑ»(= Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο), ζπλνδεπφκελν κε θαηάζηαζε έξγσλ,  «Δμνπιηζκφο θαζαξηφηε-

ηαο 100 εθ. απηνηειέο» θαη «Κνιπκβεηήξην 100 εθ. ζπλερηδφκελν» πνπ απνηέ-

ιεζε θαη ηελ εηζήγεζε γηα ηηο κε αξ. 243 θαη 244/8.9. 1999 απνθάζεηο ηνπ Γ, 

β) κλεκφλην/ ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηηο απνθάζεηο Γ 243 θαη 244/13.9. 1999 (δελ 

ηηο έρσ), γ) Μειέηε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξησλ (3) θαηλνχξγησλ απνξξηκκαην-

θφξσλ απηνθηλήησλ κε πξέζζα ζπκπίεζεο ρσξεηηθφηεηαο 12 θ.κ.» πξνυπν-

ινγηζκνχ 100 εθ. δξρ. κε ΦΠΑ 18%= 18 εθ. δξαρκέο κε ζπληάθηε ην Νηθφιαν 

Νηάζην, κεραλνιφγν κεραληθφ, ηεο 11.10.1999, δ) «Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, 

πνζνχ 74.930.000 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ», κε αξ.πξ. 20240/25. 10.2000 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Α. ΚΑΟΤΖ ΑΔ, κε ην νπνίν ΑΝΑΘΔΣΔΣΑΗ ε 

πξνκήζεηα δχν(2) απνξξηκκαηνθφξσλ απηνθηλήησλ αμίαο 34 θαη 29,5 εθ. δξρ. 

ην θαζέλα, πιενλ ΦΠΑ, ε) έγγξαθν ηεο 24.10.2000 ηεο Α. ΚΑΟΤΖ ΑΔ, πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 21129/27.10.2000, κε ζέκα «Γηαγσληζκφο πξνκήζεηαο ελφο 

απνξξηκκαηνθφξνπ ηχπνπ πξέζζαο ρσξεη. 12 θ.κ.», κε δήισζε φηη πξνηίζεηαη 

λα παξαδψζεη ππεξθαηαζθεπή κεγαιχηεξε, ρσξεηηθφηεηαο 16 θ.κ., ρσξίο 

επηβάξπλζε, ζη) έγγξαθν κε αξ.πξ.20813/26.10.2000 ησλ Ησ. Υαηδεδεκεηξίνπ, 

Γ. αξδέιε θαη Π. Παπαδνκαλσιάθε (ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ), κε ζεκείσζε 

«πκθσλψ» θαη ππνγξαθή «Γ. Σζηηζάλεο 30.10. 2000», κε επηζήκαλζε (δηφηη 

είρε επηιεγεί απηνθίλεην SCANIA) φηη ζην ζηφιν ηνπ Γήκνπ δελ ππάξρεη  άιιν 

SCANIA, αιιά θπξίσο MERCEDES, θαη πξφηαζε λα επηιεγεί ην MERCEDES, 

πνπ ην γλσξίδνπλ νη ηερλίηεο, έζησ θη αλ ππάξρεη επηβάξπλζε 9.440.000 δξρ. 



θαη έηζη ε ζρεηηθή δαπάλε απφ 74.930.000 ζα θηάζεη ηα 84.370.000 

δξρ., δ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 24311/5.12.2000 ησλ πην πάλσ ηξηψλ, κε 

πεξηερφκελν ίδην κε απηφ ηνπ 20813/2000, ε) εηζήγεζε πξνο ην Γ, ησλ Π. 

Παπαδνκαλσιάθε, Π. Βαλδψξνπ θαη Γ. Σζηηζάλε, γηα ηε κε αξ. 87/5.3.2001 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε Α.Π. 

20240/18.10.00 κε ηελ εηαηξία Α. ΚΑΟΤΖ ΑΔ», κε πξφηαζε αιιαγήο ηνπ 

ηχπνπ ηνπ νρήκαηνο ζε MERCEDES, κε ππεξθαηαζθεπή 16 θ.κ., θαη έγθξηζεο 

ηνπ επί πιένλ πνζνχ ησλ 9.400.000 δξαρκψλ. 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ ρ.ρ., (εηδηθφηεξα εδψ ηεο 

Βνχιαο) Γηα ηελ θαζαξηφηεηα, Ναη θαηά πιεηνςεθία, Γηα ηξεηο κήλεο απνθνκηδή 

κε απ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξία ΣΕΗΛΑΛΖ κε 11.6000.000 δξρ., Ζ ΑΤΓΖ 

ηεο 3.4.1997 κε Ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ ΑΔ- Δηαηξία δηαρείξη-

ζεο  απνξξηκκάησλ, κε πξφεδξν Βχξσλα Σδηιάιε θαη δ/ληα ζχκβνπιν Αλαζηά-

ζην Σδηιάιε, ηεο 27.3.2001 Δηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΔΠ απνθαιχπηεη- Πξσηαζιε-

ηέο ζε παξαηππίεο νη Γήκνη, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 16.4.2011, 12σξε βάξδηα 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαζαξηφηεηα. 

 

ΤΠΟΓΔΗΟ ΓΚΑΡΑΕ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ (πνπ δελ έγηλε) 

ρφιηα: Σα απνξξηκκαηνθφξα απηνθίλεηα, θαη άιια κεραλήκαηα ηνπ 

Γήκνπ, ζηάζκεπαλ ην 1982 θαη εμαθνινπζνχλ κέρξη ζήκεξα λα ζηαζκεχνπλ, 

θπξίσο ζηνλ αχιεην ρψξν , ζην αθίλεην ησλ νδψλ Κεθαιιελίαο, Γεξνπιάλνπ, 

Ηνλίνπ. Σφηε ε πεξηνρή ήηαλ ζρεηηθά αξαηνθαηνηθεκέλε, απφ παιαηνχο θαηνίθνπο 

(γη απηφ νλνκάδεηαη θαη «Παιαηφο Αιηκνο»). Μεηά απφ 20 ρξφληα φκσο, ήηαλ 

ήδε ππθλνθαηνηκέλε, κε πνιπθαηνηθίεο, θαη νη θάηνηθνη είραλ αξρίζεη λα δηακαξ-

ηχξνληαη γηα ηνπο ζνξχβνπο, αλαζπκηάζεηο θαη ηηο νζκέο. Γηφηη, ην έρσ δήζεη σο 

επηβιέπσλ ηελ εθθίλεζε ψξα 05.30 ή 06.00 πνιιέο θνξέο θαη φιεο ηηο επνρέο 

πνπ κεηέβαηλα ζην ζπλεξγείν, θάζε απνξξηκκαηνθφξν, γηα λα αξρίζεη ηελ 

θίλεζή ηνπ, πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη γηα «δέζηακα» ηεο κεραλήο, ζην ξειαληί 



ηνπιάρηζηνλ 15-20 ιεπηά ηεο ψξαο, θαη κεηά λα μεθηλήζεη. Δλφςε ηνχηνπ, σο 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ, ππνβάιακε ην 1999, ηε πην θάησ πξφηαζε (ήηαλ ηδέα ηνπ η. 

Παπαζαλαζίνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κεραληθνχ Θνπθπδίδε Καιαηδή), ε νπνία 

έγηλε δεθηή απφ ην Γ, γηα ζχληαμε πιήξνπο κειέηεο. Γηα ηελ νπνία φκσο, 

ΟΤΓΔΠΟΣΔ δφζεθε εληνιή απφ ηε Γηνίθεζε Αινχθνπ, λα γίλεη ε λφκηκε 

δηαδηθαζία θαη λα ζπληαρζεί. 

Α.- ΗΥΤΟΤΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ(ηφηε): α) ΦΔΚ 542Α/29. 9. 

1981 ζην νπνίν δεκνζηεχεηαη ην Γηάηαγκα «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ξπκνηνκη-

θνχ ζρεδίνπ Αιίκνπ Αηηηθήο» κε ην νπνίν ζην ΟΣ 16,νξίδεηαη ν γσληαθφο ρψξνο 

γηα αλέγεξζε Γεκαξρείνπ θαη άιινο ρψξνο γηα αλέγεξζε ζρνιείνπ, β) επίζεκν/ 

κε ζθξαγίδα ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ην πην πάλσ Γηάηαγκα, γ) 

αίηεζε ηεο 26.11.1985 ηνπ δεκάξρνπ Β. Ξέλνπ-Γαβξηέιε πξνο ηελ Πνιενδνκία, 

κε αξ.πξ. 776972/26.11.1985, γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα αλέγεξζε «ηζνγείνπ 

νηθνδνκήο δεκνηηθνχ γθαξάδ – γξαθείσλ», ε νπνία ΓΔΝ έγηλε δεθηή, δηφηη ΓΔΝ 

επηηξεπφηαλ ην ηζφγεην γθαξάδ, δ) αίηεζε ηνπ δεκάξρνπ πξνο ηελ Πνιενδνκία, 

κε αξ.πξ. 754384/3.3.86 κε ζέκα: «Αιιαγή ηίηινπ ηεο κε αξ.πξ. 776972/26.11. 

85 αίηεζήο καο» (ιφγσ ηεο κε απνδνρήο), ε) αίηεζε ηεο 3.3.1986 ηνπ δεκάξρνπ 

πξνο ηελ Πνιενδνκία κε αξ.πξ.754385/ 3.3.86, γηα ρνξήγεζε άδεηαο «Ηζνγείνπ 

θηηξίνπ γξαθείσλ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο», κε βάζε ηελ νπνία εθδφζεθε ε κε 

αξ.304/1986 άδεηα νηθνδνκήο ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο (άιιαμε ν ηίηινο 

γηα λα εθδνζεί ε άδεηα), ζη) ζει. απφ Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο(Ραπηάξρε) κε 

ην λ.2052/8.6.92 ΦΔΚ Α94, πνπ ειήθζε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο. 

Β.- α) αίηεζε ηεο 23.11.1999 ησλ ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, Υξ. ηεθαλά-

θε θαη Αξ.Θσκ., σο κειψλ ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΠΟΛΗΣΧΝ γηα ηνλ Αιηκν, κε αξ. 

πξ. 20831/26.11.1999, κε ηελ νπνία, αθνχ γίλεη αλάιπζε ησλ ηζρπφλησλ θαη φηη 

γηα Γεκαξρείν έρεη πξννξηζηεί ην ΟΣ 340 ζηα Ακπειάθηα, πνπ έρεη δεζκεπηεί,, 

ππνβάιακε 1) Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ην ΦΔΚ 542, 2) Γηα-

γξάκκαηα απφ επηεκβξίνπ 1999 πνπ αθνξνχλ φιε ηελ έθηαζε ησλ 6 ζηξ. πε-

ξίπνπ, κε ηίηιν «Γηακφξθσζε δεκνηηθνχ ρψξνπ ζε ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ θαη ΟΡΥΟ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ζην ΤΠΟΓΔΗΟ», πνπ είραλ εθπνλήζεη νη ζπκπνιίηεο καο Θνπθπ-



δίδεο Καιαληδήο θαη ν ηακάηεο Παπαζαλαζίνπ (βι. πην θάησ), θαη πξνηείλακε 

ηελ απνδνρή απφ ην Γ, ψζηε λα ιπζεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα,  β) έγγξα-

θν κε αξ.πξ. 26/10.1.2000 ηνπ πιιφγνπ εξγαδνκελσλ ηνπ Γήκνπ, κε ην νπνίν 

δήισλαλ φηη είλαη αληίζεηνη ζηελ «θαηαβχζηζε ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεξ-

γείνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ» (δελ 

επξφθεηην γη απηφ, αιιά κφλν γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ), γ) έγγξαθν ηεο 

Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ ηεο 10.1.2000, ρσξίο αξ.πξ., πξνο ην Γ. Σζηηζάλε (ελφςε 

ζπδήηεζεο ηεο πξφηαζεο ζην Γ) κε ζέκα «Πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο 

«πλεξγαζία . . ..», κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη απηή «..είλαη θαηά 

βάζηλ νξζή, αιιά ε πινπνίεζή ηεο πξνζθξνχεη ζην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ 

ζρέδην θιπ. (πξνθαλψο, εάλ απνθαζηδφηαλ ζα εδεηείην ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ρ..),  φηη έρεη δσξεζεί απφ ην Μ. Γεξνπιάλν γηα αλέγεξζε ζρνιείνπ (νπδέπνηε 

αλεγέξζεθε, ρξεζηκνπνηείηαη σο παηδηθή ραξά), δ) απφθαζε Γ κε αξ. 9/13.1. 

2000 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επη ηεο κε αξ.πξ. 20831/99 αίηεζεο 

ηεο δεκ. θίλεζεο «πλεξγαζία ….» πνπ αθνξά δηακφξθσζε δεκνηηθνχ ρψξνπ 

ζε Παηδηθή Υαξά θαη ξρν νρεκάησλ ζε ππφγεην». Απνθαζίζηεθε ΟΜΟΦΧΝΑ: 

«Δγθξίλεη ηε ζχληαμε πιήξνπο θαλνληθήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηε κε αξ. 20831/ 

99 αίηεζε . . . . πνπ αθνξά ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ αλήθεη ζην Γήκν θαη 

πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Γεξνπιάλνπ-Κεθαιιελίαο-Ηνλίνπ, ζην ΟΣ Γ 291 (ή 

16) θαη έρεη έθηαζε έμε (6) ζηξεκκάησλ», ε) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηελ πην πάλσ 

απφθαζε, κε ηελ νπνία πξνζζέησ επηρεηξήκαηα γηα ηε ζεζκηθή ηξνπνπνίεζε, 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γ‘ ΚΠ (=Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο) θ.α., ζη) 

έγγξαθν η. Παπαζαλαζίνπ ηεο 28.1.2000, πξνο ην δήκαξρν, κε δηάθνξεο 

απφςεηο/ παξαηεξήζεηο γηα ηε ζπδήηεζε ζην Γ, (ζην νπνίν ν δήκαξρνο Αι.Αι. 

απάληεζε θαη επαλάιεςε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην επφκελν φπνπ ν η.Π., 

γξάθεη: «Δπεηδή δηαπηζηψλεηαη απφ ηα ηειεπηαία γξάκκαηα πνπ κνπ έζηεηιεο φηη 

δε κπνξνχκε φρη κφλν θάπνπ λα ζπκθσλήζνπκε, αιιά νχηε λα ζπλελλνεζνχκε 

ζα είκαη πνιχ ζχληνκνο». Σελ αιιεινγξαθία απηή ΓΔΝ ηε γλσξίδσ),  

δ) έγγξαθν η.Παπαζαλαζίνπ ηεο 20.2.2000 γηα δηάθνξα ζέκαηα. Μεηαμχ 

ησλ άιισλ (πξνθαλψο δηφηη ν δήκαξρνο, ηνπ είρε γξάςεη θαηεγνξίεο γηα κέλα) 



ν η. Παπ. απάληεζε: «5) Γηα ηνλ Α.Θσκφπνπιν: Ο Αξηζηείδεο, κε θεηδφκελνο 

θφπνπ θαη ρξφλνπ έρεη αθηεξσζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζηελ ππεξεζία ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο πφιεο καο. Οη ππεξεζίεο δε 

πνπ πξνζθέξεη ζηελ φπνηα Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, είλαη θαη πνιχηηκεο, ιφγσ ηεο 

επηζηεκνληθήο ηνπ ηδηφηεηαο, θαη αληδηνηειείο. Αλήθεη δειαδή ν Αξηζηείδεο ζηνπο 

πνιχ ιίγνπο εθείλνπο «πνπ αθφκα πην πνιιή ηηκή ηνπο πξέπεη/φηαλ πξνβιέ-

πνπλ – θαη πνιινί πξνβιέπνπλ/ πσο ν Δθηάιηεο ζα θαλεί ζην ηέινο/ θαη νη 

(ρξπζνθφξνη) Μήδνη επί ηέινπο ζα δηαβνχλε. Τ.Γ. Δπεηδή ηα γξαθφκελα ζηελ 

επηζηνιή ζνπ απνηεινχλ κηα πξνζσπηθή (θαη φρη πνιηηηθή) επίζεζε (θαη φρη 

θξηηηθή) ζηνλ Α. Θσκφπνπιν (θη φρη ζηε «πλεξγαζία»), απνθάζηζα λα ΜΖ ηα 

γλσζηνπνηήζσ ζηνλ Αξηζηείδε. Έηζη φηαλ αξγά ή γξήγνξα κεηαληψζεηο, φπσο 

ζεσξψ βέβαην, γηα ηα ιερζέληα, ε ζέζε ζνπ ζα είλαη πην εχθνιε)». Οπδέπνηε 

κνπ ηα γλσζηνπνίεζε, θαη εγψ ζεβάζηεθα ηε ζέζε αξρήο πνπ θξάηεζε. 

Έγξαςε απφ κλήκεο ηνπ ζηίρνπο ηνπ Κ.Π. Καβάθε, πνπ ηνπ άξεζε πάξα πνιχ, 

θαη επεηδή πάληνηε γνήηεπε θαη εκέλα, θάλακε αηειείσηεο ζπδεηήζεηο),  

ε) έγγξαθν ηεο 21.2.2000 ηνπ δεκάξρνπ Αι. Αινχθνπ, ρσξίο αξ. πξ., 

πξνο ην η. Παπαζαλζίνπ, απαληεηηθφ ζην ακέζσο πξνεγνχκελν, ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη θαη εμήο: « … επηζπκψ .. λα θιείζσ ηνλ θχθιν ησλ κεηαμχ καο 

επηζηνιψλ . . . ε φ,ηη αθνξά ηνλ θ. Αξηζηείδε Θσκφπνπιν θαη ηα φζα «απφ 

θαξδηάο» ζνπ θαηέζεζα ζηελ επηζηνιή κνπ, απέθπγεο λα ηνπνζεηεζείο (εγψ 

πεξηκέλσ) επί ηεο νπζίαο. Έλα είλαη ζίγνπξν θαη βέβαην. Έρσ θξίζε θαη ζέζε 

πνπ απέθηεζα 20 ρξφληα ηψξα. Έρσ φκσο θαη ηελ παξξεζία λα πεξηκέλσ ησλ 

ιφγσλ ζνπ ην αιεζέο. Καη ηφηε λα είζαη ζίγνπξνο φηη κε ηε δηθή ζνπ ηελ ηηκή ζα 

πξνζηεζεί θαη ε δηθή κνπ θαη φισλ καο».  

Τ.Γ. 2018 δηθφ κνπ: Καιφ είλαη ν Αι. Αινχθνο λα δεκνζηνπνηήζεη ηα φζα 

είρε θαηακαξηπξήζεη γηα κέλα  ην 2000, λα βξεί ηελ «παξξεζία» ηα «ηδησηηθά» 

λα ηα θάλεη «δεκφζηα», αθνχ ν ηακάηεο δελ ππάξρεη πηα ζηε δσή. Τπνζηεξί-

δεηαη, απφ ηελ Δπηζηήκε (θη εγψ ην δηαηπκπαλίδσ), φηη ε Πνιηηηθή (κε θεθαιαίν 

Π) αζθείηαη κφλν ΓΖΜΟΗΑ. κσο ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν Αι. Αινχθνο, 

ΓΔΝ αζθνχζε Πνιηηηθή. Σνπ ην επεζήκαλε επζέσο, θαη ν ηακάηεο. 



ζ) αίηεζε δεκνηψλ Γήκνπ Αιίκνπ (ελδεηθηηθά Δπάγγεινο Ενχθαο, Κσλ. 

Βατλαλίδεο, Δθε Δκκαλνπειίδνπ, Παπαζαλαζίνπ Σίλα θ.α.), ηεο 10.8.2000, 

πξνο ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε κε αξ.πξ. 12339/11.8.2000 κε παξάπνλα γηα ηελ 

φριεζε απφ ην επίγεην γθαξάδ, ζνξχβνπο θιπ,  

η) έγγξαθν ηνπ πλ.η.Πνιίηε, ηεο 21.6.2001 πξνο ηνλ Αι. Αι., δήκαξρν. 

κε θνηλ. Δπάγγειν Ενχθα, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγγειία, ηα) έγγξαθν ηνπ πλ.η. Πν-

ιίηε ηεο 27.11.2002 κε ην νπνίν (κεηά ηελ απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ, ηελ νπνία 

έιαβε κε παξέκβαζε ηεο Πεξηθέξεηαο, σο αλαθέξεηαη, όπνπ αλαγθάζηεθε λα 

θαηαθύγεη……, ιόγσ ΜΖ απαληήζεσλ ηνπ δεκάξρνπ γηα κεγάιν δηάζηεκα !!), 

επηζεκαίλεη φηη «… ε άιιε ρξήζε πνπ θάλεηε ηνπ ρψξνπ είλαη πξνθαλψο παξά-

λνκε θαη βέβαηα ε δηθαηνινγία πσο «…. ν Γήκνο καο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο άιινπ πξφζθνξνπ ρψξνπ γηα ην ζθνπφ απηφ», δελ κπνξεί λα δηθαην-

ινγήζεη, νχηε πνιχ πεξηζζφηεξν λα λνκηκνπνηήζεη ηε ζπλερηδφκελε γηα αξθεηά 

έηε παξαλνκία. Καη επί ηεο νπζίαο φκσο ηεο άπνςήο ζαο (ηεο κε δπλαηφηεηαο 

εμεχξεζεο άιινπ θαηάιιεινπ ρψξνπ) είκαζηε ελήκεξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

πξφηαζε πνπ απφ ην 2000 (=νξζφ 1999) έρεη θαηαζέζεη πξνο ην Γήκν ζαο ε 

δεκνηηθή θίλεζε «πλεξγαζία Πνιηηψλ γηα ΄Αιηκν», ρσξίο λα ζέισ λα ππεηζέι-

ζσ ζηε ζθνπηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ζαο, λνκίδσ πσο ε ζπδήηεζε θαη κφλν 

κηαο άιιεο πξφηαζεο θαη ε απφθαζε γηα κειέηε (πξάμε 9/2000) ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζαο πκβνπιίνπ) θαηαδεηθλχεη ηελ χπαξμε πεξηζσξίνπ γηα αλεχξεζε άιισλ 

ιχζεσλ,ιηγφηεξν ελνριεηηθψλ θαη πξνπάλησλ λφκηκσλ…(αθνχ αλαθεξζεί ζηελ 

Έθζεζε Πνιενδνκίαο γηα ηα απζαίξεηα θηίζκαηα) …παξαθαινχκε λα πάξεηε 

άκεζα φια ηα θαηάιιεια κέηξα, θαηαξρήλ απειεπζέξσζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ 

ρψξνπ, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε λφκηκε ρξήζε ηνπ. Πεξηκέλνπκε ηελ 

απάληεζή ζαο κέρξη ηελ 31.12.2002. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε ππεξεζία καο 

ζα ππνρξεσζεί λα εμαληιήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηεο παξέρεη ν λφκνο. Με ηηκή 

Γηάλλεο Μηραήι». Ο η. Παπαζαλαζίνπ, κνπ έρεη ζεκεηψζεη: «Πξσηνθνιιήζεθε 

ζην Γήκν κεηά απφ πηέζεηο κνπ κε αξ.πξ. 8791/18.4.2003. Οη ππνγξακκίζεηο 

ζηα θαίξηα ζεκεία είλαη δηθέο κνπ», 



ηβ) έγγξαθν ηνπ πλ.η.Πνιίηε ηεο 18.8.2000 πξνο ηνλ Δπάγγειν Ενχθα 

κε ελεκεξψζεηο γηα ηνλ εηζεγεηή θ. Ν. Βίηηε θαη επηζεκάλζεηο, ηγ) Αίηεζε- Αλα-

θνξά ηεο 29.11.2000, πνιιψλ πεξηνίθσλ, πξνο ηελ Πνιενδνκία Αξγπξνχπν-

ιεο κε αξ.πξ. 17071/6.12.2000, θαη αθνχ εθηεζνχλ ηα ζπκβαίλνληα, αηηνχληαη 

ηε δηελέξγεηα απηνςίαο (είρε πεξάζεη έλαο ρξφλνο, θαη ηνπο πεξηγεινχζαλ θαλν-

ληθά!!), ηδ) έγγξαθν ΓΣΤ, Ννέκβξηνο 2000, κε «Σερληθή πεξηγξαθή» γηα ην έξγν 

«Πξνζζήθε Α‘ νξφθνπ ζην θηίξην ηνπ δεκνηηθνχ γθαξάδ», ηε) «Γηαθήξπμε 

δηαγσληζκνχ» γηα ην έξγν «Πξνζζήθε Α΄νξφθνπ ….», ηζη) έγγξαθν Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 25039/13.12.2000, πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, δηαβηβαζηηθφ ηεο κε αξ. 192/00 

απφθαζε Γ κε ζέκα «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο … πξνζζήθε Α΄νξφθνπ…», 

ηδ) έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο κε αξ.πξ. 17071/5239/19.12.2000 

κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε έθζεζεο απηνςίαο θαη δηαθνπή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ», 

σο θαη ε απφ 15.2.2000 έθζεζε απηνςίαο γηα ην γθαξάδ θιπ, πεξηγξάθεη σο 

απζαίξεηεο πνιιέο θαηαζθεπέο, θαη επηβάιιεη πξφζηηκν 4.131.300 δξαρκψλ ζην 

Γήκν, ηε) έγγξαθν ηεο 31.1.2001  ησλ η. Παπαζαλαζίνπ θαη Δπ. Ενχθα, πξνο 

ηελ Πνιενδνκία κε αξ. πξ. 1311/31.1.2001, κε παξαηεξήζεηο γηα ηηο ειιείςεηο 

ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ηζ) έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 1311/280/ 

22.2.2001 πξνο ηνπο πην πάλσ, κε ζέκα «Απάληεζε ζε έγγξαθν» φηη ε ζηάζ-

κεπζε «δελ απνηειεί πνιενδνκηθή παξάβαζε, αιιά ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ Γήκνπ», θ) έλζηαζε ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 3323/13.2.2001 πξνο 

ηελ Πνιενδνκία κε ζέκα «Έλζηαζε θαηά ηεο απφ 15.12.2000 έθζεζεο απηνςίαο 

ζην δεκνηηθφ θηίξην επί ησλ νδψλ Κεθαιιελίαο θαη Γεξνπιάλνπ» κε ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε «ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ», θα) έγγξαθν ηεο Πνιενδνκίαο κε αξ.πξ. 2063/ 

504/ 22.2.2001, πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη φηη 

«…ε έλζηαζή ζαο. . . είλαη ΔΚΠΡΟΘΔΜΖ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί 

ππφςε. . ..», θβ) εηζήγεζε ηεο 14.9.2001, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 333/ 19.9.01 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο πνζνχ 4.131.300 δξρ. πνπ αθνξά 

επηβνιή πξνζηίκνπ απφ ηε Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο, γηα δηάθνξεο θαηαζθεπ-

έο ζην δεκνηηθφ γθαξάδ», θγ) έγγξαθν πεξηνίθσλ ηεο 30.11.2001 πξνο ηνλ 

Σνκέα Τγείαο ηεο Ννκαξρίαο κε αξ.πξ. 5893/24.1.2002 κε παξάπνλα γηα 

νριήζεηο θιπ, θδ) έγγξαθν ηνπ Σνκέα Τγείαο κε αξ.πξ. 5893/7.2.2002 πξνο 



ηνπο πην παλσ, φηη «δελ δηαπηζηψζεθε ζέκα ζε βάξνο ηεο δεκφζηαο πγείαο, 

έγηλαλ φκσο ζπζηάζεηο ζηνλ ππεχζπλν θαζαξηφηεηαο …θιπ, θε) έγγξαθν ηνπ 

Σνκέα Τγείαο κε αξ.πξ. 26059/ 2.11.2002 πξνο ην Γήκν, κε ζέκα «Απνζηνιή 

θαηαγγειίαο» κε πξνηξνπή «… λα ελεξγήζεηε άκεζα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

θάζε είδνπο απνξξηκκάησλ θαζηζηψληαο ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαζαξφ», 

θζη) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 20650/17.9.2002 πξνο ηελ Πνιενδνκία Αξγ. 

κε ζέκα «Απνζηνιή θαη εμαθξίβσζε  ζηνηρείσλ ησλ ππνρξέσλ απζαηξέησλ 

θαηαζθεπψλ», κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Γήκνο, θδ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 9898/4.6.2002,-- θη κε πξφζζεηε ζθξαγίδα 5.6.2003 -- πξνο ην πλ.η.Πνιίηε 

κε αξ.πξ. 9759/10.6.2003 (ιάζνο, ην 2002;;) θαη ζηελ Πεξηθέξεηα, κε ζέκα: 

«Υξήζε ηνπ ΟΣ Γ 291 σο ππαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ απνξξηκκαηνθφ-

ξσλ ηνπ Γήκνπ», κε απάληεζε φηη ππνβιήζεθε ζηελ Πνιενδ. θάθεινο λνκηκν-

πνίεζεο, θε) έγγξαθν (φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έλδεημε ηεο ηειενκνηνηππίαο  

22.3.2002, δηφηη κηιά «γηα παξαηάμεηο πνπ ζα αλακεηξεζνχλ ην Ννέκβξην (= 

Οθηψβξην 2002, ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο) κε ηίηιν «Μλεκφλην ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ 

Κεθαιιελίαο-Γεξνπιάλνπ», γηα ηελ Δπηηξνπή ππνγξάθεη ν η. Παπαζαλαζίνπ 

(θαη θζ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ. πξ. 3202/12.2.2001, σο επηζηνιή ηνπ 

δεκάξρνπ πξνο ηνπο δηακαξηπξφκελνπο δεκφηεο γηα ην Αζηπλνκηθφ Σκήκα). 

Γ.- ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ απφ «επηέκξηνο 1999» πνπ ππνβιήζεθαλ, κε 

κειεηεηέο ηνπο Θνπθπδίδε Καιαληδή θαη η. Παπαζαλαζίνπ: α) δηάγξακκα, κε 

ηίηιν «Γηακφξθσζε παηδηθήο ραξάο θαη ρψξνπ πξαζίλνπ (πξνκειέηε)», β) δηά-

γξακκα κε ηίηιν «Κάηνςε ππνγείνπ (φξρνο νρεκάησλ) (πξνκειέηε), γ) δηάγξακ-

κα, κε ηίηιν «Δλδεηθηηθή εγθάξζηα ηνκή» (πξνκειέηε),  

δ) ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ, ηξεηο, ηνπ ρψξνπ παηδηθήο ραξάο, σο ήηαλ ηφηε.  

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΘΝΟ ΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ 24.6.2001 κε ξεπνξηάδ: 

Αλάζα απφ ηα Η.Υ. 1,4 εθ. γηα θάζε λέα ζέζε, Γελλαία επηδφηεζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ 

ζηνπο δήκνπο γηα θαηαζθεπή πάξθηλγθ (θαη θσηνγξαθία: «Ο γελ. δηεπζπληήο 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Β. Ρηδάο, ζην ρψξν θνληά ζην νηθφπεδν Λαξίζεο, πνπ ζα 



δεκηνπξγεζεί ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο», ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

Φεβξνπάξηνο 2006, «Κπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα θαη Γεκνηηθά γθαξάδ». 

«Παξέκβαζε»: θ. 39-40 ΝνεΓεθ.1997, 41-42 ΗαλΦεβξ.1998, 47 επηΟθη.1998, 

49 ΗαλΦεβξ.1999, 50 ΜαξηΑπξ.1999, 51 ΜαηΗνπλ.1999, 54 ΗαλΦεβξ. 2000, 61-

62 ΜαξηΑπξ.2001, 67.2002. 

 

 

    Κεθάιαην ηέηαξην 

   Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Η Κ Α ηνπ Γήκνπ 

  Τ Μ Β Α  Η Ο Τ Υ Ο Η    Γ Ζ Μ Χ Ν  -  Π.Γ. 164/2004 

 ρφιηα: Οη ζπκβαζηνχρνη ησλ ΟΣΑ, ήηαλ πάληνηε πνιχηηκνη, αιιά θαη 

αλαιψζηκνη, ιφγσ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Απηφ «εμππεξεηνχζε» ηε Κεληξηθή Δμνπ-

ζία, γηαηί ηεο έδηλε δπλαηφηεηα λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ (ζπλνιηθψλ ή κεξη-

θψλ) ή εληάμεσλ ησλ πξνζιήςεσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, 

αιιά «βφιεπε» θαη ηνπο δεκάξρνπο, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο λέσλ πξνζιήςεσλ 

θάζε θνξά. Με φπνηνλ ηξφπν π.ρ. κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, κε απα-

ζρφιεζε ζε άιιε ζέζε θιπ. Οη εξγαδφκελνη, ζηε κέζε, ζπλζιίβνληαλ σο φκεξνη 

ΔΝΧ ζε θάζε δήκν (θαη ζην δηθφ καο) εμππεξεηνχζαλ ΠΑΓΗΔ θαη ΓΗΑΡΚΔΗ 

αλάγθεο. Σα θεληξηθά ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλά ηνπο, «κάρνληαλ» κε ιάζνο κεζφ-

δνπο θαη ηξφπνπο ή αδπλαηνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε. Έηζη επί ηξηάληα 

πέληε (35) ρξφληα, δελ ππάξρνπλ θαλφλεο, ην ζέκα δελ έρεη ιπζεί. Οη 

ζπκβαζηνχρνη, αθφκε απνηεινχλ πεδίν αληεγθιήζεσλ.  

 Α.- ΠΡΟΛΖΦΔΗ: α) αίηεζή κνπ 14.11.1994 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 

14204/16.11.1994 κε πξφηαζε γηα έγθαηξε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα 

κπνξνχλ λα πξνζιεθζνχλ ζχληνκα ζπκβαζηνχρνη ιφγσ ηνπ φηη ππνρξεσηηθά 

απνιχνληαλ πνιινί ηελ 31.12.94, α.1) ηνπνζέηεζή κνπ ζηε ΓΔ ηελ 30.6.1994 

γηα ην ζέκα πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, α.2)  αηηεζή καο 10.12.1998 πξνο Γήκν 



κε αξ. πξ.18212/17.12.1998 γηα ρνξήγεζε θαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ Γήκνπ θαη 

απφ ΑΝΔΓΑ θαηάζηαζε κηζζνδνηνπκέλσλ, α.3) Τπνπξγείν Δξγαζίαο κε αξ.πξ. 

114219/19.8.99 πξνο ηελ ΑΝΔΓΑ κε ζέκα «Έγθξηζε ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ 

Μέηξσλ 1 θαη 2 ηνπ Τπνπξνγξάκκαηνο 1 ηνπ Δ.Π. «πλερηδφκελε θαηάξηηζε θαη 

πξνψζεζε ηεο Απαζρφιεζεο», β) χκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο 

13.10.1999 ηεο ΑΝΔΓΑ κε εξγαδφκελε, γ) χκβαζε επηρνξήγεζεο ηεο 31.12. 

1999 κεηαμχ ηνπ Τπ. Δξγαζίαο θαη ΑΝΔΓΑ, δ) χκβαζε επηρνξήγεζεο ηεο … 

1999 κεηαμχ ησλ ηδίσλ, ε) Τπ. Δξγαζίαο κε αξ.πξ. 1090/28.2.2002 πξνο ηελ 

ΑΝΔΓΑ, κε «Απφθαζε έληαμεο πξάμεο ζην κέηξν 2 ηνπ άμνλα 5 ηνπ Δ.Π. 

«Απαζρ. θη επαγγ.θαηάξηηζε» κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% απφ ην Δπξσπ. Κνηλ. 

Σακείν», ζη) πκβάζεηο επηρνξεγήζεσλ ησλ 27.9.02, 3.10.02, 11.12.2002 (δηο). 

 Β.- ΑΓΧΓΔ-ΑΠΟΦΑΔΗ αλαγλψξηζεο ΠΑΓΗΧΝ θαη ΓΗΑΡΚΧΝ ΑΝΑ-

ΓΚΧΝ: α) απφθαζε 1073/2005 ηνπ Μνλ.Πξση.Αζ., κε αξ.πξ. Γήκνπ 12782/8.6. 

2005 «Αλαγλσξίδεη φηη ε ελάγνπζα ζπλδέεηαη κε ηνλ ελαγφκελν (=Γήκν) κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Τπνρξεψλεη ην Γήκν λα 

απνδέρεηαη ηηο πξνζεθφλησο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο ελάγνπζαο σο 

ππαιιήινπ ….»,  β) απφθαζε 255/2006 Μνλ.Πξ.Αζ. 13 εξγαδνκέλσλ θαηά ηνπ 

Γήκνπ, κε αξ.πξ. 6136/10.3.2006 κε ην ίδην «γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο», γ) 

Πξαθηηθά ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο 8.11.2006 κε ηελ νπνία 

θξίλεη φηη ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα ΓΔΝ έρνπλ αξκνδηφηεηα λα θξίλνπλ ηηο δηαδν-

ρηθέο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη λα ηηο κεηαηξέπνπλ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

έζησ θη αλ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, θη φηη, ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

δηθαηνχηαη (έζησ θη αλ νη απνθάζεηο ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη ακεηά-

θιεηεο) λα θξίλεη παξεκπηπηφλησο θαη λα απνθαλζεί δηαθνξεηηθά, θαη άξα νη 

ακεηάθιεηεο απνθάζεηο ΓΔΝ απνηεινχλ λφκηκν ιφγν γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

απνδνρψλ !!!, δ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ζέκα ΠΡΗΝ ηελ ΖΓ ηνπ Γ ηεο 27.11.06, 

φηη ήκνπλ ν κφλνο πνπ ζπκκεηείρα ζηε ζπγθέληξσζε θαη πνξεία ησλ εξγαδνκέ-

λσλ, φηη «έρσ πεη δεκφζηα … φηη ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ππεξήθαλν δηφηη αλήθσ 

ζε έλα ζπιινγηθφ ζψκα, πνπ ΟΜΟΦΧΝΑ έθξηλε φηη δελ πξέπεη λα αζθεζνχλ 

εθέζεηο θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ Πξσηνδηθείσλ…θη είκαη πεξηζζφηεξν ππεξή-



θαλνο δηφηη εγψ εηζεγήζεθα ζηε Γεκ.Δπ. ηε κε άζθεζε, φηη ε απφθαζε ηνπ 

Διεγ. πλ. είλαη «πξσηφθαληε … θαη πεγαίλεη ην δηθαητθφ πνιηηηζκφ καο, πνιιέο 

δεθαεηίεο πίζσ», φηη ε Κπβέξλεζε ππνρξενχηαη λα ιάβεη λνκνζεηηθή πξσηνβνπ-

ιία γηα ηελ πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ, ν Γήκνο λα ηνπο ζπκπαξαζηαζεί, θαη 

φηη πξέπεη λα ιάβνπκε ςήθηζκα ζπκπαξάζηαζεο….», ε) Γειηίν ηχπνπ ηεο 

ΤΝΔΡΓ. γηα ηελ απφθαζε πνπ πάξζεθε ηελ 27.11.06 κε ηελ νπνία ΟΜΟΦΧ-

ΝΑ «Τπνζηεξίδεη ηνλ αγψλα ησλ ζπκβαζηνχρσλ εξγαδνκέλσλ … Εεηά απφ ηελ 

Κπβέξλεζε λα ιάβεη λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία … Δηδηθά γηα ηνπο 17 εξγαδφκε-

λνπο ηνπ Γήκνπ,…πνπ έρνπλ εθδνζεί απνθάζεηο… απαηηεί απφ ηελ Κεληξηθή 

Δμνπζία λα ζεβαζηεί ηηο απνθάζεηο θαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο…», θαη 

ρεηξφγξαθν πνπ απνηέιεζε ην ζρέδην ζην Γ γηα ηε ιήςε απφθαζεο, ζη)ζρέδην 

επηζηνιήο ζην ΑΔΠ, άγλσζηνπ, ζε κέλα,  ζπληάθηε. 

 Γ.- Π.Γ. 164/2004: α) ΦΔΚ 134 Α/19.7.2004, κε ην ΠΓ 164/04 «Ρπζκί-

ζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην δεκφζην 

ηνκέα», β) Τπ. Δζσηεξηθψλ, κε αξ.πξ. ΓΗΠΗΓΓ/Β18/238/νηθ.16084/20.7.2004 

πξνο φια ηα Τπνπξγεία … ΟΣΑ, θαη Γήκν κε αξ.πξ. 18431/29.7.2004, κε ζέκα 

«Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 164/2004 «Ρπζκίζεηο ….», γ) ΚΔΓΚΔ κε 

αξ.πξ.3410/27.9.04 πξνο ηηο ΣΔΓΚ φιεο ηεο Υψξαο, θαη Γήκν κε αξ.πξ.22171/ 

29.9.2004 κε ζέκα «ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζην ΠΓ 

164/04», δ) Τπ. Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. ΓΗΠΗΓΓ/Β18/270/20760/20.10.04 πξνο 

ην Γήκν Αηγίνπ, κε «Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 164/04»,  

 ε) ηνπνζέηεζε ηνπ ηαχξνπ Παπαγηαλλφπνπινπ ηεο 23.10.04, ζην Γ 

ηεο ΑΝΔΓΑ ηεο 24.10.04, κε ζέζε: «ήκεξα θαινχκαζηε λα θξίλνπκε εάλ 100 

πεξίπνπ ζπλάλζξσπνί καο θαιχπηνπλ «πάγηεο θαη δηαξθείο» αλάγθεο …γίλεηαη 

κε ιάζνο ηξφπν. Αληί λα εθηεζνχλ πνηεο «ζέζεηο εξγαζίαο» είλαη απαξαίηεηεο 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΝΔΓΑ ….θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε επί εμεηδηθεπκέλσλ 

θαη πξνζσπνπνηεκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Ζ επζχλε καο έπξεπε λα ήηαλ λα δηαπη-

ζηψζνπκε αλάγθεο «πάγηεο θαη δηαξθείο» αλεμαξηήησο πξνζψπσλ. Σαπηφρξν-

λα, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε ΜΗΑ εηζήγεζε ε νπνία κε παξαιιαγέο 

θαηαιήγεη γηα θάζε εξγαδφκελν/λε ζηελ ίδηα επσδφ: Απνξξίπηεηαη θιπ…..Δπί 



ηεο νπζίαο: Δίκαζηε αληηκέησπνη κε απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ παξειζφλησλ 

εηψλ νη νπνίεο ρσξίο πξφγξακκα θαη ζπλέπεηα, γηα ιφγνπο πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ ζηειέρσλαλ νξγαληζκνχο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηεο 

ΑΝΔΓΑ, παξαθάκπηνληαο ηηο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Αλαζέζεηο ζηελ 

ΑΝΔΓΑ ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, σο φρεκα πξνζιήςεσλ κε πξφζρεκα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γήκνπ . . . Καη επίζεο σο φρεκα πξνζιήςεσλ γηα ακθίβνιεο 

απνδνηηθφηεηαο «επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ». Δπαλεηιεκκέλσο κε ηελ 

αξλεηηθή καο ςήθν θαηαδηθάδακε ηελ πνιηηηθή απηή. ρη γηαηί δελ ζέινπκε 

πξνζσπηθφ ζηνπο Παηδ. ηαζκνχο, ζηα ΝΠ ηνπ Γήκνπ ή θαη ζηνλ ίδην ην Γήκν... 

αιιά γηα ην γεγνλφο φηη ε ΑΝΔΓΑ «πληγφηαλ» νηθνλνκηθά απφ δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ δελ ηελ αθνξνχζαλ . . . ιεο νη ππφ ζπδήηεζε ζήκεξα αηηήζεηο, αθνξνχλ 

ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ησλ θνξέσλ 

πνπ αλήθνπλ, θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ κφληκν πξνζσπηθφ. 

Ζ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζα πξέπεη λα γίλεη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε 

κέζνδνο ηνπ ΠΓ 164/04 (χπαξμε ζπκβάζεσλ πξνγελέζηεξσλ θαη κεηαγελέζηε-

ξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο, ρξφλνο απαζρφιεζεο ησλ αηηνχλησλ 

θιπ) ππφ ηχπνλ κνξηνδφηεζεο θαη λα απνξξηθζνχλ κφλν νη αηηήζεηο πνπ ζα 

θξηζνχλ ππεξάξηζκνη….» (κε ρεηξφγξαθε νδεγία πξνο ηνλ ππεχζπλν= «λα κπεί 

ζηα πξαθηηθά»), ζη) Πεξηθ. Αηηηθήο κε αξ.πξ. 61686/8.11.2004 πξνο ΟΣΑ θιπ, 

θαη Γήκν κε αξ. πξ. 26604/ 16.11.2004, κε ζέκα «Οδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΠΓ 

164/04 ….», κε ζπλεκκέλα δχν έγγξαθα ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ γηα άηνκα κε 

αλαπεξία θιπ,  

δ) χιινγνο Τπαιιήισλ Γήκνπ Αιίκνπ ηεο 9.12.2004, πξνο ην Γήκαξρν, 

Πξφεδξν, Μέιε Γ, «… ην Γηνηθ.. … κε δεδνκέλε ηε ζεκεξηλή ζπδήηεζε ζην 

Γ, απνθαζίδεη νκφθσλα 1)Ζ πνιηηηθή θαη εξγαζηαθή νκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ε αιινπξφζαιιε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, ζέηεη 

ΔΚΣΟ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 164/2004  Ο Λ Ο Τ   ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

ΑΝΔΓΑ, 2) Ζ άπνςε ηνπ πιιφγνπ καο θαη ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ παξακέλεη πάγηα, φηη 

νη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπο πξάμεσλ θαη ΟΥΗ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα πνπ αλή-



θνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γήκσλ, 3) Ζ ζπλερήο εθηακίεπζε πνζψλ απφ ην 

δεκνηηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνο ηε δεκνηηθή επηρείξεζε . . . θαζηζηνχλ αδχλαηε 

ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ Γήκνπ. . . 4) Με δεδνκέλε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθ. 

. ηεο ΑΝΔΓΑ πνπ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΗ ην ζχλνιν ησλ αηηήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ … 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΤΜΔ: Α) Να ιεθζεί απφθαζε ηνπ Γ φηη νη φινη νη εξγαδφκελνη πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ….έρνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία θαη 

θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο, Β) …. Γ) Να ρνξεγεζνχλ ζρεηηθέο 

βεβαηψζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.. . . ην Γηνηθ.. ηνπ ζπιιφγνπ … ζα θαηαζέζεη 

αγσγέο γηα λα δηθαησζνχλ νη εξγαδφκελνη…», 

ε) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηηο κε αξ. 519 έσο 534/9.12.2004 απνθάζεηο ηνπ Γ κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο κε αξ. ……/04 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.. 

ηεο ΑΝΔΓΑ πνπ αθνξά ηηο αηηήζεηο πνπ ππεβιήζεζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Γ. 

164/2004 ΦΔΚ 134/19.7.2004, απφ πξνζιεθζέληεο ζηελ ΑΝΔΓΑ, νη νπνίνη 

παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην. . . …», κε ηα εμήο: «Μειέηεζα κε πξνζνρή 

φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο ΑΝΔΓΑ, πνπ είλαη ΟΛΔ ΑΠΟΡΡΗΠΣΗΚΔ ησλ 

αηηήζεσλ. Αιιά θαη ην θείκελν ηνπ Π.Γ θαη ησλ εγθπθιίσλ. Γλσξίδεηε φηη ερσ 

παξαθνινπζήζεη επηζηακέλσο ην ζέκα, φρη κφλν εηζάγνληάο ην ζε πξνεγνχ-

κελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκ.πκβ. αιιά επηθαινχκελνο θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο 

ηεο ΚΔΓΚΔ θαη άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Σ.Α. Γελ δηζηάδσ λα ζαο πσ 

φηη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ απνθάζεσλ, απηφ πνπ κνπ έκεηλε ήηαλ κηα πίθξα 

θαη έλαο θφκπνο ζην ιαηκφ.  Αθνχ δηαπίζησζα θη εγψ, φπσο θαη ν θαζέλαο, ηε 

ηαρχηεηα κε ηελ νπνία νη άλζξσπνη  εγθαηαιείπνπλ απφςεηο πνπ έρνπλ θαη ηηο 

εμσηεξηθεχνπλ φηαλ ελεξγνχλ ζηνλ ππαξθηφ θφζκν κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, 

θαη απνδέρνληαη ή ηνπιάρηζηνλ επηθαινχληαη άιιεο, γηα λα ζηεξίμνπλ κηα ή 

πνιιέο απνθάζεηο.Καη ιέγσ ηα πηφ πάλσ έρνληαο πιήξε ζπλείδεζε φηη κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ θαινχκαζηε λα ιάβνπκε σο Γεκνηηθφ πκβνχιην, δελ θξίλεηαη 

ΜΟΝΟ ε αλζξσπηά καο (θξίλεηαη θαη απηή, πξνπαληφο ζηνπο ζεκεξηλνχο 

αλάιγεηνπο θαηξνχο ηνπ αηνκηθηζκνχ, ηνπ σθειηκηζκνχ, ηεο ηδηψηεπζεο, ηεο 

απνκφλσζεο θαη άιισλ γλσζηψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

δσήο), αιιά ΚΤΡΗΧ θξίλεηαη ε ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΜΑ λα ππεξαζπηζηνχ-



κε ηελ παξνπζία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ λα δηαθεληεχεη ην ζπίηη 

ηεο. Γελ ζαο θαινχκε λα απνθαζίζνπκε  κ φ λ ν  ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ, κε βάζε 

ηα αλζξψπηλα αηζζήκαηά καο. Πνπ θαη απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε, 

αθνχ ηα ηειεπηαία δηαθφζηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, θνκβηθφ ζηνηρείν ηνπ Πνιηηη-

ζκνχ καο είλαη ε ΑΝΘΡΧΠΗΑ, θαη δηήθνπζα αξρή πνπ δηέπεη ην δηθαητθφ 

ζχζηεκά καο είλαη ε ΔΠΗΔΗΚΔΗΑ. Γελ ζαο θαινχκε λα απνθαζίζνπκε κφλν γηα 

ηελ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΗΑ ΑΓΗΚΗΑ, θαη ηελ ΑΝΑΣΡΟΠΖ ηεο ΟΜΖΡΗΑ πνπ 

ππάξρεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απηνχο. Γηαηί ζίγνπξα ππάξρεη αδηθία θαη νκεξία 

ζηε ξχζκηζε ηνπ Π.Γ., φπσο ππήξραλ πεξηζζφηεξεο ζην πξνεγνχκελν ηνπ 

2001. αο θαινχκε λα απνθαζίζνπκε ΠΟΛΗΣΗΚΑ, θαη λα ππεξαζπηζηνχκε ηελ 

απηνηέιεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο Σ.Α. απέλαληη ζηελ Κεληξηθή Δμνπζία. Ζ 

νπνία δελ ράλεη επθαηξία, γηα λα ζπκίδεη ζηελ Σ.Α. φηη εθείλε είλαη ε αθέληξα πνπ 

«μέξεη θαιχηεξα απφ εκάο» θαη ελεξγεί πάληα «γηα ην θαιφ καο», θαη γη απηφ 

ζέηεη φξηα θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δξάζε καο, απμάλνληαο ην δηθφ ηεο πεδίν 

εμνπζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φρη κφλν θξαηά παληνηηλά γηα ηνλ εαπηφ ηεο ην 

ξφιν ηνπ «θπξίαξρνπ», αιιά ηαπηφρξνλα ΠΔΡΗΟΡΗΕΔΗ ηα φξηα ησλ αξκνδην-

ηήησλ καο. Γειαδή ηεο ΔΞΟΤΗΑ ΜΑ. Γελ ζα είρακε αληίξξεζε (άιισζηε ζα 

ήηαλ αθειέο λα ην αξλεζνχκε) λα ηεο αλαγλσξίζνπκε ηνλ ΚΔΝΣΡΗΚΟ (ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ «θπξίαξρν») ΡΟΛΟ πνπ έρεη λα παίμεη ζηε Υψξα καο. Αο 

δειψζνπκε φκσο κε ηνλ πηφ ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ φηη κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο δεκνθξαηηθήο δηάξζξσζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πνιηηεχκαηνο ζηελ Παηξίδα 

καο, ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ ΝΑ ΓΗΔΤΡΤΝΟΤΜΔ ηηο ΔΞΟΤΗΔ θαη ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ 

ΜΑ, δηφηη εκείο γλσξίδνπκε θαιχηεξα, ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ,ηα ηνπηθά πξάγκαηα. 

Απηή ηελ ΠΟΛΗΣΗΚΖ απφθαζε ζαο θαινχκε λα πάξνπκε, θαη σο θαιχηεξνη 

γλψζηεο ησλ πξαγκάησλ θαη αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ καο, *** λα απνθαζίζνπκε 

ΠΡΧΣΑ ΚΑΗ ΚΤΡΗΑ, πνηέο είλαη νη ΠΑΓΗΔ θαη ΓΗΑΡΚΔΗ ΑΝΑΓΚΔ πνπ έρνπκε 

γηα λα εθπιεξψζνπκε ηελ απνζηνιή καο θαη λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο πνιίηεο 

καο, *** θαη ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΧ λα απνθαζίζνπκε εάλ ν θαζέλαο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζην Γήκν, ζηνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο, ζηα ΚΓΑΠ θαη ηα άιια 

ΝΠΓΓ ηνπ Αιηκνπ (αλεμάξηεηα πνηφο ηνλ έρεη πξνζιάβεη), έρεη ηηο πξνυπνζέ-

ζεηο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο απηέο κε ηελ θαηάιεςε ηεο αληίζηνηρεο 



ζέζεο. Δίλαη ε άπνςε πνπ θαηέζεηα ζην Γ.. ηεο 23.11.2004 (κηα εκέξα πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο ΑΝΔΓΑ) φηαλ ΠΡΗΝ απφ ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. 

έζεηα ην ζέκα ησλ ζπκβαζηνχρσλ. Απνςε θαηά ηελ νπνία ζαο ξσηνχζα θαη 

ζαο έιεγρα, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζαο πξνέηξεπα, λα αθνινπζήζνπκε ην 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟ πνπ ε απηνηέιεηά καο αιιά θαη νη αλάγθεο επηηάζ-

ζνπλ, θαη φρη ην ΣΤΠΗΚΟ θξηηήξην πνπ ην Π.Γ. 164/2004 ππαγνξεχεη. Απάληεζε 

δελ έιαβα εθείλε ηελ εκέξα, αθνινχζεζαλ φκσο νη απνθάζεηο κε βάζε ην 

ΣΤΠΗΚΟ θξηηήξην. Αδηθε επηινγή (πάληα θαηά ηελ άπνςή καο). Κάπνηνο απφ 

εζάο ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί, θαη είκαη βέβαηνο φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

παξφκνηεο ζθέςεηο ζην κπαιφ ζαο αθνχγνληάο κε, φηη φια απηά δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ην ζέκα, αθνχ εκείο έρνπκε λα θξίλνπκε κφλν κε βάζε ην Π.Γ. θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ. Καη φηη ην ζέκα έρεη απνθιεηζηηθά ΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ, θαη ζε 

θακηά πεξίπησζε πνιηηηθή. Δθηηκψ κηα ηέηνηα ζέζε σο ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  1.- Ζ Οδεγία 1999/70 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Δλσζεο είρε σο επηδίσμε  « . . .  αθελφο κελ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ εξγαζία ανξίζηνπ ρξφλνπ, θαη αθεηέξνπ ηελ θαζηέξσζε ελφο 

πιαηζίνπ γηα λα απνηξαπεί ηπρφλ θαηάρξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρξεζη-

κνπνίεζε δηαδνρηθψλ ζπκβάζεσλ ή ζρέζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ». Καη 

νη δχν επηδηψμεηο έρνπλ, αιιά πξνπαληφο ε πξψηε θπξηαξρείηαη, απφ ζηνηρεία 

φρη ηφζν λνκηθά, φζν  θ π ξ ί σ ο   πνιηηηθά.  2.- Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο 

απφ ηελ Κεληξηθή Δμνπζία ππήξμε ΑΚΡΧ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Αθνχ ην Π.Γ. ηνπ 2001 

ηνπ Ρέππα, ήηαλ ηφζν αζθπθηηθφ πνπ δελ επέηξεςε ζε θαλέλα, ή κφλν, ζε 

ειάρηζηνπο, λα απνθαηαζηαζνχλ. Αθνχ ην δήηεκα απνηέιεζε πξνεθινγηθφ 

πνιηηηθφ δηαθχβεπκα γηα ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ παξνχζα Κπβέξλεζε. Αθνχ 

θαη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε, ήηαλ απνηέιεζκα πνιηηηθήο επηινγήο. 3.- Σα 

Γεκνηηθά πκβνχιηα δελ είλαη δηθαζηηθά ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, αιιά ΠΡΧΣΗ-

ΣΧ  Π Ο Λ Η Σ Η Κ Α  βνπιεπφκελα φξγαλα. Απηφ πνπ πεξηκέλεη ν Λαφο θαη νη 

ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη απφ εκάο, είλαη λα εθθέξνπκε θαη λα απνηππψζνπκε 

ηελ πνιηηηθή άπνςή καο γηα ην δήηεκα, ΣΗ ΑΠΟΦΑΔΗ πνπ ζα πάξνπκε, 

ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο κελ ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, θαη αθεηέξνπ ηηο 



νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ, ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε εξγαδφκελνπο ζηελ ίδηα εξγαζία θαη ζηνλ ίδην εξγνδφηε(πνιιέο 

θνξέο) γηα ΠΔΡΗΣΔΡΟ ΑΠΟ ΣΔΔΡΑ ΥΡΟΝΗΑ, κε βάζε ηηο νπνίεο 

πξνγξακκάηηζαλ ηε δσή ηνπο. Αο αθίζνπκε ην ξφιν ηνπ δηθαηνδνηηθνχ νξγάλνπ 

ζην ΑΔΠ. Ορη γηα λα ιατθίζνπκε αλέμνδα, αιιά γηα λα δηαηξαλψζνπκε ηε 

πνιηηηθή ζέζε καο. (Αιισζηε πνηφο ζαο είπε φηη θπξίσο κεηά ην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, θαη ηα Γηθαζηήξηα απνθαζίδνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε 

βάζε ηηο δηαηππψζεηο ησλ λφκσλ, φπσο γηλφηαλ παιαηφηεξα. Δπηηξέςηε κνπ λα 

ζαο ζπκίζσ φηη ε ιεγφκελε «γξακκαηηθή» ή «γξακκαηνινγηθή» εξκελεία ησλ 

λφκσλ, έρεη πιήξσο εγθαηαιεηθζεί, θαη θνηλά απνδεθηή έρεη γίλεη ε «ηεινινγηθή» 

εξκελεία, εθείλε δειαδή πνπ ππάγνξεχεη ν ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε κε ηε ζέζπηζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ. (Καη πνηφο είλαη ν ζθνπφο, ην αλέθεξα πηφ πάλσ). Οη 

δηθαζηέο δε δνχλε ζε γπάιηλν πχξγν, άκσκνη θαη άηξσηνη απφ νπνηεζδήπνηε 

επηδξάζεηο, αιιά είλαη θαη απηνί άλζξσπνη πνπ δνχλ κέζα ζηελ θνηλσλία θαη 

είλαη κέιε ηεο, έρνπλ ηδενινγία, πνιηηηθή άπνςε, φρη γηα λα εθαξκφζνπλ κηα 

θνκκαηηθή γξακκή, αιιά γηα λα θξίλνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηνλ θφζκν θαη ηελ 

θνηλσλία, άξα θαη ην λφκν).  4.-  Σελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο έρεη 

αλαδείμεη κε επαξθή (φρη κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηε γλψκε κνπ) ηξφπν ε ΚΔΓΚΔ. 

Ζ νπνία κε πιήξε ζπλείδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ., ππνδεηθλχεη ηξφπν φρη κφλν «δηεπξπκέλεο» 

εξκελείαο, αιιά θαη πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο, κε δειψζεηο γηα 

πξνζθπγέο ζηε Γηθαηνζχλε, κε απνθάζεηο εθθιήζεηο πξνο ηνπο Γήκνπο λα 

απνθαζίζνπλ κε βάζε ην πηφ πάλσ θξηηήξην, δει. ην Λεηηνπξγηθφ θαη φρη ην 

Σππηθφ.  Αθνχ ζηελ ΚΔΓΚΔ γλσξίδνπλ φηη ε θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί 

κε ηνπο φκεξνπο (ή αηρκάισηνπο, ιέεη ε ηαπεηλφηεηά κνπ) εξγαδφκελνπο, είλαη 

απνηέιεζκα ησλ ΔΠΗΝΟΖΔΧΝ ησλ Κπβεξλήζεσλ ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα. 

5.- Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ε ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ πνιηηηθή επηινγή 

πνπ έγηλε, θαηαδεηθλχεηαη θαη απφ ηα εμήο:  5.α.- Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

γλψξηδε φηη νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζειάκβαλαλ, θαη νη Γήκνη θαη ηα 

ΝΠΓΓ  α π α ζ ρ ν ι ν χ ζ α λ. Παξ φια απηά  κε ηε ξχζκηζε ηνπ Π.Γ. έκεηλε 

ζηνλ εξγνδφηε «πνπ πξνζέιαβε» θαη φρη,  έζησ θαη δηαδεπθηηθά, ΚΑΗ ΣΟΝ 



ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΔ. 5.β.- Αιιηψο, Σν Τπ. Δζσηεξηθψλ κπνξνχζε 

λα θέξεη δηάηαμε ζηε Βνπιή θαη λα λνκνζεηήζεη κηα δηάηαμε θαηά ηελ νπνία ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ,  ην ειιεληθφ 

δεκφζην κε ηα ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ, νη δήκνη θαη ηα 

ΝΠΓΓ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηνχο θαη  νη δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο θιπ, 

ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ Χ ΔΝΗΑΗΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, θαη επνκέλσο είλαη άζρεην πνηφο 

πξνζέιαβε θαη πνηφο απαζρφιεζε. 5.γ.- Απφ ην γεγνλφο φηη ΓΔΝ ιακβάλεηαη 

θακηά πξφλνηα γηα ην νηθνλνκηθφ ζθέινο ηνπ δεηήκαηνο. Γει. ελψ ε Κπβέξλεζε 

θαη ην ΤΠΔΓΓΑ γλσξίδνπλ φηη πνιινί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη εληαγκέλνη 

ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. ή ηνπ ΔΠΣΑ, ηα νπνία είραλ ή έρνπλ 

εκεξνκελία ιήμεο,  ΝΗΠΣΟΤΝ ΣΑ ΥΔΗΡΑ ΣΧΝ γηα ην κεηέπεηηα ρξφλν. ε 

πξφζθαηε ζπλάληεζε αξλήζεθαλ λα δεζκεπηνχλ γηα θαηαβνιή ηνπ αλαγθαηνχ-

ληνο θνλδπιίνπ κηζζνδνζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αθνινπζνχλ ηελ πξνζθηιή 

κέζνδν ηεο Κεληξηθήο Δμνπζίαο γηα έκκεζε ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ κεηαθνξά αξκνδην-

ηήησλ, ΟΥΗ ΟΜΧ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΠΟΡΧΝ. Καηά παξάβαζε ηνπ 

πληάγκαηνο. Αθνχ ζα ππνρξεψζνπλ ηνπο ΟΣΑ λα εμαθνινπζήζνπλ ηε παξνρή 

ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ κε δηθνχο ηνπο πφξνπο. Γηφηη αλ ζηακαηήζνπλ ζα έρνπλ 

απηνί ην πνιηηηθφ θφζηνο.---Αο αξζνχκε φινη ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, ----αο 

ππεξαζπηζηνχκε ηελ ΟΤΗΑ ηεο Σ.Α., ---αο απνθαζίζνπκε γηα ηηο ΠΑΓΗΔ θαη 

ΓΗΑΡΚΔΗ ΑΝΑΓΚΔ πνπ έρνπκε σο Γήκνο ζπλνιηθά, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θξίλνπκε εάλ νη ζπκβαζηνχρνη εξγαδφκελνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηηο 

ζέζεηο, ----αο θαηαξηίζνπκε πίλαθεο κε ηα νλφκαηα ησλ ζπκβαζηνχρσλ πξνο 

ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ΑΦΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΟ 

φηη θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ, ζηε κέγηζηε ηνπιάρηζηνλ 

πιεηνςεθία ηνπο,---αο δεηήζνπκε λα ζεσξεζεί φηη ε ηζρχο ηεο νδεγίαο απηήο 

δελ είλαη «ζηηγκηαία», αιιά «δηαξθήο» ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζήκεξα ζηηο ξπζκίζεηο ηεο. Σέινο θαη απηφ 

αθνξά ην Γεκ.πκβ. αο αλαινγηζηνχκε ηηο επζχλεο καο γηα ηηο παξαιείςεηο καο 

ηεο ηειεπηαίαο ΓΔΚΑΔΣΗΑ(παξαιείςεηο πνπ εκείο επηζεκαίλνπκε θαη ηνλίδνπκε 

φια απηά ηα ρξφληα) κε ην ---λα κε έρνπκε νξγαληζκνχο εζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, 



---λα ζηεξίδνπκε πνιηηηθέο ηδίσο θνηλσληθψλ παξνρψλ, ζε μχιηλα πφδηα (δει. ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο) θαη ρσξίο νπζηαζηηθή ππνδνκή..»,  

 ρφιηα:  Σν επηζεκαίλσ δηφηη ην Γ.. είρε ςεθίζεη Οξγ.Δζση.Τπ. γηα ην 

Γήκν, κε ηηο αλαγθαίεο ζέζεηο, ζην ηέινο 1999 ή αξρέο 2000, αιιά ε δηνίθεζε 

Αινχθνπ, δελ ηνλ είρε πξνσζήζεη πξνο έγθξηζε θαη δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ. 

ζ) απνζπάζκαηα ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΑΝΔΓΑ απφ 54 έσο 69/24. 

11.04, πνπ απνηέιεζαλ εηζεγήζεηο γηα ηηο απφ 519 έσο 534/9.12.2004 απνθά-

ζεηο ηνπ Γ, η) ΑΔΠ «Γειηίν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ππαγσγήο ζπκβαζηνχρνπ 

ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 164/04» γηα (ηπραία) εξγαδφκελε. 

 Γ. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  Ζ ΑΤΓΖ 9.11.2004 Πξφηαζε λφκνπ βνπιεπηψλ ηνπ 

ΤΡΗΕΑ, Γίθαηε ιχζε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηεο 11.11.2004 Οη δήκνη ζα 

πξνζθχγνπλ ζηε Γηθαηνζχλε γηα ηνπο 10.000 ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 18.3.2005 Οη 

απνξξχζκηζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, ηεο 29.6.2005 Μφλν νη κηζνί ζπκβαζηνχρνη εμαζθαιίδνπλ κνληκν-

πνίεζε, ηεο 1.12.2005 Ξεζεθψλνληαη νη δήκαξρνη γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 

15.11.2006 ΚΔΓΚΔ: Να κνληκνπνηεζνχλ άιινη 10.000 ζπκβαζηνχρνη – Πξφηαζε 

λα δηεπξπλζεί ηνπ δηάηαγκα Παπιφπνπινπ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 20.11.2004, ΚΔΓΚΔ 

Οη δήκνη ζα απνθαζίζνπλ γηα ΟΛΟΤ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 23.11.2004 Οη 

λέεο ζέζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ– Απνθαζίδνπλ άκεζα νη δήκνη γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, 

ηεο 24.12.2004 ην πιεπξφ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ, ηεο 

25.7.2006 πκκφξθσζε ησλ ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ κε ηελ απφθαζε ΓΔΚ 

θαη ηνπ ηΔ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο δήηεζε ν Κνπβέιεο, ηεο 26.7.2006 Ζ 

απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 3.11.2006 

Ο Αιαβάλνο θαηαγγέιεη Ζ Τπεξλνκαξρία ζπκπιέεη κε ηελ Κπβέξλεζε ζην ζέκα 

ησλ ζπληαμηνχρσλ, ηεο 28.11.06 Γ Κακαηεξνχ- Να ηεξκαηηζηεί ε νκεξία ησλ 

ζπκβαζηνχρσλ, θαη, Σέξκα ηα ραηίξηα πξνο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 29.11.06 

ΝΑΗ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ ζηηο πξνηάζεηο ΚΔΓΚΔ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 

30.12.2006 Βφκβα Κνκηζηφλ γηα ζπκβαζηνχρνπο, ηεο 6.12.2006  Σν Γ Αιίκνπ 

χζζσκν ζην πιεπξφ ησλ ζπκβαζηνχρσλ (κε θσηνγξαθία κνπ!! δηφηη εηζεγήζε-



θα ην ζέκα),ηεο 1.1.2007 Δπηκέλεη ε Κνκηζηφλ: Παξαβηάδεη ηελ Κνηλνηηθή Οδεγία 

ε άξλεζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο,  ΓΤΝΑΜΗΚΖ 

ΠΟΡΔΗΑ-ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ρσξίο εκ/λία, ΚΔΓΚΔ γηα ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, 

ΠΡΧΣΟ ΘΔΜΑ 23.11.2006 Δπζχλεο ζηνπο Γήκνπο, Σν ηΔ θιείλεη ηελ πφξηα 

ηεο κνληκνπνίεζεο, Γήισζε «νπεξέηηα» ηνπ Π. Κνπθνπιφπνπινπ, ΑΠΟΓΔΤ-

ΜΑΣΗΝΖ 10.10.2006 Ο θ. αληδάο άζθεζε αλαίξεζε θαηά απφθαζεο πνπ είρε 

δηθαηψζεη εξγαδφκελνπο ηνπ ΔΛΓΑ- Γηθαίσζε ηνπ Γηαηάγκαηνο Παπιφπνπινπ. 

«Παξέκβαζε»: θ.21-22/1995, 77 ΜαηΗνπι.2005, 83 Ννεκ. 2006-Ηαλνπαξ.2007. 

 

Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Δ  γηα ηελ αθχξσζε απνθάζεσλ Γ.. θαη Γ.Δ. 

ρφιηα: Καηά ην λφκν, ηηο πξνζθπγέο δ.ζ. ή πνιηηψλ θαηά ησλ απνθάζε-

σλ ηηο έθξηλε Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 18 λ. 2218/1994 ή αξγφηεξα ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ.2839/00, ε νπνία ΓΔΝ είρε ΓΗΚΑΗΟΓΟΣΗΚΖ αξκνδηφηεηα, αιιά 

κφλν ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ έλα πάξεδξνο ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο/ΝΚ (δειαδή δηθεγφξνο ηνπ Γεκνζίνπ) θαη δχν 

ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο. Απφ ηε θχζε ηεο ζχζηαζήο ηεο (φπσο φιεο νη 

παξφκνηεο επηηξνπέο) ήηαλ ex officio «ππέξ» ηεο δηνίθεζεο, άξα «θαηά» ηεο 

ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ απηήο. Με απηή ηελ έλλνηα είρα 

ελδνηαζκνχο θαη ήκνπλ επηθπιαθηηθφο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «ζεάηαη» ηα 

πξάγκαηα, θαη θαη αθνινπζία γηα ηελ ακεξνιεςία ηεο. Γηφηη, απφ εκπεηξία (ζε 

αληίζηνηρεο ηνπ ΗΚΑ, ησλ ζεκάησλ θιπ), νη απνθάζεηο ηνπο ήηαλ αθπξσηηθέο 

κφλν φηαλ ε έιιεηςε λνκηκφηεηαο βννχζε θαη ήηαλ παζηθαλήο. ηε ζπγθεθξηκέ-

λε εμαξηηφηαλ απφ ην πφζν αζθνχζε κε επηκέιεηα ηα θαζήθνληά ηνπ ν 

πξφεδξνο/ πάξεδξνο ηνπ ΝΚ, αθνχ θαη απηφο απφ ηε ζέζε ηνπ, δηθεγφξνο ηεο 

«δηνίθεζεο» ήηαλ.  Πξνζέθεπγα ζε απηή πνιχ ζπάληα, κφλν φηαλ ε παξαβίαζε 

ηεο λνκηκφηεηαο ήηαλ θαηάθσξε θαη ε επηδίσμε ησλ δηνηθήζεσλ ηνπ Γήκνπ, θαη  

ε επηβνιή άζθεζεο εμνπζίαο ήηαλ (ή έθξηλα φηη ήηαλ) θαηαρξεζηηθή. Πέξα απφ 

άιιεο πξνζθπγέο γηα ηα θαη ηδία ζέκαηα, αζθήζεθαλ θη νη αθφινπζεο: 



 ΠΡΟΦΤΓΔ   Α Π Ο Ρ Ρ Η Φ Θ Δ Η  Δ  

1.- α) Πξνζθπγή κε αξ.πξ. 30784/26.7.00 (ζην γεληθφ πξσηφθνιιν) θαη κε αξ. 

πξ. 708/26.7.2000 ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο,, θαηά ηεο κε αξ. 

113/13.7.2000 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπηηξ. κε ζέκα «Δγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο έξγνπ «Καηαζθεπή αγσγνχ νκβξίσλ νδνχ Κεθαιιελίαο», β) 

Πξνζθπγή κε αξ.πξ. 831/21.8.2000 θαηά ηεο κε αξ. 128/31.7.2000 απφθαζεο 

ηεο Γεκ.Δπ. κε ζέκα «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ 

Καηαζθεπή αγσγνχ νκβξίσλ νδνχ Κεθαιιελίαο». Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γ.Δ. 

νξίδνληαλ ψξα 12 ή 13.00 (απηφο ήηαλ ν ιφγνο, πνπ κεξηθέο θνξέο ΓΔΝ 

κπνξνχζα λα παξεπξίζθνκαη, δηφηη είρα Γηθαζηήξην). Σε 13.7.2000 ν δήκαξρνο 

έθεξε σο ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα ΚΑΗ ην πην πάλσ γηα ηελ «εγθξηζε φξσλ …». Σν 

απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο καδί κε ηνπο θαξή Γηψξγν θαη Ννκηθφ Γηάλλε, σο 

κέιε ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ, πήγακε ζην Overall γηα απηνςία. Φεχγνληαο 

δηαπηζηψζακε φηη ζηελ Κεθαιιελίαο είρε εγθαηαζηαζεί εξγνιάβνο, ππήξραλ 

κεραλήκαηα θαη εθζθαθέο, ελψ ζε άιιν ηκήκα είρε απνπεξαησζεί ε θαηαζθεπή 

ηνπ !!, β) Γηακαξηπξία-αλαθνξά-αίηεζε κνπ πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 13762/ 

17.7.2000, γηα φια ηα πην πάλσ, γ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 23317/ 

22.11.2000 κε έθζεζε ησλ απφςεψλ ηνπ επί ησλ πξνζθπγψλ, δ) ΚΟΗΝΟ θαη γηα 

ηηο δχν πξνζθπγέο, πξαθηηθφ 3/24.11.2000  κε ην νπνίν « … απνθαίλεηαη φηη νη 

απνθάζεηο απηέο είλαη λφκηκεο, επεηδή….ηεξήζεθε ε λφκηκε δηαδηθαζία… Δμάι-

ινπ ε παξνχζα επηηξνπή ΓΔΝ έρεη πξαθηηθά ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε νπ-

ζηαζηηθφ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνιάβνπ, ΠΡΗΝ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

έξγνπ, αιιά νχηε θαη ηελ ΣΤΠΗΚΖ δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηα θαηαγγειιφκελα…». 

2.- α) Πξνζθπγή κε αξ.πξ. 30783/26.7.00 (ζην γεληθφ πξσηφθνιιν) θαη κε αξ. 

πξ. 707/26.7.2000 ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο,, θαηά ηεο κε αξ. 

112/13.7.2000 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπηηξ. κε ζέκα «Δγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο έξγνπ «Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο νδνχ Γσδεθαλήζνπ», β) Πξνζθπ-

γή, πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε, κε αξ.πξ. 729/1.8.2000 θαηά ηεο κε αξ. 126/31.7. 

2000 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δ. κε ζέκα «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο 

ηνπ έξγνπ Γηαπιάηπλζε ηκήκαηνο νδνχ Γσδεθαλήζνπ», θαη κεηά ηε δεκνζίεπ-



ζε κε αξ.πξ. 829/21.8.2000 θαηά ηεο ίδηαο 126/00 απφθαζεο, γ) έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 23315/22.11.2000 κε απφςεηο ηνπ επί ησλ πξνζθπγψλ, δ) 

ΚΟΗΝΟ πξαθηηθφ κε αξ. 3/24.11.2000, κε ην σο άλσ, ίδην ζθεπηηθφ.  

3.- α) Πξνζθπγή κε αξ.πξ. 30785/26.7.00 (ζην γεληθφ πξσηφθνιιν) θαη κε αξ. 

πξ. 709/26.7.2000 ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο,, θαηά ηεο κε αξ. 

114/13.7.2000 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπηηξ. κε ζέκα «Δγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο 

δεκνπξαζίαο έξγνπ «Καηαζθεπή αγσγνχ νκβξίσλ νδνχ Ηνλίνπ», β) Πξνζθπγή, 

πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε, κε αξ.πξ. 730/1.8.2000 θαηά ηεο κε αξ. 127/31.7.00 

απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπ. κε ζέκα «Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο ηνπ 

έξγνπ Καηαζθεπή αγσγνχ νκβξίσλ νδνχ Ηνπλίνπ», θαη κεηά ηε δεκνζίεπζε κε 

αξ. πξ. 848/21.8.2000 θαηά ηεο ίδηαο 127/00 απφθαζεο, γ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 23316/22.11.2000 κε απφςεηο ηνπ επί ησλ πξνζθπγψλ, δ) ΚΟΗΝΟ 

πξαθηηθφ κε αξ. 3/24.11.2000, κε ην σο άλσ ίδην ζθεπηηθφ.  

 ρφιηα: Ζ Πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία ππαγφηαλ ε Δπηηξνπή, είρε Σερληθή Τ-

πεξεζία, ζηειερσκέλε επαξθψο. Άξα είρε ηε, «πξαθηηθή» δπλαηφηεηα λα θάλεη 

«νπζηαζηηθφ» έιεγρν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή κε ηνπ εξγνιάβνπ. Γελ ην έθαλε!!. 

Οχηε ηηο ΚΑΣΑΣΜΖΔΗ ηνπ, θαη νπζίαλ εληαίνπ έξγνπ, αληηιήθζεθε ;; !!. 

4.- α) Πξνζθπγή κε αξ.πξ. ΓΓ 1050/1.8.00 (ζην γεληθφ πξσηφθνιιν) θαη κε αξ. 

πξ. 728/1.8.2000 ζην εηδηθφ πξσηφθνιιν ηεο Δπηηξνπήο,, θαηά ηεο κε αξ. 242/ 

31.7.00 απφθαζεο ηεο Γεκ.Δπ. κε ζέκα «Αλάζεζε ηνπ έξγνπ: πκπιεξσκαηη-

θέο εξγαζίεο – Δμνπιηζκφο δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο», β) Πξνζθπγή, κεηά ηε 

δεκνζίεπζε κε αξ.πξ. 981/5.10.2000 θαηά ηεο ίδηαο 242/00 απφθαζεο, γ) απφ-

θαζε 242/00, δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 23314/22.11.2000 κε απφςεηο 

ηνπ επί ησλ πξνζθπγψλ, κε αλαθνξά ΚΑΗ ζηηο απνθάζεηο 130/1997 γηα ηε 

ζπληήξεζε παιαηνχ δεκαξρείνπ, 47/1998 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ 

θιηκαηηζκνχ θιπ, 48/1998 γηα ηελ απνπεξάησζε εξγαζηψλ θιπ, 55/1998 γηα ηε 

ζπληήξεζε επηζθεπή ηνπ Α‘ νξφθνπ Γεκαξρείνπ (δειαδή γηα έξγν πνπ ΔΗΥΔ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ εθηέιεζεο, θαη δελ ήηαλ επείγνλ ή μαθληθφ) δ) ΚΟΗΝΟ πξαθηηθφ κε 

αξ. 3/24.11.2000, κε ην ζθεπηηθφ φηη «… ε απφθαζε είλαη λφκηκε, δηφηη θξίλεη φηη 



ζπληξέρνπλ νη πξνππνζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «πκπιεξ.εξγ.-Δμνπι. Γεκ. 

Καη/ηνο» κε ΑΠ ΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ . . .παξ.2 άξζ.4 λ.1418/84 … επεηδή ήηαλ 

άκεζε αλάγθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλα-

ηή ε ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ηνπ Γήκνπ ζην θηίξην απηφ, δεδνκέλεο 

θαη ηεο αξρήο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ»!!. 

ρφιηα: Γηαπηζηψζεθε «άκεζε αλάγθε» γηα κέξνο έξγνπ πνπ ΓΗΑΡΚΟΤΔ ηέζ-

ζεξα ρξφληα, κε βάζε ην έγγξαθν/παξαδνρή ηνπ Γήκνπ. Χο εάλ δελ ήηαλ απφ 

ην 1997 γλσζηφ ή ζθνπφο φηη δαπαλψληαη ηφζα πνιιά ρξήκαηα θαη ην έξγν 

γίλεηαη «γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ»!! 

5.- ΔΠΗΖΜΑΝΖ: Γηα ην θηίξην ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Αιίκνπ είραλ 

ιεθζεί νη απνθάζεηο 229/22.7.1999 «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ιφγσ θαηε- 

πείγνληνο ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή 1νπ Γεκ. ζρνιείνπ–Νέα πηέξπγα»,  ΟΜΟΦΧΝΑ 

δηφηη ν ΟΚ έζεηε σο φξν ηελ ππνγξαθή πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο έσο 30.11. 

1999 θαη, 379/22.12.1999 ΟΡΘΖ επαλάιεςε «Απνδνρή πνζνχ 480 εθαη. 

δξαρκψλ απφ ηνλ ΟΚ γηα ην έξγν: Πξνζζήθε λέαο πηέξπγαο θαη επηζθεπή θηη-

ξίνπ ζην 1ν Γεκνη.ρ. Αιίκνπ», ΟΜΟΦΧΝΑ, δηφηη πάιη ν ΟΚ έζεηε πξνζεζκία. 

Απφ ην πνζφ ησλ 480 εθαη., ηα 95 εθαη.δξρ. ζα αθνξνχζαλ ηελ εθηέιεζε εξγα-

ζηψλ επηζθεπήο θαη δηακφξθσζεο ηνπ θηηξίνπ ηνπ παιαηνχ θηίζκαηνο. Σπρφλ 

δηαθνξά ζα θαιππηφηαλ απφ ηα θνλδχιηα ηνπ Γήκνπ. Σελ 20.12.2000 πεξη-

ιήθζεθε σο ΔΚΣΑΚΣΟ ζέκα ζηελ Ζ.Γ., γηα ηελ απφθαζε 463/2000 κε ζέκα 

«Δθηέιεζε έξγνπ: Αληηζεηζκηθή ελίζρπζε παιαηνχ θηηξίνπ 1νπ Γεκ.ρ. κε θιήζε 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (άξ.4 παξ.2γ λ.1418/84) 

θαη έγθξηζε φξσλ», κε ην ζθεπηηθφ: «Σν έξγν αθνξά ζε εξγαζίεο πνπ πξνέθπ-

ςαλ θαηά ην ζηάδην θαζαηξέζεσλ ησλ επηρξηζκάησλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο εηδηθήο κειέηεο ελίζρπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ θέξνληνο 

νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε Τπεξεζία καο θαη ελέθξηλε ην 

Σακείν ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΜΟΠΛΖΚΣΧΝ, πξνθεηκέλνπ λε εθδνζεί θαη ε 

ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα. Με ηελ θαζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ αλαδείρζεθε ην 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ησλ αλαγθψλ παξέκβαζεο θη ν αθξηβήο ηξφπνο εθαξκνγήο 

ηεο.. ..». Μεηά απφ έλα ρξφλν, εμαθνινπζνχζε λα ραξαθηεξίδεηαη «επείγνλ» γηα 



θαιθίδεπζε ησλ δηαηάμεσλ. ΥΧΡΗ ΑΝΑΓΡΑΦΖ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΠΟΟΤ. Με 

ΤΠΔΡ 11, ΚΑΣΑ 2 (Υξ.ηεθαλάθεο, Αξ.Θσκ.). Καηαζέησ:  

α) Πξνζθπγή θαηά ηεο 463/20.12.2000 απφθαζεο, κε αξ.πξ. 25/5.1.2001 ηεο 

Δπηηξνπήο, β) Τπφκλεκα κε αξ.πξ. 110/16.1.2001κε ππνβνιή ζρεηηθψλ, γ) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ρσξίο εκ/λία, ρσξίο αξ. 

πξ., κε ηηο απφςεηο ηνπ επί ηεο πξνζθπγήο, δ) πξαθηηθφ κε αξ.4/16.2.2001 κε 

ην νπνίν: «… απνξξίπηεη νκφθσλα ηελ ππφ θξίζε πξνζθπγή θαη απνθαίλεηαη 

φηη ε 463/00 απφθαζε ηνπ Γ Αιίκνπ είλαη λφκηκε, δηφηη … ππάξρεη επαξθήο … 

αηηηνινγία πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηεο παξ.γ‘ παξ. 

2 άξζξνπ 4 λ.1418/84 . . . ….». 

6.- α) Πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ. 219/17.6.2002 απφθαζεο ηνπ Γ κε ζέκα 

«Δγθξηζε ζχζηαζεο θαηαζθεπαζηηθήο θνηλνπξαμίαο γηα ην έξγν Βειηίσζε- 

πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 λ. 2940/01», πξνο ηελ 

Δπηηξνπή κε αξ.πξ. 715/8.7.2002,  β) απφθαζε 219/17.6.2002 κε ην πην πάλσ 

ζέκα, γ) πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο κε αξ.15/2.8.2002 κε ην νπνίν «Απνξξίπηεη 

νκφθσλα ηελ πξνζθπγή ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 219/02 … θαη απνθαίλεηαη φηη ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε είλαη λφκηκε …..». 

7.- Πξαθηηθφ κε αξ.21/14.10.2003 κε ζέκα «Πξνζθπγή ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 

ππ αξ. 197/2002 απφθαζεο ηνπ Γ Αιίκνπ κε ζέκα «Μεξηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Ρ ζην ΟΣ 341 θαη άξζε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο» (δελ έρσ ηελ πξνζθπ-

γή), κε ην νπνίν: «….. ε θξηλφκελε πξνζθπγή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

λνκηθέο πιεκκέιεηεο ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο, ε νπνία ΓΗΑΦΑΗΝΔΣΑΗ 

(;;) (ζεκ= ΟΥΗ «θξίλεηαη») φηη ιήθζεθε λφκηκα, αιιά ζηξέθεηαη ανξίζησο θαηά 

απηήο, απνθαζίδεη φκφθσλα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο . . . …». 

  Π Ρ Ο  Φ Τ Γ Δ   πνπ έγηλαλ ΓΔΚΣΔ 

1.- α) Πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ. 59/22.1.2001 απφθαζεο Γ κε ζέκα 

«Δπείγνπζα αλάζεζε ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζηηο πεξηνρέο Αλαπήξσλ 

Πνιέκνπ θαη Λφθνπ Παλί, κε ηεο δηαδηθαζία ηεο πεξ.γ παξ.2 άξζξ. 4 λ. 1418/ 

84» (κε πξνβιεπφκελε δαπάλε 590 εθαη.δξρ), κε αξ.πξ.249/12.2.2001 ηεο 



Δπηηξνπήο 249/12.2.2001, β) απφθαζε 59/01, γ) έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ ΠΑΝΗ, 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4821/ 1.3.2001 κε επραξηζηίεο πξνο ην δήκαξρν (θαη 

θνηλνπνίεζε ζε θ. Αξγπξίνπ, θ. Θσκφπνπιν) γηα ην έξγν, δ) πξαθηηθφ κε αξ. 

6/22.3.2001 θαη ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ απηνχ, κε ην νπνίν: «ΓΔΥΔΣΑΗ νκφθσλα 

ηελ πξνζθπγή ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 59/01 … θαη ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ απφθαζε 

απηή, σο αλεπαξθψο αηηηνινγεκέλε, επεηδή απφ ηελ απφθαζε… δελ πξνθχπηεη 

ζαθψο φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο …. ψζηε λα είλαη λφκηκε ε ελ ιφγσ 

αλάζεζε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο θαη κε δηαγσληζκφ κεηαμχ πεξην-

ξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνζθαινπκέλσλ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ….», ε) απφ-

θαζε Γ κε αξ. 197/9.4.2001 κε ζέκα «Αηηηνιφγεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθά ….., κεηά ηελ 6/22.3. 

2001 ζέκα 5ν απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 λ. 2839/00…….». 

2.- Πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ. 410/11.12.00 απφθαζε Γ κε ζέκα «Αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζην Άλσ Καιακάθη, κε ηεο δηαδηθαζία ηεο πεξ.γ 

παξ.2 άξζξ. 4 λ. 1418/1984» (κε πξνβιεπφκελε δαπάλε 339 εθαη.δξρ. πιένλ 

ΦΠΑ), κε αξ.πξ.192/30.1.2001 ηεο Δπηηξνπήο, β) απφθαζε 410/11.12.2000 κε 

ην πην πάλσ ζέκα ΤΠΔΡ 14, ΚΑΣΑ 2 (Υξ.ηεθ.,Αξ.Θσκ.), γ) πξαθηηθφ 6/22.3. 

2001 θαη ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ απηνχ, κε ην νπνίν: «ΓΔΥΔΣΑΗ ΟΜΟΦΧΝΑ ηελ 

πξνζθπγή ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 410/00 απφθαζεο ….θαη ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ απφ-

θαζε απηή σο αλεπαξθψο αηηηνινγεκέλε, επεηδή …. δελ πξνθχπηεη ζαθψο φηη 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο …. ψζηε λα είλαη λφκηκε ….», δ) απφθαζε Γ κε 

αξ. 198/9.4.2001 κε ζέκα «Αηηηνιφγεζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζην Άλσ Καιακάθη. . . .κε ηελ 6/22.3. 

2001 ζέκα 4ν απφθαζε ηεο επηηξνπήο …», ΤΠΔΡ 13, ΚΑΣΑ 2 (Υξ.η.,Αξ.Θ.). 

3.- Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο κε αξ.9/27.4.2001, επί πξνζθπγήο (δελ ηελ έρσ) 

κε ζέκα «Παξαπνκπή ησλ 36/01 θαη 35/01 απνθάζεσλ ηεο Γ.Δ. Αιίκνπ», κε ην 

νπνίν: α)Γέρεηαη ΟΜΟΦΧΝΑ ηελ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ ηεο 36/01 απφθαζεο ηεο Γ.Δ. 

Αιίκνπ θαη ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ απφθαζε απηή, δηφηη είλαη αληίζεηε κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 άξ.4 λ.1418/84, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο σο ζχζηεκα 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ΓΔΝ νξίδεηαη ν ΠΡΟΥΔΗΡΟ δηαγσληζκφο θαζψο θαη 



ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2γ άξ.4 λ.1418/84 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απεπζείαο 

αλάζεζε ή ν δηαγσληζκφο κεηαμχ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνι.επηρεηξήζεσλ 

ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ θαη εθαξκφδεηαη φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ έξγνπ δελ μεπεξλά ηα ρξεκαηηθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο ΟΣΑ 

(3.500.000 δξρ.) ή ζε πεξίπησζε ζενκελίαο θιπ, θαη, β) ΓΔΥΔΣΑΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

ηελ παξαπνκπή ηεο 35/01 απφθαζεο … θαη ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ απφθαζε απηή, 

δηφηη ζηελ παξαπεκπφκελε απφθαζε αλαθέξεηαη φηη πξνθεξχζζεηαη αλνηθηή 

δεκνπξαζία κε ην ζχζηεκα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ειεχζεξε ζπκπιή-

ξσζε ηηκνινγίνπ, ΔΝΧ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ….ΓΔΝ φξίδεηαη σο ζχζηεκα 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ν πξφρεηξνο δηαγσληζκφο…..». 

4.- Πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ. 101/17.4.2002 απφθαζε Γ κε ζέκα «Δθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ Δπίζηξσζε κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα ησλ δχν θπξίσλ γεπέδσλ θαη 

ησλ γεπέδσλ 5Υ5 ζηα δχν αζιεηηθά θέληξα ηνπ Γήκνπ, ζηε πεξηνρή ηνπ πξψελ 

Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ θαη ζηελ πεξηνρή Σξαρψλσλ, κε ηεο δηαδηθαζία ηεο 

πεξ. γ παξ.2 άξζξ. 4 λ. 1418/1984» (κε πξνβιεπφκελε δαπάλε 382 εθαη.δξρ.), 

κε αξ.πξ.506/8.5.2002 ηεο Δπηηξνπήο, β) απφθαζε 101/02 κε ηνλ ίδην ηίηιν, θαη 

εηζήγεζε γη απηή γ) απφθαζε 92/17.5.02 ΓΔ (απνπζίαδα) πξνυπνινγηζκνχ 

670.373,69 επξψ, δ) πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο κε αξ. 13/27.6.2002 κε ην νπνίν: 

«…Αλαβάιιεη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί ηεο πξνζθπγήο ηνπ Αξ.Θ. θαηά ηεο 

101/02 . . . πξνθεηκέλνπ λα απνζηαινχλ ζηελ επηηξνπή θξίζηκα ζηνηρεία θαη 

ζπγθεθξηκέλα πιήξεο ηερληθή κειέηε, θαζψο θαη ε κε αξ. 92/2002 απφθαζε . .  

εληφο πέληε εκεξψλ απφ ιήςεσο ηεο παξνχζαο απφθαζεο…», ε) αίηεζή κνπ 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 16208/9.7.2002 κε αίηεκα ηε ρνξήγεζε ησλ πην πάλσ 

εγγξάθσλ, ζη) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 16208/26.7.2002 κε απνζηνιή ηεο 

39/2002 κειέηεο, ηεο 92/02 απφθαζεο, δ) έγγξαθν ηεο 11.5.02 ηνπ Δπ. Κάηζηνπ 

κε ζεκείσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, δ) 

ΠΡΧΣΖ  Ηνχιηνο 2002 εκαληηθφ ην ζέκα ησλ ζπλζεηηθψλ ριννηαπήησλ,  Ζ 

ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ ηεο 31.8.2001 Ση άιιάδεη ζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηα δεκφζηα 

έξγα κε ην λ.2940, ΘΑΡΡΟ  Καιακάηαο 11.8.2001 Αιιάδεη ην ζχζηεκα δηεμα-

γσγήο ησλ δεκνπξαζηψλ, ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ θαη ηα έξγα Καιακάηαο. 



5.- α) πξνζθπγή θαηά ηεο κε αξ.77/4.3.2002 απφθαζεο ηνπ Γ κε ηίηιν 

«Ρχζκηζε νθεηιήο πνπ αθνξά πξνζθχξσζε ηκήκαηνο θαηαξγνχκελνπ ηδησηηθνχ 

δξφκνπ», κε αξ.πξ. 424/10.4.2002 ηεο Δπηηξνπήο, β) απφθαζε 77/4.3.2002, γ) 

θσηνηππία απφ ΚΝνΒ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 31 λ.1080/1980, δ) Γλσ-

κνδφηεζε κε αξ.154/1992 ηνπ ΝΚ, πνπ επηθαιέζηεθα/θαη άιιεο απνθάζεηο, δ) 

πξαθηηθφ κε αξ. 14/15.7.2002 γηα ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο 77/02 απφθαζεο, κε 

ην νπνίν: «ΓΔΥΔΣΑΗ νκφθσλα ηελ πξνζθπγή ηνπ Αξ.Θσκ. θαηά ηεο 77/02 

απφθαζεο … θαη ΑΚΤΡΧΝΔΗ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, δηφηη ΑΝΣΗΚΔΗΣΑΗ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.1080/1980. . . κε ηηο νπνίεο ην ηίκεκα ησλ 

πξνζθπξσηέσλ εθηάζεσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη εμνθιείηαη ζε έμε ηζφπνζεο 

εμακεληαίεο δφζεηο, ην δε κεηαβηβαζηηθφ ζπκβφιαην ππνγξάθεηαη ΜΔΣΑ ηελ 

νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ ηηκήκαηνο, ΔΝΧ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη κελ 

δφζεηο δελ είλαη ηζφπνζεο θαη ηαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηνπ ζπκβν-

ιαίνπ κε ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο θαη φρη κεηά ηελ … εμφθιεζε….». 

 

 Ζ Μ Δ Ρ Ζ  Η Δ    Γ Η Α Σ Α Ξ Δ Η   ησλ Γ.. θαη Γ.Δ. 

 ρφιηα: Δλδερνκέλσο λα ιείπνπλ θάπνηεο, είηε δηφηη ΓΔΝ δηαηεξήζεθαλ ή 

ράζεθαλ, είηε δηφηη βξίζθνληαη κέζα ζε θαθέινπο ησλ θαη ηδίαλ ζεκάησλ. ε 

απηέο ζεκεηψλσ π.ρ. ηνπο ηπρφληεο ιφγνπο καηαίσζεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ, 

ην απνηέιεζκα π.ρ.νκφθσλα, ππέξ =Υ, θαηά = Υ, αιιά θαη επηζπλάπηνληαη ζε 

νξηζκέλεο έγγξαθα ζρεηηθά κε ην ζπδεηνχκελα ζέκαηα. 

Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: Καηαζέησ ηηο Ζ.Γ. ησλ εηψλ 1983,1984, 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. 

 ΠΡΟΟΥΖ: Μεηαμχ απηψλ θαη ε Ζ.Γ. γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηελ 

23.1.2006 κε απνθιεηζηηθφ ζέκα «πδήηεζε θαη ςήθηζκα γηα ην κλεκφλην ηεο 

Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο» (φπσο έρεη εγγξαθεί πνιηηηθά «γηα ηελ εμνκνίσζε θαζηζκνχ θαη 



θνκκνπληζκνχ»). Θέκα γηα ην νπνίν βι. ηδηαίηεξν θεθάιαην, ζηα «Γηάθνξα 

ζέκαηα θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, Παλειιαδηθά θαη ηνπ Γήκνπ».  

 

Β.- ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σηο Ζ.Γ. ησλ εηψλ 1989, 1990, 1991, 1992, 

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006. 

 ΔΠΗΖΜΑΝΖ: ηελ Ζ.Γ. γηα ηε 23.12.91 επηζπλάπηεηαη θαη ην πην θάησ 

ζεκείσκα, ην νπνίν εθθψλεζα θαηά ηε ζπλεδξίαζε, γηα ην 1ν ζέκα=άδεηεο ΚΤΑ. 

 «Μνπ έρεη δνζεί θαη άιιε θνξά, ζε αλχπνπην ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ καο,ε επθαηξία λα εθθξάζσ ηελ άπνςή κνπ γηα ηε ζεκαζία 

πνπ έρεη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, δειαδή ηεο ηήξεζεο ησλ λφκσλ, 

κε ηελ επξχηαηε έλλνηα ζηελ νπνία πεξηιιακβάλνληαη θαη ηα δηαηάγκαηα, νη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, νη απνθάζεηο ησλ Γ θιπ. Καη είρα επηζεκάλεη απφ ηφηε 

φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή ιαηξεία ηνπ λφκνπ, αιιά γηα νπζηαζηηθή 

εθαξκνγή αξρήο, ε νπνία ζην πνιίηεπκά καο θαη ζην δηθαηηθφ καο ζχζηεκα εθ-

πνξεχεηαη απφ ην χληαγκα, θαη ζηέθεηαη πάλσ απφ ην λφκν. Ζ αξρή απηή ηεο 

λνκηκφηεηαο, θαη ε ππνρξέσζε γηα ηήξεζε ησλ λφκσλ απφ ηνπο θνξείο ηεο 

εμνπζίαο, ζέηεη φξηα θαη θξαγκνχο ζηελ άζθεζε απηήο, είηε πξφθεηηαη γηα 

εμνπζία πνπ αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Πξσζππνπξγφ, 

ηνπο ππνπξγνχο, ηνπο δεκάξρνπο, ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, είηε αθφκα θαη 

απφ ηνπο πξνέδξνπο ηεο νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη 

γηα ηα πην αζήκαληα πξάγκαηα. Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο απηήο ππνρξεψλεη ηνπο 

θνξείο ηεο εμνπζίαο λα πεξηνξίζνπλ ηε ξνπή θαη ηελ ηάζε πνπ έρνπλ γηα απζαη-

ξεζία, ζπξξηθλψλεη ηνλ εγστζκφ θαη ηνλ εηζηζειηζκφ ηνπο, απνδπλακψλεη ηελ 

απηαξρηθφηεηά ηνπο, θαη κε κία ιέμε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ 

(εάλ αληηιεθζνχλ πνηέ) ηε κηθξφηεηά ηνπο απέλαληη ζην λφκν, κε ηελ πην επξεία 

έλλνηα.Κπξίσο φκσο απνηξέπεη θαη εκπνδίδεη ηελ εκθηινρψξεζε ηνπ πξνζσπη-

θνχ ζηνηρείνπ, ηεο πξνζσπηθήο δηάζεζεο (ζπκπάζεηαο ή αληηπάζεηαο) απέλαληη 

ζηνλ εμνπζηαδφκελν, θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Ζ ηήξεζε ηεο αξρήο απηήο 



πξνζηαηεχεη ηνλ θαηά ηα άιια απλπεξάζπηζην, απέλαληη ζηελ θάζε εμνπζία, 

πνιίηε, θαη ηνπ δεκηνπξγεί ην δηθαίσκα θαη ηελ αμίσζε λα εθαξκνζηεί ν λφκνο 

θαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ, θαη αληηθεηκεληθή θξίζε, θαη φρη κε βάζε ηηο πξνζσπη-

θέο δηαζέζεηο ηνπ θνξέα ηεο εμνπζίαο απέλαληί ηνπ. Σνπ δεκηνπξγεί δειαδή ηελ 

αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ, θαηά ηελ αλάπηπμε  ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζηελ εζηθή 

αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, θαη ηε βεβαηφηεηα φηη ην νπνηνδήπνηε 

αίηεκά ηνπ πξνο ηηο αξρέο π.ρ. απφ ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο ίδξπζεο κνλάδαο 

ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκία πνπ πξνυπνζέηεη ηεξάζηηεο 

επελδχζεηο, κέρξη ηε ρνξήγεζε κηαο άδεηαο ίδξπζεο ελφο θαηαζηήκαηνο 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο π.ρ. κηαο θαθεηέξηαο, ζην νπνίν επελδχεη ηηο νηθν-

λνκίεο ηνπ, φζν αζήκαληεο θαη αλ είλαη απηέο, ζα θξηζεί θαη ζα αληηκεησπηζηεί κε 

ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη άιιεο παξφκνηεο αηηήζεηο, θαη πάλην-

ηε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ. Υσξίο επίθιεζε γηα ηελ άξλεζή ηεο, φξσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ, πνπ κπνξεί λα εηπψζεθαλ θάπνηα ζηηγκή σο ζθέςεηο, ζηε Βνπ-

ιή ή ζην Γ.., αιιά δελ λνκνζεηήζεθαλ θαη δελ απνθαζίζηεθαλ.Γηαηί ζεκαζία 

δελ έρνπλ νη ζθέςεηο ή νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη, αιιά ην πνηα ππήξμε 

ηειηθά ε ζέιεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο, ή ηνπ απνθαζίδνληνο ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. Καη επηπιένλ ρσξίο επίθιεζε ζηνηρείσλ ηα νπνία βηάδνπλ ηε πξαγκα-

ηηθφηεηα θαη ηελ θνηλή ινγηθή (π.ρ. ηαχηηζε ρψξνπ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, κε 

σδείν θιπ), φπσο αθξηβψο βίαδε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε, θαηά ην αλέθδνην, 

νλνκαζία ηνπ θξέαηνο σο ιαραληθψλ απφ ηνπο θαιφγεξνπο, πξνθεηκέλνπ λα κε 

λεζηεχζνπλ. Αιιηψηηθα δελ ζα είκαζηε θξάηνο ή δήκνο δηθαίνπ, αιιά θξάηνο ή 

δήκνο απζαηξεζίαο. Ο θαζέλαο καο αο αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ». 

 ρφιηα: Σν πξψτκν θείκελν απηφ, απνηειεί θαη ηελ απάληεζε, ζην/ζηνπο 

δήκαξρν/ρνπο ησλ επφκελσλ ρξφλσλ, νη νπνίνη, φηαλ εμαθνινπζνχζα λα ζπκ-

πεξηθέξνκαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα ππνζηεξίδσ ηελ πην πάλσ αξρή, ηζρπξί-

δνληαλ (κε επίγλσζε ηεο αλαιήζεηαο) φηη δηαθαηέρνκαη απφ εκπάζεηα θιπ, θαη 

απηψλ. Σν θείκελν απνδεηθλχεη πφζν, εθείλνη, ήηαλ εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 ΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑΦΟΡΔ πξνο Γήκν: α)ηεο 3.5.1993 κε αξ.πξ. 4506/4.5.93 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζηήλνπλ ζηε ιατθή νη ςαξάδεο ηνπο πάγθνπο ηνπο, θαη, 



δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ.4896/11.5.1993 πξνο ην Σακείν 

Λατθψλ Αγνξψλ, κε δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο («είλαη αθφκα ηξαγηθφηεξε») 

θαη ζπλεγνξία γηα ξχζκηζε, β) ηεο 31.5.1993 ρσξίο αξ.πξ. κε ηε ζεκείσζε 

«Γηαβάζηεθε ζην Γ», κε ζέκα «Καηάζηαζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ Αξ.Θσκ., κε 

ηε δήισζε φηη ην ζεσξψ απαξάδεθην λα δεηείηαη απφ δ.ζ. λα ζπληάμεη ηέηνηα 

θαηάζηαζε, γ) ηεο 18.6.1993 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 6417/21.6.1993, φηη ΔΝΧ 

ππήξρε απεξγία ηεο ΣΔΓΚΝΑ, θαη ν Γήκνο ζα ήηαλ δεισκέλα θιεηζηφο, ν 

δήκαξρνο εηδνπνίεζε ηνπο δ.ζ. ηεο πιεηνςεθίαο φηη ζα γίλεη ζπλεδξίαζε, ΟΥΗ 

ΟΜΧ εκέλα, ζπλεκκέλε θαη ε ΖΓ κε αξ.πξ. 6252/ 15.6 .93, θαη σο εηζήγεζε 

γηα ηε κε αξ. 202/7.7.1993 απφθαζε Γ (δελ ηελ έρσ),  δ)  ηεο 20.6.1994 κε 

αξ.πξ. 7487/21.6.1994 κε αίηεκα ε δαπάλε κεηάβαζήο κνπ ζηηο πέηζεο γηα ην 

ζπλέδξην «Σ.Α. θαη Αζιεηηζκφο» λα δηαηεζεί γηα αγνξά βηβιίσλ ηεο Δ.Δ., θαη ε 

πξφζθιεζε ηεο ΣΔΓΚΝ γηα ην ζπλέδξην, ε) ηεο 18.11.94 κε αξ.πξ.14335/21.11. 

1994 γηα ζπλελλφεζε κε ΟΑ ψζηε έλα δξνκνιφγην λα γίλεηαη πξνο Παλεπη-

ζηεκηνχπνιε, πξνο εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ απφ Αιηκν, ζη) ηεο 13.1.1995 

κε αξ.πξ. 659/19.1.1995 γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο Λατθήο Αγνξάο,  δ) ηεο 8.6.1999 

κε αξ.πξ. 9929/16.6.1999 γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ απνθάζεσλ δεκάξρνπ, ε) 

ηεο 4.8.1999 γηα ζχζηαζε κε βάζε ην λφκν «Σακηαθήο Τπεξεζίαο», κε ηε ζε-

κείσζε «Γελ θαηαηέζεθε», πξνθαλψο πιεξνθνξήζεθα φηη ζα ηδξπφηαλ, ζ) ηεο 

4.8.1999 κε αξ.πξ. 13542/5.8.1999 γηα ην αξκφδην φξγαλν άζθεζεο ηεο αξκν-

δηφηεηαο «βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο γηα κεηαδεκφηεπζε» (πξνηείλεηαη ε 

Γεκ. Δπ.) θαη ζπδήηεζε ζην Γ, κε ζπλεκκέλν ην λ.2647/22.10.1998, θαη ηε κε  

αξ.2/1.2.1999 εγθχθιην ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ, η) ηεο 22.5.2000 κε αξ.πξ.10383/ 

29.5.2000 γηα ηελ θαηαζθεπή απζαηξέηνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ αθαιχπηνπ 

ρψξνπ ηνπ Γεκαξρηαθνχ θηηξίνπ, ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξηζ. 

417/11.12.2000 (αλαβιήζεθε) θαη 460/20.12.2000 απφθαζε Γ, κε ζπλεκκέλε 

ηελ απφ 22.5.2000 «Γηαθνπή νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ» ηεο Πνιενδ.Αξγπξνχ-

πνιεο, κε αξ.πξ. 11236/8.6.2000 ηνπ Γήκνπ, ηα) ηεο 15.12.2000 κε αξ.πξση. 

25248/18.12.2000 ζρεηηθή κε ην απζαίξεην θηίζκα ζηνλ πίζσ αθάιππην ρψξν, 

κε ζπλεκκέλν ην απφ 5.12.2000 Τπεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο ΓΣΤ πξνο Αλη/δεκ. 

ηβ) απαληεηηθφ έγγξαθν δεκάξρνπ Αι.Αι., Οθηψβξηνο 1999, κε δηεπθξηλίζεηο γηα 

δηάθνξεο ζπγθεθξηκέλεο αηηήζεηο καο, πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ. 



    Κεθάιαην πέκπην 

  Π Α Η Γ Δ Η Α   -   Δ Κ Π Α Η Γ Δ Τ  Ζ 

 ρφιηα:Καηά ην χληαγκα, ε Παηδεία/Δθπαίδεπζε ήηαλ θαη είλαη ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Κξάηνπο. Γηα ηα θηίξηα, ηνχην ίζρπε κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, νπφηε ε θπξηφηεηα, αιιά θαη νη ππνρξεψζεηο ζπληήξεζεο, ιεηηνπξγίαο 

θιπ, κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Γήκνπο. Με πεξηνξηζκέλεο επηρνξεγήζεηο γηα ηηο 

δαπάλεο. Τπήξρε φκσο θαη ην «πνιηηηθφ» κέξνο ηεο Δθπαίδεπζεο, δειαδή νη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαλ απφ ηελ θάζε θνξά Κπβέξλεζε, νη πξνηάζεηο/ 

ζέζεηο ησλ θνκκάησλ, νη αγψλεο ησλ θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ, ε «νξγάλσζε 

ηεο ζρνιηθήο δσήο» δειαδή νη καζεηηθέο θνηλφηεηεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Οη ζρνιηθέο επηηξνπέο, νη αλάγθεο ησλ νηθνδνκεκάησλ/ζρνιείσλ θιπ. 

 Α.- ΘΔΜΗΚΑ – ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ: 

 α) ΦΔΚ 110 Α/27.8.1990, λ. 1894/23.5.1990 «γηα ηελ Αθαδεκία Αζελψλ 

θη άιιεο εθπαηδεπηηθέο δηαηάμεηο» ήηνη ηα άξζξα πνπ αθνξνχλ «Ρπζκίζεηο γηα ηε 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε», «ρνιηθή πεξηνπζία θαη ιεηηνπξ-

γία ζρνιείσλ», ζέκαηα εμεηάζεσλ θιπ, α1) ΦΔΚ 100 Β/28.2.1991 κε Απφθαζε 

Ννκάξρε κε αξ.644/29.1.1991 «χζηαζε ηδίνπ λ.π. ζην Ν.Πεηξαηά κε ην φλνκα 

«ρνιηθή Δπηηξνπή 1νπ Γπκλαζίνπ-2νπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ» (=Αιίκνπ), α2) ΦΔΚ 

679 Β/18.11.1992 «Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηελ 644/1991 απφθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Πεηξαηά», β) Τπ.Δζλ.Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ΟΔΓΒ Αζήλα 1982, 

«Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο καζεηηθψλ θνηλνηήησλ», γ) ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, Β‘ 

Αζήλαο, 1985-1986, 4ζέιηδν θείκελν κε ηίηιν «εκείσκα γηα ηνπο ζπιιφγνπο 

γνλέσλ», δ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηεο Κελ-

ηξηθήο Δπηηξνπήο, Φεβξνπάξηνο 1988 έθδνζε (=νη απνθάζεηο ειήθζεζαλ ην 

Ννέκβξην 1987), κηθξφ βηβιίν/ηεχρνο 39 ζειίδσλ κε ηίηιν «Πξνηάζεηο, γηα κηα 

δεκνθξαηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, Αλαιχζεηο θαη ζέζεηο γηα δεκφζην 

δηάινγν», ε) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο, Πξψην 

εηδηθφ ζπλέδξην ηεο ΔΑΡ, Πνιπηερλείν 13-15.5.1988, ηεχρνο 30 ζειίδ., κε ηίηιν 

«Πξνγξακκαηηθέο ζέζεηο γηα κηα δεκνθξαηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε», ζη) 



ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ, ρσξίο εκ/λία, κε ηίηιν «Βαζηθέο ζέζεηο γηα ηελ Δθπαί-

δεπζε», δ) πεξηνδηθφ Σερληθά Υξνληθά ηνπ ΣΔΔ, 1984, Μειέηε: «Γ. Γεξκαλφο, 

Αξρηηέθησλ ΑΠΘ, Γξ Κνηλσληνινγίαο EHESS, κε ηίηιν «Σν παηδί θαη ν ρψξνο 

ηνπ ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν». 

 Β.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ θαη ΑΓΧΝΔ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ: 

 α) Φήθηζκα ηνπ Γ ηεο 16.5.1988, κε ην νπνίν, «αθνχ ζπδήηεζε ηηο 

πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο Δθπαίδεπζεο θαη παίξλνληαο ππφςε ηα πξν-

βιήκαηα ηεο παηδείαο φπσο απηά έρνπλ πεξηγξαθεί ζε δηαδνρηθέο ζπδεηήζεηο 

ζην δήκν θαη ηα αηηήκαηα ησλ θαζεγεηψλ»: «Απνθαζίδεη Θεσξεί δίθαηα ηα αηηή-

καηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ . . . Δθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ελδερφκελε 

καηαίσζε ησλ εμεηάζεσλ . . .Καιεί ηελ Κπβέξλεζε λα αληαπνθξηζεί … δίλνληαο 

1) Δγγπήζεηο φηη ζα πξνρσξήζεη ζε κέηξα αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δσξεάλ 

εθπαίδεπζεο, 2) Δλίζρπζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ…». Φήθηζαλ 5 

ΤΠΔΡ, θαη 6 ΛΔΤΚΑ (Αινχθνο Αι., Φάξνο Δκκ., Αλσκεξίηεο Λ., Σζηηζάλεο Γ., 

Γηαλλνπνχινπ Καλέιια, θνχξηε νθία), β) πλεδξίαζε Γ ηεο 22.6.1988 ελψ 

ζπλερηδφηαλ ε απεξγία: Καηαηεζεθαλ ΣΡΗΑ ΦΖΦΗΜΑΣΑ, ήηνη: β1) ςήθηζκα κε 

ην νπνίν ζεσξείηαη φηη, είλαη δίθαηα ηα αηηήκαηα ησλ θαζεγεηψλ . . .νη πξνηάζεηο 

ηνπ Τπ.Παηδείαο … δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά αηηεκάησλ 

ηνπ θιάδνπ . . ε απεξγία ζηηο εμεηάζεηο είρε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. . .θαινχκε 

ηα δχν κέξε Τπ.Παηδείαο θαη ΟΛΜΔ λα βξνχλε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηεξκαηίζεη ηελ 

απεξγία . …» (κάιινλ ηεο ηφηε πξνζθείκελεο ζην ΠΑΟΚ πιεηνςεθίαο), ην 

νπνίν έιαβε ΤΠΔΡ 8, ΚΑΣΑ 8 (θαη άξα ΓΔΝ εγθξίζεθε), β2) ςήθηζκα κε ην 

νπνίν ην Γ δηαπηζηψλεη ηε καδηθφηεηα, ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ηελ ελφηεηα ηνπ 

αγψλα απηνχ …. ηελ απηνλνκία θαη ηα κεγάια πνζνζηά (ζρεδφλ πνζνζηά 

νκνθσλίαο) ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ απφ ηηο ζπλειεχζεηο ησλ θαζεγεηψλ… 

ην κεγάιν θνηλσληθφ θφζηνο . .  ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 1)πκπαξαζηέθεηαη ζην δίθαην 

αγψλα . . . 2) Καιεί ηελ Κπβέξλεζε λα ηθαλνπνηήζεη άκεζα ηα αηηήκαηα απηά 

πξνο φθεινο ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Παηδείαο, ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ καζεηψλ . 

..», ην νπνίν έιαβε ΤΠΔΡ= 9, θαη ΛΔΤΚΑ= 7 (Α.Αινχθνο, .θνχξηε, Μ.Φάξνο, 

Αλη.Φνπζηέξεο, Π.Γθνχξεο Αι. Σξνβάο θαη Νέιιε Γηαλλνπνχινπ). Τπνγξάθεηαη 



απφ ηνλ Αι.Αι., πξφεδξν ηνπ Γ. Καηαζέησ θαη ρεηξφγξαθν ζρέδην απηνχ, κε 

ζπκπιεξψζεηο-δηνξζψζεηο κνπ, β3) ςήθηζκα κε ην νπνίν ζεσξείηαη φηη είλαη 

δίθαηα ηα αηηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ . . . ραηξεηίδεη ηνπο αγψλεο ηνπο θαη 

απνδνθηκάδεη ηηο αληηεθπαηδεπηηθέο κεζνδεχζεηο ηεο Κπβέξλεζεο . . . θαιεί ηελ 

Κπβέξλεζε λα αληαπνθξηζεί. . .ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο 

λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο..» (κάιινλ ησλ δ.ζ. ηνπ ζπλδπαζκνχ ΝΓ), 

ζην νπνίν έρσ ζεκείσζεη ρεηξφγξαθα «απνζχξζεθε», γ) εθεκεξίδα ΦΧΝΖ ηνπ 

Αιίκνπ, Ηνχιηνο 1988, κε θχξην άξζξν «Σν δξάκα» θαη ππνγξαθή Αξγ.Αξγπξίνπ 

ην νπνίν θιείλεη σο εμήο: «ΖΣΣΖΘΖΚΔ ν Γήκαξρνο. Ζηηήζεθε ε παξάηαμε ηνπ 

δεκάξρνπ Αιίκνπ θ. Β.Ξέλνπ, ζην ςήθηζκα ηνπ Γ γηα λα πάξεη ζέζε γηα ηελ 

απεξγία ησλ θαζεγεηψλ. Γηα πξψηε θνξά ινηπφλ, ν δήκαξρνο έραζε θαη ςεθί-

ζηεθαλ νη πξνηάζεηο ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, νη νπνίεο είλαη: …..», δ) Πξαθηηθά 

ηνπ Γ, ηεο 28.12.1988 ζηα νπνία (αθνύ ζηε ζει.6 αλαθεξζώ ζην όηη, όπσο 

έγξαςαλ νη εθεκεξίδεο, ε θηινινγηθή θαη θηινζνθηθή βηβιηνζήθε ηεο Διιεο 

Λακπξίδε, ε νπνία «…ζεσξείηαη όηη είλαη ε εγθπξόηεξε θαη ε ζεκαληηθόηεξε 

κεηαθξάζηξηα ηνπ Θνπθπδίδε…» κεηά ηελ έλσζή ηεο κε ηε βηβιηνζήθε ηνπ Β.Ν. 

Σαηάθε, θαζεγεηή Βπδαληηλώλ ζπνπδώλ ζην ΑΠΘ, ζηεγάδεηαη ζηελ Τςειάληνπ 

9 ζηελ Αζήλα, δίπια ζηνλ Δπαγγειηζκό) ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, ε) Φήθηζκα ηνπ Γ ηεο 13.12.1990, ζην νπνίν «… 

αθνχ ζπδήηεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην ρψξν ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο κε αθνξκή ηε πξνψζεζε ησλ ΠΓ. απφ ην Τπ.Παηδείαο θαη ηελ 

αληίδξαζε ησλ καζεηψλ» ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ θαηά πιεηνςεθία (ΤΠΔΡ 10, ΛΔΤΚΑ 2) 

«Δθθξάδεη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηνπο καζεηέο πνπ αγσλίδνληαη γηα . . .Εεηά 

απφ ηελ Κπβέξλεζε: Να πάςεη λα αληηκεησπίδεη κε ηαθηηθή ππγκήο ηηο καζεηη-

θέο θηλεηνπνηήζεηο. Να δψζεη ζχληνκα ηηο ζπλνιηθέο ηεο πξνηάζεηο …Να 

αλαζηαιεί ε εθαξκνγή ησλ ΠΓ . ...», ζη) πξαθηηθά Γ ηεο 14.1.1991 (ζηε ζει.1 

εζθαικέλα αλαγξάθεηαη «1990», ζηηο εζσηεξηθέο γξάθεηαη νξζά «1991») κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο κε αθνξκή ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην ρψξν ηεο Παηδείαο», απφ ηα νπνία πξνθχπηεη (ζει.46) φηη, 

πξηλ αξρίζσ ηελ νκηιία κνπ, δήηεζα «… λα ηεξήζνπκε ελφο ιεπηνχ ζηγή ζηε 

κλήκε ηνπ θαζεγεηή Σεκπνλέξα θαη ησλ άιισλ βεβαίσο» πνπ έγηλε δεθηή απφ 



ην πξφεδξν, (ζ. 47) φηη απφ ηε ζπλεδξίαζε, απνρψξεζαλ φρη κφλν νη καζεηέο 

πνπ παξεπξίζθνληαλ, αιιά θαη «νη ζπλάδειθνη ηεο πξψηεο κεηνςεθίαο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ΑΛΗΜΟ 90 …», θαη ηειηθά ειήθζε ςήθηζκα (ζει.68) «ΣΟ Γ … 

αθνχ αθνπζε ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο εθπξνζψ-

πνπο ησλ θνξέσλ θαη ηνπο δ.ζ., ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 1.- Δθθξάδεη ηελ νδχλε ηνπ γηα 

ηε δνινθνλία ηνπ θαζεγεηή Σεκπνλέξα …. Θεσξεί δίθαηα ηα αηηήκαηα ησλ 

καζεηψλ … Απνθξνχεη ηελ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ κε ηελ αδηαιιαμία ηεο … 

θαη ηνλ απηαξρηζκφ . . .Καιεί ηελ Κπβέξλεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ησλ 

καζεηψλ . . …»,  δ) θείκελν κε ηίηιν «Θέζεηο ησλ δ.ζ. ηνπ ζπλδπαζκνχ ΑΛΗΜΟ 

90, Γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο κε αθνξκή ηελ έθξπζκε θαηάζηαζε 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ρψξν ηεο Παηδείαο» ηεο 14.1.1991, κε ην νπνίν: «…. 

ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο γίλακε ζεαηέο αηκαηεξψλ επεηζνδίσλ θαη πξνζπάζεηαο 

εθηξνπήο θαη θαπήιεπζεο ηνπ αγψλα ησλ καζεηψλ γηα αλαβάζκηζε ηεο παηδεί-

αο, Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θιίκαηνο αλσκαιίαο απφ ηα γλσζηά αλαξρηθά 

ζηνηρεία θαη ηνπο πνιηηηθνχο ππνζηεξηθηέο ηνπο .. .ν ιαφο απαηηεί απηνζπγθξά-

ηεζε θαη λεθαιηφηεηα … Θεσξψληαο φηη ε απνςηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ δελ 

ζπκβάιιεη ζην θιίκα εθηφλσζεο ηεο θξίζεσο, αληίζεηα κεηαθέξεη ηελ φμπλζε θαη 

ηελ αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνο δ.ζ., ηνπο θνξείο θαη ην Λαφ ηνπ Αιίκνπ, 

ΑΡΝΟΤΜΔΘΑ ΝΑ ΤΜΜΔΣΑΥΟΤΜΔ ζε απηή ηε δηαδηθαζία απηή ηελ ψξα . . . 

πξνηείλνπκε (αξγφηεξα) λα γίλεη ζπδήηεζε ζην Γ κε κνλαδηθφ ζέκα «Ζ 

ΠΑΗΓΔΗΑ ζηνλ Αιηκν . . .» ππνγξάθνπλ Κίηζνο Γ., Αξγπξίνπ Αξγ., Μαληδνπξά-

λεο Κ., Κσλζηαληηλίδεο Ησζήθ,  Σζακπαξιήο Ν., Καηνπθφπνπινο Θενθάλεο, ε) 

χιινγνο Τπαιιήισλ ηνπ Γήκνπ, έγγξαθν κε αξ.πξ. 50/14.1.91, πξνο ην 

Πξφεδξν ηνπ Γ, κε ην νπνίν «…επραξηζηνχκε γηα ηελ πξφζθιεζή ζαο . . . . 

Λππνχκεζα φκσο, δηφηη ελψ είλαη γλσζηή ζην Γ απφ ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ 

1990 θαηαγγειία ηνπ πιιφγνπ καο ΚΑΣΑ ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ, πνπ αλαθέ-

ξεηαη ζηελ πξνθιεηηθή ζπθνθάληεζε ζπλαδέιθνπ καο. . .ην πκβνχιηφ ζαο δελ 

πήξε θαλ ζέζε . . . ζαο είλαη γλσζηή ε άξλεζε ηνπ δεκάξρνπ λα πξνρσξήζεη 

ζε δηάινγν κε ην χιινγφ καο γηα εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ εθθξεκνχλ απφ δηεηίαο 

θαη πιένλ . . Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ πιιφγνπ καο θαη ηνπ δεκάξρνπ βξίζθνληαη 

ζήκεξα ζην έζραην ζεκείν. . . αλεμάξηεηα φκσο κε ηε ζπκκεηνρή καο, ν 



χιινγνο θαηαδηθάδεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ άδηθν ρακφ ηνπ Καζεγεηή 

Σεκπνλέξα . .  θαη ηνλ ηξαγηθφ ζάλαην ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ ζηα γεγνλφηα πνπ 

αθνινχζεζαλ . .  ζέζε καο είλαη λα αθεζνχλ νη καζεηέο αλεπεξέαζηνη. . ..» 

(πξφεδξνο Πέηξνο Υαζηψηεο, Γ. Γξακκαηέαο Δπ. Κάηζηνο), ζ) πξαθηηθά ηνπ Γ 

ηεο 26.9.91 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε δηελέξγεηα αλνηθηήο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ηεο Παηδείαο», η) 

Φήθηζκα-δηακαξηπξία ησλ 32 θαζεγεηψλ ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Αιίκνπ, ρσξίο 

εκ/λία, δηφηη ζπξξηθλψλεηαη ην ζρνιείν ηνπο, θαη δηαζπάηαη ζε γπκλάζην-ιχθεην, 

ηα) θαηάινγνο ζρνιείσλ, 1993, κε έζνδα – έμνδα γηα ην θαζέλα, ηβ) Υάξηεο ηνπ 

Γήκνπ κε επηζεκαζκέλνπο ηνπο ρψξνπο/ΟΣ φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζρνιεία, ηβ) 

θείκελφ κνπ, ρσξίο εκ/λία, κε ζεκεηψζεηο ζρεηηθέο κε ΓΠ θαη ΔΠΑ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηγ) έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο ρνι.Δπ. 

1νπ Γεκ. ρνι. Αιίκνπ Αιεμάλδξαο Γηαλλνχηζνπ-Αξκάνπ, ηεο 5.3.2003 πξνο ην 

Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 5616/6.3.2003 «ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πνπ παξέιαβα . 

… ην άκεζν θαη θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη εδψ θαη θαηξφ ην 

ζρνιείν,είλαη ην πξφβιεκα ηεο ΤΓΡΔΤΖ. Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ΓΔΝ 

πδξνδνηείηαη απηφλνκα, αιιά απφ ην παιαηφ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ αλήθεη 

ζην Γήκν. Χο εθ ηνχηνπ ε πδξνδφηεζε είλαη πξνβιεκαηηθή (κεηαθνξά λεξνχ κε 

ζσιήλεο ειεγρφκελεο πγηεηλήο, ρακειή πίεζε θιπ) . . . παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο 

νριήζεηο ηεο ρνι. Δπ. αιιά θαη ηα έγγξαθα πνπ απέζηεηιε ν Γηεπζπληήο ηνπ 

ρνιείνπ, ην πξφβιεκα παξακέλεη κέρξη ζήκεξα, πξνθαιψληαο έληνλε δπζθν-

ξία θαη πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο γνλείο, γηα ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ησλ παηδηψλ 

ηνπο . . . ε πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή νθείιεη ζηελ … ΔΤΓΑΠ πνζφ πνπ 

μεπεξλά ηηο 100.000 επξψ. Χο εθ ηνχηνπ ε ΔΤΓΑΠ  δ ε λ  κπνξεί λα ηνπνζε-

ηήζεη απηφλνκν ξνιφη – πδξνκεηξεηή ζην ζρνιείν καο, εάλ δελ ηαθηνπνηεζεί ή 

ξπζκηζηεί ε νθεηιή ηνπ Γήκνπ πξνο απηή. . ην ζέκα θξίλεηαη πξσηεχνλ θαη 

ζεκαληηθφ . . …». 

Γ.- ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΗΓΔΗΑ  (Γ.Δ.Π.): 

α) έγγξαθν κε πξαθηηθφ ηεο ΓΔΠ ηεο 23.5.94 κε αξ.πξ.6398/26.5.1994 

γηα ηελ θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ζε ζρνιεία, β) έγγξαθν κε αξ.πξ. 28718/31.12. 



2002, 13 ζειίδσλ, ηνπ Γεκήηξε Γφγθα, Πξφεδξνπ ΓΔΠ κε ηίηιν «Αλαιπηηθή 

Έθζεζε Απνινγηζκνχ έξγνπ ηεηξαεηίαο 1999- 2002 1) Παηδεία, 2) Κέληξα Γεκη-

νπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ, πξνο ην δήκαξρν Κ.Μαληδ. Αξ.Θσκ., Υξ. 

Γνπξίδα, θιπ, (κε ηηο απφςεηο ηνπ γηα πνιιά θαη γηα ην ΣΔΔ), γ) έγγξαθν ηεο 

ΓΔΠ κε αξ.πξ. 1807/24.1.2003 ηεο λέαο Πξνέδξνπ . νπθάθνπ-Παπαζενδψ-

ξνπ,  πξνο Πξνέδξνπο ζρνιηθψλ επηηξνπψλ, Γηεπζπληέο/Γηεπζχλζεηο ζρνιείσλ 

θιπ, κε απεχζπλζε εγθάξδηνπ ραηξεηηζκνχ θαη ειπίδα γηα δεκηνπξγηθή  ζπλεξ-

γαζία, δ) πξνζθιήζεηο ηεο πξνέδξνπ ΓΔΠ κε αξ.πξ.1808/24.1.2003 θαη 11081/ 

22.5.2003 γηα ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ε) έγγξαθν κε αξ.πξ. 1850/24.1.03 

ηεο .νπθάθνπ-Παπαζενδψξνπ πξνο ην Γήκαξρν, ηνπο δ.ζ., κε επραξηζηίεο, 

ζη) δχν έγγξαθα ηεο Γηεπζχληξηαο Γηάλλνπ- Αλδξαθάθνπ ηακαηίαο, ησλ 21.1. 

2004 θαη 15.3. 2004 πξν ην δήκαξρν θαη ηνπο γνλείο αληίζηνηρα. 

Γ.-  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ 

α1) Απφθαζε δεκάξρνπ ΒΞΓ κε αξ.52/25.2.1988: «Απνθαζίδνπκε, 

πγθξνηνχκε ηε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ 3νπ Νεπηαγσγείνπ θαη νξίδνπκε πξφεδξν 

θαη πξψην ηαθηηθφ κέινο ηεο επηηξνπήο ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ Θσκ. Αξ. 

κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ Πξαζηψηε Φσηνχια..», α2) Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή 

Γήκνπ ηεο 7.5.1997 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ 

ζρεδίνπ ζηα ΟΣ 149 θαη Γ 516 γηα αλέγεξζε Νεπηαγσγείνπ, β) δηαβηβαζηηθφ ηεο 

Γηνηθ.Τπ. ηεο 30.1.1999, πξνο Αξ.Θσκ., κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη ε κε αξ. 

36/1999 απφθαζε ηνπ Γ γηα ην δηνξηζκφ κνπ σο πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπη-

ηξνπήο ηνπ 3νπ Νεπηαγσγείνπ Αιίκνπ, γ) έγγξαθν ηεο Γ‘ Γ/λζεο Πξσηνβ. 

Δθπαίδεπζεο κε αξ.πξ. 2771/6.9.2006 πξνο ην Γήκαξρν θαη ηνπο δ.ζ. Αιίκνπ, 

κε ζέκα «Λεηηνπξγία 1νπ Νεπηαγσγείνπ» θαη ζπλεκκέλα ζ απηφ  γηα ην ίδην ζέκα 

1) έγγξαθν Ννκαξρίαο Αζελψλ κε αξ.πξ. 47373/5.9.06 2) Γ΄Γ/λζεο Πξσηνβ. 

Δθπ. κε αξ.πξ. 2706/1.9.2006, 3) ΦΔΚ 945 Β/8.7.2005 κε απφθαζε «Ηδξπζε 

θαη πξναγσγή Νεπηαγσγείσλ», 4) Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. Φ 11.2./ 3731/21.6. 

2005, 5) Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. Φ.2/3871/22.6.2005, 6)ηεο ίδηαο κε αξ.πξ. 

1259/2.5.2006, 7) ηεο Γ‘ Γ/λζεο Πξση.Δθπ. κε αξ.πξ. 2301/10.7.06, 8) Γήκνπ 

κε αξ.πξ. 19931/28.7.2006, 9) ηεο Γ‘ Γ/λζεο θιπ, κε αξ.πξ.2432/ 31.7.2006, 



θαη, 2662/31.8.2006, 10) Γήκνπ κε αξ.πξ. 22043/1.9.2006, 11) απφθαζε Γ κε 

αξ.340/31.7.2006, δ) Κ.Τ.Α. ηνπ Τπ.Δζλ.Παηδ. κε αξ.πξ. Γ‘ Γ/λζεο Πξση.Δθπ. 

1984/23.6.1999 «Καηάξγεζε ππνβηβαζκφο, ζπγρψλεπζε Νεπηαγσγείσλ, σο 

εηζήγεζε ζηε κε αξ.194/29.6.2000 απφθαζε Γ, ε) ΚΤΑ Τπ. Τγείαο+Πξνλνηαο 

κε αξ. πξ. ΓΤ8γ/ΓΠ 69950/14.2.2003 Παξαρψξεζε ρξήζεο θηηξίνπ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ηνπ Ηδξχκαηνο Αγ. Αλδξέαο Καιακαθίνπ ζην Γήκν Αιίκνπ», σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.204/14.4.2003 απφθαζε Γ. 

Δ.- ΣΔΣΑΡΣΟ (4ν) Γεκνηηθφ ρνιείν: ηεγαδφηαλ ζε κηζζσκέλν θηίξην, 

κε θαηάιιειν, ζηε γσλία ησλ νδψλ άββα Ρεγνπνχινπ θαη Πεξηθιένπο. Ζ Δπ-

γελία Εαθπλζηλνχ, σο Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ, επίκνλα αλαδεηνχζε, ην 

1985-86 πεξίπνπ, νηθφπεδν γηα αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ, έζησ, θαη ζηε γεηηνληθή 

πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ (αλήθε ζηελ ίδηα Δθπαηδεπηηθή Γηεχζπλζε), γηα λα 

ην πξνηείλεη πξνο απαιινηξίσζε. Μνπ παξέδσζε φζα ζηνηρεία είρε ζπγθε-

ληξψζεη, θαη έθαλα ειέγρνπο ηίηισλ δηαθφξσλ ηδηνθηεζηψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή 

δελ επνδψζεθε, γηα πνιιά ρξφληα. Οη έιεγρνη έγηλαλ ζηε πεξηνρή πνπ απνηπ-

πψλεηαη ζην ΦΔΚ 81Γ/6.7.1962 Γ/γκα «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θη επεθηάζεσο 

ηνπ Ρ.. Αγ. Γεκεηξίνπ … παξά ηελ ζέζηλ  Σξάρσλεο…», β) απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ 

ην ηνπνγξαθηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην πην πάλσ Γηάηαγκα. Σειηθά ην 4ν Γεκνηηθφ 

ρνιείν αλεγέξζεθε ζηελ πξνέθηαζε ηεο Θενκήηνξνο, αξηζηεξά, πξηλ απφ ηνπ 

Κηήκα Σξάρσλεο. 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 26.10.1986 Γχν ρξφληα κεηά ηελ ςήθηζή ηνπ, Ο 

λφκνο γηα ηελ εθπαίδεπζε παξακέλεη αλεθάξκνζηνο, ηεο 17.11.1987 Σνικεξέο 

θαη νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο έδσζε ρηέο ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ε Διιεληθή 

Αξηζηεξά, Πξφηαζε γηα λέα δεκνθξαηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ Παηδεία, ηεο 3.8.03 

Σν Παλεπηζηήκην παξακέλεη ηαμηθφ, Έμσ απφ ηηο πεξηδήηεηεο ζρνιέο ηα παηδηά 

ησλ αγξνηψλ θαη ησλ εξγαηψλ, ηεο 12.8.2003 Δληζρχεηαη ε ηδησηηθή παηδεία, 

πλερίδεηαη ε κείσζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ηεο 1.8.2004  Μεξηθέο ζθέςεηο 

γηα ηελ Παηδεία (άξζξν), ηεο 8.5.2005 Σν νινήκεξν Γεκνηηθφ ζρνιείν: έλαο 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφο ζεζκφο ζε λενθηιειεχζεξν πεξηβάιινλ (άξζξν), ηεο 

29.5.2005 Οινήκεξν δεκνηηθφ ζρνιείν: Ζ απαμησηηθή πξαγκαηηθφηεηα κηαο 



θηιφδνμεο ξεηνξείαο (άξζξν), ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ 7.2.1991 Γηαηί 

φρη δεκνηηθά παλεπηζηήκηα;; (κε αλαθνξά φηη θαη ν δήκαξρνο Αιίκνπ, φηαλ 

ξσηήζεθε έδεημε κεγάιν ελδηαθέξνλ), ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, 12.6.2010 Αιη-

κνο, Καη ην φλνκα απηνχ… (ζρνιείνπ) «Λεσλίδαο Κσλζηαληάξαο». 

 

ΣΔΔ = ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟ – Ο.Σ. 370 

Γεληθά: Ζ δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ απφ ηε δηνίθεζε Αι.Αινχθνπ, 

απνηειεί ηε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε (ηνλ «νξηζκφ» ζα έιεγαλ άιινη) ηνπ 

ιατθηζκνχ, θαηξνζθνπηζκνχ, ηνπ θαξηζατζκνχ, θαη παξάδεηγκα πξνο απνθπγήλ 

γηα νπνηαδήπνηε δηνίθεζε. Αθνχ ππνζρφηαλ ζε φινπο, ην επράξηζην πνπ ήζειε 

λα αθνχζεη ν θαζέλαο, ελέπαηδε επί ρξφληα ην χιινγν Ακπειαθίσλ, άιιαδε 

απφςεηο θαη ζέζεηο «ζαλ ηα πνπθάκηζα» γηα επηειείο κηθξνπνιηηηθνχο ιφγνπο, 

νλνκάδνληαο ην κειινληηθφ θηίξην ηνπ ΣΔΔ ζην ΟΣ 370,ζηνπο κελ καζεηέο ηνπ, 

«θφζκεκα» ζηνπο δε Ακπειαθηψηεο «ηεξαηνχξγεκα», θαη αξλνχκελε επί δχν 

(2) ρξφληα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζην Γ θαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία. Σνλ 

ίδην βαζκφ εθπεζκνχ έδεημε θαη ν δεκφζηνο Οξγαληζκφο ηνπ ΟΚ, θαη ν ηφηε 

δηεπζχλσλ ζχκβνπιφο ηνπ, ν νπνίνο αθέζεθε λα  ρξεζηκνπνηεζεί κε ην ρεηξφηε-

ξν ηξφπν, ζέιεζε λα επηβάιιεη ηηο επηινγέο ηνπ (αληί λα πξνβεί ζε δηάινγν θαη 

δηαβνχιεπζε κε ηνπο θαηνίθνπο, λα πξνζθνκίζεη θαη λα εμεγήζεη ηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνδνκεκάησλ π.ρ. χςνο, επηθάλεηεο θιπ, ψζηε λα θαηεπλάζεη αλεζπρίεο ή λα 

δηαζθεδάζεη απνξίεο) ελεπιάθε ζε απαξάδεθηεο κεζνδεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν 

Κπξηαθψλ ησλ εθινγψλ 2002, γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ εθιεθηφ ηνπ, πξνζήιζε 

ζηα Ακπειάθηα θαη κίιεζε ζηνπο θαηνίθνπο, ζηέιλνληαο θαη έγγξαθν φηη μεθηλά 

ηεο δηαδηθαζία γηα ηελ αθχξσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ΣΔΔ. 

Μεηά ηηο εθινγέο, θαη αθνχ ν εθιεθηφο ηνπ ηηο είρε ράζεη, ήηαλ θαη πάιη βηαζηηθφο 

θαη επεηγφκελνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΣΔΔ, μερλψληαο ππεζρεκέ-

λνπο δηαιφγνπο θιπ. εκεία θαη ζηνηρεία παξαθκήο. Ζ Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα 

(Καζεγεηέο θαη ΔΛΜΔ), αληέδξαζε θαζφινπ ή ειάρηζηα ηελ πεξίνδν 2000-2002, 

θπξίσο φκσο ελεξγνπνηήζεθε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2002, είρε κηα 



ηζνπεδσηηθή αληίιεςε γηα ηα πξάγκαηα, ηηο παξαηάμεηο ηνπ Γ.. θαη ηε ζηάζε 

ηνπο---ηηο νπνίεο θαηεγνξνχζε γηα έιιεηςε ελεκέξσζεο!, ρσξίο ην πξνεγνχκελν 

δηάζηεκα λα ηελ πξνζθέξεη, εάλ είρε ζηνηρεία θαη γλψξηδε, θαη παξαβιέπνληαο 

ηελ άξλεζε ησλ δηνηθήζεσλ Γήκνπ θη ΟΚ, λα ηελ παξάζρνπλ, ελψ κία ηνπιά-

ρηζηνλ παξάηαμε ηε δεηνχζε--), αξληφηαλ λα θαηαιάβεη ηνλ, απφ ηε δηνίθεζε Αι. 

Αινχθνπ, εκπαηγκφ ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ άξλεζε νπζηαζηηθήο ελεκέξσζήο 

ηνπο, ηελ θαηαξξάθσζε ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ Γ, θη ελδηαθεξφηαλ κνλνζήκαληα 

γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ, ρσξίο λα επηδείμεη δηάζεζε θαηαλφεζεο ηεο άιιεο 

άπνςεο, ησλ αλαγθαίσλ εμεγήζεσλ κε δηαβνχιεπζε θιπ, θη έηζη επέκελε ζηελ 

αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ ζην ΟΣ 370. Δλψ γλψξηδε θαη ηηο παιηλσδίεο ηεο δηνίθεζεο 

Αι. Αινχθνπ, αιιά γλψξηδε (δηφηη ην θαηαζέηακε δεκφζηα) ΚΤΡΗΧ φηη:   

***απφ ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην ην 

1978, ην ΟΣ 370 πξννξηδφηαλ γηα αλέγεξζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε φπνηα αξίζ-

κεζε (βι. πξνο απφδεημε, εθεκεξ. ΑΗΥΜΖ Απξίιηνο 2007, «ρνιηθέο ρξήζεηο 

γεο ζηα Ακπειάθηα Καιακαθίνπ» άξζξν ηνπ Παλ. Βαλδψξνπ, η. Πξντζηακέλνπ 

Σερλ. Τπεξεζίαο Γήκνπ Αιίκνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη «…Σν ξπκνηνκηθφ δηάγξακ-

κα ηεο πεξηνρήο Ακπειάθηα . . ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα νη 

ρξήζεηο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ…Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο….Γεκνηηθφ ρνιείν 

(ΟΣ 325, 341 θαη 370) … Γπκλάζην …»). Σν 8ν Γεκνηηθφ, ζπζηάζεθε αξγφηεξα 

{αιιά πνιιά ρξφληα πξηλ αλαθπεί ην δήηεκα ηνπ ΣΔΔ} σο «λνκηθφ πξφζσπν 

ζρνιηθήο κνλάδαο», δελ έρσ θαηαγξάςεη ηε ρξνλνινγία, ππάξρεη ζην αξρείν 

ηνπ Γήκνπ, θαη κάιηζηα ζε απηφ ην 8ν Γεκ., ην, «ΜΟΝΟ ζηα ραξηηά ππάξρνλ» 

(πνπ δελ ιεηηνπξγνχζε, δελ είρε θηίξην ή καζεηέο), δηνξίδνληαλ αξθεηνί δάζθα-

ινη, θη ακέζσο κεηά απνζπψλην ζε άιιν ζρνιείν ηνπ Αιίκνπ (έλα ζπλεζηζκέλν 

θαη γλσζηφ ζε φινπο «θφιπν» ηελ επνρή εθείλε), θαη, 

*** ζε ΟΛΟΤ ηνπο ράξηεο ηνπ Γήκνπ, απφ ην 1980 θαη κεηά, ην ΟΣ 370 

αλαγξαθφηαλ σο ρψξνο γηα ηελ αλέγεξζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (ρσξίο αξηζκφ),  

*** κε ηε κε αξ. 38/21.12.1988 απφθαζε ηεο Γεκνη.Δπηηξνπήο Παηδείαο  

{{ΒΞΓ, πξφεδξνο, Λ.Κσλζηαληάξαο, αλαπιεξσηήο πξφεδξνο, Πνχιηα Βαξιάκε, 



Μαπξνκάηε Πφπε, Μσι Αζαλάζηνο (θαζεγεηήο), Υαξάιακπνο Κνκλελφο (δά-

ζθαινο)}}, ζει.4 ΟΜΟΦΧΝΑ απνθαζηδφηαλ: «… ε) ηελ αλέγεξζε ζην ρψξν ηνπ 

νηθνπέδνπ ηνπ 8νπ Γεκ. ρ., έθηαζεο 7.690 η.κ. πνπ είρε αγνξαζηεί απφ ηνλ 

ΟΚ, ηνπ ΣΔΛ Αιίκνπ. Αλ ππάξρεη φκσο δπλαηφηεηα θαη θξίλεηαη απφ ηνλ ΟΚ 

ηθαλνπνηεηηθφο ν ρψξνο αλέγεξζεο ηνπ ΣΔΛ ζε έθηαζε 5.690 η.κ., ην ππφινηπν 

θνκκάηη 2.000 η.κ. λα παξακείλεη γηα αλέγεξζε ηνπ 8νπ Γεκ. ζρνι. Άλ φκσο 

ρξεηάδεηαη γηα ην ΣΔΛ φινο ν ρψξνο ηφηε λα αγνξαζηεί απφ ηνλ ΟΚ γηα ην 8ν 

ζρνιείν ν ρψξνο 4.000 η.κ. ζηε Μηανχιε-Τςειάληνπ-Λεπθσζίαο πνπ είλαη ήδε 

ραξαθηεξηζκέλνο απφ ηελ ΔΠΑ ζαλ ζρνιηθφο ρψξνο. Δίλαη γεηηνληθφ κε ην 

νηθφπεδν ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ θαη 2νπ Λπθείνπ. …» (νη αβιεςίεο ηνπ θεηκέλνπ). 

ρφιηα: Γειαδή, γηα ηε ΓΔΠ ην 1988 ε έθηαζε είρε αγνξαζηεί θη «αλήθε» 

ζην Γεκνηηθφ, εμέθξαδε ηελ επρή, αλ κπνξνχζε, λα γίλνπλ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ 

(Γεκνηηθφ θαη ΣΔΛ), θαη κφλν δεπηεξεπφλησο, ππνζεηηθά, ην ΣΔΛ ζην ΟΣ 370, 

ππφ ηνλ φξν φηη ν ΟΚ ζα αγφξαδε άιιν νηθφπεδν γηα ην Γεκνηηθφ. 

***ε έθηαζε ηεο ΓΔΜΔ  ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ, είρε δσξεζεί απφ ην 

Γήκν/Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ ηφηε, ζην Τπνπξγείν κε ην ζπκβφιαην 49267/ 

28.4.1964, κε ην ζθνπφ ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ «δηα ηελ κεξίκλε θαη δαπάλαηο 

ηνπ Γεκνζίνπ ίδξπζηλ επ απηήο Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Μεηαλαζηεχζεσο» (βι. ιεπηνκέξεηεο ζην θεθάιαην ΓΔΜΔ). 

Ζ αδηέμνδε ζχγθξνπζε, νδήγεζε ζηε ΜΖ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ ΣΔΔ, 

αιιά νχηε θαη ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην ΟΣ 370, ην νπνίν παξακέλεη 

ρέξζν/αθάιππην. Καη ηε ΜΖ δηακφξθσζε ηνπ ξέκαηνο Λαγθαδίσλ. Αξθεηά 

έγξαςα σο εηζαγσγηθά ζρφιηα. Αο «κηιήζνπλ» ηα έγγξαθα πνπ θαηαζέησ: 

Α.-    Γ Ζ Μ Ο      Α Λ Η Μ Ο Τ 

α) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ηεο 4.1.1999 (= ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο 

δηνίθεζεο), πξνο ηνλ Τθππνπξγφ Παηδείαο, φηη ην θηίξην ηεο ΓΔΜΔ είλαη 

«παιαηφηαην, αλζπγηεηλφ, αθαηάιιειν γηα ζρνιηθφ θηίξην, ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εξγαζηήξηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ππφγεηα, απνζήθεο θαη παιηέο ηνπαιέηηεο» 

θαη «παξαθαινχκε λα δείηε ην ΣΔΔ Αιίκνπ φισο ηδηαηηέξσο, ψζηε λα επηζπεπ-



ζηνχλ φιεο νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο θαη ε αλέγεξζή ηνπ ζην 

ππάξρνλ νηθφπεδν λα αξρίζεη κέζα ζην έηνο 1999» (ΠΡΧΣΖ ζέζε), β) έγ-

γξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ.3569/ 9.5.1999 ζην ίδην Τπνπξγείν,κε ην νπνίν δεηά 

«ζηε ζχληαμε κειέηεο ηνπ θηηξηνινγηθνχ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ …λα κείλεη έλα κέξνο 

ηνπ νηθνπέδνπ δχν(2) πεξίπνπ ζηξεκκάησλ… .γηα κειινληηθή αλέγεξζε ελφο 

6/ζέζηνπ Γεκ.ρνιείνπ» (ΓΔΤΣΔΡΖ ζέζε), γ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 22376/17.12. 

1999 ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο Γεκήηξε Γφγθα, πξνο 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ην 6ν πξαθηηθφ ηεο Γεκ.Δπ. 

Παηδείαο κε ην νπνίν δεηνχλ «λα εηζεγεζείηε ηελ θαηαζθεπή ζρνιηθνχ Γπκλα-

ζηεξίνπ ζην ΟΣ 370, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα γηα θαηαζθεπή 

απφ ηνλ ΟΚ» (ΣΡΗΣΖ ζέζε κέζα ζε έλα ρξφλν !!) – απηή απνηέιεζε εηζήγεζε 

γηα ηε ιήςε ηεο κε αξ.17/13.1.2000 απφθαζεο ηνπ Γ, κε βάζε ζεκείσζή κνπ 

(ε Γηνίθεζε αξλήζεθε λα θάλεη δηεπθξηλίζεηο, θαη ηειηθά απφζπξε ην ζέκα, ρσξίο 

λα ην επαλαθέξεη,βι.πην θάησ «Β.-χιινγνο»)--, δ) ην ζπλεκκέλν «απφζπαζκα 

απφ ην 6ν πξαθηηθφ ….ηεο 7.12.1999» κε ην νπνίν απνθαζίζηεθε νκφθσλα 

«ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ηνλ ΟΚ γηα θαηαζθεπή Κιεηζηνχ ρνιηθνχ 

Γπκλαζηεξίνπ ζην ρψξν πνπ ΠΡΟΟΡΗΕΟΣΑΝ γηα ΑΝΔΓΔΡΖ ηνπ 

8νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, εκβαδνχ πεξίπνπ 2,5 ζηξ. ζην νηθφπεδν 17εο 

Ννεκβξίνπ θαη Νήζνπ Ρσ (=370) (ΣΔΣΑΡΣΖ ΘΔΖ, κέζα ζηνλ ίδην ρξφλν). Αλ 

ζην κέιινλ πξνθχςεη αλάγθε γηα ίδξπζε ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηνχην ζα 

ζηεγαζηεί ζην θηίξην, φπνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην 4ν Λχθεην Αιίκνπ, γηα ην νπνίν 

έρεη ήδε δεηεζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ»,  

 Γ Τ Ο Μ Η  Ζ    Υ Ρ Ο Ν Η Α    Κ Α Μ Η Α   Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Α.  

ε) πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ πξνο ηα κέιε ηεο Γεκ. Δπ.Παηδείαο, κε 

αξ.πξ. 7587/8.4.2002 γηα ζπλεδξίαζε ηε 15.4.2002 κε ζέκα, θαη, «πδήηεζε, 

ιήςε απφθαζεο επί ηεο πξφηαζεο ηνπ πιιφγνπ Ακπειαθίσλ γηα ίδξπζε ηνπ 

8νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ». Με βάζε ζεκείσζή κνπ, ςήθηζαλ «ΚΑΣΑ φινη. Σα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα δελ δηθαηνινγνχλ ηελ ίδξπζε ηψξα. Κξαηείηαη/δηαηεξείηαη ν 

ρψξνο γηα κειινληηθή ίδξπζε ηνπ 8νπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (ηελ απφθαζε δελ 



ηελ έρσ), κε ζπλεκκέλν πίλαθα ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ, ζη) έγγξαθν ηεο 

17.4.2002 ηνπ πι.Ακπει. πξνο ην Γήκαξρν θαη ηνπο δ.ζ. κε «Θέκα: Αλέγεξζε 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» κε αλαθνξά ζε απνγξαθή 230 παηδηψλ κέρξη ειηθία θαη 9 

εηψλ ζηελ πεξηνρή, ζε ζπγθέληξσζε 589 ππνγξαθψλ θαηνίθσλ πνπ ζέινπλ ηελ 

αλέγεξζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ζε αλεγεξζε 41 λέσλ δηακεξηζκάησλ θαη 4 πνιχ-

θαηνηθηψλ θιπ, κε αλαθνξά ζε δηαβεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη εάλ ππάξρνπλ 

180-200 παηδηά «ζα θηηζηεί δεκνηηθφ», θαη κε αίηεκα «λα πξνσζήζεη θαη κε 

γξαπηή αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ ΟΚ ηελ απφ 3.4.2002 νκφθσλε απφθαζε ηνπ 

Γ, δεηψληαο λα ζηακαηήζεη θάζε δηεξγαζία πνπ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα ζην 

ΟΣ 370», θαη, «ηελ επαιήζεπζε» απφ ην Γήκν ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ,  

δ) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 12341/4.6.2002 (=ηνλ Οθηψβξην, νη 

δεκνηηθέο εθινγέο) πξνο ην Μαλψιε Μπαιηά, Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηνπ ΟΚ, 

κε ην νπνίν ηνπ γλσζηνπνηεί φηη «Χζηφζν, επί 2 ρξφληα πεξίπνπ …ν ζχιινγνο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο Ακπειάθηα, έρεη δηαηππψζεη ην αίηεκα ηεο κε αλέ-

γεξζεο απηνχ ηνπ ζρνιείνπ (= ΣΔΔ) κε ην αηηηνινγηθφ αξρηθά λα κείλεη πξάζηλν, 

ζηε ζπλέρεηα δε λα θαηαζθεπαζηεί ζην νηθφπεδν απηφ Γεκνηηθφ ρνιείν .. . Ο 

ζχιινγνο θαηέγξαςε ηα παηδηά … θαη ηα θαηέζεζε ζην Γήκν θαη ηε Γεκ.Δπ. 

Παηδείαο . . . ηελ 15.4.2002 έγηλε πνιχσξε ζπλεδξίαζε ηεο Γεκ.Δπ. Παηδείαο … 

ηελ απφθαζε ζαο επηζπλάπησ . . δεηψ ΝΑ ΔΞΔΣΑΔΣΔ ΘΔΣΗΚΑ ηελ πξφηαζε 

ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ ίδξπζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΚΑΗ 

ΔΜΔΗ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΤΜΔ, θαη θπζηθά ηελ ΑΝΑΣΟΛΖ ηεο δηαδηθα-

ζίαο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ γηα λα ππάξρεη ρξφλνο εμεχξεζεο ιχζεο ... 

δεηψ ζπλάληεζε …. ν δήκαξρνο…»,  ε) έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ κε αξ.πξ. 

14757/27.6.2002 πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ, κε ην νπνίν ηνλ πιεξνθνξεί 

«ρεηηθά κε ην απφ 12.6.2002 έγγξαθφ ζαο, γηα ην ζέκα ηνπ ΟΣ 370 …..φπσο 

ζαο είρα ππνζρεζεί έζηεηια έγγξαθν ζηνλ ΟΚ … γηα ην δήηεκα πνπ  Μ Α   

απαζρνιεί θαη δήηεζα ζπλάληεζε …. αλακέλσ απάληεζε ….»,  

ζ) έγγξαθν ηνπ ΟΚ κε αξ.πξ. ΔΓ 12-00/22046/15.10.2002 πξνο ην 

Γήκαξρν Αιίκνπ (πξνζνρή, κεηά ηε πξψηε Κπξηαθή ησλ εθινγψλ), κε ην νπνίν 



«Δπεηηα απφ έληνλε ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ Α ζρεηηθά κε ηελ αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ  

Αιίκνπ, ζαο γλσξίδνπκε φηη έρνπλ ΑΝΑΣΑΛΔΗ φιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ έλαξμε ή ΜΖ ησλ εξγαζηψλ ζα πξνεγε-

ζεί ΔΞΑΝΣΛΖΣΗΚΟ ΓΗΑΛΟΓΟ κε ηνπο ΦΟΡΔΗ ηεο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ θαη ηνπο 

ΚΑΣΟΗΚΟΤ ηεο πεξηνρήο, ψζηε ΝΑ ΑΝΑΓΔΗΥΘΟΤΝ ΟΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ … . . Μαλψιεο Μπαιηάο», 

η) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 23017/17.10.2002 (= αλάκεζα ζηηο δχν 

Κπξηαθέο ησλ εθινγψλ) «πξνο ηνλ ΟΚ, ππφςε δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ θ. 

Μαλψιε Μπαιηά», ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: «Μεηά ηελ ελεκέξσζε, ΔΣΧ 

θαη κεηά απφ ΜΔΓΑΛΖ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ΟΚ, ζρεηηθά κε 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζην ΟΣ 370 ΓΖΛΧΝΟΤΜΔ ηα εμήο: 1) ΓΗΑΦΧ-

ΝΟΤΜΔ ΠΛΖΡΧ κε ηελ πξνηεηλφκελε θηηξηαθή κνλάδα, ηα ΥΔΓΗΑ ηεο νπνίαο 

έγηλαλ ΥΧΡΗ ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία 

ΔΗΝΑΗ ΠΔΡΑ θαη ΔΞΧ απφ ηηο ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ηνπ Γήκνπ καο, 2) 

ΓΗΑΦΧΝΟΤΜΔ ΑΠΟΛΤΣΑ κε ηε δεκηνπξγία « Υ Ο Λ Δ Η Χ Ν  Σ Δ 

Ρ Α Σ Χ Ν» ζηελ πεξηνρή καο . . . . 3) Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζεηε 

ζηελ ΑΜΔΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ηεο πξνηεηλφκελεο κνλάδαο, 4) αο δεηψ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα ε ζπλάληεζε πνπ ζαο έρσ δεηήζεη. . . κε ηε ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζηελ νπνία ΘΑ 

ΔΞΔΣΑΣΔΗ ΛΔΠΣΟΜΔΡΧ ε πξνηεηλόκελε  Α Π Ο  Δ Μ Α  ιχζε (δπλα-

ηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ζρνιείνπ) ζηε βάζε ηεο 

επίιπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΑΝΑΓΚΧΝ ζην Γήκν καο, ΑΛΛΑ θαη ηεο ΓΖΜΗ-

ΟΤΡΓΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΥΧΡΟΤ πνπ έρνπλ αλάγθε νη θάηνηθνη. Κιείλνληαο ζα 

ζέιακε λα ΓΖΛΧΟΤΜΔ φηη ζε ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ  Γ Δ Ν ζα επηηξαπεί απφ 

ην Γήκν ε ΚΑΣΑΚΔΤΖ νπνηνπδήπνηε θηηξίνπ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

ελεκέξσζή καο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε καο . . . Αι. Αινχθνο». 

ρφιηα απηνλφεηα: α) Γηαηί επί δπφκηζε ρξφληα (2000-2002)δελ δεηνχζε 

ελεκέξσζε απφ ηνλ ΟΚ, ελψ ην δήηεκα «βννχζε» θαη ηψξα ηελ νλνκαηίδεη 

«θαζπζηεξεκέλε»;;, β) αθνχ επηηέινπο είρε ελεκέξσζε απφ ηνλ αξκφδην ΟΚ, 



θαη δειψλεη φηη «δηαθσλεί κε ην ΣΔΔ θαη ππνζηεξίδεη Γεκ.ρνιείν», πνπ βαζίδεη 

θαη πνηα «παξαπιεξνθφξεζε» επηθαιείηαη ;;, πνηφο ηελ έθαλε;; (βι. πην θάησ).  

ηα)Έγγξαθν ηνπ ΟΚ-«Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο»,κε αξ.πξ. 80/17.10.2002, 

δειαδή Α Τ Θ Ζ Μ Δ Ρ Ο Ν  κεηά ηφζεο θαζπζηεξήζεηο!!, πξνο ην «Γήκαξρν 

Αιίκνπ θ. Αι. Αινχθν» ηα1) ζε ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΖ κνξθή πξνο ην δήκαξρν κε 

αξ.πξ.23041/18.10.02, θαη,ηα2) ζε ΔΚΣΤΠΧΜΔΝΖ κνξθή, κε αξ. πξ. 23064/18. 

10.02, κε ην νπνίν: «ε απάληεζε ηεο ππ αξ.23017/17.10.02 επηζηνιήο ζαο θαη 

έπεηηα απφ ηε ΚΑΣΖΓΟΡΖΜΑΣΗΚΖ Α ΓΖΛΧΖ ζηε ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΔΝ-

ΣΡΧΖ ησλ ΚΑΣΟΗΚΧΝ γηα ηε ΜΖ ΑΝΔΓΔΡΖ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ, ζαο ελεκεξψ-

λσ φηη ΞΔΚΗΝΟΤΝ νη λνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ηεο 

ΤΜΒΑΖ αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ΔΚΠΑΗ-

ΓΔΤΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ, ΓΔΝ ΘΑ ΣΔΓΑΣΔΗ Δ  

Γ Ζ Μ Ο  Η Α  ΓΗΓΑΚΣΖΡΗΑ. Ο δηεπζχλσλ …Μαλ. Μπαιηάο». 

ρφιηα απηνλφεηα: α) Γηα ην ζαχκα, ηεο απζεκεξφλ απάληεζεο δε ρξεηά-

δνληαη ζρφιηα, β) επηζεκαίλσ ηε «θαηεγνξεκαηηθή δήισζε γηα ηε ΜΖ αλέγεξζε 

ηνπ ΣΔΔ» ηνπ Αι. Αινχθνπ, θαη γ) ΣΟ ΠΗΟ ΠΟΤΓΑΗΟ, πνπ ΓΔΝ εθηηκήζεθε (γη 

απηφ θαη ΓΔΝ ππήξμε αληίδξαζε) απφ ηελ Δθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, φηη «… ε εθ-

παηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ΓΔΝ ζα ζηεγαζηεί ζε ΓΖΜΟΗΑ δηδα-

θηήξηα» (θαη ην ππέγξαςε απηφ ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΓΖΜΟΗΟΤ νξγα-

ληζκνχ, πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ αλέγεξζε «δεκνζίσλ δηδαθηεξίσλ» !!). 

ηβ.Α) «Αλνηρηή επηζηνιή ηνπ δεκάξρνπ θ. Αινχθνπ πξνο ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ Ακπειαθίσλ», ρ.ρ. κε ηελ νπνία, αθνχ αλαθνηλψζεη φηη «..ΑΚΤΡΧΝΔΣΑΗ ε 

θαηαζθεπή ηνπ ΜΔΓΑΘΖΡΗΟΤ ηνπ ΣΔΔ θαη κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε δεκη-

νπξγία ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΊΟΤ . . . Κιείζηε ηα απηηά ζαο ζηνπο δήζελ 

«ζσηήξεο», ΔΜΠΗΣΔΤΘΔΗΣΔ ην ΓΖΜΑΡΥΟ πνπ είλαη παξψλ ζηνπο αγψλεο..» 

(γη απηφ εηθάδσ φηη θπθινθνξήζεθε πξηλ απφ ηε Β‘ Κπξηαθή), 

ηβ.Β) εθηχπσζε, ζε δχν φςεηο, ησλ δχν πην πάλσ εγγξάθσλ (=κε αξ.πξ. 

23017 θαη 80), απφ ηε δηνίθεζε Μαληδνπξάλε, ηελ νπνία κνίξαδε δεκνζίσο 



ηνπο επφκελνπο κήλεο, κε ηίηιν «Ση άιιαμε άξαγε ζήκεξα θ.Αινχθν;», «Ση 

άιιαμε άξαγε ζήκεξα θ.Μπαιηά;», 

ηγ) «αίηεζε- εμαηξεηηθψο επείγνπζα» ηνπ Αξ.Θσκ., ηεο 26.11.2002, πξνο 

ην δήκαξρν, ρσξίο αξ.πξ., κε ηελ νπνία δεηψ αληίγξαθα ζρεδίσλ θιπ, ηεο 

αιιεινγξαθίαο θιπ. (πξνθαλψο είρα πιεξνθνξεζεί φηη εζηάιεζαλ ζην Γήκν), 

ηδ) «Δηζήγεζε Αξ.Θσκ. ζηε Γ.. ησλ καζεηψλ, γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ 

ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ηελ 26.11.2002 (θηίξην ΓΔΜΔ)» (κεηά ηελ εθινγή λέαο δηνίθε-

ζεο Μαληδνπξάλε, ρσξίο ηελ πξφζθιεζή ηεο απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ΣΔΔ ή ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα), ζηελ νπνία δήισλα ζηνπο καζεηέο φηη «δελ αηζζάλν-

καη ζαλ εζάο» φπσο είραλ πεί νη πξνιαιήζαληεο, αιιά φηη «είκαη έλαο απφ 

εζάο» γηαηί δνπιεχσ απφ ηα 12 ρξφληα κνπ, πήγα ζε Νπρηεξηλφ ζρνιείν θιπ, 

επηζήκαλα φηη «ε θαηαγγειία ηνπο ήηαλ ηζνπεδσηηθή θαη άξα άδηθε, θαη φηη εκείο 

ηεο ΤΝΔΡΓ. αηζζαλφκαζηε αδηθεκέλνη» δηφηη «δελ είκαζηε φινη ίδηνη» αθνχ 

εκείο «δελ ινγαξηάδνπκε πνιηηηθφ θφζηνο, δελ καο ελδηαθέξεη λα είκαζηε επρά-

ξηζηνη, καο ελδηαθέξεη λα ιέκε ηελ αιήζεηα», φηη «είκαζηε ππέξ ηεο Σερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαη ηνπ λα γίλεη ην ΣΔΔ ζηνλ Άιηκν, φηη γη απηφ 

δελ ππήξμακε αξλεηηθνί ΟΤΣΔ ΜΗΑ ΦΟΡΑ, φηη νη επζχλεο αλήθνπλ ζηελ 

δηνίθεζε, θαη φρη ζηε ΤΝΔΡΓ. πνπ απφ ην 1999 επηδηψθεη ηε ζπλαίλεζε, θαη 

ζπλελλφεζε, ΔΝΧ ε πιεηνςεθία/Γηνίθεζε/ΟΚ ήζειε λα επηβάιιεη ηελ άπνςή 

ηεο, φηη ην θείκελν ηεο θαηαγγειίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ δηφηη δελ βαζίδεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηη απεπζχλνπλ εξσηήκαηα κφλν ζηηο παξαηάμεηο ηεο, 

κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, κεηνςεθίαο, φρη φκσο θαη ζηελ παξάηαμε Αινχθνπ, 

ηελ νπνία αθίλνπλ ζην αππξφβιεην, φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ,  ε δηεχζπλζε ηνπ 

ΣΔΔ θαη νη θαζεγεηέο εκθαλίδνληαη (δελ ιέσ φηη είλαη) σο ηαπηηδφκελνη κε ηνλ 

Αινχθν, φηη ππάξρεη ζηνλ θφζκν κεγάιε άγλνηα γηα ην δήηεκα, αθνχ ν Αι.Αι. 

αξλείηαη λα θέξεη ζρέδηα (ρηέο ηα είδακε πξψηε θνξά, νχηε νη Δθπαηδεπηηθνί ηα 

γλψξηδαλ), αξλείηαη λα επηζθεθηνχκε ηνλ ΟΚ, αξλείηαη λα θέξεη ηε κειέηε ηνπ 

Τπνπξγείνπ, αξλείηαη λα εληάμεη ην ζέκα ζηελ Ζ.Γ. ηνπ Γ, φηη θαη φηαλ αλαγθά-

ζηεθε λα ην ζπδεηήζεη, ιφγσ ηεο παξνπζίαο θαη ησλ δηακαξηπξηψλ ηνπ πιιφ-

γνπ, ειήθζεζαλ ηξεηο απνθάζεηο ηηο 4.3.2002, 17.4.2002 ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΟΥΗ 



ΜΟΝΟ δελ έζηεηιε ζηνλ ΟΚ, αιιά ΓΔΝ ηηο έρεη γξάςεη, ΚΑΗ ηελ 3.9.2002 ηελ 

νπνία έγξαςε, αιιά δελ ππφγξαςε, θη άξα δελ ηελ έζηεηιε ζηνλ ΟΚ θαη ΓΔΝ 

έρνπκε αληίγξαθν, φηη απφ ηα ζρέδηα πνπ είδα πξνθχπηεη φηη ην ΡΔΜΑ Λαγθα-

δίσλ εκθαλίδεηαη σο νδφο Λαγθαδίσλ πνπ ΓΔΝ ππάξρεη (ελψ ην Ρέκα δελ έρεη 

νξηνζεηεζεί), φηη δελ γλσξίδνπκε εάλ νη καζεηέο ζα είλαη απηνί πνπ θνηηνχλ 

ζήκεξα ή 600 πνπ ππνδειψλνπλ νη επηθάλεηεο, θαη ηέινο ππέβαια δηάθνξεο 

πξνηάζεηο ψζηε λα ππάξμεη θαηαλφεζε, δηεπθξηλίζεηο, ηεθκεξίσζε, ζπλαληήζεηο 

κε ΟΚ θιπ, θιπ», 

 ηε) «αληίγξαθν ηεο απφ 29.11.2002 απφθαζεο ηεο (απεξρφκελεο ζε έλα 

κήλα, είρε δηνξηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε Αινχθνπ) Γεκ.Δπ. Παηδείαο ηνπ Γήκνπ κε 

ηελ νπνία: «Απνθαζίδεη: 1.- Να εθθξάζεη πξνο θάζε θαηεχζπλζε ηελ ΑΠΑΗΣΖ-

Ζ ηεο γηα ΑΝΑΚΛΖΖ ηεο δέζκεπζεο ηνπ Γ/ληνο πκβνχινπ ηνπ ΟΚ θαη ηελ 

ΑΠΡΟΚΟΠΣΖ ΤΝΔΥΗΖ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θαηά-

ζθεπή ηνπ θηηξίνπ, 2.- Να ππελζπκίζεη φηη ηα αηηήκαηα ηεο παηδείαο απνηεινχλ 

θνηλσληθά αηηήκαηα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο . . . Έηζη είλαη αλεπίηξεπην λα 

ηίζεληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

αληαγσληζκνχ ζηελ πξνεθινγηθή δηειθπλζηίδα ….. 3.- Να θαιέζεη ζε αγσ-

ληζηηθή εγξήγνξζε ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ…θαη πξσηίζησο ηελ 

Δθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα . . . Ηδηαίηεξα δε θαιεί ηα κέιε ηνπ απεξρφκελνπ αιιά 

θαη ηνπ εξρφκελνπ Γ λα δεζκεπηνχλ γηα ηε ζπλέρηζε θη νινθιήξσζε ηεο θαηά-

ζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ΣΧΝ (ζεκείσζε = ;) ΣΔΔ Αιίκνπ…Γ. Γφγθαο» 

ρφιηα= ζα ΣΔΓΑΕΟΝΣΑΝ πεξηζζφηεξα, ρσξίο λα έρεη αλαθνηλσζεί;;. 

Ζ δηνίθεζε Αι.Αι. ην ΓΝΧΡΗΕΔ, αιιά ΓΔΝ ην αλέθεξε, θξαηψληαο ην θξπθφ ;;,  

ηζη) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ/δεκάξρνπ κε αξ.πξ. 27398/12.12.2002 (ελψ ζε 

ιίγεο εκέξεο παξέδηλε ηε δηνίθεζε ζηνλ Κ.Μαληδνπξάλε) «πξνο ηνλ ΟΚ, 

ππφςε δ/ληα ζπκβνχινπ Μαλψιε Μπαιηά» ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη: «Δίκαη 

ζηελ ΠΟΛΤ ΓΤΑΡΔΣΖ ΘΔΖ γηαηί αλαγθάδνκαη λα ΑΚΤΡΧΧ θαη ΑΠΟ-

ΤΡΧ …. πξνεγνχκελν έγγξαθφ κνπ πξνο εζάο (αξ. πξ. 23017/17.10.02) θαη 

Α  Ε Ζ Σ Χ   Τ Γ Γ Ν Χ Μ Ζ. Με ην έγγξαθν απηφ ζαο ΕΖΣΟΤΑ ηελ 



ΑΜΔΖ ΚΑΣΑΡΓΖΖ ηεο ππφ αλέγεξζε κνλάδαο ΣΔΔ ζηνλ Άιηκν ζην ΟΣ 370, 

ΓΗΑΦΧΝΧΝΣΑ ζηε δεκηνπξγία «ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΔΡΑΣΧΝ» ζηελ πεξηνρή καο, 

ΒΑΗΕΟΜΔΝΟ ζε ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ πνπ δελ αληα-

πνθξηλφηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε ήιζε ζην Γήκν 

δπζηπρψο ΑΠΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΟΤ ΟΚ, ρσξίο ηε δηθή ζαο γλψζε θη έγθξηζε, 

νη νπνίνη ΓΤΟ ΦΟΡΔ ΠΑΡΑΜΟΝΔ ησλ Γεκνηηθψλ εθινγψλ ηνπ Οθησβξίνπ 

2002, ΠΑΡΟΤΗΑΣΖΚΑΝ ζην ρψξν ηνπ ππφ αλέγεξζε ΣΔΔ (ζην ΟΣ 370) 

κεηξψληαο «δήζελ» θαη δείρλνληαο ράξηεο (= ελλνεί ηνπνγξαθηθά) πνπ παξνπ-

ζίαδαλ έλα θηίξην «ΣΔΡΑ» (πξνθαλψο ελήξγεζαλ θαηφπηλ ππνδείμεσλ 

ΔΝΣΟ ηνπ ΟΚ). Ο ιφγνο ήηαλ πξνθαλήο, Έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί θιίκα 

αληίζεζεο ησλ θαηνίθσλ πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή ελφςεη ησλ εθινγψλ. Σν απα-

ξάδεθην απηφ θιίκα θαη ηελ αγσλία καο ηε ΕΖΑΣΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ 

Α ζηνλ Άιηκν ηε Πέκπηε 17.10.2002. Κχξηε Μπαιηά εθηηκψληαο: 1.- Σα ΑΛΖ-

ΘΗΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ πνπ δφζεθαλ ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Γφγθα απφ ηελ Τπεξεζία 

ζαο θαη παξνπζηάζηεθαλ θαη απφ ην Γ/ληή Σερλ. Δθπαίδεπζεο θ. Βαζίιε Σζίιε 

ζηε ζπλέιεπζε καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ΣΔΔ,  ΠΟΤ ΕΖΣΖΑ θαη πξαγκαηνπνη-

ήζεθε ηελ 26.11.2002 (=κεηά ηελ ήηηα ζηηο εθινγέο, είρε πξνεγεζεί πνξεία 

δηακαξηπξίαο ησλ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ ΣΔΔ πξνο ην Γεκαξρείν), 2.- 

Σελ ΔΚΦΡΑΜΔΝΖ ΘΔΛΖΖ ηεο Γηνίθεζήο καο γηα ηελ ΑΝΔΓΔΡΖ ηνπ ΣΔΔ 

ζην ΟΣ 370 σο ζχγρξνλν θηίξην πξστλήο ιεηηνπξγίαο 300-350 παηδηψλ, ηα 

αηηήκαηα ηεο παηδείαο, απνηεινχλ γηα εκάο θνηλσληθά αηηήκαηα πξψηεο πξνηε-

ξαηφηεηαο, 3.-. . 4.- Σε λέα νκφθσλε απφθαζε ηεο Δπ.Παηδείαο . .(=ηελ ακέζσο 

πξνεγνχκελε), 5.- Σε ζέζε ηνπ πιιφγνπ Δθπαηδεπηηθψλ … ηελ νκφθσλε ζέζε 

ηεο ΔΛΜΔ. . . θαη ηεο Έλσζεο Γνλέσλ Αιίκνπ, 6.- Σελ έληνλε νκφθσλε θαη 

αγσληζηηθή ζηάζε ηνπ ζπιιφγνπ Καζεγεηψλ ΣΔΔ Αιίκνπ, ησλ γνλέσλ θαη 

ΚΤΡΗΧ ησλ καζεηψλ, ζαο δεηψ: α) Να ζεσξήζεηε Χ ΜΖ ΤΠΑΡΚΣΟ ην κε αξ. 

πξ. 23017/13.10.02 (=νξζφ 17.10.02) έγγξαθφ κνπ πξνο εζάο, β) ΝΑ ΑΚΤΡΧ-

ΔΣΔ θάζε λφκηκε δηαδηθαζία πνπ πηζαλφλ λα έρεηε μεθηλήζεη ΓΗΑ ΣΖ ΚΑΣΑΡ-

ΓΖΖ ηεο ΤΜΒΑΖ ΑΝΔΓΔΡΖ ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ, φπσο απηφ δεκνπξα-

ηήζεθε θαη καο είραηε ελεκεξψζεη κε ην ππ αξ.πξ.80/17.10.2002 έγγξαθφ ζαο, 



ΚΑΗ, Γ) ΝΑ ΠΡΟΥΧΡΖΔΣΔ ΑΠΡΟΚΟΠΣΑ ζηε ΤΝΔΥΗΖ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ ΑΝΔΓΔΡΖ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζην Ο.Σ. 370 ΣΟ 

ΤΝΣΟΜΟΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟ … Ο Γήκαξρνο Αι.Αινχθνο». 

ρφιηα απηνλφεηα: Σαηξηάδεη «Σν γαξ πνιχ ηεο ζιίςεσο γελλά παξαθξν-

ζχλε»;; Καηά ηε γλψκε κνπ ΟΥΗ. ηα πην πάλσ αιινπξφζαιια θαη αληηθαηηθά 

απεηθνλίδεηαη ε εκπεδσκέλε αληίιεςε ηεο παξάηαμεο, απφ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, γηα ην ηξφπν άζθεζεο εμνπζίαο ή δηνίθεζεο. Πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν 

πνπ ρεηξίζηεθε ΟΛΑ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ην Γήκν, φπσο απνηππψ-

λεηαη ζε φια ηα έγγξαθα ηνπ αξρείνπ κνπ, πνπ θαηαηέζεθαλ γη απηά. Αθήλσ 

ρσξίο ζρφιηα, σο αλάμηεο αληίθξνπζεο, ηηο αλαιήζεηεο, ηηο ζπλσκνζηνινγηθέο θη 

επηλνεκέλεο θαηαζηάζεηο, ηελ άξλεζε ζεζκηθψλ παξαβηάζεσλ. 

ηδ) έγγξαθν ηνπ ΟΚ/ Μ.Μπαιηά κε αξ.πξ. 98/31.1.2003 πξνο ην δήκαξ-

ρν Κ. Μαληδ. κε αξ.πξ.5697/6.3.2003 κε ζέκα «πξφζθιεζε γηα ζπλάληεζε» 

«γηα ζπδήηεζε καδί ζαο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε θνηλήο ζηάζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Σερλ.Δπαγγεικ. Δθπ. ζηνλ Αιηκν . . . ε άκεζε έλαξμε ησλ εξγα-

ζηψλ . . . Τπελζπκίδσ ηαπηφρξνλα φηη πθίζηαηαη ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ θαη θάζε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε γηα ιφγνπο δενληνινγίαο πξνο ην 

Γήκν Αιίκνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην ΟΚ ΑΔ . . απνηε-

ιεί ζηαζεξή επηζπκία, θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε ηεο ΟΚ ΑΔ απέλαληη ζηελ εθ-

παηδεπηηθή θνηλφηεηα . . . ε αλέγεξζε ελφο ζχγρξνλνπ θηεξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη 

ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζην Γήκν ζαο . . .». 

ρφιηα: Οη δηαβεβαηψζεηο φηη ΓΔΝ πξφθεηηαη λα γίλεη, φηη μεθηλνχλ νη 

λνκηθέο δηαδηθαζίεο γηα θαηάξγεζε ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ΣΔΔ ΓΔΝ πξφθεηηαη λα 

ζηεγαζηεί ζε ΓΖΜΟΗΟ θηήξην θιπ, ν δηάινγνο, μεράζηεθαλ. Απνδεηθλχεηαη φηη 

ήηαλ πξνεθινγηθέο αλεχζπλεο πνκθφιπγεο πξνο ππνζηήξημε ηνπ Αι. Αι.  

ηδ.Α) έγγξαθν ΟΚ κε αξ.π. ΔΓ.12.00/6832/20.3.2003, πξνο ην δήκαξρν 

Κ. Μαληδ., κε αξ.πξ. 7767/7.4.2003, φηη « . .δελ ππήξμε αληαπφθξηζε ζηελ επη-

ζηνιή γηα ζπλάληεζε . . .Χζηφζν ε ζέζε ηνπ ΟΚ είλαη ζαθήο. Σν θηήξην ζα 

θαηαζθεπαζηεί γηαηί είλαη απνιχησο απαξαίηεην ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή 



Δθπαίδεπζε θαη απηφο είλαη ν πξννξηζκφο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ απαιινηξηψζεθε 

απφ ηνλ ΟΚ έλαληη πνζνχ 107.717.820 δξαρκψλ. . ..», 

ηδ.Β) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.7238/28.3.2003 πξνο ηνλ ΟΚ, κε πξνζ- 

θιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε κε θνξείο ηελ 1.4.2003 (βι.πην θάησ),  

ηδ.Γ) έγγξαθν Γήκνπ, ρσξίο αξ.πξ., θαη εκ/λία, πξνο ην Υξ. Γνπξίδα, γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ πην πάλσ ζπλάληεζε, 

ηδ.Γ)«Απφθαζε κε αξ.4/2003 Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 7.4.2003 «κε 

ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηε Υσξνζέηεζε λένπ θηηξίνπ ΣΔΔ Αιίκνπ». Δηδηθφηεξα: 

«6.- Καηά πξνηεξαηφηεηα πξνηείλνληαη νη εμήο ζέζεηο γηα ΣΔΔ: Η.- Αλέγεξζε λένπ 

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ΣΔΔ ζην ρψξν ηεο ΓΔΜΔ …. Ζ ζέζε ζεσξείηαη 

ηδαληθή, θαη παγησκέλε απφ πνιιά ρξφληα. Δθφζνλ αλεγεξζεί λέν θηίξην, κεηά 

ηελ θαηεδάθηζε ηνπ πθηζηάκελνπ . . . λα ππάξμεη δέζκεπζε ηνπ ΟΚ φηη ην 

νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ ζην ΟΣ 370 ζα δηαηεζεί γηα εθπαίδεπζε, θαη δελ ζα 

δηαηεζεί θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα άιιε ρξήζε. ΗΗ.- Αθνχ απνξξηθζεί ε 

πθηζηάκελε κειέηε ηνπ ΟΚ, λα αλεγεξζεί λέν ρνιηθφ πγθξφηεκα ΣΔΔ ζην 

ΟΣ 370, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο… (πεξηιεπηηθά) α)… λα είλαη κεησκέλνο ν 

ζπληειεζηήο δφκεζεο, κε αίζνπζεο γηα 350 καζεηέο, β) λα δεκηνπξγεζνχλ 

ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα 50 ζέζεηο ζηα ππφγεηα ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ ζεάηξνπ, γ) 

Σν ξέκα Λαγθαδίσλ απνηειεί γξακκηθφ πάξθν πξαζίλνπ, ηνπ νπνίνπ ζα 

δηακνξθσζεί ε θνίηε θαη ηα πξαλή κε θπζηθά πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία πδξνβηφ-

ηνπνπ, ρψξσλ πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο. Θα πξέπεη ν ΟΚ λα κειεηήζεη θαη λα 

θαηαζθεπάζεη αλάινγα ηελ πεξίθξαμε . . . . ψζηε λα αλαδεηρζεί ν πδξνβηφηνπνο 

. . . .». «Φήθηζαλ Τπέξ νιφθιεξεο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηεο εηζήγεζεο Μ. 

θνξηζήο, Η.Μπειηάο, Γ.Ληβαλφο, Ν.Αλαγλψζηνπ, Ν.Γηαλλνπνχινπ, Η. 

Αλαζηαζφπνπινο, Κ. εξξάνο. Τπέξ ηνπ ηκήκαηνο 6.Η ηεο παξαγξάθνπ 6 ςήθη-

ζε ν Π.Σξηαληαθχιινπ, Φήθηζαλ Καηά ηνπ ηκήκαηνο 6.ΗΗ ηεο παξ.6 ηεο εηζή-

γεζεο Π. Σξηαληαθχιινπ». Σέινο: «7.- ην ΟΣ 370 λα αλεγεξζεί Γεκνηηθφ ρν-

ιείν. . . .Σν λέν θηίξην ηνπ ΣΔΔ λα αλεγεξζεί ζην ρψξν ηνπ 6νπ Γεκ.ρνιείνπ ζηα 

Ακπειάθηα θαη ζην ΟΣ 325. . . .. Τπέξ =Σξηαληαθχιινπ, Καηά ηεο 7=νη ινηπνί», 



ηε) «Δηζήγεζε Αξ.Θσκ., ζην Γ 11.4.2003 γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ 

ζην ΟΣ 370», 12 ζειίδσλ, ζηελ νπνία επαλαιακβάλσ ηα φζα είρα πεί ηελ 26. 

11.2002 πξνζζέηνληαο θαη λεφηεξα ζηνηρεία, κε βάζε ηηο εμειίμεηο/ελεκεξψζεηο, 

ηζ) απφθαζε Γ κε αξ. 202/11.4.2003 «Πεξίιεςε: πδήηεζε θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ γηα ην ΣΔΔ Αιίκνπ» ζηελ νπνία αθνχ 

πεξηιεθζεί θαη ε απφ 4/2003 απφθαζε ηεο Δπ.Παηδείαο, «ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ 

ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ, Τπέξ 13, Λεπθά 7 (Π. Πηεξξάθνο, Α. Κνλδχιεο, Α.Αινχθνο, Α. 

Φνπζηέξεο, Η.Πέηζαο, Γ. Καξαληθφιαο, Ν.Παπαληθνιάνπ) 1.- Να κε γίλεη απνδε-

θηφ ην έγγξαθν ηνπ δ/ληα ζπκβ.ΟΚ θ.Μ. Μπαιηά γηα άκεζε έλαξμε εξγαζηψλ 

ζην ΟΣ 370 γηα ηελ αλέγεξζε ΣΔΔ Αιίκνπ ην κήλα Απξίιην, 2.- Γηαπηζηψλεηαη ε 

αλάγθε ιεηηνπξγίαο λένπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζελ πεξηνρή Ακπειαθίσλ, 3.- 

πζηήλεηαη επηηξνπή πνπ ζα επηζθεθζεί ηε Γηνίθεζε ηνπ ΟΚ απφ δήκαξρν 

Κ.Μαληδνπξάλε, Α.Αινχθν, Α.Θσκφπνπιν, Η.Μπειηά, Μ. θνξηζή, Ν. Σζακπαξ-

ιή, Υ. Γνπξίδα θαη Α. Κνλδχιε νη νπνίνη ζα ζπδεηήζνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

ππάξρνπζαο κειέηεο ηνπ ΣΔΔ … 4.- Να δεηεζεί ε ζπλαίλεζε ηεο Γ ηνπ ζπιιφ-

γνπ Ακπειαθίσλ…5.-Απνθαζίδεηαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ηελ ηερλνινγηθή 

εθπαίδεπζε ζηνλ Άιηκν κε ηε ζπκκεηνρή ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο, 6.- Απνθαζίδε-

ηαη ε αλαζηνιή εξγαζηψλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ πην πάλσ ελεξγεηψλ». 

θ) «Πξαθηηθά ζχζθεςεο γηα ηα ΣΔΔ», 1εο Απξηιίνπ 2003, ζην Γήκν, ζπκ-

κεηείραλ φινη (δελ κπφξεζα λα παξαζηψ, δηφηη είρα Γηθαζηήξην), 85 ζειίδεο. ε 

απηά ζει . . . ν Γ/ληήο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηζρπξίδεηαη φηη ην Ρέκα Λαγθαδίσλ 

εκθαλίζηεθε σο νδφο Λαγθαδίσλ, ιφγσ ιάζνπο ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξ/ιεο, 

θ.Α) έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ ηεο 16.4.2003, κε απφςεηο φηη ε ζπδήηεζε 

ηελ 11.4.2003 δηεμήρζε ζε ιαλζαζκέλε βάζε θαη άιιεο παξαηεξήζεηο. 

θ.Β) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. Γ.Τ. ηεο 23.5.2003 πξνο ηνλ Π. Δπζπκίνπ 

Τπ.Παηδείαο, κε ππφκλεζε φηη έρεη δεηήζεη ζπλάληεζε γηα ην ΣΔΔ, θαη κε παξά-

θιεζε λα νξηζηεί ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, 

θ.Γ) απφθαζε Γ 274/11.6.2003 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ» κε ΤΠΔΡ 16, ΑΠΟΥΖ 5 (Αινχθ-Οξθαλ-



Καξαλ- Πέηζαο-Παπαληθνιάνπ) δηφηη «ε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο, απνηειεί ζν-

βαξή νπηζζνδξφκεζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ καο» θαη, «νπζηαζηηθά αθπξψλεη ην 

ρηίζηκν ηνπ ζρνιείνπ ζην φλνκα εμππεξέηεζεο κηθξνζπκθεξφλησλ…», κε ηελ 

νπνία απνθαζίδεηαη: 1.- Να αλεγεξζεί ην θηίξην ηνπ ΣΔΔ … ζην ρψξν ηεο … 

ΓΔΜΔ. . . 2.- Να αλαζηαιεί ε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ απηνχ ζην ΟΣ 370, 3.- Να 

γίλνπλ απφ ην Γήκν νη αλαγθαίεο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο. . . .», 

θα) έγγξαθν ηνπ Μάξηνπ θνξηζή, ηεο 9.2.2004, πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, κε θνη-

λνπνίεζε ζην Γήκαξρν θαη Δπ. Παηδείαο, κε ζέκα «Ννκηθφ θαζεζηψο ρξήζεο 

θηηξίσλ ΟΑΔΓ ζην ΟΣ 126 ηεο ΓΔΜΔ Αλσ Καιακαθίνπ Αιίκνπ, ζην νπνίν αθνχ 

αλαθεξζεί ζην ζπκβφιαην δσξεάο 49267/28.4.1964, ζέηεη εξσηήκαηα θαη 

θαηαγξάθεη ηηο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ ησλ ΟΑΔΓ, ΣΔΔ, 4νπ Γπκλαζίνπ θιπ. 

θβ) ζπκβφιαην 49267/28.4.1964 (Τπνζ.Παι. Φαιήξνπ, ηφκνο 37 αξ.86) 

δσξεάο απφ Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ζην θχιιν 3β 

ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη «δηα ηελ κεξίκλε θαη δαπάλαηο ηνπ Γεκνζίνπ ίδξπζηλ 

επ απηήο Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Μεηαλαζηεχζεσο», θαη, 

εθηππσκέλε πεξίιεςε απηνχ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάπνηα εθδήισζε. 

θγ) δχν ράξηεο/ηνπνγξαθηθά ηνπ Γήκνπ ζηνπο νπνίνπο, πάλσ ζην ΟΣ 

370 αλαγξάθεηαη ε έλδεημε «ρψξνο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ», θγ2) εθηχπσζε ρξσ-

καηηζηή ηνπ ΟΣ 370 κε ηηο ζέζεηο ησλ θηηξίσλ θιπ ρψξσλ, θαη,θγ3) εθηχπσζε 

ρξσκαηηζηή κε ηηο ζέζεηο ησλ Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ, Λπθείσλ, ΣΔΔ θιπ. 

θδ) έγγξαθν ΣΔΓΚΝΑ κε αξ.πξ. 393/4.4.2003 πξνο ηνπο ΟΣΑ, γηα δηνξ-

γάλσζε εκεξίδαο ηελ 7.5.2003 κε ζέκα «Αλάδεημε θνηλψλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα 

ηε ζρνιηθή ζηέγε – Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ΟΚ 2003-2004», κε ζπλεκκέλν 

θείκελν ηεο ίδηαο απφ 23.4.2003, θαη ΟΚ - Μαλ. Μπαιηά απφ 7.5.2003. 

ΓΗΚΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ δηνίθεζεο Κ. Μαληδνπξάλε: α) αίηεζε αζθαι. 

κέηξσλ ζην Μνλ.Πξση. Αζελψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ ΟΚ, γηα απαγφξεπζε ηεο 

έλαξμεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζην ΟΣ 370, β) αγσγή ελψπηνλ ηνπ Πνιπ-

κεινχο Πξσηνδ. Αζελψλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ ΟΚ, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ πην πάλσ αίηεζε, γ) 1) αίηεζε Γήκνπ 2.7.03 ζην Μνλ.Πξση.Αζ., θη, απφ-



θαζε Μνλ.Πξ.Αζ. 6680/17.9.03 (ζρέδην) κε ηελ νπνία γίλεηαη ΓΔΚΣΖ ε αίηεζε 

θαη «Απαγνξεχεη πξνζσξηλψο ηελ έλαξμε εξγαζηψλ αλέγεξζεο θηηξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο Σερληθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ ζην Ο.Σ.370 . . . 

κέρξη λα εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε επί ηεο απφ 2.3.2003 θαη κε αξ. θαηαζ. 

6272/2003 αγσγήο . . . ..», δ) αίηεζε αλαζηνιήο ηεο 22.7.2003 ζην Γηνηθεη. 

Δθεηείν Αζελψλ, γηα ηελ αλαζηνιή ηεο αλέγεξζεο θιπ,κε πξνζσξηλή δηαηαγή 

ηεο 31.7.2003, γίλεηαη ΓΔΚΣΟ αίηεκα,  «Γηαηάζζνκε ηελ αλαζηνιή εθηειέζεσο 

ηεο ππ αξ.44/2003 άδεηαο νηθνδνκήο (Πνι/θνχ Γξαθείνπ ΟΚ ΑΔ). . …»,  ε) 

αίηεζε αλαζηνιήο 22.7.2003 ζην Γηνηθ. Δθεη.Αζελ.  ηνπ Γήκνπ θαηά ηνπ ΟΚ, 

ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη θαη αίηεζε αθχξσζεο ηεο κε αξ. 44/2003 άδεηαο 

νηθνδνκήο (Πνιενδ.Γξ.ΟΚ), ζη) έγγξαθν κε αξ.πξ.86/ 5.9.2003 ηνπ Βαζηιείνπ 

Καπεξλάξνπ πξνο ην Γήκν, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί ηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ έθαλε, θαη ηελ 308/03 απφθαζε ηνπ Γηνηθ. Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηελ νπνία 

έγηλε ΓΔΚΣΟ αίηεκα θαη δηαηάρζεθε ε αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο νηθνδνκηθήο 

άδεηαο 44/2003 θιπ, θαη, απφθαζε 308/2.9.2003, δ) Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο θαη 

Γλσκνδφηεζε ηνπ ηΔ, Οινκέιεηα, κε αξ.262/25.6.03, κε ζέκα ηελ επεμεξγαζία 

ζρεδίνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη «…νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 παξ.3 εδ.β ηνπ λ.3010/2002 …. φηη ε επηθχξσζε ηεο νξηνζέηεζεο 

ξεκάησλ.. ..γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Τπνπξ-

γνχ θαη φρη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, είλαη αληίζεηεο πξνο ην άξζξν 43 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο . …»,  ε) απφθαζε ηΔ 4578/2001 Δ‘ ηκήκαηνο, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη ηελ έληαμε ξεκάησλ ζε πνιενδνκηθή ξχζκηζε, ζ) 

αλνηρηή επηζηνιή Κ. Μαληδνπξάλε, κε εκεξνκελία 15.10.2006 (= εθινγέο 

δεκνηηθέο) κε ηίηιν «Ακπειάθηα: Χξα επζχλεο γηα φινπο» κε ηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ζηηο δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, θαη άιιεο ζέζεηο ηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηε (ηφηε/2002) ζηάζε ησλ ππνςεθίσλ Θ.Οξθαλνχ, Η. Πέηζα θαη Λ. Αλσκεξίηε. 

ΔΓΓΡΑΦΑ: α) «Πξσηφθνιιν παξαδφζεσο θαη παξαιαβήο ηνπ ΗΗ θηηξηα-

θνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΒΚ 877 δεκνζίνπ θηήκαηνο» ηεο 23.11.1981 ησλ εθ-

πξνζψπσλ ηεο ΓΔΜΔ Αλη. Σζαθίξε θαη Δπ. Ρνδέα (θαη ηνπ Τπ.Παηδείαο), β) 

ρεηξφγξαθν 3 ζειίδσλ, κε ηίηιν «Μαξηπξία θ. Σζαθίξε» κε ηζηνξηθφ ησλ θηηξίσλ. 



*** ΑΠΡΔΠΔΗΔ θαη αλαηζρπληίεο: Πξνθήξπμε πνπ πέηαμαλ «Αγαλαθηη-

ζκέλνη θάηνηθνη Ακπειαθίσλ» κε ηελ νπνία κέκθνληαη θαη θαηεγνξνχλ ηνπο 

Ακπειαθηψηεο, δηφηη: «Δίκαζηε άμηνη ηεο ηχρεο καο. Γηψμακε έλα Γήκαξρν, πνπ 

είρε βάιεη ζηφρν ηεο δσήο ηνπ λα θηηάμεη ηνλ Άιηκν. . .θαη αθνχζακε ΓΤΣΤΥΧ 

ηα ςέκαηα θαη ηηο ζπθνθαληίεο. . . (αθνινπζνχλ πβξηζηηθέο εθθξάζεηο, γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαηνλνκαδφκελα πξφζσπα ηηο νπνίεο απαγνξεχεηαη λα γξάςσ) 

Πφηε πάηεζε ζηα Ακπειάθηα ν Μαληδνπξάλεο γηα λα ηνλ ζηεξίδνπλ . . . …». 

Πξνθαλψο αγαλαθηηζκέλνη νπαδνί ηνπ Αι. Αινχθνπ, κεηά ηηο εθινγέο. 

Β.-   ΤΛΛΟΓΟ  ΚΑΣΟΗΚΧΝ  ΑΜΠΔΛΑΚΗΧΝ 

α) έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ κε απεχζπλζε «Κχξηε Γήκαξρε» θαη «ζαο 

επραξηζηνχκε … πνπ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο 13 Ηαλνπαξίνπ (2000) 

ιάβαηε ππφςε ηηο ζέζεηο ησλ θαηνίθσλ …θαη .. αλαβάιιαηε ηελ απφθαζε γηα ην 

ΟΣ 370 . .. αλ πξφθεηηαη λα ρηηζηεί ζρνιείν, ηα Ακπειάθηα έρνπλ άκεζε αλάγθε 

γηα δεκνηηθφ ζρνιείν . . .Αθξηβψο επεηδή πηζηεχνπκε φηη αλ ρηηζηεί ζην νηθφπεδν 

απηφ ΣΔΔ ζα καο ζηεξήζεη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, γηα ην νπνίν άιισζηε έρεη 

απαιινηξησζεί ην ΟΣ 370, δελ επηζπκνχκε ηε δεκηνπξγία ΣΔΔ. Δπηπιένλ ην 

ΣΔΔ, κε ηνλ ππεξηνπηθφ– ίζσο δηαδεκνηηθφ – ραξαθηήξα. . .  . .»,  

β) έγγξαθν, ρσξίο εκεξνκελία, «πξνο ην δήκαξρν θαη ηνπο δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο», κε αξ.πξ. 5763/20.3.2000, κε ραξαθηεξηζκφ ηεο Μ.Κνπηζηιένπ 

ηεο 20.3.2000, κε ην νπνίν αθνχ επραξηζηήζνπλ ην Γήκαξρν γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο 13.2.2000, θαη άιια, ζπλερίδνπλ: «Γπζηπρψο φκσο ην 

ΟΣ 370, αλ θαη ππάξρεη θαη έρεη απαιινηξησζεί γηα δεκνηηθφ, κάζακε φηη κέιιε-

ηαη λα θηηζζεί ρνιείν ΣΔΔ. Κε Γήκαξρε ε απφθαζε απηή απφ φπνηνπο θαη αλ 

έρεη παξζεί βξίζθεη ΑΝΣΗΘΔΣΟΤ ΟΛΟΤ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Με δε-

δνκέλν ην φηη, δελ ζεσξνχκε θξφληκν ηεο ζπλχπαξμε ΣΔΔ θαη Γεκνηηθνχ ζην 

ίδην ηεηξάγσλν, ΓΔΝ επηζπκνχκε ηε δεκηνπξγία ΣΔΔ, γηα ηνλ ππεξηνπηθφ θαη 

δηαδεκνηηθφ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα έρεη, θέξλνληαο ζηελ πεξηνρή πεξηζζφ-

ηεξε θπθινθνξία θαη ξχπαλζε, ΛΟΓΧ ηνπ φηη ε ΜΟΝΖ ΠΡΟΒΑΖ πξνο απηφ 

είλαη ε 17εο Ννεκβξίνπ, νδφο ήδε πνιχ βεβαξεκέλε . . . Γηα ηαχηα, δεηάκε ηελ 



ΠΑΡΔΜΒΑΖ Α πξηλ είλαη αξγά γηα εκάο θαη ηελ πεξηνρή ράλνληαο ηελ επ-

θαηξία αμηνπνίεζεο ηνπ ΟΣ 370 ην νπνίν δχλαηαη λα δψζεη ιχζεηο κέξνπο ησλ 

αλαγθψλ καο» (ππνγξαθέο Θ.Βέζζεο, Γ.Κνληνγνχιαο) θαη δεηνχλ ζπλάληεζε. 

ρφιηα: Ζ «ζέζε» μεθάζαξε απφ ηελ αξρή ηνπ 1999. Άξα, φπνηνο επηθα-

ιείηαη πξνεθινγηθέο (= Οθησβξίνπ 2002) ζπλσκνζίεο, ιέεη ςέκαηα. Σν γεγνλφο 

φηη επί ΓΤΟΜΗΖ ρξφληα ην ζέκα «ιίκλαζε» ή «θαηξνπεηηφηαλ κε ππνζρέζεηο» 

έρεη ζρέζε κε ην ηξφπν Γηνίθεζεο Αινχθνπ, θαη ΟΥΗ κε ηε ζηάζε ηνπ πιιφγνπ. 

γ) θείκελν πιιφγνπ, ρ.ρ. «πξνο (θελφ, θαη ρεηξφγξαθα) θ. Θσκφπνπιν» 

(άξα εζηάιε πξνο πνιινχο) κε «Θέκα: Αηηήκαηα ηεο πεξηνρήο Ακπειαθίσλ», 

ζηα νπνία πεξηιακβάλνπλ «1.-Δλεκέξσζε απφ ην Γεκνηηθή Αξρή: Εεηάκε ηελ 

άκεζε πξφζβαζε ζε έγγξαθα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην δήκν θαη πξνο 

ην δήκν,απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα ηεο πεξηνρήο καο, 

. . . 5.- Ο.Σ. 370 κεηαμχ ησλ νδψλ 17εο Ννέκβξε, Νήζνπ Ρσ θαη Λεπθσζίαο: 

ΠΑΓΗΟ ΑΗΣΖΜΑ ησλ θαηνίθσλ ε δεκηνπξγία ζε απηφ ην ΟΣ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

. . . θαη ΟΥΗ ζηελ νηθνδφκεζε ΣΔΔ ζην ελ ιφγσ Ο.Σ., 6.- Ρέκα Λαγθαδίσλ: 

Εεηάκε ηελ αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο ηνπ ξέκαηνο . . …», δ) Πξφζθιεζε 

ηνπ ζπιιφγνπ «ζε ζπγθέληξσζε ηελ 14.6.2000, ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

17εο Ννεκβξίνπ θαη Λεπθσζίαο, γηα λα απαηηήζνπκε απφ ην Γήκν θαη ην Γήκαξ-

ρν: Αλέγεξζε ζην ΟΣ 370 ΜΟΝΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ζρνιείνπ θαη ΟΥΗ ΣΔΔ θαη θιεη-

ζηνχ Γπκλαζηεξίνπ» (Θ. Βέζζεο, Γ. Κνληνγνχιαο),  

ε) επηζηνιή κνπ πξνο ην χιινγν ηεο 29.6.2000, ζηελ νπνία αθνχ 

αλαθεξζψ ζηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηεο 14.6.2000, θαη φηη «… ζαο ελερείξηζα 

έγγξαθα ηνπ Γήκνπ γηα ηα ζπδεηνχκελα ζέκαηα, ηα νπνία επεηδή ήηαλ ηα 

ΜΟΝΑΓΗΚΑ ηνπ αξρείνπ κνπ, ζαο παξαθάιεζα λα κνπ ηα επηζηξέςεηε, κε ηελ 

ππφζρεζε λα ζαο ρνξεγήζσ θσηναληίγξαθα» (ζεκ.2018=θαίλεηαη φηη δελ κνπ 

επηζηξάθεθαλ φια, δηφηη βξίζθεηαη ζην θάθειιν κφλν απηφ κε ηίηινπο «Έξγα 

ζηα ζρνιεία» θαη «Θέκαηα Παηδείαο» ηνπ 1999, βι.πην θάησ «ζρφιηα»), φηη ηνπο 

εζσθιείσ θσηναληίγξαθα αα) «εγγξάθνπ κε ηίηιν «Πξφγξακκα έξγσλ ζηα 

ζρνιεία ην 2000» πνπ …. θπθινθφξεζε πξηλ ιίγνπο κήλεο, απφ ηα ζεκεία κε 



αξηζκνχο 2,3 θαη 5 ηνπ νπνίνπ πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε αλέγεξζε ηνπ 

ΣΔΔ Αιίκνπ θαη ΓΤΟ Κιεηζηψλ Γπκλαζηεξίσλ, θαη επίζεο φηη: «χκθσλα κε ην 

θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα ηνπ Τπ. Παηδείαο ζε θάζε λεναλεγεηξφκελν Λχθεην 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ΚΑΗ Κιεηζηά ρνιηθά Γπκλαζηήξηα, 

κε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο άζιεζεο θη άιινπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. 

Έηζη κε ηα πξνγξακκαηηζκέλα λα αλεγεξζνχλ ΓΤΟ Λχθεηα (4ν θαη ΣΔΔ) εμαζθα-

ιίδνληαη θαη δχν αθφκα θιεηζηά ζρνιηθά γπκλαζηήξηα», ββ) εγγξάθνπ 22376/17. 

12.1999 ηεο Δπ.Παηδείαο (βι. πην πάλσ), γγ) θαη φηη «ζηα ζέκαηα Ζ.Γ. ηεο 13.1. 

2000 ηνπ Γ, κε αξηζκφ 17 πεξηιακβαλφηαλ ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, 

δει. γηα ηελ αλέγεξζε Κιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ ζην ΟΣ 370. Ζ δηνίθεζε ηνπ θ. 

Αι. Αινχθνπ κεηά απφ αδπλακία ηεο λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο καο γηα ηηο 

δηαζηάζεηο (π.ρ. κήθνο, χςνο θιπ) πνπ ζα έρεη απηφ ην γπκλαζηήξην, θαη κεηά 

απφ απαίηεζή καο λα πξνεγεζεί ζπδήηεζε κε ηνπο θαηνίθνπο (=ζχιινγν ζαο), 

ππνρξεψζεθε λα απνζχξεη ην ζέκα. Απφ ηφηε ΓΔΝ επαλήιζε ζην ζέκα απηφ 

….». Καη, ζε επηβεβαίσζε ησλ πην πάλσ, θαηαζέησ ηελ εθεκεξίδα ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ ζηε ζ.4 ηεο νπνίαο δεκνζηεχεηαη «Μεγαιφπλνν πξφγξακκα ζηνλ Άιηκν 

γηα ηελ Παηδεία» ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ΟΛΑ ηα πην πάλσ ηεο επηζηνιήο,  

ρφιηα: ην έγγξαθν κε ηίηινπο «Έξγα ζηα ζρνιεία» θαη ηδίσο ζην «Θέ-

καηα παηδείαο» ζ.1,αξ.8 αλαγξάθεηαη: «ΣΔΔ (Γσδεθαλήζνπ 12): Μειεηάηαη απφ 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην θηηξηνινγηθφ ζε ζπλελλφεζε 

κε ηε Γ/λζε ΣΔΔ ηνπ ηδίνπ Τπνπξγείνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή απφ ηνλ ΟΚ 

λένπ θηηξίνπ» (ΠΡΟΟΥΖ=: ΟΥΗ ζην ΟΣ 370, ΑΛΛΑ ζηε Γσδεθαλήζνπ 12). 

ζη) επηζηνιή ηεο 8.11.2000 πξνο εκέλα, κε επραξηζηήξηα γηα ηελ ελεκέ-

ξσζε, δ) θείκελν ελεκεξσηηθφ «Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε Αιηκνο 19.11.2000» 

ζην νπνίν: « … ην θαινθαίξη έγηλε αλνηρηή ζπγθέληξσζε πάλσ ζην ΟΣ 370 κε 

ζχλζεκα «ΝΑΗ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην πξάζηλν, ΟΥΗ ζην ΣΔΔ θαη ζην 

ηζηκέλην», θαη, «ΟΣ 370 ελφςεη ηνπ άξζξνπ ηνπ θ. Γφγθα ζηελ (=εθεκεξίδα) 

Αλαλεσηηθή ζα αθνινπζήζεη απάληεζε .. κέζσ ηνπ θ. παλίδε. Εεηάκε λα κελ 

γίλεη ΣΔΔ θαη Κιεηζηφ γπκλαζηήξην γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θαη επαλάιεςε έρνπκε 

ηνλίζεη», ε) αίηεζε ηνπ ζπιιφγνπ πξνο ην Γήκαξρν Αι.Αινχθν θαη ηηο Σερληθέο 



ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ρ.ρ. (κεηά ηε 19.11.00 φπσο πξνθχπηεη απφ αλαθνξά), 

γηα δηάθνξα, φρη γηα ην ΣΔΔ, ζ) θείκελν ηξηψλ ζειίδσλ, ρ.ρ., (κεηά ηε 15.3.00) κε 

ππνγξαθέο Θ.Βέζζεο θαη Κ.παλίδεο, κε επσλπκία ηνπ πιιφγνπ θαη ζέκα 

«Έθζεζε δεηήκαηνο ΟΣ 370» φπνπ: «Με ηελ απφ 15.3.2000 (=πην πάλσ κε 

πξσηφθνιιν 20.3.2000) επηζηνιή ηνπ πιιφγνπ καο πξνο ην Γήκαξρν θ.Αι. 

Αινχθν, μεθίλεζε έλαο αγψλαο, κε ζηφρν ηελ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ ηνπ δεηήκαηνο. 

Αθνινχζεζαλ ΚΗ ΑΛΛΔ ΔΠΗΣΟΛΔ, θαζψο επίζεο θαη ΚΑΣ ΗΓΗΑΝ, κε ην δή-

καξρφ καο, ΤΝΑΝΣΖΔΗ, φπνπ πάληα ΠΡΟΦΟΡΗΚΧ παίξλακε ηε ζηεξεφηπ-

πε απάληεζε, πσο ην ζέκα ΘΑ ην ζπδεηήζνπκε ΑΡΓΟΣΔΡΑ. Ζ ζπδήηεζε απηή 

θαζ απηή ΓΔΝ έκκειε ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΠΟΣΔ. Ζ ΟΓΤΝΖΡΖ ΗΧΠΖ, απφ ηελ πιεπξά 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο, γηα ηελ πεξηνρή καο ΑΠΟΚΟΠΟΤΔ ζηελ ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ-

ΠΟΗΖΖ ηνπ αηηήκαηνο καο, ζην ΡΟΚΑΝΗΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, ζπκπέξαζκα 

πνπ βγαίλεη απφ ηε δεδνκέλε απφθαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο»,  

η) «Δηζήγεζε Αξ.Θσκ., εθ κέξνπο ηεο ΤΝΔΡΓ. θαηά ηε Γελ.πλέιεπζε 

ηνπ «πιιφγνπ …» ηελ 20.11.2000 (νξζφ 19.11.2000) ζηε Γεκ.Θεαηξηθή θελή 

Κάξνινο Κνπλ» ζηελ νπνία εθθξάδεηαη ε ραξά καο γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε, 

αλαθέξνκαη ζην ζέκα ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο, ζηελ 

πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηε ΤΜΜΔΣΟΥΖ ησλ δεκνηψλ ζηηο απνδεκηψζεηο 

γηα ηηο απαιινηξηψζεηο (=απέδεημα φηη ήηαλ παξάλνκε, γη απηφ θαη δελ κπφξεζε 

λα ηελ εθαξκφζεη), ηα) επηζηνιή πξνο εκέλα ηεο 25.11.2000, η) ρεηξφγξαθν κλε-

κφληφ κνπ γηα ηε Γ ηεο 18.2.2001, γηα λα αλαθεξζψ ζε ζέκαηα, ηβ) πξφζθιεζε 

γηα ηελ 4.3.2002 «λα ελψζνπκε ηηο θσλέο καο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γ . . . ρη ζην ΣΔΔ, Ναη ζην δεκνηηθφ, Ναη ζην πξάζηλν, Ναη ζηηο αλνηρηέο 

αζινπαηδηέο», ηγ) θείκελν ελεκεξσηηθφ κε «Θέκα ΟΣ 370 θαη γχξσ ρψξνη» κε 

αλαθνξέο «… απνδερφκαζηε ηνλ αξρηθφ ραξαθηεξηζκφ ηνπ ΟΚ ηε δεκηνπξγία 

δειαδή ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ . . .Αληίζεηα απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηε 

πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ηνλ ΟΚ λα ρηηζηεί ζηνλ ελ ιφγσ ρψξν, ΣΔΔ .  

. .φζνλ αθνξά ην Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην πνπ ζπλνδεχεη θάζε ΣΔΔ, είκαζηε 

αληίζεηνη ζηε δεκηνπξγία ηνπ,  αθνχ θάηη ηέηνην ζα ζεκαίλεη ηελ πιήξε θάιπςε 

ηνπ νηθνπέδνπ κε κπεηφλ . . .», ηδ) επηζηνιή ηεο 17.4.2002 πξνο ηνπο δήκαξρν 



θαη δ.ζ. κε «Θέκα: Αλέγεξζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ», φπνπ «κεηά απφ ιεπηνκεξή 

έιεγρν θαη απνγξαθή . . . ζηελ πεξηνρή Ακπειαθίσλ δνχλ 230 παηδηά ειηθίαο 

κερξη 9 εηψλ. . ζπγθεληξψζακε 589 ππνγξαθέο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ αλέγεξ-   

ζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ … ππάξρνπλ 41 λέα δηακεξίζκαηα … 4 λεναλεγεηξφκε-

λεο πνιπθαηνηθίεο. . . ηε δηαβεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ φηη κε 180-200 παηδηά ζα 

θηηζζεί δεκνηηθφ ζρνιείν . . λα πξνσζήζεη .. ηελ απφ 3.4.2002 νκφθσλε απφ-

θαζε ηνπ Γ, δεηψληαο ηαπηφρξνλα λα ζηακαηήζεη θάζε δηεξγαζία πνπ πθίζηα-

ηαη κέρξη ζήκεξα ζην ΟΣ 370, ηελ επαιήζεπζε (=απφ ην Γήκν) ησλ πην πάλσ 

ζηνηρείσλ. . ..», ηε) εθεκεξίδα ΑΜΠΔΛΑΚΗΑ ΑΛΗΜΟΤ ηεχρνο 6 Μάηνο-Ηνχληνο 

2002, κε ηίηιν «Αινχθνο-Γφγθαο- Κσλζηαληάξαο Φέξλνπλ ην ΣΔΔ ζηα Ακπειά-

θαη, 9 θηίξηα, 12,5 κέηξα χςνο, Κφβεηαη ην πξάζηλν, Σφλλνη κπεηφλ θαιχπηνπλ 

φιν ην ΟΣ 370, Κέληξν Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο φιεο ηεο Νφηηαο Αζήλαο θαη 

ζπλερφκελε ιεηηνπξγία έσο αξγά ην βξάδπ!», ηζη) έγγξαθν ηεο 25.6.2002 πξνο 

Γήκαξρν θ.Αι.Αι, Πξφεδξν Γ θ.Θ. Οξθαλφ, «ζαο πιεξνθνξνχκε φηη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν χιινγνο καο ζπγθελ-

ηξψζεθαλ 635 ππνγξαθέο θαηνίθσλ …κε αίηεκα ηελ αλαζηνιή εξγαζηψλ ζην 

ΟΣ 370 θαη ηελ ίδξπζε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ,θαζψο θαη θαηάζηαζε κε 273 παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο . . . κέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ιάβεη απάληεζε 

απφ ην θ. Γήκαξρν ζρεηηθά κε ηελ επηζηνιή πνπ ζα έζηειλε ζηνλ ΟΚ, παξφιν 

πνπ είρε δεζκεπηεί ζε δχν Γ, παίξλνληαο νκφθσλε απφθαζε, δεηάκε ηελ 

ελεξγφ ζπκπαξάζηαζή ζαο ….», θαη ζπξξακέλε «αλαθνίλσζε» κε πεξίπνπ ίδην 

ελεκεξσηηθφ πεξηερφκελν, θαη 24 ζειίδεο κε θαηαζηάζεηο κε νλφκαηα, ππνγξα-

θέο, ηειέθσλα, θαη, αλαγξαθφκελε εκεξνκελία 18.3.2000, ηδ) «αλαθνίλσζε 

θνηλήο δξάζεο ησλ πιιφγσλ Λφθνπ Παλί, Ακπειαθίσλ, ΠΡΟΠΔΚΤ» ηεο 11.7. 

2002 ζηελ νπνία «Απνθαζίζακε ηελ ελνπνίεζε ησλ δπλάκεψλ καο θαη ηε 

ζπληνληζκέλε αλάιεςε θνηλήο δξάζεο. . . . Εεηάκε ηελ θαηαζθεπή Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ ζην ΟΣ 370 ζηα Ακπειάθηα ….», ηε) Πξφζθιεζε πξνο θ. Α. Θσκ. 

Πξσηνβνπιία (= ΤΝΔΡΓ) Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν, Θέκα: πκκεηνρή ζαο ζηελ 

θνηλή Γ ησλ πιιφγσλ … (ησλ πην πάλσ).. ηελ Πέκπηε 3.10.2002 . . . Σα 

βαζηθά αηηήκαηα ησλ ζπιιφγσλ καο: **Καηαζθεπή Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζην ΟΣ 

370 ζηα Ακπειάθηα. . . », ηζ) «Αλαθνίλσζε-Πξφζθιεζε» γη φινπο κε ην πην 



πάλσ πεξηερφκελν, θ) έγγξαθν ηνπ πιιφγνπ ηεο 2.12.2002 (κεηά ηηο δεκ. 

εθινγέο), «Πξνο ηελ Π.Κ. Αιίκνπ ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ» ζηελ νπνία «… ζα 

ζέιακε λα ζέζνπκε ππφςε ζαο ην δήηεκα πνπ έρεη αλαθχςεη ζρεηηθά κε ηελ 

αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ ζην ΟΣ 370, ζην ρψξν δειαδή πνπ έρεη απαιινηξησζεί θαη 

πξννξίδεηαη γηα Γεκνηηθφ . . . ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ θαηαγξαθή ησλ 287 

παηδηψλ . . . Παξαθαινχκε γηα ηε δηθή ζαο ηνπνζέηεζε ζην δήηεκα … θαη 

αλακέλνπκε ηελ ππνζηήξημή ζαο ζηελ πξνζπάζεηα καο γηα Γεκνηηθφ ρνιείν 

θαη πνηφηεηα δσήο ζηα Ακπειάθηα», θα) έγγξαθν ηνπ ζπιιφγνπ ρ.ρ., «πξνο ηνλ 

θ.Γήκαξρν Αιίκνπ Κ. Μαληδνπξάλε» ζην νπνίν « .. ν ζχιινγνο .. ζαο θαηαζέηεη 

άιιε κία θνξά κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο . . .3. Ρέκα Λαγθαδίσλ, 

Δλίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα απνραξαθηεξηζκφ ηνπ ξέκαηνο απφ «νδφ 

Λαγθαδίσλ» θαη δηαζθάιηζε ηεο κνξθήο ηνπ σο αλνηρηφ ξέκα θαη γξακκηθφ 

πάξθν πξαζίλνπ ….5. ΟΣ 370, Καηάξγεζε ησλ ζρεδίσλ γηα ΣΔΔ θαη 

δεκηνπξγία ηνπ 8νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ», θβ) θείκελν ρ.ρ. κε «Θέκα:πλνπηηθή 

έθζεζε γηα ην ΟΣ 370» θαη «Πξνο ινπο ηνπο ζπιιφγνπο Γήκνπ Αιίκνπ» κε 

επαλάιεςε ησλ ζέζεσλ θαη ηζρπξηζκψλ, θγ) «έθηαθηε αλαθνίλσζε-πξφζθιεζε 

ηνπ πιιφγνπ, φηη «ηε Παξαζθεπή 31.3. (=2003;, δελ αλαθέξεηαη) εκθαλίζηεθαλ 

κεραληθνί ηνπ ΟΚ ζην ΟΣ 370, νη νπνίνη κεηξνχζαλ ην νηθφπεδν . . .ν ΟΚ 

πξφθεηηαη λα πεξηθξάμεη κε ζπξκαηφπιεγκα ην ΟΣ 370 θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

μεθηλήζεη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο» θαη 

έηζη θαινχληαη ζε Έθηαθηε πλέιεπζε ηελ 9.4. (2003;;) ζην ΟΣ 370. ...», θαη 

θείκελν/κλεκφλην γηα ζπκβφιαην 49267/28.4.1964 γηα ηε κεηαβίβαζε ζην Διιε-

ληθφ Γεκφζην ηεο έθηαζεο ηεο ΓΔΜΔ 19.005,80 η.κ. θαη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

κνπ απφ ηνλ έιεγρν ζην Τπνζεθνθπιαθείν,  θδ) έγγξαθν ηεο 8.4.2003 «Πξνο 

ην Γήκαξρν θαη ηνπο δ.ζ.» ζην νπνίν «κεηά ηελ πξφζθαηε ζχζθεςε γηα ην 

δήηεκα ηνπ ΣΔΔ (1.4) (= 2003, θαηαζέησ ηα πξαθηηθά) κε ηηο απφςεηο ηνπο, θε) 

έγγξαθν ηεο 16.4.2003 «πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν Αιίκνπ» ζην νπνίν «Μεηά ηελ 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ζηηο 11.4.2003 ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηνπ ΟΣ 370 … 

ηα αθφινπζα ζεκεία: Α) Θεσξνχκε φηη ε ζπδήηεζε απφ κία ρξνληθή ζηηγκή θαη 

έπεηηα δηεμήρζε ζε ιαλζαζκέλε βάζε . . . Β) Γελ κπνξεί ζπλεπψο λα γίλεηαη 

ιφγνο γηα ρσξνζέηεζε (έζησ θαη σο ππφζεζε εξγαζίαο) ηνπ ΣΔΔ ζην ΟΣ 370, 



φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη εμαζθαιηζηεί ηίπνηα γηα ην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν. Αληίζεηα … ε ιχζε πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθή θαη λα αθνξά ηφζν ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν, φζν θαη ην ΣΔΔ. . .. Γ) Δπαλαιακβάλνπκε … ηελ πεπνίζεζή 

καο φηη ε ρσξνζέηεζε ζήκεξα  ηνπ ΣΔΔ ζην ΟΣ 370 είλαη πέξα γηα πέξα ιαλζα-

ζκέλε …Γ) Σν ζρεδηαδφκελν θηίξην απνηειεί γηα εκάο έλα εξγνιαβηθφ φξγην 

ηζηκέληνπ, πνπ ζπζηάδεη ηειείσο ηελ πεξηνρή καο. . . ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο 

θάπνηνπ εξγνιάβνπ (θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ θίισλ) . ..», θζη) «ελεκέξσζε» ηεο 

2.7.2003 πξνο «Ακπειαθηψηηζζεο, Ακπειαθηψηεο» κε πξφζθιεζε γηα 

επαγξχπλεζε, δηφηη «… νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο καο ελεκέξσζαλ πσο απφ 

αχξην εάλ δελ είκαζηε εθνδηαζκέλνη κε δηθαζηηθή απφθαζε ζα εηζέιζνπλ ζην 

ΟΣ 370 καδί κε ηηο κπνπιληφδεο γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ» κε 

θάιεζκα γηα 3.7 θαη 4.7.2003. Σέινο, θδ) κλεκφλην γηα ηνπνζέηεζή κνπ ζε Γ 

ηνπ πιιφγνπ ρ.ρ. (κάιινλ αξρέο 2001). 

Γ.-  Δ Κ Π Α Η Γ Δ Τ ΣΗ Κ Ζ    Κ Ο Η Ν Ο Σ Ζ Σ Α  

(καζεηέο-θαζεγεηέο- ΔΛΜΔ-Τπνπξγείν Παηδείαο- ΟΚ) 

α) «Κηηξηνινγηθφ πξφγξακκα 1νπ ΣΔΔ Αιίκνπ, Με ην ζχζηεκα δηδαζθα-

ιίαο θηλνπκέλσλ καζεηψλ (Rotaring System) – ΤΠ.Δ.Θ. Οκάδα εξγαζίαο θηηξην-

ινγηθψλ πξνγξακκάησλ Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ Δθπαηδεπηεξίσλ», Μάξηηνο 

2000, β) «Τπ.Δ.Π.Θ. Οκάδα εξγαζίαο θηηξηνινγηθψλ πξνγξακκάησλ ΣΔΔ» 

Μάξηηνο 2000, «Κηηξηνινγηθφ πξφγξακκα 1νπ ΣΔΔ Αιίκνπ», γ) ηεχρνο «Τπ.Π.Θ. 

Ννκαξρία Αζελψλ, Γ‘ Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ΣΔΔ ΑΛΗΜΟΤ» 

Μάηνο 2001, κε πεξηερφκελα «γεληθά γηα ηα ΣΔΔ», «Σν ΣΔΔ Αιίκνπ», ηνπο 

ηνκείο πνπ θαιχπηεη, θσηνγξαθίεο θαη άιια ζηνηρεία, 16 ζειίδεο, δ) έγγξαθν 

ηνπ «Γηεπζπληή Παχινπ Μσξατηε», ζε ινγφηππν «Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθ-

παηδεπηήξηα Αιίκνπ», κε αξ.πξ.2287/6.11.2002 «Πξνο: Γεκνηηθνχο πκβνχ-

ινπο Αιίκνπ», κε αξ.πξ. 24341/7.11.2002 (Γήκνπ), κε «Θέκα: Δλεκεξσηηθή 

Δπηζηνιή ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ», κε ζπλεκκέλε απηή, ηεο 5.11. 

2002 κε πξνζθψλεζε «Αγαπεηέ θχξηε Θσκφπνπιε»(απηφ πνπ έρσ, πξνθαλψο 

νη άιινη δ.ζ. έιαβαλ κε ην δηθφ ηνπο φλνκα), φπνπ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ (δελ έρσ, 



θαη είκαη βέβαηνο φηη ΓΔΝ ππάξρεη, θαλέλα άιιν πξνγελέζηεξν ζηνηρείν) νη 

θαζεγεηέο δηαηππψλνπλ ηε γλψκε ηνπο, «νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΣΔΔ αηζζάλνληαη 

ηελ αλάγθε λα ζαο ελεκεξψζνπλ γηα κεξηθά επείγνληα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θαηαζθεπή ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζην ΟΣ 370» «Ζ επηινγή ηνπ παξαπάλσ νηθνπέδνπ 

…έγηλε κε νκφθσλεο απνθάζεηο ησλ Γ ηα έηε 1989 θαη 1992 ….», «ε αξλεηηθή 

ζέζε ησλ πεξηνίθσλ . . ζηεξεί απφ ηνπο καζεηέο ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε ζε 

ζχγρξνλα θαη αζθαιή εθπαηδεπηήξηα … ηεξεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο-εξγαδφκε-

λνπο ην δηθαίσκα λα εξγάδνληαη ζε θαηάιιεια θηήξηα θάησ απφ αμηνπξεπείο 

ζπλζήθεο …ηεξεί απφ ηνπο γνλείο-δεκφηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζε ζρνιείν ζην Γήκν ηνπο», «Καηά ηελ πξνεθινγηθή πεξίνδν 

ειέρζεζαλ πνιιά αλαιεζή ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ θαη ηνπο 

καζεηέο ηνπ. Γελ ζαο θξχβνπκε φηη απηά πνπ αθνχζακε καο ζιίβνπλ πξαγκαηη-

θά δηφηη θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηεο θαζεκεξηλά ….», επηθαινχληαη ηνλ θίλδπλν 

«νξηζηηθήο αθχξσζεο ηνπ έξγνπ», «ζα αλαγθαζηνχκε λα θιείζνπκε», «Σν 

απνγεπκαηηλφ σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ είλαη απαξάδεθην», «ε αθα-

ηαιιειφηεηα ηνπ θηηξίνπ» (=ηνπ ππάξρνληνο), θαη πεξαίλνπλ «Αγσληδφκαζηε γηα 

λα θαηαζθεπαζηεί ην λέν θηίξην ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζην ΟΣ 370 γηαηί απηφ είλαη 

πξσηαξρηθή επηηαγή ηεο θνηλσλίαο Αιίκνπ θαη ηεο Δθπαίδεπζεο. Σα κηθξνζπκ-

θέξνληα δελ πξέπεη λα ζηαζνχλ θαη δε ζα ζηαζνχλ εκπφδην ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ζρνιείνπ καο», «Γη απηφλ ην ζθνπφ ζα αγσληζηνχκε κε θάζε λφκηκν ηξφπν 

θαη κέζν…»,«Θα παξακείλνπκε κέρξη ην ηέινο αλππνρψξεηνη θαη δεηάκε ηε 

ζπκπαξάζηαζή ζαο. Ζ απζαηξεζία δελ ζα πεξάζεη», ε) θείκελν 9 ζειίδσλ κε 

ηίηιν «Δθπαηδεπηηθνί ΣΔΔ Αιίκνπ. Σν λέν θηίξην ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ θαη νη Ακπεια-

θηψηεο πνπ αληηδξνχλ», Αιηκνο 11.11.2002 κε πεξηερφκελν: «ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΟΣΗ: 

Οη καζεηέο ησλ ΣΔΔ είλαη «αιήηεο» θαη «λαξθνκαλείο» (= ρσξίο ηεθκεξίσζε ή 

θάηη ζπγθεθξηκέλν), «ΛΔΝΔ: Σν θηίξην ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζα είλαη «ηεξαηνχξγεκα» 

…» (=ελψ γλψξηδαλ φηη απηφ ην έιεγε θαη ην έγξαθε ν Αι. Αινχθνο), θαη άιια 

παξφκνηα (βι. θείκελν) ρσξίο θακία απφδεημε, ζη) «χιινγνο Δθπαηδεπηηθψλ. . 

Ο ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ» κε εκεξνκελία 21.11.02 θαη ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «ππφςε 

θ. Φξπδά», «Πξνο ΟΚ (θ.θ. Μπαιηά Μ.)», θείκελν κε ην νπνίν «δηακαξηχξεηαη 

πξνο ηνλ ΟΚ γηα ηελ έλαξμε δηαδηθαζηψλ θαηάξγεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά-



ζθεπήο θηηξίνπ γηα ην ΣΔΔ Αιίκνπ… (ΟΣ 370) . . . Γειψλνπκε φηη ε πξνζπάζεηα 

αλέγεξζεο κφλν Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, καο βξίζθεη αληίζεηνπο αθνχ νδεγεί ηε 

λενιαία καο ζε νκάδεο πνηφηεηαο….», δ) «Σν Κηεξηαθφ πξφβιεκα ηνπ ΣΔΔ 

Αιίκνπ», εκεξνκελία 12.12.2002, κε αλαθνξέο ζε ελέξγεηεο, θαη ζπλεκκέλεο 

αλαθνηλψζεηο ηνπο ηεο 5.11.2002, θαηαγγειία ησλ καζεηψλ, γνλέσλ θαη 

θαζεγεηψλ ηεο 22.11.2002, ζπλαληήζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο κε Αι. 

Αινχθν, Αξ.Θσκφπ., Υξήζην Γνπξίδα θ.α. (κε εκέλα ΓΔΝ είρακε ηδηαίηεξε 

ζπλάληεζε, πξνθαλψο ελλννχλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο 26.11.02), ε) θείκελν ηεο 

17.12.2002 «Γηαδήισζε- ζπγθέληξσζε καζεηψλ, γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηελ 

22.11.2002» κε θσηνγξαθίεο, ιεδάληεο θιπ, ε) ζπξξακκέλα θείκελα θαηαγγε-

ιίαο 22.11.2002, έγγξαθν ηεο 19.11.2002 ηεο ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ πξνο 

ηνλ ΟΚ θ. Μπαιηά (κε ππνγξαθέο Β. Σδαθά θαη Γ. φθε), πην πάλσ θείκελν 

ηεο 11.11.2002, πην πάλσ έγγξαθα Αι. Αινχθνπ ηεο 4.1.1999, ηεο 3569/9.3. 

1999, ηεο 23017/17.10.2002, ηνπ ΟΚ κε αξ.80/17.10.2002, ζ) θείκελν κε ηίηιν 

«Λχζεηο πνπ πξνηείλνληαη» ηεο Δθπαηδεπηηθήο Κνηλφηεηαο, ρ.ρ. κε δηάθνξεο 

πξνηάζεηο, η) θείκελν κε ηίηιν «Απνθάζεηο, Δπηζηνιέο, Φεθίζκαηα Δθπαηδεπηη-

θήο Κνηλφηεηαο» κε δηάθνξα θείκελα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, ηα) «ΣΔΔ Αιίκνπ, 

Αλνηθηή επηζηνιή πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ θαη ην Γ» ηεο 6.3.03 «Εεηεί απφ ην 

Γήκαξρν θαη ην λέν Γ ηελ άκεζε απεκπινθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ 

ΣΔΔ Αιίκνπ ζην ΟΣ 370. . …», ηβ) θείκελν ηεο Δθπ.Κνηλ. κε εκεξνκελία «Γ.Φ. 

11.4.2003» κε θαηαγξαθή ησλ ΣΔΔ ζηελ Αζήλα, εηδηθφηεηεο, ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο – θαηάζηαζε ΟΣ «Αγ.Παληειεήκσλ», θαη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, ηγ) 

ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ ρ.ρ., «Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ Αιίκνπ», φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη «ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο 11.6.2003 απνθάζηζαλ ηα εμήο» 

«Καηαγγέιιεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επηρεηξεζεί ζην Γ … γηα παξαθψιπζε 

θαη νξηζηηθή καηαίσζε ηεο αλνηθνδφκεζεο ΣΔΔ ζην ΟΣ 370… Απνηειεί ζνβαξή 

νπηζζνδξφκεζε γηα ηνλ πνιηηηζκφ καο λα κελ θηίδεηαη ζρνιείν, ζην φλνκα 

εμππεξέηεζεο κηθξνζπκθεξφλησλ … Να κελ παξέκβεη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ 

γηαηί δελ πξνηίζεηαη κε ηελ παξνπζία ηνπ λα λνκηκνπνηήζεη πηζαλή απφθαζε 

καηαίσζεο ηνπ έξγνπ» (ππνγξαθέο Β. Σδαθάο, Γ. φθεο), ηδ) ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ 

ΑΘΖΝΑ «αλαθνίλσζε» ηεο 25.6.03, φπνπ «αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα εθθξά-



ζεη κε ηνλ πην απνθαζηζηηθφ ηξφπν, ηελ έληνλε δηακαξηπξία ηνπ, γηα ηε ζπλερη-

δφκελε θσιπζηεξγία ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ γηα ην θηίζηκν ηνπ ζρνιηθνχ 

θηηξίνπ ΣΔΔ Αιίκνπ. Αθνχ γίλακε κάξηπξεο ελφο απίζηεπηνπ πξνεθινγηθνχ 

παδαξηνχ, ζηηο Γεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ,απ ΟΛΔ ηηο δεκνηηθέο παξα-

ηάμεηο, πνπ, ζην βσκφ ησλ κηθξνπαξαηαμηαθψλ ζπκθεξφλησλ, ΞΔΠΟΤΛΖΑΝ 

(=ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ) ζηελ θπξηνιεμία ην θηίζηκν ηνπ θηηξίνπ ΣΔΔ, … κε 

επζχλε ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη κε αηρκή ηνπ δφξαηνο κηα κηθξή νκάδα θαηνί-

θσλ ηεο πεξηνρήο … (ην Γηνηθ.πκβ. ηεο ΔΛΜΔ) ζα δψζεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο 

γηα λα ζηακαηήζεη ηνλ επηρεηξνχκελν «εθπαηδεπηηθφ» Μεζαίσλα. . . Απαηηνχκε 

απφ ηελ θπβέξλεζε, ην ΤΠΔΠΘ θαη ηνλ ΟΚ ηελ άκεζε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

γηα ην θηίζηκν ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ ζην ΟΣ 370 . …», ηε) έγγξαθν ηνπ Γεκ. Γφγθα 

Πξνέδξνπ ηεο πξνεγνχκελεο Δπ.Παηδείαο), ηεο 5.11.2003 πξνο ηνλ ΟΚ, κε 

«θνηλνπνίεζε: Γήκαξρν Αιίκνπ, 4ε Γ/λζε Α/βάζκηαο Δθπ/ζεο Αζελψλ,. Μέιε 

Γεκ.πκβ., Μέιε ΓΔΠ Αιίκνπ, χιινγν ν Θνπθπδίδεο, έλσζε γνλέσλ» κε 

αλαθνξά ζε δηάθνξα ζέκαηα, θαη ζην ΣΔΔ ζην ΟΣ 370, ηζη) έγγξαθν ΣΔΔ Αιί-

κνπ κε αξ.πξ. 1642/19.11.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 25315/20.11.2003 κε 

ζέκα «Κπξηφηεηα νηθνπέδνπ ΓΔΜΔ», κε αίηεκα ηελ παξνρή απνδεηθηηθψλ ζηνη-

ρείσλ γηα ηελ θπξηφηεηα, ηζη.Α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. . . . δπζαλάγλσζην/ 

18.1.2004 πξνο ην Β. Καπεξλάξν, γηα ηα πην πάλσ ζηνηρεία, πξνο απάληεζε, 

ηζη.Β) Πξνθήξπμε πξνο ηνπο «Γεκφηεο ηνπ Αιίκνπ» κε ππνγξαθή «Οη Γνλείο 

ησλ καζεηψλ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ», ρ.ρ. ζηελ νπνία αλαθέξνπλ φηη «αγσλίδνληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζρνιείνπ ζην ΟΣ 370», «Έλαο αγψλαο πνπ μεθίλεζε ην 

1989 κε νκφθσλεο απνθάζεηο, δελ κπνξεί ζήκεξα 2003, λα ζηακαηήζεη επεηδή 

ΜΔΡΗΚΔ (=ε ππνγξάκκηζε ηνπ θεηκέλνπ) νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ην ζπίηη ηνπο 

κπξνζηά ζην νηθφπεδν ηνπ ζρνιείνπ ζέινπλ λα γίλεη ην νηθφπεδν πάξθν», 

«Καινχκε ην δήκαξρν θ. Μαληδνπξάλε θαη ηνλ θ. Θσκφπνπιν λα απαιιαγνχλ 

απφ ηηο πξνεθινγηθέο απαηειέο δεζκεχζεηο ηνπο, λα αλαινγηζηνχλ ηηο επζχλεο 

ηνπο θαη λα κε δηψρλνπλ ηα παηδηά ηνπ Αιίκνπ ζε άιινπο Γήκνπο», «Δίλαη ληξν-

πή ζε απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζρνιεία ζαλ πξνεθινγηθά γξακκάηηα πνπ 

πξέπεη λα εμνθιήζνπλ, Δκείο ζα αγσληζηνχκε κέρξη ηελ ηειηθή δηθαίσζε» θαη 

άιια, ηδ) Φήθηζκα ηεο Γ.. ηεο 9.12.2004 ηεο ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο,κε θαηαγ-



γειίεο ηνπ Γεκάξρνπ,  ηνπ ΟΚ, ηνπ Τπ. Παηδείαο, θαη απαίηεζε γηα ηελ άκεζε 

θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ θιπ, ηδ.Α)«αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Μαληδνπξάλε, 

δήκαξρν Αιίκνπ» ηεο 25.1.2005, «ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ», ζηελ 

νπνία: «ε δχν κήλεο ζα νινθιεξσζνχλ ηξία ρξφληα εκπαηγκψλ, πεξηθξφλεζεο 

θαη απαμίσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο θνηλφηεηαο ηνπ Δππαιίλεηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ  

. …Πξάγκαηη θαηέρνπκε κηα πξσηνθαλή πξσηηά . . φπνπ κηα δεκνηηθή αξρή κε 

επαίζρπληνπο εξαζηηερληθνχο θαη δφιηνπο δηθνιαβηθνχο ρεηξηζκνχο, εκπφδηζε 

θαη εκπνδίδεη ηελ πινπνίεζε . . . γηα ην ΣΔΔ ζηα Ακπειάθηα . . . Οη δεζκεχζεηο 

ηνπ θ. Μαληδνπξάλε φηη ην πξφβιεκα ζα βξεί ιχζε κε έλα άιιν θηίξην ζην ρψξν 

φπνπ ππάξρεη ζήκεξα ην ΣΔΔ ην κφλν πνπ θαηφξζσζε ήηαλ λα πινπηίζεη θαη λα 

παξαηείλεη ην ζελάξην ηνπ ζξίιεξ ησλ εκπαηγκψλ θαη ηεο πεξηθξφλεζεο … Ζ 

απειζνχζα δεκνηηθή αξρή αλαγλψξηζε ην ιάζνο ηεο θη ειπίδνπκε λα πξάμεη ην 

ίδην θαη ε παξνχζα …. θ.ά.», ηε) θείκελν ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ ηεο 1.2.2005 

κε ηίηιν «Φήθηζκα ηεο Γ ηεο ΔΛΜΔ Νφηηαο Αζήλαο» «χζζσκε ε εθπαηδεπηη-

θή θνηλφηεηα . . .  δηακαξηχξεηαη κε αγαλάθηεζε, γηα ηελ αδηαθνξία πνπ δείρλεη 

ν ΟΚ θαη ην Τπ.Παηδείαο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα ζηεγάζεη ην ΣΔΔ 

Αιίκνπ … Καηαγγέιινπκε ην Γήκαξρν Αιίκνπ θ.Κ. Μαληδνπξάλε δηφηη παξά ηε 

δέζκεπζή ηνπ φηη ην ΣΔΔ ζα γίλεη εληφο 18 κελψλ, φρη κφλν δελ έρεη θάλεη 

ηίπνηα . . Καηαγγέιινπκε ηνλ ΟΚ ν νπνίνο κε ηελ ηαθηηθή ηνπ θαη ηελ απξαμία 

ηνπ θαηαζπαηαιά ην δεκφζην ρξήκα ζε κειέηεο πνπ αδπλαηεί λα πινπνηήζεη … 

Καηαγγέιινπκε ην Τπ. Παηδείαο δηφηη, σο κε έρνλ θακία ζηαζεξή πνιηηηθή γηα ηε 

ιχζε ηνπ θηηξηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο Σερλ.+ Δπαγγ. Δθπ. .. δελ θάλεη ηίπνηα. . 

Απαηηνχκε ηέινο άκεζα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ γηα ην ΣΔΔ Αιίκνπ θαη σο 

κφλε ιχζε ζεσξνχκε ηελ πινπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο ζην ΟΣ 370 (Β. 

Σδαθάο, Γ.φθεο), ηζ) έγγξαθν «χιινγνο … ν Θνπθπδίδεο» ηεο 21.2.2005 

«πξνο: Σν Γ/ληή εθπαίδεπζεο Γ‘ Γ/λζεο ΠΤΠΔ Αζελψλ, ην δήκαξρν Αιίκνπ, 

ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ θαη ηνπο δ.ζ.» κε ηίηιν «Αλαθνίλσζε γηα ην ΣΔΔ Αιίκνπ» 

ζην νπνίν: «Ο δ/ληήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε κηα εκπεξηζηαησ-

κέλε έξεπλα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θηηξηαθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ Αιίκνπ . .  

Θεσξνχκε φηη ε πξφηαζε ηφζν ηνπ Γ/ληή Δθπαίδεπζεο φζν θαη ε ζηάζε ηεο 

Γεκ. Αξρήο Αιίκνπ, ζηεξνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηνπ ΣΔΔ έλα θαη-



λνχξγην ζχγρξνλν δηδαθηήξην … Καηαγγέιινπκε ηηο κεζνδεχζεηο – απ φπνπ θαη 

αλ πξνέξρνληαη—νη νπνίεο εκθνξνχληαη απφ κία αληίιεςε «Απνθαζίδνπκε θαη 

Γηαηάδνπκε» θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςηλ ηηο γλσκνδνηήζεηο αξκνδίσλ, ζεζκνζε-

ηεκέλσλ νξγάλσλ αιιά ζθνπεχνπλ ζε εμππεξέηεζε κηθξνπνιηηηθψλ ζπκθεξφ-

λησλ…», κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ: «απφ δηζθέηηα Διέλεο Μπειηά», θ) 

Φήθηζκα ηεο ΔΛΜΔ Ν.Αζήλαο ηεο Γ ηεο 9.2.2006, κε εκεξνκελία 1.3.2006, κε 

ηηο ίδηεο πην πάλσ θαηαγγειίεο (Γ. Κσζηαξάθνο, Γ. φθεο), θα) Φήθηζκα ηεο 

ΔΛΜΔ Ν.Αζ. κε εκεξνκελία 3.4.2006 κε αθξηβψο ην ίδην, σο άλσ, πεξηερφκελν. 

Γ.- ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ – ρεδηαγξάκκαηα θιπ. 

Θεσξεκέλα κε ζθξαγίδεο «ελεθξίζε» θη αξηζκφ απφθαζεο, ζρεδηαγξάκ-

καηα γηα ην ΣΔΔ ζην ΟΣ 370, κε κήλα «Απξίιηνο 2002» (εκείο ηα είδακε ην 

Ννέκβξην 2002) κε ηίηινπο, α) «Κάηνςε ηζνγείνπ θηηξίνπ Κ1», «Κάηνςε ηζνγείνπ 

θηηξίνπ Κ2», «Κάηνςε ηζνγείνπ θηηξίνπ Κ3» «Κάηνςε ηζνγείνπ θηηξίνπ Κ4», β) 

«Σνκέο θηηξίνπ Κ1» «Σνκέο θηηξίνπ Κ2» «Σνκέο θηηξίνπ Κ3» «Σνκέο θηηξίνπ Κ4», 

γ) «ςεηο θηηξίνπ Κ1» «ςεηο θηηξίνπ Κ2» «ςεηο θηηξίνπ Κ3» «ςεηο θηηξίνπ 

Κ4», δ) «Γηάγξακκα θάιπςεο», ε) «Σνκέο εδάθνπο- ςεηο πεξηθξάμεηο», ζη) 

«Γηακφξθσζε απιείνπ ρψξνπ», δ) «Γηαζηαζηνιφγεζε απιείνπ ρψξνπ», ε) ΜΖ 

ΔΠΗΖΜΑ, ρσξίο ζπληάθηεο/ζθξαγίδεο θιπ, ζρέδηα: ε1) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακ-

κα κε «πξννπηηθή» απεηθφληζε ησλ θηηξίσλ, ε2) ηνκή Β-Β ησλ θηηξίσλ, ε3) 

θσηνηππίεο απνζπαζκαηηθέο, απφ επίζεκα ζρέδηα, θαηφςεσλ θαη ηνκψλ, ζ) 

έγγξαθν, ρσξίο ππνγξαθή, κε ππνινγηζκφ επηηξεπνκέλσλ/ πξαγκαηνπνη-

νπκέλσλ ζηνηρείσλ δφκεζεο, ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ππνινγηζκφ πξαζίλνπ θιπ., η) 

ηεχρνο Τπνπξ. Παηδείαο θαη ΟΚ ΑΔ, κε ηίηιν «Μνηξαδφκαζηε ηελ επζχλε, 

εξγαδφκαζηε γηα θαιχηεξε ζρνιηθή ζηέγε» γεληθφ γηα πξφγξακκα ΟΚ, ρ.ρ., ηα) 

δίπηπρν ΟΑΔΓ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ΑΔ, ΗΔΚ Καιακαθίνπ, ρ.ρ.  

Δ.- ΑΤΝΔΝΝΟΖΗΑ ηεο ΑΡΗΣΔΡΑ 

ρφιηα: Ζ «πλεξγαζία πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν» ζπγθξνηείην απφ πξφζσ-

πα πνπ δεισκέλα ήηαλ εληαγκέλα ή είραλ αλαθνξέο ζηελ Αξηζηεξά, γηα ηελ 

θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή (θαη κε ηελ ηαπηνηηθή ζπλείδεζε γηα ηελ Απηνλνκία ησλ 



θηλήζεσλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ), αιιά θαη απφ πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαλ 

ζε άιινπο θνκκαηηθνχο ρψξνπο. κσο,φινη ζπκθσλνχζαλ ζην απηνδηνηθεηηθφ 

πξφγξακκά ηεο, γη απηφ ηε ζπγθξφηεζαλ, γη απηφ αγσλίδνληαλ, γη απηφ ζπκκε-

ηείραλ ζηε πληνλ. Δπηηξνπή ηεο. ηελ εθεκεξίδα «Παξέκβαζε ζηνλ Άιηκν» 

έρνπλ θαη επαλάιεςε δεκνζηεπηεί άξζξν «ζέζεο» θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

ην ζέκα ηνπ ΣΔΔ (κεηά απφ καθξέο θαη επαλεηιεκκέλεο ζπδεηήζεηο ζηε πλη. 

Δπηηξνπή) απνθαζηδφηαλ ε ζηάζε ηελ νπνία ζα ηεξνχκε ζην Γ, ζηηο ζπγθε-

ληξψζεηο, ζπλειεχζεηο θιπ, φπσο πξνθχπηεη (θαη) απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο κνπ, 

πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ.  Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ζην Πξφγξακκά καο γηα ηηο 

δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2002, ζην θεθάιαην «Παηδεία-Δθπαίδεπζε», 

πέξα απφ ηα γεληθά, είρακε σο ζέζε/δέζκεπζε: «Σε δηεθδίθεζε αλέγεξζεο 

Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην ΟΣ 370 ζηα Ακπειάθηα», ζπλνκνινγεκέλε 

απφ φινπο (ελλνψ θαη ηνπο «θνκκαηηθνχο» θαη «κε θνκκαηηθνχο»), ελψ ην ζέκα 

γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ηνπ ΣΔΔ είρε ήδε απνηειέζεη ζεκείν ηξηβήο θαη 

αληηπαξαζέζεσλ, θαη φινη είραλ γίλεη θνηλσλνί ηνπ. εκεησηένλ φηη ηελ ίδηα κε ηε 

δηθή καο ζέζε/άπνςε δηαηχπσλε δεκνζίσο θαη ν Υξήζηνο Γνπξίδαο, επηθεθα-

ιήο ηεο δεκνηηθήο θίλζεο «Αγσληζηηθή Γεκνθξαηηθή Δλφηεηα», πνπ ππνζηεξη-

δφηαλ απφ ην ΚΚΔ, έζησ θαη αλ δελ ήηαλ δεκνηηθφο ζχκβνπινο (ιφγσ ηνπ 

εκπαηγκνχ ηεο δηνίθεζεο Αι.Αι.). Σν Γηνηθ.πκβ. ηεο ΔΛΜΔ ΝΟΣΗΑ ΑΘΖΝΑ, 

απαξηηδφηαλ επίζεο ΚΑΗ απφ πξφζσπα κε αλαθνξά ζε δηάθνξα θφκκαηα ή 

θηλήζεηο ηεο Αξηζηεξάο. Ίζσο θαη κε άιιεο αλαθνξέο. Καη, επηηξέςηέ κνπ θάηη 

πξνζσπηθφ: Ο, γηα νξηζκέλε πεξίνδν, πξφεδξνο ΔΛΜΔ Γεκήηξεο Κσζηαξά-

θνο, θαηάγεηαη απφ ηελ Καιακάηα, πεγαίλακε ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ζην ίδην 3ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Καιακάηαο, ήκαζηε απφ ηφηε θαη είκαζηε νηθνγελεηαθψο 

γλσζηνί, θαη θίινη. Δίρακε φκσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. 

α) θείκελν ηεο Διέλεο Μπειηά, ρσξίο εκεξνκελία, κε ηίηιν «Σν ΣΔΔ Αιί-

κνπ θαη ε ρακέλε ηηκή ηεο αξηζηεξάο», ην νπνίν ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηελ 

«Παξέκβαζε» κφιηο είρε ηππσζεί ην θχιιν Αχγ-επη-Οθηψβξηνο 2003 αξ.71, 

αιιά ην έζηεηιε θαη ζε άιιεο εθεκεξίδεο, θαη ζηελ «Αλαλεσηηθή» πνπ ην δεκν-



ζίεπζαλ πξψηεο, δηφηη είραλ άιινπο ρξφλνπο εθηχπσζεο. Έηζη ζην θχιιν ηεο 

«Π» Ννέκβξηνο-Γεθ. 2003-Ηαλνπάξηνο 2004» δεκνζηεχηεθαλ ηα αθφινπζα: 

« . . . . . . . . . . . . Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Σερληθνχ Λπθείνπ, θαη πάιη. 

 Μφιηο είρε ηππσζεί ην πξνεγνχκελν θχιιν καο φηαλ ιάβακε επηζηνιή 

ηεο αγαπεηήο θίιεο Διέλεο Μπειηά, ηελ νπνία απεχζπλε θαη ζε άιιεο εθεκεξί-

δεο, κε ηίηιν: «Σν ΣΔΔ Αιίκνπ θαη ε ρακέλε ηηκή ηεο Αξηζηεξάο ζηνλ Αιηκν».Ζ 

επηζηνιή έρεη δεκνζηεπηεί ζην ζχλνιφ ηεο απφ άιιεο εθεκεξίδεο. Καη έηζη έρεη 

θαηαζηεί γλσζηφ ην πεξηερφκελφ ηεο. Βαζηθή ζέζε ηεο είλαη φηη ε πξφηαζε λα 

ζηεγαζηεί ην ΣΔΔ ζηε ΓΔΜΔ ηζνδπλακεί κε αθχξσζε ηνπ έξγνπ, φηη ε ππφ-

ζρεζε ηνπ δεκάξρνπ ζηνπο καζεηέο ηελ 7.4.2003 φηη ζα έρνπλ λέν ζρνιείν ζε 

18 κήλεο πέθηεη ζην θελφ, αθνχ νη πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ απνθαιχπηνληαη 

απφ ηηο πξνζθπγέο πνπ άζθεζε ε δεκνηηθή αξρή, θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λέν 

Γεκνηηθφ ρνιείν ζηα Ακπειάθηα, δηφηη ήδε έρνπλ ην 6ν Γεκνηηθφ. ηε ζπλέρεηα 

ειέγρεη ηε «πλεξγαζία Πνιηηψλ», ην χιινγν Ακπειαθίσλ, ηε Γεκνηηθή Αξρή, 

ηηο ηνπηθέο (=νξγαλψζεηο) ηνπ ΤΝ θαη ηνπ ΚΚΔ, δηφηη δεηνχλ δεκνηηθφ ζρνιείν, 

βαζηδφκελνη ζε κηα απνγξαθή ηνπ ζπιιφγνπ, ηελ νπνία δελ θξίλεη αμηφπηζηε. 

Σέινο, αθνχ αλαθεξζεί ζε δηάθνξα επεηζφδηα πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηηο 

απφπεηξεο γηα έλαξμε εξγαζηψλ ην Καινθαίξη 2003,  επηιέγεη: 

 «Καη ηίζεληαη πνιιά εξσηήκαηα: Γηαηί ε Αξηζηεξά ζηνλ Αιηκν απηνθαηαξ-

γείηαη, ζηεξίδνληαο ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ, πνπ θιαίγνληαη γηα ηα 

«εθαηνκκπξηάθηα» ηνπο; (Γ.. 7.4.2003). Γηαηί αληηκεησπίδεη ηόζν απαμησηηθά 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο καζεηέο ηνπ ΣΔΔ αιιά θαη όινπο ηνπο δεκόηεο, πνπ 

δεηνύλ ηελ θαηαζθεπή ελόο ζύγρξνλνπ δηδαθηεξίνπ; Γηαηί μεράζηεθαλ νη πνιπε-

ηείο αγώλεο ηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο Σερληθήο θη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο; Γηαηί ιεζκνλεί όηη ην ζέκα είλαη ηδενινγηθό θαη ηαμηθό, αθνύ είλαη γλσζηό όηη 

ε πιεηνλόηεηα ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα ΣΔΔ πξνέξρνληαη από ηα αζζελή 

νηθνλνκηθά ζηξώκαηα;  ηα κάηηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο είλαη πνιύ 

δύζθνιν –θαη ίζσο πνιύ αξγά πηά- ε Αξηζηεξά ζηνλ Αιηκν λα απνθαηαζηήζεη ηε 



ρακέλε ηηκή ηεο. Γελ είλαη ιίγνη νη Αξηζηεξνί πνπ αηζζάλνληαη απνγνήηεπζε από 

ηελ εμέιημε απηή… . . ..  Αξαγε ληξνπή αηζζάλεηαη θαλείο;». 

 Γελ ακθηζβεηνχκε νχηε γηα κηα ζηηγκή ηελ θαιή πίζηε ηεο αγαπεηήο 

θίιεο. Οζνλ αθνξά φκσο ηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ (δηφηη κφλν γη απηήλ κπνξεί ε εθεκε-

ξίδα καο λα απαληήζεη),λνκίδνπκε φηη καο αδηθεί. Δίλαη δηθαίσκά ηεο λα έρεη ηελ 

άπνςε φηη «νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο έδεημαλ πξσηνθαλή πνιηηηθή αλεπάξθεηα 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θιέγνληνο ζέκαηνο»  θαη φηη «άιινη πήξαλ ζέζε γηα ην 

ΣΔΔ δίρσο λα γλσξίδνπλ πξαγκαηηθά ην πξόβιεκα».Απηά πάλησο δελ αθνξνχλ 

ηε ΤΝΔΡΓΑΗΑ, ε νπνία  δελ «έθαλε παηρλίδη» κε ην ζέκα ηνπ ΣΔΔ ζηηο 

εθινγέο.  πκθσλνχκε φηη ππάξρεη αλάγθε πιεξνθφξεζεο θαη ζπλελλφεζεο. Ζ 

νπνία φκσο γηα λα γίλεη θαη λα έρεη απνηέιεζκα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ 

ΑΛΖΘΔΗΑ θαη ηελ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ. Καη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επζχλεο 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ, θαη φρη ζπιιήβδελ θαη γεληθά ζε φινπο. Καη, εάλ βξεζεί φηη  

θηαίλε πεξηζζφηεξνη, ν επηκεξηζκφο πξέπεη λα γίλεη ΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΗΑ. Αθνχ είλαη 

γλσζηφ φηη νη δηνηθνχληεο έρνπλ ηε (κεγαιχηεξε)  επζχλε.  Δίλαη ηπραίν φηη θ. 

Αινχθνο έζπεπζε λα δεκνζηεχζεη νιφθιεξε ηελ επηζηνιή;  Αληηιακβάλεηαη φηη 

κέζα ζηε γελίθεπζε, ε αληηδεκνθξαηηθή θαη αληηεθπαηδεπηηθή ζηάζε ηνπ, νη απφ-

θξχςεηο θαη παιηλσδίεο ηνπ, νη αιινπξφζαιινη ραξαθηεξηζκνί ηνπ «θφζκεκα» ή 

«ηεξαηνχξγεκα» αλάινγα κε ην αλ απεπζπλφηαλ ζηνπο καζεηέο ή ηνπο Ακπεια-

θηψηεο, νη ιενληαξηζκνί ηνπ «δελ ζα επηηξέςνπκε ηελ αλέγεξζε» πξηλ ηηο 

εθινγέο, θαη ην ππνηαθηηθφ αιιά θαη εθδηθεηηθφ «ζπεχζαηε γηα ηελ αλέγεξζε» 

κεηά ηηο εθινγέο, ν επηειηζκφο ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ θ.Μπαιηά, πνπ ηνλ 

έθεξε θαη πξνζήιζε πξνο ζηήξημή ηνπ, θαη άιια σλ νπθ έζηηλ αξηζκφο,  δειαδή 

ε πνιηηηθή ηνπ…Σίπνηα, δηαρένληαη θαη ζπγρένληαη κε ηηο γεληθέο επζχλεο, θη απ-

ηφο βγαίλεη . .  ιάδη. Γηφηη κε ηε γελίθεπζε ηεο επηζηνιήο, κέλεη ζην αππξφβιεην.  

 Σίπνηα  απφ φια ηα παξαπάλσ, δελ έθαλε ε ΤΝΔΡΓΑΗΑ. Δλψ αληίζεηα 

θαη επαλάιεςε έρεη ππεξαζπηζηεί ηελ Σερληθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

Γελ ζα επαλαδηαηππψζνπκε ηα επηρεηξήκαηά καο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ΣΔΔ. Ζ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ έρεη πεί θαζαξά ηε ζέζε ηεο, θαη πάληνηε δεκφζηα. Διπίδνπκε φηη 

πνιχ ζχληνκα ζα έρνπκε ηελ επθαηξία, λα δηαηππψζνπκε θαη πάιη ηηο απφςεηο 



καο. Θεσξνχκε ζεηηθή ηε δεκφζηα θαηάζεζε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε 

έλα ζέκα. Γηαηί έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, ηεο θξηηηθήο εθηίκεζεο ησλ απφςεσλ. 

Καη ηεο αιιεινθαηαλφεζεο. . . . . . . . . . . . . . . …». 

 ρφιηα: Μεηά απφ 14-15 ρξφληα, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζζέζσ ηίπνηα. Με 

βάζε ηα έγγξαθα πνπ θαηαζέησ (δελ γλσξίδσ, πφζνη είραλ κνρζήζεη γηα λα ηα 

ζπιιέμνπλ/δηαηεξήζνπλ ΣΟΣΔ (θαη λα ηα κειεηήζνπλ), ψζηε λα δηακνξθψζνπλ 

άπνςε κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ νπνία αλαβιχδεη ε 

αιήζεηα) νθείινπκε λα αλαζηνραζηνχκε ηελ «αιεζεζηάηελ πξφθαζηλ»/= ηελ 

πξαγκαηηθή αηηία, ησλ αθεηεξηαθψλ γεγνλφησλ, θαηά ην Θνπθπδίδε, ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπκε ηηο πηζαλέο αζηνρίεο ηνπ θαζέλα. Γηαηί ηα έγγξαθα «δελ κηινχλ» 

κφλν, αιιά «θσλάδνπλ ζηεληφξεηα». 

 β) θείκελν ηεο Διέλεο Μπειηά, ρ.ρ. σο απάληεζε  ζην πην πάλσ δεκνζί-

επκα, κε ηελ πξνζθψλεζε «αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο», θαη εμεηδηθεχεη: «Ζ επη-

ζηνιή κνπ (ζεκείσζε=δελ ήηαλ επηζηνιή πνπ ζηέιλεηαη ζε κία εθεκεξίδα, αιιά 

θείκελν πνπ εζηάιε ΚΑΗ ζε άιιεο εθεκεξίδεο πξνο δεκνζίεπζε) έθαλε κηα 

γεληθή, εηζαγσγηθή, αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο 

αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα ηεο ζηέγαζεο ηνπ ΣΔΔ. Δίλαη θαηαλνεηφ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

εζάο πνπ γλσξίδεηε θαιά ηα δεκνηηθά πξάγκαηα, φηη φηαλ κηιάσ γηα αλάθιεζε 

δεζκεχζεσλ πξνθαλψο αλαθέξνκαη ζηελ αιινπξφζαιιε πνιηηηθή ηνπ θ. Αινχ-

θνπ, πνιηηηθή πνπ έρεη βιάςεη πνιχ ηελ ππφζεζε ηνπ ΣΔΔ.  … Γλσξίδεηε επίζεο 

φηη ηα πξαγκαηηθά ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ έγηλαλ γλσζηά ην Ννέκβξην ηνπ 2002 θαη 

απνδείθλπαλ φηη ηφζν ηα πεξί «ηεξαηνπξγήκαηνο» ηνπ θ. Αινχθνπ, φζν θαη ηα 

«ηφλσλ ηζηκέληνπ θαη θαηαζηξνθήο ηεο πεξηνρήο» ηνπ πιιφγνπ Ακπειαθίσλ 

ήηαλ ηειείσο αλππφζηαηα. Δμ νχ θαη ε αλαθνξά κνπ ζε θάπνηεο παξαηάμεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ  ΠΟΛΗΣΧΝ, φηη είραλ πάξεη ζέζε 

δίρσο λα γλσξίδνπλ θαιά ην ζέκα ….Ζ επηζηνιή κνπ ζηξέθεηαη ζαθψο θαηά ηεο 

ζεκεξηλήο δεκνηηθήο αξρήο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίζηεθε ην ζέκα … ην 

πξφβιεκά κνπ αιιά θαη πνιιψλ δεκνηψλ θη εθπαηδεπηηθψλ, ηδηαίηεξα Αξηζηε-

ξψλ (ήηαλ): Γηαηί ε δηθή καο παξάηαμε εγθισβίζηεθε ζε κηα ινγηθή «αληηαινπθη-

θή» (αο κνπ επηηξαπεί ν φξνο) θαη δελ είδε ηελ νπζία, δει. ηελ άκεζε ζηέγαζε 



ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ–δεδνκέλεο θαη ηεο απνθάιπςεο φηη ηα ζρέδηα πνπ εκθαλίδν-

ληαλ αξρηθψο ήηαλ ςεχηηθα ;; Γηαηί ε δηθή καο παξάηαμε δερφηαλ λα δηεμάγεηαη ε 

«θφληξα» Κνλδχιε-Αινχθνπ ζηηο πιάηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο  ηνπ ΣΔΔ 

θαη φισλ ησλ δεκνηψλ πνπ ζέινπλ έλα ζχγρξνλν δηδαθηήξην;; Ή κήπσο πξέπεη 

λα απνθξχςνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηνπ θ. Κνλδχιε ζπλδέεηαη ηφζν κε 

ην φηη θαηνηθεί απέλαληη απφ ην ΟΣ 370 φζν θαη κε ηηο εζσθνκκαηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο ζην ΠΑΟΚ;». 

 ρφιηα: Απηά ηα «ςεχηηθα» ζρέδηα, πνπ (ηάρα) έδεηρλαλ «ηεξαηνχξγεκα» 

είλαη έλαο κχζνο, πνπ παξαζέξλεη θαη λνπλερείο αλζξψπνπο. Γηφηη ΟΤΓΔΠΟΣΔ 

επηδείρζεθαλ. Οχηε ν Αι. Αινχθνο, φηαλ έθαλε ηε κεγάιε «θσινηνχκπα» φπσο 

ζα ιέγακε ζήκεξα, νχηε ΚΑΝΔΝΑ άιινο ηα εκθάληζε ΠΟΣΔ δεκφζηα. Παξα-

γλσξίδεηαη φκσο θαη δελ εθηηκάηαη φηη θαη ν Αι.Αινχθνο θαη ν ΟΚ, αξληφληνπ-

ζαλ επί κήλεο λα θέξνπλ ηα επίζεκα ζρέδηα, θαη επνκέλσο ήηαλ απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνη γηα απηά πνπ ιεγφηαλ εθ ησλ πζηέξσλ φηη θπθινθνξνχληαλ.  Ο Αι. 

Αινχθνο δηέδηδε φηη είρακε «αληηαινπθηθή» ζηάζε. Να φκσο, πνπ κεηά φια ηα 

πην πάλσ, γίλεηαη πηζηεπηφο. ινη θξηλφκαζηε. Ο Αλδ. Κνλδχιεο εθιέρηεθε 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ηνλ Οθηψβξην 2002, θη αλέιαβε θαζήθνληα ηελ 1.1.2003. 

Αο αλαηξέμεη ν θαζέλαο, ην ηη είρε ζπκβεί φιν ην 2002, θαη ζα θαηαιάβεη, φηη 

θαζφινπ δελ κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα πξάγκαηα, αθνχ ζηε πληνληζηηθή, 

ήηαλ έλαο ζηνπο έληεθα. Σα «πεξί θαηνηθίαο απέλαληη» δελ ηα ελζηεξλίδνκαη, 

δηφηη ζπληζηνχλ (ρσξίο λα ππάξρεη ηέηνηα ζηφρεπζε) «δίθε πξνζέζεσλ». Καη ε 

Αξηζηεξά έρεη ππνζηεί ηα πάλδεηλα, απφ ηνπο πνιηηηθνχο αληηπάινπο, κε δίθεο 

πξνζέζεσλ. Άιισζηε ηέηνηνη ηζρπξηζκνί/ «δίθεο πξνζέζεσλ» κπνξνχλ λα 

εηπσζνχλ γηα ηνλ θαζέλα καο. ζνλ αθνξά εκέλα, εάλ δειαδή επεξεαδφκνπλ 

απφ θάηη, λα κνπ επηηξαπεί λα ππελζπκίζσ, φηη, σο απάληεζε, ηαηξηάδεη ε θαηά-

ιεμε ηνπ Κψζηα Βάξλαιε, ζηε «Μάλα ηνπ Υξηζηνχ», δει. «… αρ δελ μέξεη ηη 

ιέεη ην πηθξφ κνπ ην ζηφκα, ηξηάληα ρξφληα παηδί κνπ θαη δελ ζ έκαζα αθφκα». 

ζνη κε γλσξίδνπλ μέξνπλ φηη είκαη άλζξσπνο καθξάο επψαζεο ζπιινγηζκψλ 

θαη ζθέςεσλ, θαη κεηά ιακβάλσ ηηο απνθάζεηο κνπ. Πιεξψλσ φκσο θαη ην 



«ηίκεκα», δειαδή ην κφρζν πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα λα κειεηψ θαη θαηαλνψ 

έγθαηξα ηα πξάγκαηα, θαη λα μερσξίδσ ην πξνέρνλ. 

ρφιηα 2: ηελ επηζηνιή ππάξρεη ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «πκθσλή-

ζακε κε ηελ Διέλε λα κε ην δεκνζηεχζνπκε» δηφηη είρε εμαληιεζεί ην ζέκα. 

γ) επηζηνιή ηεο Διέλεο Μπειηά ηεο 15.12.2003, πξνο ηνλ θ. Αινχθν, 

εθδφηε ηεο εθεκξ. «Αλαλεσηηθή» ζηελ νπνία αθνχ «ηνλ επραξηζηεί γηα ηε δεκν-

ζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα ηνπ θεηκέλνπ κνπ γηα ην ΣΔΔ Αιίκνπ», δηακαξηχξεηαη 

(πξνθαλψο γηα ππφκλεζε ηεο παξάηαμεο Αλαλεσηηθήο) δηφηη «δελ ππέγξαθε 

σο αδειθή ηνπ δ.ζ. Γηάλλε Μπειηά, αιιά σο Διέλε Μπειηά», θαη (= νξζά ην 

δηεπθξίληδε) «Δίλαη πξνθαλέο φηη αηζζάλνκαη ππεξήθαλε πνπ είκαη αδειθή ηνπ 

Γηάλλε Μπειηά, ελφο θαηαμησκέλνπ επαγγεικαηηθά ζπλδεκφηε καο, ν νπνίνο 

απφ ηε ζέζε ηνπ δ.ζ. ππεξεηεί δξαζηήξηα θαη κε αληδηνηέιεηα ηα δεκνηηθά 

πξάγκαηα» (δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκ. Αλαλεσηηθή, θ.49 ΝνεκΓεθ.2003). 

 Σ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 26.11.2002 ΣΔΔ Αιίκνπ, Νέν θηίξην δεηνχλ νη καζεηέο, 

ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 16.1.2003 ηνλ Άιηκν δεηνχλ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ΟΥΗ ΣΔΔ, ηεο 

5.5.2003 Ζ θαηαζθεπή ηνπ ΣΔΔ δηράδεη ηνλ ΄Αιηκν, ηεο 30.10.2003 Μηθξνζπκ-

θέξνληα αθπξψλνπλ αλέγεξζε ΣΔΔ ζηνλ Άιηκν, ηεο 22.5.2005 Γηα ηελ θαζπζηέ-

ξεζε θαηαζθεπήο ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ, Καηαγγέιινπλ Μαληδνπξάλε θαη ΟΚ, θαη, 

Δθηφο ζέκαηνο ε επηζηνιή ηνπ θ. θνξηζή ζε ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο καο γηα 

ην ΣΔΔ Αιίκνπ, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 26.4.2003 Άιηκνο, Σν γεθχξη ηεο 

Άξηαο, ηεο 12.6.03 «Πφιεκνο» ζηνλ Άιηκν γηα έλα ζρνιείν: Γεκνηηθφ ή Σερληθφ;; 

Αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ ΟΚ απ ηε κηα θαη ην Γήκν κε ηνπο θαηνίθνπο απφ 

ηελ άιιε, ηεο 11.10.2003 Αιηκνο, Σν ΣΔΔ πξέπεη λα γίλεη !! ηφληζαλ νη Δθπαη-

δεπηηθνί-Γνλείο- Μαζεηέο, ρη ζηηο ζθνπηκφηεηεο νιίγσλ, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσ-

ληθνχ Μάηνο 2003, Πξφβιεκα πινπνίεζεο ππνζρέζεσλ απφ ηνλ Κψζηα Μαλ-

ηδνπξάλε, άξζξν ηνπ Γηάλλε Πέηζα, Οθηψβξηνο 2003, Να αληηζηαζνχκε ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κεζαίσλα, Γεκ. Γφγθαο: Τπνθξίλεηαη θαη παξαπιαλά ηνλ θφζκν ν 

χιινγνο Ακπειαθίσλ, Φεβξνπάξηνο 2005 ΣΔΔ Αιίκνπ: Ηζηνξία κνπ, ακαξηία 



κνπ!, Απξίιηνο 2007 Αιηκνο, Οκφθσλα ΟΥΗ γηα ηελ αλέγεξζε ΣΔΔ ζην ΟΣ 370 

(ηελ 2.4.2007, ζην ζέκα: «Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. 274/2003 απφθαζεο ηνπ 

Γ πνπ αθνξά ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ ΣΔΔ ζηνλ Αιηκν», ΠΡΧΣΖ  Ηνχιηνο 2003, 

Ζ αληίζηαζε ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ γηα ην ΣΔΔ απέδεημε φηη ν ΟΚ ινγάξηαδε 

ΥΧΡΗ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΟ, Ζ ΑΤΓΖ 13.8.03 Αλνηρηή επηζηνιή ζηνλ Τπ. Παηδείαο 

Π. Δπζπκίνπ, Ση λα πσ ζηνπο καζεηέο κνπ πνπ επέιεμαλ ην ΣΔΔ; (θείκελν 

γεληθφ, φρη γηα ηνλ Άιηκν), ηεο 15.8. 2003 Πνπ πήγαλ νη καζεηέο;;,  Ζ ΔΠΟΥΖ 

26.10.2003, ΣΔΔ Αιίκνπ: Μηα ηζηνξία ληξνπήο («…θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο, κεδέ ησλ αξηζηεξψλ 

εμαηξνπκέλσλ, πιεκκειψο ελεκεξσκέλεο, ππέθπςαλ ζηηο πηέζεηο ηνπ πιιφγνπ 

(βιέπε: νξγαλσκέλε νκάδα ςεθνθφξσλ) ε θαζεκία γηα ηνπο δηθνχο ηεο ιφγνπο. 

Καλείο βεβαίσο δελ αηζζαλφηαλ ληξνπή πνπ ηα παηδηά….» ---ΥΧΡΗ λα ξσηε-

ζνχλ θαη ΥΧΡΗ λα θαηαγξάθεηαη, ζε δηπιαλή ζηήιε, ε άπνςε ησλ αξηζηεξψλ 

δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ, θαη άιισλ), ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο, 6.8.2004 Απφ 

θαζεγεηή θαη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ Γαξγαιηάλσλ, Παξνπζίαζε εξγαζίαο γηα ηνλ 

αηκφ ζηε Γέλνβα, ηεο 7.8.2004 ηε Γέλνβα απφ ηνπο Γαξγαιηάλνπο,  ΑΗΥΜΖ 

Απξίιηνο 2007, «ρνιηθέο ρξήζεηο γεο ζηα Ακπειάθηα Καιακαθίνπ» άξζξν ηνπ 

Π.Βαλδψξνπ, η. Πξντζηακέλνπ Σερλ. Τπεξ. Γήκνπ Αιίκνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη 

«Γεκνηηθφ ρνιείν (ΟΣ 325, 341 θαη 370)» (βι. θαη αλαθνξά ζε εηζαγσγηθφ). 

«Παξέκβαζε»: θ. 57 ΜαηΗνπλ.2000, 70ΜαηΗνπλ.2003, 72 ΝνεκΓεθ.03-Ηαλ.2004. 

 

Μνπζηθφ  Γ π κ λ ά ζ η ν  Αιίκνπ 

  α) θχιιν 32.Βα.92 απφ Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο (Ραπηάξρε) κε 

απφθαζε 3345/2.9.1988 ΦΔΚ 649 Β/7.9.1988 Ηδξπζε θαη ιεηηνπξγία κνπζηθψλ 

ζρνιείσλ, β) ΦΔΚ 185 Β/27.3.91 κε Τ.Α. 12/953/1991  Οξηζκφο δηδαζθνκέλσλ 

καζεκάησλ θαη σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηεο Α, Β, Γ ηάμεο Μνπζηθψλ 

Γπκλαζίσλ, γ)απφθαζε Τπ.Δζλ.Παηδείαο θαη Θξεζθ. κε αξ.πξ. Γ4/354/ 25.8.00 

(θαη αξ.πξ. 4039/1.9.2000 ηνπ 2νπ Γξαθείνπ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) κε 

ζέκα: «Ίδξπζε κνπζηθψλ γπκλαζίσλ θαη θαη κνπζηθψλ εληαίσλ ιπθείσλ», πνπ 



απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηελ 303/11.9.2000 απφθαζε Γεκ..), δ) εηζήγεζε ζε 

απφθαζε Γ. ρ.ρ., κε ζέκα «χζηαζε ΝΠΓΓ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθνχ 

Γπκλ.Αιίκνπ», ππνγξ = ν δήκαξρνο Αι.Αινχθνο, ε) απφθαζε Γ.. κε αξ. 102/ 

17.4.2002 «Δθηέιεζε έξγνπ: «Γηακφξθσζε Μνπζηθνχ Γπκλαζίνπ Αιίκνπ κε 

θιήζε ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟΤ αξηζκνχ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ (άξζ. 4 παξ.2γ 

ηνπ λ. 1418/1984)» (θαηαςήθηζα, ιφγσ δηαδηθαζίαο), ζη) Πξνζθπγή ελψπηνλ 

ηεο Σξηκ. Δπηηξ. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.2839/00 ηεο 7.5.2002, γηα ηελ 

αθχξσζε ηεο πην πάλσ απφθαζεο, ζηελ νπνία έρσ ζεκεηψζεη «Γελ ηελ 

θαηέζεζα» (πξνθαλψο ακθέβαια γηα ηελ απνδνρή ηεο), δ) εηζήγεζε γηα ηελ 

414/18.11.2002 απφθαζε Γεκ.. κε ζέκα «Έθθξηζε 1νπ ΑΠΔ θαη 1νπ ΠΚΣΜΝΔ: 

Γηακφξθσζε Μνπζηθνχ Γπκλαζίνπ Αιίκνπ», ε) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 20.9.2000 Ο 

Άιηκνο απνθηά Μνπζηθφ Γπκλάζην. 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

 α) ΦΔΚ 451 Β/23.5.1995 απφθαζε Τπ. Παηδείαο κε αξ.Γ2/3219/11.5.95 

κε ζέκα «Ηδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο», β) 

θείκελν Γξαθείνπ Πεξηβ.Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) Γ. Φαξαγγηηάθεο, Οθηψβξηνο 1995, 

κε ζέκα Απνινγηζκφο ρ. έηνπο 1994-1995, γ) έγγξαθν Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο 

κε αξ.πξ. 12794/1.12.1995, πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ κε αξ.πξ.17053/5.12. 

1995 θαη ζέκα Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ζαο ζηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αξγπξνχπνιεο» (εηζήρζε ζην Γ, δελ 

έρσ ζεκεηψζεη αξηζκφ απφθαζεο), δ) ΚΠΔ Αξγπξ.-Γ‘ Γ/λζε Β‘/βάζκηαο Δθπ. 

«Πξφγξακκα ηξηήκεξνπ ζεκηλαξίνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο» 3 θαη 4.4.96,  

ε) ΚΠΔ θαη Γ‘ Γ/λζε θιπ, ηξηήκεξν ζεκηλάξην γηα ηε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

κε ζέκα: «Σν ξέκα Γεξνπιάλνπ», θαη, ράξηεο ηνπ Γήκνπ, φπνπ επηζεκαίλεηαη ε 

πνξεία ηνπ ξέκαηνο, ζη) ΚΠΔ, Μάηνο 1998, θείκελν θαη θση/θίεο απφ εθδειψ-

ζεηο, δ) ΚΠΔ, Γήκνη Αξγπξ+Αιίκνπ, Πξφγξακκα ζπλεδξίνπ Γήκσλ θαη Σνπηθψλ 

Μ.Μ.Δ. κε ζέκα «Ζ ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ ΜΜΔ ζηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσ-

ζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ», 12 θαη 13.6.1998, δ) ρξσκαηηζηή αθίζα 



γηα ηελ πην πάλσ εθδήισζε, ε) ΚΠΔ, πξφζθιεζε κε αξ.πξ. 773/15.5.2002 

πξνο εκέλα, γηα εκεξίδα ηεο 5.6.2002 κε ζέκα «Ζ δηαρείξηζε ηνπ ξέκαηνο 

Γεξνπιάλνπ», ζ) έγγξαθν ηεο Γ‘ Γ/λζεο Π.Δ. Αζελψλ ηεο 5.3.2002 πξνο ην 

Γήκν, πνπ απνηέιεζε ηελ εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.140/24.4.2002 απφθαζε Γ 

γηα ην πιηθφ (θσηνγξαθίεο, κεηξήζεηο θιπ) πνπ είλαη έηνηκν γηα έθδνζε βηβιίνπ, 

πξφγξακκα «Γλσξίδσ ηνλ ηφπν κνπ κέζα απφ πεξ/θά κνλνπάηηα – Ο Άιηκνο», 

η) έγγξαθν 1ν Δληαίνπ Λπθείνπ Αιίκνπ κε αξ.πξ.262/25.1.2005 πξνο ηελ Δπη-

ηξνπή Παηδείαο ηνπ Γήκνπ καο κε αξ.πξ. 2293/2.2.2005 γηα έμνδα εθδξνκήο 

ζην πξφγξακκα «Πέηξηλνη νηθηζκνί θαη ηνμνεηδή γεθχξηα ηεο Ζπείξνπ».  

 

  Δ Κ Γ Ο  Δ Η     Υ Ο Λ Δ Η Χ Ν   Α Λ Η Μ Ο Τ 

--- 2ν Λχθεην Αιίκνπ, νκάδα εξγαζίαο καζεηψλ, ππεχζπλνη θαζεγεηέο Διέλε 

Κακπάλε θαη Αζαλάζηνο Μσι, 1994, κειέηε κε ηίηιν: «Έρνπλ νη καζεηέο ειεχ-

ζεξν ρξφλν θαη πσο ηνλ δηαζέηνπλ ;;», ζει.50.  

--- ΔΤΠΑΛΗΝΔΗΟ ΣΔΔ ΑΛΗΜΟΤ, α) Πξφγξακκα Γαίδαινο 2002-2003, ηεχρνο: 

«Σα παξαδνζηαθά Μνπζηθά ξγαλα», β) ηεχρνο Απξίιηνο 2004, κε πεξηερφκελα 

ηα ζρεηηθά κε ηα ΣΔΔ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΣΔΔ Αιίκνπ.  

---4ν Δληαίν Λχθεην Αιίκνπ «Μαθξπγηάλλεην»: «Αιηκηψηεο Δηθαζηηθνί Γεκηνπξγνί» 

εκεξνιφγηα 2005 Κ. Αιεμίνπ, Δ. Γεσξγνπιάθεο, Φ. Γεσξγνπιάθεο, Β. Γήκνπ, 

Δ. Θήηα, Π. Καιιηγέξεο, .Πνπιεκέλνο, Γ. Σζεξθέδνπ, Γ. Υαηδαλησλάθεο. 

Δμψθπιιν-θαιιηηερληθή επηκέιεηα: πχξνο Πνπιεκέλνο, Παξαγσγή εθηχπσζε: 

Αθνί Γ. Καξαβαηέιε ΑΔΒΔ (ηηο δεθαεηίεο 1970, 1980 νηθνγέλεηα Καξαβαηέιε 

θαηνηθνχζε ζην Άλσ Καιακάθη Αιίκνπ, ίζσο λα είλαη απηνί). 

--- Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, κε ηίηιν «Σηηηβίζκαηα ηνπ Β‘ δεκνηηθνχ παηδηθνχ ζηαζ-

κνχ», Φεβξνπάξηνο 2006, επηκέιεηα έθδνζεο Υνπξκνχδε-Παππά Αζαλαζία, 

Αξγηαλλά Μαξηιέλα, Γηακαληή Καηεξίλα (βι. θεθάιαην «ηνπηθέο εθεκεξίδεο»). 

«Παξέκβαζε»: θ. 43-44 ΜαξΑπξ. 1998. 



Ο Μ Α Γ Η Κ Ζ  Α  Φ Α Λ Η  Ζ   Μ Α Θ Ζ ΣΧΝ (θαη πξνζσπηθνχ) 

 ρφιηα:  Σν 1993 ζπδεηηφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο Σ.Α. (θαη είραλ εκθαληζηεί πνιιά 

δεκνζηεχκαηα– θαη κε ηε παξφηξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, πξνθαλψο), 

θαη κεηά απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, 

γηλφηαλ ζπδήηεζε γηα ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ καζεηψλ λεπηαγσγείσλ, 

δεκνηηθψλ, γπκλαζίσλ-ιπθείσλ θιπ, θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα απηά. 

 α) Αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 9023/6.9.1993 γηα ζπδήηεζε ζην 

Γ ηνπ ζέκαηνο «νκαδηθή αζθάιηζε ησλ λεπίσλ, καζεηψλ ηνπ Γήκνπ πξνζρν-

ιηθήο θαη ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο», β) Γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ κε αξ.448/1991 κε 

ηελ νπνία γλσκνδνηνχζε γηα ηε δπλαηφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηέηνηαο ελέξγεηαο, γ) 

έγγξαθν απαληεηηθφ ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 9023/8.9.1993 πξνο εκέλα, κε ην 

νπνίν κνπ δεισλφηαλ φηη θαη ηελ Γηνίθεζε είρε απαζρνιήζεη ην ζέκα, ην νπνίν 

ζα θεξφηαλ πξνο ζπδήηεζε ζην Γ, δ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 

25480/20.9.1993 πξνο ηνπο ΟΣΑ Ννκαξρίαο Πεηξαηά, κε ην νπνίν δηαβηβαδφηαλ 

ε κε αξ. 472/1993 γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, 

δ) Δμαηξεηηθψο-επείγνπζα αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13125/13.1.93 

κε ππφδεημε ηεο παξάιεηςεο ζηελ Ζκεξ.Γηάηαμε γηα 16.12.1993 ηεο πην πάλσ 

αίηεζήο κνπ, ε) Δηζήγεζε ηεο 13.12.1993 ηεο Γηεπζ.Οηθνλ.Τπ. ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

κε αξ. 334/16.12.1993 απφθαζε ηνπ Γ, γηα ην ζέκα, ζη) Απφθαζε 337/16.12. 

1993 (άιιαμε ε ζεηξά ζηελ Ζ.Γ.), κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα 

ηελ νκαδηθή αζθάιηζε ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ κεηά απφ 

ηελ 9023/93 αίηεζε ηνπ δ.ζ. θ.Αξ.Θσκφπνπινπ θαη ηελ Δηζήγεζε ηεο Γηνίθεζεο 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ» (φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ην θείκελν ηεο αίηεζεο απηήο), δ) 

έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 12111/16.6.1994 πξνο ηνπο Γεκάξρνπο 

Αξγπξνχπνιεο θαη Αιίκνπ, κε αξ. πξ. 9523/13.7.94 κε ζπλεκέλν ην κε αξ.πξ. 

7837/4.4.1994 έγγξαθν ηνπ Τπ.Δζση., ε) έγγξαθν κε αξ.πξ.22/28.9.1994 ηνπ 

πιιφγνπ κνλίκσλ ππαιιήισλ Γήκνπ, πξνο ην Γήκαξρν, γηα εγγξαθή ζέκαηνο 

ζην Γ.. γηα ηελ αζθάιηζε θαη ησλ ηδίσλ, πνπ απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηελ 287/ 

1994 απφθαζε, ζ) εηζήγεζε ηεο 30.9.1994 ηεο Γ/ληξηαο Ο.Τ. πξνο ην Γ.. γηα 

ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, η) εηζήγεζε ηεο 25.9.1995 ηεο Γ/ληξηαο Ο.Τ. γηα 



ηελ απφθαζε . . . ./16.10.1995, ηα) ΔΓΓΡΑΦΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ αζθαιηζηηθψλ εηαηξη-

ψλ ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ηεο 11.3.1993 θαη εγθχθιηνο 85/1993, METROLIFE ηεο 

12.10.1993, ΔΘΝΗΚΖ ηεο 6.12.1993, ΑΓΡΟΣΗΚΖ ρ.ρ., WOMEN IN POWER- 

ΓΤΝΑΗΚΔ ζηελ εμνπζία κε αξηζκνχο καζεηψλ, θαη ηνπ Γήκνπ Βνχιαο ζρεηηθφ, 

ηβ) Σξεηο (3) θαηαζηάζεηο κε αξηζκνχο καζεηψλ απφ ην 1980 έσο ην 1993, ηγ) 

εθ. ΑΤΓΖ ηεο 1.12.1993 κε ξεπνξηάδ γηα ηελ ίδξπζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο 

«Αζθάιεηεο Γήκνπ Αζελαίσλ» γηα ην ζθνπφ απηφ, ηδ) αίηεζε ησλ δ.ζ. ΓΖΑ ηεο 

17.11.1994 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 14278/17.11.1994 γηα ηελ νκαδηθή αζθάιηζε. 

«Παξέκβαζε»: θ. 8-9 ΝνεΓεθ.1993, 10-11 ΗαλΦεβξ.1994, 21-22/1995. 

  

 

    Κεθάιαην έθην 

Π Ρ Ο Ν Ο Η Α  – Παηδηθνί- βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί - ΤΓΔΗΑ 

 Α.- ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ – ΝΟΜΟΘΔΗΑ: 

 α) Α.Ν. ηεο 2/5.11.1935 (ΦΔΚ Α‘ 527) Πεξί Δζληθψλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, 

β) ΦΔΚ 546 Β/2.8.1988 δεκνζίεπζε ηεο Τ.Α. κε αξ.Γ2α/νηθ.4108/1.8.88 «Δγθξη-

ζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ θξαηηθψλ 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ», γ) ΦΔΚ 90 Α/13.6.1994 λ.2218/94 Ηδξπζε Ννκαξ-

ρηαθήο Απηνδηνίθεζεο …», άξζξν 42 Παηδηθνί θαη Β/Ν ζηαζκνί, δ) ΦΔΚ 425Β/ 

26.5.1997, δεκνζίεπζε Τ.Α.  κε αξ. Π2β/1806/12.5.1997 «κεηαβίβαζε θξαηηθψλ 

παηδηθψλ ζηαζκψλ» (ηνπ Αιίκνπ, κε βάζε ηελ 120/97 απφθαζε Γ), θαη, ΤΑ 

Π2β/1806/12.5.97 κε αξ.πξ. Γήκνπ 7358/22.5.1997, ε) ΦΔΚ 107 Α/30.5.1997 λ. 

2503/97 Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε Πεξηθέξεηαο….» άξζξν 9 Οξγάλσζε 

Πξσηνβάζκηαο Σ.Α., ζη) ΤΑ κε αξ.Π2β/2827/97 «πξφηππνο θαλνληζκφο ιεη-

ηνπξγίαο δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζ-

κψλ» θαη «ΦΔΚ 637Β/30.7.97» κε δεκνζίεπζε απηήο, δ) έγγξαθν ηεο Πεξηθέ-

ξεηαο κε αξ.πξ. 29041/24.6.1999 κε ζπλεκκέλε Δγθχθιην 22/15.7.1999 κε ζέκα 



«Μεηαβίβαζε Κξαη.Παηδ. θαη Β/Ν η. ζηνπο ΟΣΑ θαη νινθιήξσζε ησλ απαηηνπ-

κέλσλ ελεξγεηψλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο ήδε κεηαβηβαζζέληεο», ε)ΦΔΚ 1605 

Β/16.8.99 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Γ2α/νηθ.4108/88 ΦΔΚ 546Β/88 

απφθαζεο «Καλνλ.Λεηη. Κξαη.Παηδ.θαη Κξαη. Β/Ν. ζηαζκψλ», ζ)ΦΔΚ 1752 Β/ 

17.9. 99 κε ΤΑ Γ2β/2394/16.9.1999 «κεηαβίβαζε ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ 

ησλ ηδξπκάησλ Β/Ν ζηαζκψλ Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο θαη Λάξηζαο», η) ΦΔΚ 

2116 Β/6.12.1999 ΤΑ 44646 Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγ. Δζση. Τπεξ. ηνπ Κέληξνπ 

Παηδηθήο Μέξηκλαο (ΚΔΠΑΗΜΔ) ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο», ηα) θχιιν ΦΔΚ κε 

άξζξν 12 «πγθξφηεζε ζηαζκψλ ζε ηκήκαηα», ηβ) ΦΔΚ 974 Β/7.8.2000 κε ΤΑ 

«Σξνπνπνίεζε ηεο Γ2β/νηθ.3214/30.7.99 ΦΔΚ 1605/99, απφθαζε «Σξνπνπνί-

εζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο Γ2α/νηθ.4108/88 ΦΔΚ 546/88 απφθαζεο ….»,  ηγ) ΠΓ 

410/1995 άξζξν 26 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 12 λ.2880/2001 ΦΔΚ Α 

9/2001, ηδ) ΦΔΚ 1773 Β/31.12.1991 κε ΤΑ 54949 «Σξνπ. ηνπ Οξγαλ. Δζσηεξ. 

Τπ.  ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Αγίνπ Γεκεηξίνπ», ηε)ΦΔΚ 9 Α/ 

30.1.2001 λ. 2880/2001 Πξφγξακκα ΠΟΛΗΣΔΗΑ …», ηζη) άξζξα 202 + 203 ΓΚΚ, 

ηδ) ΦΔΚ 497 Β/22.4.2002 κε Τ.Α. 16065 «Πξφηππνο Καλνλ. Λεηη. Γεκ+ Κνηλ. 

ΝΠΓΓ Παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ», ηε) ΦΔΚ 19 Β/13.1.2005, Τ.Α. 

68927/28.12.04 «Δ Ν Ο Π Ο Η Ζ  Ζ ηδίσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ κε ην φλνκα Α, Γ θαη Γ‘ Γεκνηηθψλ παηδηθψλ ζηαζκψλ Αιίκνπ, ζε ΔΝΑ 

ΔΝΗΑΗΟ λνκηθφ πξφζσπν κε ηε επσλπκία «Γεκνηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί Αιίκνπ», 

ηζ) ΦΔΚ 54 Β/30.1.1998 κε ΣΔΔΡΔ Τ.Α. κε αξ. 4061, 4060, 4063, 4062 ηεο 

12.1.1998 «Πξνζαξκνγή ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Ν.Π. «ΚΠ Αιίκνπ ΦΔΚ . . 

(δηαθνξεηηθφ ζε θάζε κία)ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ» κε αξ.πξ.2702/98 Γήκνπ». 

 Β.- ΚΡΑΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ: α) απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά κε 

αξ. πξ. ΚΠ 174254/16.6.1987 «Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθ.. ηνπ ΚΠ 

Άλσ Καιακαθίνπ», κε αξ.πξ. Γήκνπ 7629/28.7.1987, δηνξίδνληαη πξφεδξνο Αξ. 

Θσκ. κε αλαπιεξσηή Παλαγή Γαξδίθα, β) απφθαζε Ννκάξρε Πεηξαηά κε αξ. 

168470/14.4.1989 «Αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθ.. ηνπ ΚΠ Αλσ Καιακαθί-

νπ (=Α.Θσκ, κε αλαπιεξσηή Αιεμ. Σξνβά), γ) έγγξαθν Τπ.Τγείαο Πξφλνηαο κε 

αξ.πξ. Γ4β/8971/7.9.1991 «Σακεηαθή δηαρείξηζε ΝΠΓΓ θαη Αζθαι.Σακείσλ», δ) 



έγγξαθν Τπ.Τγείαο+Πξφλνηαο κε αξ.πξ. Γ4β/νηθ.10284/19.10.1991 πξνο φινπο 

ηνπο θξαηηθνχο παδηθνχο ζηαζκνχο, ε) Παλειιήληνο χλδεζκνο Βξεθνλεπηαγσ-

γψλ, κε αξ.πξ. 6/16.3.1992 πξνο ην Γήκαξρν + Γ, κε αξ.πξ.7253/14.7.1992 

Τπφκλεκα κε ζέκα «ηειέρσζε βξεθ/θψλ ζηαζ. κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ».  

 Γ.- «Α‘ Παηδηθφο ηαζκφο»: α) έγγξαθν ηνπ πξνέδξνπ Αλδξέα Κνλδχιε 

ηεο 20.2.03 «πξνο ηνπο γνλείο ηνπ Α‘Παηδ.η.» κε ην νπνίν ηνπο αλαθνηλψλεη φηη 

«.. ην λέν Γηνηθ.. ηνπ Παηδηθνχ ζηαζκνχ καο απνθάζηζε . . .  λα πξνρσξήζεη 

ζηε κείσζε ησλ ηξνθείσλ (δηδάθηξσλ) θαηά 50%....», β) απφθαζε 7/10.3.2003 

ηνπ Γηνηθ.. κε ζέκα Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Α‘ Παηδ.η.Αιίκνπ έηνπο 2003». 

 Γ.- «Β‘ Παηδηθφο ηαζκφο»: α) Γηαθήξπμε δηαγσληζκνχ ρσξίο εκ/λία, γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Δπείγνπζεο εξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ Β‘ Κξαηηθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αιίκνπ» πξνυπνινγηζκνχ 73 εθαη. 

δξαρκψλ, κε ην ζχζηεκα ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο….», β) απφθαζε Γ 

κε αξ. 369/13.12.1999 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ΑΝΑΘΔΖ 

ηνπ έξγνπ «Δπείγνπζεο εξγαζίεο . . .», « … κε ζπλνιηθφ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπο 

3 κήλεο. . .επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε ζα γίλεη ιεηηνπξγνχληνο ηνπ Παηδ. 

ηαζκνχ, ε πιένλ θαηάιιειε … είλαη ε πεξίνδνο ησλ δηαθνπψλ ησλ Υξηζηνπ-

γέλλσλ φηαλ ν ηαζκφο ζα παξακείλεη θιεηζηφο . . .εηζεγνχκαζηε ηελ θαηεπεί-

γνπζα αλάζεζε. ..», β.1) αίηεζή κνπ17.12.1999 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 22374/ 

17.12.1999 γηα ρνξήγεζε αληηγξάθνπ ηεο Μειέηεο 73 εθαη.δξρ., γ) έγγξαθν 

Δπηηξνπήο άξζξνπ 18 λ. 2218/94 κε αξ. πξ. 232/9.3.2000 πξνο ηελ 

Πεξηθέξεηα, κε ηελ νπνία ηεο γλσζηνπνηεί φηη «… απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηεο 

Λαζθαξίδνπ Θεφπεο θιπ, θαηά ηεο κε αξ. 185/99 απφθαζεο ην Γ … σο 

αλαξκφδηα (=ε Δπηηξνπή), δηφηη ε απφθαζε ηνπ Γ πνπ εγθξίλεη ηνλ Οξγ. 

Δζση.Τπ. ΝΠΓΓ θαζίζηαηαη εθηειεζηή φηαλ επηθπξσζεί θαη δεκνζηεπηεί ζε ΦΔΚ 

…», κε ζπλεκκέλν αθξηβέο απφζπαζκα, δ) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ ηεο 

20.4.2000 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 135/23.4.2000 απφθαζή ηνπ, γηα έγθξηζε 

πνζνχ πνιηηηζηηθήο εθδήισζεο, ε) έγγξαθν Β‘ ΓΠ, απφζπαζκα πξαθηηθνχ 

ζπλεδξίαζεο 28.9.00, κε ζέκα «Καηαβνιή ηξνθείσλ» θαη απφθαζε γηα 

θιηκαθσηή θαηαβνιή αλάινγα κε ην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ, σο εηζήγεζε γηα ηε 



κε αξ. 325/9.10.2000 απφθαζε Γ, ζη) απφθαζε 325/9.10.05 κε ίδην ζέκα γηα 

ηνπο Α‘ θαη Β‘ Παηδ.ηαζκνχο κε ηελ πην πάλσ ξχζκηζε, ΤΠΔΡ 10, ΚΑΣΑ 5 (ε 

κείδσλ αληηπνιίηεπζε απερψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο) 

ΛΔΤΚΑ 2 (Αξ.Θσκ., Υξ.ηεθαλάθεο), δ) απφθαζε 60/17.11. 2000 κε ζέκα «Β‘ 

αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ.έηνπο 2000» σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

440/20.12.2000 απφθαζε Γ, ε) απφθαζε 10/16.3.2001 «Έγθξηζε πξνυ-

πνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2001 Β‘ ΓΠ Αιίκνπ» σο εηζήγεζε ζην Γ γηα ηελ κε αξ. 

130/26.3.01 απφθαζή ηνπ, ζ) σκαηείν εξγαδνκέλσλ ζην ΗΒΑ έγγξαθν ρσξίο 

εκ/λία, πξνο ην Γήκαξρν, Πξφεδξν, Γεκνη. Παξαηάμεηο, κε αξ.πξ. 6840/26. 

3.2001 «.. ζην Β΄Β/λεπηαθφ ζηαζκφ . . . ην ζσκαηείν έρεη δηαπηζηψζεη ελέξγεηεο 

πνπ δπλακηηίδνπλ ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο … θαη δηαηαξάζζνπλ ην αλαγθαίν 

θιίκα ηζνξξνπίαο. . .», θαη ζπλεκκέλν θείκελν κε ηζηνξηθφ, η) αίηεζε ησλ δ.ζ. 

ησλ παξαηάμεσλ κεηνςεθίαο, πξνο ην δήκαξρν θαη πξφεδξν, κε αξ. πξ. 11302/ 

16.5.2001 κε ζέκα «πδήηεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδ. 

ηαζκψλ Αιίκνπ», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.239/11.6.2001 απφθαζε Γ, κε 

επηζεκάλζεηο φηη «… ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί … είλαη φρη κφλν απαξάδεθηε, 

αιιά ζχκθσλα κε ηηο γλψκεο αξθεηψλ εηδηθψλ, είλαη θαη επηθίλδπλε γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ. . .γηα έλα παηδηθφ ζηαζκφ ζρεδηαζκέλν γηα 100 λήπηα 

θαη 15 βξέθε, εγγξάςαηε 215 λήπηα . . .παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηά ζπκπηψ-

καηα ηδξπκαηηζκνχ . .ζην ζηαζκφ απηφ πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ εξγάδνληαη ζήκεξα 

ΓΤΣΤΥΧ ΣΡΔΗ, ε εμήο κία, ε δηεπζχληξηα …νη άιιεο δχν έρνπλ άδεηα 

ηνθεηνχ…γηαηί ΑΠΟΚΛΔΗΣΖΚΑΝ νη δηεπζχληξηεο γηα πξψηε θνξά απφ ηα Γηνηθ. 

.  . . γηαηί θαη κε πνηα δηαδηθαζία κεηαθέξνληαη ζηελ ΑΝΔΓΑ πνιιά εθαηνκ-

κχξηα δξαρκέο απφ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ ππνπξγείνπ πξνο ηνπο ζηαζκνχο. . .» 

(ηελ είρε ζπληάμεη θη ππνγξάθεη ν Ν.Σζακπαξιήο), ηα) κλεκφλην γηα ηνπνζέηεζή 

κνπ ζην ζέκα «αδηαλφεην λα κε δεζκεχεζηε γηα ζπδήηεζε ζην επφκελν Γ ελψ 

κηινχζακε γηα θίλδπλν ησλ παηδηψλ. . .ππάξρνπλ αληηθαηηθέο θαη επθαηξηαθέο 

επηινγέο ζθνπηκφηεηαο π.ρ. Οξγαλ.Δζ.Τπ. παξά ηα ζπκθσλεκέλα, κε ζεζκηθά, 

πξνζζέζαηε ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο βξεθνλεπηαγσγψλ ΗΓΗΧΣΗΚΧΝ 

ζρνιψλ, αληί ΠΔ ή ΣΔΔ, απνθιείζηεθαλ νη δηεπζχληξηεο απφ ηα Γηνηθ.., έξγν 

θαηαζθεπήο ππξνπξνζηαζίαο 73 εθαη. = απνθαιχθηεθε φηη είρε εθηειεζηεί ΠΡΗΝ 



απφ ΓΤΟ ΥΡΟΝΗΑ, αο ξσηψ, πξνζηέζεθε έζησ θαη κία πξφθα, απφ ηα 73 εθ. 

απηά; Ση απέγηλαλ ηα 19 εθαη. πνπ ήηαλ ππφινηπν;;… Απφ ην επηέκβξην 2000 

έρεηε θάλεη κίζζσζε λένπ νηθήκαηνο ζηελ Δι. Βεληδέινπ γηα ην Γ‘ Παηδηθφ 

ζηαζκφ. Σψξα ιέηε φηη ζα ηδξχζεηε λέν λνκηθφ πξφζσπν παηδηθνχ ζηαζκνχ, ελ 

ησ κεηαμχ πιεξψλνπκε…», ηβ) εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. ηεο 6.7.2001 πξνο ην Γ γηα 

ηε κε αξ.303 ή 305/11.7.01 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Υνξήγεζε παξάηαζεο 

πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Δπείγνπζεο εξγαζίεο ηνπ Β‘ Παηδ. η. Αιίκνπ» 

(είραλ πεξάζεη ---όρη ηξεηο, αιιά ---, επηά κήλεο θαη δηλόηαλ θαη άιιε παξάηαζε, 

ην ΔΠΔΗΓΟΝ, ήηαλ απιώο ην πξόζρεκα γηα ηελ αλάζεζε, θαη ηελ παξάθακςε 

ηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ)  ηγ) απφθαζε Γηνηθ.. 11/10.2.2004, σο εηζήγεζε 

γηα ηελ απφθαζε Γ 234/19.5.04 κε ζέκα «Απνινγηζκφο νηθ. έηνπο 2003», ηδ) 

απφθαζε κε αξ.57/6.9.2004 ηνπ Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.463/ 

23.11.2004 (αλαβιήζεθε) θαη ηε κε αξ. 463/29.11.2004 απφθαζε ηνπ Γ, κε 

ζέκα «Δγθξηζε Οξγαλ. Δζση. Τπεξ. ηνπ ΝΠΓΓ Β‘ Γεκνη.Παηδ.ηαζκφο…», ηε) 

απφθαζε κε αξ.70/4.10.04 ηνπ Γηνηθ.. σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.476/23.11.04 

(αλαβιήζεθε) θαη 476/29.11.2004 απφθαζε ηνπ Γ κε ζέκα «Γ‘ αλακφξθσζε 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2004», ηζη) απφθαζε κε αξ.22/10.3.2005 ηνπ 

Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 194/ 6.4.2005 απφθαζε Γ, κε ζέκα «Α‘ 

αλακφξθσζε (=πξνυπνινγηζκνχ) νηθ. έηνπο 2005», ηδ) ΑΠΟΛΟΓΖΣΗΚΟ 

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ηεο παηδηάηξνπ Βέξαο Πιατλε- Παζηνπνχινπ, ζηνλ Πηαηζκαηνδίθε 

Αζελψλ, κεηά απφ κήλπζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Β‘ Παηδ.ηαζκνχ, Αληψλε Φνπ-

ζηέξε, γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζή ηνπ κε εμψδηθε δήισζε θιπ, ζηελ νπνία 

(θαη απηήλ) ηζρπξηδφηαλ «φηη ν αλσηέξσ ΓΔΝ πξναζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Γήκνπ, πηζαλφηαηα επηδηψθνληαο παξάλνκν εζηθφ ή θαη νηθνλνκηθφ φθεινο 

ππέξ ηξίηνπ πξνζψπνπ θαη φηη έρεη ζθνπφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα 

πγεία, δει. ηελ πγεία ησλ ππφ παξαθνινχζεζε παηδηψλ…», ηε) απφθαζε Σξηκ. 

Γηνηθ.Πξ.Πεηξαηά κε αξ. 1746/2000 κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη αγσγή ηεο 

παηδηάηξνπ θαηά ηνπ Γήκνπ, δηφηη «… ζπλεπψο ε έλδηθε δηαθνξά, σο ηδησηηθή, 

ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ, …ε 

θξηλφκελε αγσγή πξέπεη λα απνξξηθζεί ιφγσ ειιείςεσο δηθαηνδνζίαο. . .…». 



 Δ.- «Γ‘ Παηδηθφο ηαζκφο»: α) ΣΑ ΝΔΑ 29.1.1993 «έξλεηαη» θπκαηίσζε, 

Γχν θξνχζκαηα ζηνλ 3ν Παηδηθφ ηαζκφ Αιίκνπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟ ηεο 29.1.1993 

(απφθνκκα) κε ηίηιν «ε παηδηά» γηα ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ Αιίκνπ, ΣΑΡ ηεο 

29.1.1993 Υηχπεζε παηδάθη …Φπκαηίσζε ζε παηδηθφ ζηαζκφ, ΔΠΗΣΟΛΖ ΜΟΤ 

ζηελ Απγή, κε βάζε ηα πην πάλσ δεκνζηεχκαηα, κε απνξίεο θαη εξσηήκαηα, θαη 

γηα ηα γεγνλφηα θαη γηα ηε ζπλέληεπμε πνπ δφζεθε ζην Γεκαξρείν, φπνπ δελ 

θιεζεθαλ νχηε νη γνλείο νχηε νη δ.ζ., β) απφζπαζκα ηεο κε αξ.10/18.2.2003 

απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 88/24.2.2003 απφθαζε ηνπ 

Γ κε ζέκα «Δγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ Γ‘ Παηδηθνχ ζηαζκνχ… έηνπο 2003», γ) 

απφζπαζκα ηεο κε αξ. 56/29.9.2004 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα 

ηε κε αξ. 474/23.11.2004 (αλαβιήζεθε) θαη 20.11.2004 απφθαζε ηνπ Γ, κε 

ζέκα «Απνηειέζκαηα εθινγήο εθπξνζψπνπ γνληψλ ζην Γηνηθ.πκβνχιην», δ) 

έγγξαθν ηνπ Γ‘ Παηδ.η. κε αξ.πξ. 202/16.9.2004 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.21855/ 

23.9.2004, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 396/27.9.2004 απφθαζε ηνπ Γ, κε ζέκα 

«Απνζηνιή ηεο αξ. 53/2004 πξάμεο ηνπ Γηνηθ..» κε ζπλεκκέλε ηελ 53/14.9.04 

πξάμε κε ζέκα «Γ‘ αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθ.έηνπο 2004». 

 Σ.- «Γ‘ Παηδηθφο ηαζκφο»: α) απφθαζε κε αξ.26/17.6.1999 Γηνηθ.. κε 

ζέκα «Οξγαληζκφο Δζση. Τπεξεζίαο», β) απφθαζε κε αξ.39/14.11.2001 κε 

ζέκα «Δγθξηζε Οξγ.Δζση.Τπ. ηνπ Γ‘ Παηδ..», γ) απφθαζε 4/17.2.2003 ηνπ 

Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 89/24.2.2003 απφθαζε ηνπ Γ, κε ζέκα 

«Δγθξηζε πξνππνι. Γ‘ Γεκ.Παηδ.η. έηνπο 2003», δ) αίηεζε Αξ.Θσκ./πλεξγ. 

ηεο 13.11.2003 πξνο ην δήκαξρν Κ.Μαληδ., κε αξ.πξ. 24711/13.11.2003 κε ηελ 

νπνία: «αο επηζπλάπησ θσηνηππία θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο θαηά ηεο δηεπζχ-

ληξηαο ηνπ Γ‘ Παηδ.η. … ελψπηνλ ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Παι. Φαι. θαηεγνξνχ-

κελε . .  δει. γηα ιεηηνπξγία ηνπ Παηδ.η. ρσξίο άδεηα . . .ίδην θιεηήξην ζέζπηζκα 

έρνπλ ιάβεη νη δηεπζχληξηεο θαη άιισλ παηδ.ζηαζκψλ . . .(δεηψ) λα ζπγθιεζεί ην 

Γ, κε ζπλεκκέλα δ1) Κιεηήξην ζέζπηζκα, ζε πξσηφηππν, δ2) έγγξαθν ηνπ Δ‘ 

Β/λεπηαθνχ ζηαζκνχ κε αξ.πξ. 3/9.1.2004, πξνο ην Τπ.Δζση. κε αξ.πξ. 450/04 

θαη ζέκα «Υνξήγεζε εγγξάθνπ ζρεηηθνχ κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο παηδηθψλ 

ζηαζκψλ», δ3) έγγξαθν Τπ.Τγείαο+Πξφλνηαο κε αξ.πξ. Π1β/ΓΠ 2132/14.1.04 



πξνο ηνλ Δ‘ Β/λεπηαθφ θιπ, «… ζαο πιεξνθνξνχκε φηη νη Γεκ.Παηδ.ηαζκνί 

απνηεινχλ Γεκ.Ννκ.Πξνζ. Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. . . θαη δελ απαηηείηαη άδεηα ίδξπ-

ζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. …», ε) έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζση. κε αξ.πξ.950/19.1.04 

πξνο ηελ Πεξηθέξεηα θαη Γήκν, κε ζέκα «Αδεηα ιεηηνπξγίαο Γεκ.Παηδ.η.», φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ θξαηηθψλ παηδ.ζη. θαη δελ ρξεηάδεηαη 

άδεηα, ζη) ΦΔΚ 1280 Β/20.10.00 κε δεκνζίεπζε απφθαζεο «Πξνζαξκνγή ηεο 

ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Β/Ν ζηαζκνχ Καιακαθίνπ ΗΒΑ … ζηηο δηαηάμεηο ΓΚΚ, 

δ) απφζπαζκα ηεο κε αξ. 17/ …5.2004 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.., σο εηζήγεζε γηα 

ηε κε αξ. 235/19.5.2004 απφθαζεο Γ, κε ζέκα «Δγθξηζε απνινγηζκνχ έηνπο 

2003», ε) απφθαζε 25/21.7.2004 ηνπ Γηνηθ.. σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.395/ 

27.9.2004 απφθαζε Γ κε ζέκα «Αλακφξθσζε πξνυπνι.έηνπο 2004». 

 Ε.- «Δ‘  Παηδηθφο ηαζκφο»: α) ΦΔΚ 896 Β/19.7.2000 κε δεκνζίεπζε ηεο 

Τ.Α. Π1β/2729/14.7.2000 κε ζέκα «Μεηαβίβαζε Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Αζελψλ-ΗΒΑ ζην Γήκν Αιίκνπ», β) 

έγγξαθν ηνπ Τπ.Τγ+Πξφλνηαο κε αξ.πξ. Π1β/νηθ.3113/26.7.2000 πξνο ΗΒΑ 

θαη Γήκν κε αξ.πξ. 15412/ ….δπζαλάγλσζην, γηα ηελ έθδνζε ηνπ πην πάλσ 

ΦΔΚ, γ) ΦΔΚ 1280 Β/20.10.2000  κε δεκνζίεπζε Γ.Γ.Πεξηθ. 43751/11.10.2000 

κε ζέκα «πξνζαξκνγή ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ 

Καιακαθίνπ ΗΒΑ (άξζξν 11 λ.1431/84..) ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ», δ) εηζήγεζε 

Γηνηθ.Τπ. πξνο ην Γ, ρσξίο εκ/λία, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 304/2000 (κε 

επηθχιαμε) απφθαζε Γ, κε ζέκα χζηαζε λνκηθνχ πξνζψπνπ Δ‘ Γεκνηηθνχ 

Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ»,ε) απφθαζε κε αξ.4/18.2.2003 ηνπ Γηνηθ.πκβ., σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 90/24.2.2003 απφθαζε Γ κε ζέκα «Έγθξηζε πξνυπν-

ινγηζκνχ Δ‘ Β/Ν η.Γήκνπ», ζη) ζρέδην Πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ 

Γήκνπ-Δ‘ Β/Ν η.-ΑΝΔΓΑ, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 403/27.9.2004 απφθαζε 

ηνπ Γ, δ) απφθαζε κε αξ.38/24.9.2004 ηνπ Γηνηθ.. κε ζέκα «2ε αλακφξθσζε 

πξνυπνι. νηθ.έηνπο 2004», ε) ζρέδην Οξγαληζκνχ Δζση.Τπ., σο εηζήγεζε γηα 

ηε κε αξ.404/27.9.2004 απφθαζε Γ, ζ) ζρέδην Οξγαλ.Δζση.Τπεξεζίαο. 

 Ζ.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ (ελνπνίεζε Α,Γ,Γ): 



 α) απφθαζε Γ κε αξ.120/31.3.1997 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο 

γηα ηελ Αλάιεςε Αξκνδηφηεηαο  ησλ Παηδ. η. απφ ην Γήκν καο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 410/1995», β) απφθαζε 130/21.4.1999 κε ζέκα «Οξηζκφο 

εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ Δπηηξ. παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξ. χκβ. ησλ 

Παηδηθψλ ηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο», γ) εηζήγεζε πξνο ην Γ, ρσξίο εκ/λία, σο 

εηζήγεζε γηα ηελ πην θάησ απφθαζε, δ) απφθαζε Γ κε αξ.80/26.2.1999 κε 

ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Β/Ν 

ηαζκψλ ΠΗΚΠΑ θαη ΗΒΑ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 18 λ.2626/98», ε) εηζή-

γεζε ηεο 16.5.2002 ηεο Γηνηθ.Τπ., πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.152/29.5.2002 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Απνδνρή θαη θαηαλνκή πνζνχ 107.932,75 επξψ απφ ην 

Τπ. Δζση. γηα θάιπςε δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη κηζζνδνζίαο 

πξνζσπηθνχ ησλ Γεκ.Παηδ.η.», ζη) έγγξαθν ηνπ ΣκεκΔθθαζ.+Δληνιήο Πιεξ. 

κε αξ.πξ.13101/12.6.2002, πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ‘ Παηδ.η. Αξ.Θσκ., κε 

ηίηιν «Καηάζηαζε ηαθηηθήο επηρνξήγεζεο θαη πξνβιεπνκέλσλ δαπαλψλ απφ 

7.6.2002 έσο 31.12.2002», δ) εηζήγεζε ηεο 2.7.2002 ηεο Ο.Τ. πξνο ην Γ γηα 

ηε κε αξ.231/ 16.7.2002 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Απνδνρή θαη θαηαλνκή (γ‘ 

δφζεο πνζνχ) 108.904,89 επξψ απφ ην Τπ. Δζση. γηα θάιπςε δαπαλψλ 

ιεηηνπξγίαο, ζπλη. θαη κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ ησλ Γεκ.Παηδ.η.», ε) έγγξαθν 

ηνπ Τπ.Δζση. κε αξ. πξ. 31642/30.7.2002 πξνο Πεξηθέξεηεο θιπ, κε ζέκα 

«Πξφηππνο Καλνλ. Λεηη. Γεκνη. θαη Κνηλνη. ΝΠΓΓ Παηδηθψλ θαη Β/Ν ζηαζκψλ», 

ζ) ζρέδην Οξγ.Δζση.Τπ. ζ1) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.12892/10.6.2003 πξνο 

ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Παηδ.ηαζκψλ, η) θαηαζηάζεηο κε δηαγξαθέο, εγγξαθέο θαη 

επαλ-εγγξαθέο λεπίσλ 2005, ηα) εηζεγεηηθή έθζεζε, ηεο ζπλεδξίαζεο 23.6.2005 

κε ζέκα «ζρέδην Οξγ.Δζση.Τπ. κε ρεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο 

κνπ, ηβ) απφζπαζκα ηεο κε αξ.2/ 26.1.2006 απφθαζεο ηνπ Γηνηθ.., σο 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 39/15.2.06 απφθαζε ηνπ Γ, κε ζέκα «Έγθξηζε πξνυπ. 

νηθ. έηνπο 2006», ηβ) έγγξαθν ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Β/Νεπηαγσγψλ 

(ΣΔΗ) ΠΑ.π.ΒΝ.» κε «ζρέδην ΟΔΤ ησλ Παηδ.η. πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνπο 

ΟΣΑ», ηγ) απφθαζε 258/8.5.2001 ηνπ Γ Καιακάηαο, κε ζέκα ηε ζπγρψλεπζε 

δεκνηηθψλ παηδηθψλ θαη Β/Ν ζηαζκψλ, ηδ) απφθαζε 47/28.5.2003  ησλ Γεκ. 

Παηδ. θαη Β/Ν ηαζ. Καιακάηαο, κε ζέκα «Φήθηζε Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο 



Τπεξεζίαο», ηε) απφθαζε Γ 141/24.2.2003 κε ζέκα «χλαςε Πξνγξ.πκβ. 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ, Γεκ.Παηδ.η. θαη ΑΝΔΓΑ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Παηδ.η.», ηε) 

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηεο 7.3.2003 κεηαμχ ησλ πην πάλσ, ηζη) απφθαζε ΓΓ 

Πεξηγ.Αηη. κε αξ.πξ. 37355/5.8.2003, θαη ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ.18623/1.9.03 γηα 

έγθξηζε πξφζιεςεο 58 αηφκσλ ζηελ ΑΝΔΓΑ/ Παηδ.η., ηδ) πξνγξακκαηηθή 

ζχκβαζε ηεο 1.9.2003 κεηαμχ ησλ πην πάλσ.  

 Θ.- ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ – Αλέγεξζε Β/Ν ηαζκνχ: α) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 2659/ …2.2005 πξνο ηνλ Πξφεδξν ΟΔΔ, κε ζέκα 

«Αλέγεξζε απφ ηνλ ΟΔΔ Β/Ν η. ζηνλ Άιηκν, κε πξνζθνξά νηθνπέδνπ, β) 

έγγξαθν ηνπ ΟΔΔ κε αξ.πξ. 37367/17.2.2005 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 4538/ 

28.2.2005 κε ζέκα «Παξαρψξεζε νηθνπέδνπ γηα ίδξπζε Β/Ν ζην Γήκν Αι.» κε 

πξνυπνζέζεηο, γ) εηζήγεζε δεκάξρνπ ηεο 22.4.2005, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

235/22.4.2005 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ αλέ-

γεξζε Β/Ν ηαζκνχ απφ ηνλ Οξγ.Δξγ.Δζηίαο, ζην Άλσ Καιακάθη».  

 Η.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: 

Ζ ΑΤΓΖ 26.6.1998 Γηαηί απεξγνχλ επί 4 εβδνκάδεο νη εξγαδφκελνη ζηνλ ΟΚ, 

Σν ζρνιηθφ θηίξην βνξά ζηνπ εξγνιάβνπο …, ηεο 6.10.1999 ην Γήκν Αζελαί-

σλ νη θξαηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί, ηεο 24.9.2003 δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο ηνπ 

Κέληξνπ Παηδηθήο Μέξηκλαο- ΚΔΠΑΗΜΔ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, ηεο 25.6.2004 

δεκνζίεπζε αλαθνίλσζεο Γεκ.Παηδ.η. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηεο 6.4.2006 Οη 

παηδηθνί ζηαζκνί ζηελ πξνθξνχζηεηα θιίλε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ΣΑ ΝΔΑ 

24.10.1998 Αγάπε γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, Κξαηηθνί Παηδηθνί ηαζκνί γηα 

πνιινχο Γήκνπο, θαη ηνλ Αιηκν, ηεο 8.1.2000 Παίδνπλ κε αζθάιεηα, Νέα 

φξγαλα θαη πεξίθξαμε ζηηο παηδηθέο ραξέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ηεο 

7.10.2000 Αιηκνο, γχξσ γχξσ φινη, Πξσηνπνξηαθφ θηίξην κε ζηξνγγπιφ ζρήκα 

ν Β‘ Παηδηθφο ηαζκφο, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο, 4.8.2002 Οη εγγξαθέο ζηνπο 

Παηδ.η.Καιακάηαο, θαη, Σα νλφκαηα ησλ εγγξαθέλησλ ζηνπο Παηδ.ηαζκνχο 

Καιακάηαο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 25.10.2003 Δλνπνηνχληαη Παηδ. θαη Β/Ν ζηαζκνί 

ηνπ Γήκνπ Ηιίνπ, ηεο 8.6.2006 Δπξσπατθή Απηνδηνίθεζε, Πνιηηηθέο αιιειεγγχεο 



γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, ηεο 21.3.2007 Δμήγγεηιε ν Γ. Παπαλδξένπ 

θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Καιιηζέα, Οινήκεξα ζρνιεία θαη δηπιαζηαζκφ ησλ 

Παηδ.η., ΑΗΥΜΖ Ηνχληνο 2005, Άιηκνο, Παλαγηψηεο Πηεξξάθνο, Δγθαηλίαζε ηα 

γξαθεία ησλ Παηδ.ηαζκ., ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 2.2.2008 Μπξνο 

γθξεκφο θαη πίζσ ξέκα … ησλ Ακπειαθίσλ, Αληηκέησπνο κε ην πξφβιεκα γεο 

ν Αιηκνο,  Ζ ζέζε ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο Γεκ.Παηδ.ηαζ. 

ηεο 30.5.2009 Μαγεηξέκαηα θαη θιεηζηέο πφξηεο, ηεο 4.8.2012 Οκφθσλα 

εγθξίζεθε ν Οξγ.Δζση.Τπ. ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ, ηεο 1.11.2008 Αιηκνο, 

Μεηάβαζε απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ, ηεο 14.7.2007 Αιηκνο, Καιιηηε-

ρληθή παηδηθή έθθξαζε, απφ ην Β‘ παηδηθφ ζηαζκφ, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

κάιινλ Ηαλνπάξηνο 2000, Ο Γήκνο Αιίκνπ θνληά ζηα παηδηά, ηνπ Ηνπιίνπ 2007, 

Β‘ Παηδ.η.Αιίκνπ, Γηαζθεδάδσ θαη καζαίλσ, θαη, Ση πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη κε ηα 

Νεπηαγσγεία ησλ Γεκ.Π.ηαζκψλ ;;, ηνπ Ηνπλίνπ 2009, Γεκνηηθά έξγα: Ηζηνξία 

κνπ ακαξηία κνπ, Γ‘ παηδηθφο ζηαζκφο Αιίκνπ. 

«Πξέκβαζε»: θ. 69 ΦεβξΑπξ.2003, 70 ΜαηΗνπλ.2003. 

 

  Γ Χ Ρ Δ Α   Η Χ Α Ν Ν Ζ    Μ Π Δ Ν Ο Γ Λ Ο Τ 

 ρφιηα: Ο Ησάλλεο Μπελφγινπ, γεσπφλνο (πέζαλε ηελ 16.5.1983), ην 

1976 δψξεζε ζην Γήκν, ππφ ηνλ ηξφπν/φξν ηεο αλέγεξζεο Οίθνπ Δπγεξίαο ή 

Παηδηθνχ ηαζκνχ έλα αγξνηεκάρην, ην νπνίν, κεηά ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο 

Ακπειάθηα ζην ζρέδην πφιεο ην 1978, έγηλε ην νηθφπεδν ζηε Λ. Καιακαθίνπ θαη 

Νηθ. Μαλδειαξά (βι. ηζηνξηθφ πην θάησ απφ ηα έγγξαθα). Πξνο ηηκή ηνπο νχηε ν 

ίδηνο φζν δνχζε, νχηε νη θιεξνλφκνη ηνπ, αλαθάιεζαλ ηε δσξεά αλ θαη δελ είρε 

εθπιεξσζεί ν «ηξφπνο» πνπ είρε ηεζεί απφ ην 1976 (ν νπνίνο ζπληειέζηεθε 

ηειηθά πξηλ απφ 3-4 ρξφληα απφ ζήκεξα/2018, κε ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ). Ο 

αείκλεζηνο ηακάηεο Παπαζαλαζίνπ (1936 - 2016, πξνζσπηθφηεηα κε απμεκέ-

λεο επαηζζεζίεο γηα ηα θνηλά) είρε εθιεγεί δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη Πξφεδξνο 

ηνπ Γ, επί δεκαξρίαο Π. Σδηβαλίδε. Απφ ηε ζεηεία ηνπ απηή, δηαηεξνχζε 

αμηφινγν αξρείν δεκνηηθψλ ππνζέζεσλ. Δπί πξνεδξίαο ηνπ είρε ιεθζεί ε κε αξ. 



182/27.11.1978 απφθαζε Γ, κε ζέκα «Παξαρψξεζε δεκνηηθνχ νηθνπέδνπ γηα 

ηελ αλέγεξζε θηηξίνπ Δζληθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αιίκνπ» ζην νηθφπεδν ηεο 

«Γσξεάο Μπελφγινπ». Αλέγεξζε ε νπνία δελ είρε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην 

Τπνπξγείν (Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ή) Τγείαο θαη Πξφλνηαο, αλ θη είραλ πεξάζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα. Μνπ παξέδσζε ηα έγγξαθα πνπ θαηείρε, θαη κεηά 

απφ πνιπήκεξεο έξεπλεο ζην Τπ. Π.Φαιήξνπ, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πξαγκα-

ηηθήο θαηάζηαζεο, καδί κε άιινπο ηελ 13.12.1999 ππνβάιακε αίηεζε ζην Γή-

καξρν Αι.Αι. γηα λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πξνο ην Τπνπξγείν, γηα αλέγεξζε ηνπ 

ηαζκνχ ή επηζηξνθή ηνπ νηθνπέδνπ ιφγσ κε εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ. Μεηά 

απφ 11 κήλεο ε αίηεζή καο γξάθηεθε σο ζέκα ζην Γ, θη ειήθζε απφθαζε ε 

νπνία επί ΣΔΔΡΑ(4) ρξφληα ΓΔΝ ελεξγνπνηήζεθε. Σειηθά, κε δηνίθεζε Κ. 

Μαληδνπξάλε, κεηά απφ επηζθέςεηο ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζεσξήζε-

θε απφ απηφ φηη ν (θξαηηθφο) Δζληθφο Παηδ.η., είρε κεηαβηβαζηεί ζην Γήκν θαη 

είρε γίλεη Γεκνηηθφο, θαη άξα ππφρξενο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο 

είρε θαηαζηεί πιένλ ν Γήκνο. Σν ινηπφ ηζηνξηθφ πξνθχπηεη απφ ηα έγγξαθα. 

 Α.- ΗΓΗΟΚΣΖΗΑΚΟ – ΓΧΡΔΑ Η.Μπελφγινπ- ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ζε Τπνπξ.  

 α) πκβφιαην αγνξαπσιεζίαο αθηλήηνπ κε αξ. 11401/16.12.1939 απφ 

ηελ Αγγειηθή ζπγ. Αιεμάλδξνπ Κνληνζηαχινπ πξνο ηνλ Ησάλλε Γεσξγίνπ 

Μπελφγινπ θαη ηεο Υξπζήο. Πσιείηαη «έλαο αγξφο εθηάζεσο ζηξεκκάησλ 

εμήθνληα ηξηψλ θαη 976 η.κ. (63,976) . . . εηο «Μάλδξα Σδίλε» ηνπ Καιακαθίνπ 

ηνπ Παιαηνχ Φαιήξνπ. . ..», β) πκβφιαην αγνξαπσιεζίαο κε αξ.10025/18.12. 

1941, κε ίδηνπο ζπκβαιιφκελνπο, θαη πσινχκελν «έλαλ αγξφ εθηάζεσο 20 ζηξ. 

… εηο ζέζηλ «Μάλδξα Σδίλε» … ζπλνξεπφκελνλ αλαηνιηθψο κε θηήκα θιεξνλφ-

κσλ παίδσλ Σδίλε, δπηηθψο κε αγξφλ Ησάλλνπ Γθηψλε … αξθηηθψο κε κνλνπάηη 

θαη πέξαλ ηνχηνπ κε αγξφλ Αλαζηαζίνπ Κάθαξε, θαη δπηηθψο κε ξεχκα . .» (απφ 

ην αθίλεην απηφ πξνέθπςε ην νηθφπεδν), γ) ιαλζάλεη ην δσξεηήξην ζπκβφιαην 

12645/27.2.1976 (βξίζθεηαη κεηαγξακκέλν ζην Τπνζ. Παι. Φαιήξνπ ηφκνο 125 

αξ.2) απφ ηνλ Ησ. Μπελφγινπ πξνο ην Γήκν, δ) ζπκβφιαην δσξεάο ελ δσή 

αθηλήηνπ, κε αξ. 6589/9.10.1979 κε ζπκβαιιφκελνπο ηνλ Παχιν Σδηβαλίδε ηνπ 

Κσλζηαηίλνπ θαη ηεο Υξπζήο, κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, 



θαη ηελ Διέλε Μακαιάθε, κε ηελ ηδηφηεηα ηεο αληηπξνέδξνπ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπη-

ηξνπήο ηνπ «Δζληθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ Αιίκνπ». Απφ ην Γήκν δσξίδεηαη έλα 

πξψελ αγξνηεκάρην 1.088,70 η.κ., θαη ην 1979 νηθφπεδν 866,80 η.κ. Λφγσ ηνπ 

φξνπ («ηξφπνπ»)  ηνπ αξρηθνχ δσξεηή γηα αλέγεξζε ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ 

εληφο δχν εηψλ, θη ν Γήκνο δσξίδεη απηφ ππφ ηνλ ίδηνλ φξν. ην ζπκβφιαην απηφ 

πξνζαξηψληαη: δ1) ΦΔΚ 165 η. ΝΠΓΓ/4.9.1979,ζηε ζ.1296 δεκνζηεχεηαη ηα 

νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ ηεο Γηνηθ. Δπ. (πξφεδξνο Παχινο Σδηβαλίδεο), δ2) 

αληίγξαθν ηεο 182/27.11.1978 απφθαζεο Γ, γηα ηελ παξαρψξεζε θιπ, δ3) 

αληίγξαθν ηνπ απφ 16.3.1979 πξαθηηθνχ ηεο Γηνηθ.Δπ. ηνπ Δζληθνχ Παηδ.η. 

(ΔΠ) Αιίκνπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο δσξεάο, δ4) αληίγξαθν ηνπ απφ 18.9.1979 

πξαθηηθνχ ηεο Γ. Δπηηξ. γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ παξαρψξεζεο, δ5) 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ απφ Ματνπ 1978 ηνπ Ζξαθιή Αλαζηα-

ζίνπ (πξντζηακέλνπ Σερλ. Τπ. Γ. Αιίκνπ), ε) απφδεημε ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ 

γηα ηα αληίγξαθα, ζη) δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκίαο κε αξ. 10988/12.11.1984 

ηεο Καιιηφπεο ρήξαο Ησάλλνπ Γηνλπζίνπ ην γέλνο Γεσξγίνπ θαη Υξπζήο 

Βετλφγινπ ή θαηά ηελ δήισζίλ ηεο Μπελφγινπ, φπνπ πεξηγξάθνληαη δηάθνξα 

αθίλεηα, δ) δήισζε απνδνρήο θιεξνλνκίαο κε αξ.10940/27.11.84 ηνπ Γεσξγίνπ 

Νηθ. Μπελφγινπ,φπνπ πεξηγξάθνληαη δηάθνξα αθίλεηα, φρη φκσο ην δσξεζέλ. 

 Β.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ  -  Β.1.-  ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ : 

 α) ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, θχιιν 1.3.1980 (θσηνηππία) κε επηζηνιή ηεο 14.2. 

1980 ηνπ ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, κε ηίηιν «Σηκή ζηνλ θ. Η. Μπελφγινπ» ζηελ 

νπνία εθηίζεηαη ην ηζηνξηθφ θαη δεηείηαη ε απφδνζε ηηκήο ζηνλ «… πνιχ πξνρσ-

ξεκέλεο ειηθίαο θαη ζρεδφλ ηπθιφ ζπλδεκφηε καο Γηάλλε Μπελφγινπ. Γηαηί 

αιινίκνλν ζε φζνπο δελ έρνπλ κλήκε ή δελ μέξνπλ λα ηηκνχλ», κε ρεηξφγξαθε 

ζεκείσζε/παξφηξπλζε: «Τπφςε θ. Θσκφπνπινπ. Γηάβαζέ ηελ (πξηλ 19 ρξφ-

ληα) θαη πξφζεμε ηα γξαθφκελα γηα ην νηθφπεδν, ηε παξαρψξεζή ηνπ θαη ηνλ 

Παηδηθφ ηαζκφ. ΄Δγηλαλ ;; ηακάηεο», β) απφθαζε Γ κε αξ.71/21.4.1983 κε 

ζέκα «Υαξαθηεξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ΟΣ 346 ζαλ ρψξνπ Δζληθνχ Παηδ. ηαζκ. 

(δσξεά Ησ. Μπελφγινπ) θαη έγθξηζε ξπκνηνκηθήο γξακκήο ζην παξαπάλσ Ο.Σ. 

ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή πξφηαζε ηνπ Γήκνπ», γ) ρεηξφγξαθεο ζειίδεο απφ ηνλ 



πνιπήκεξν έιεγρν ηίηισλ πνπ έθαλα, ζε δηάθνξεο κεξίδεο, ζην Τπνζεθνθπια-

θείν Παιαηνχ Φαιήξνπ, δ) αίηεζε ηεο 10.12.1999 ησλ Νέιιεο Γηαλλνπνχινπ, 

ηακάηε Ησ. Παπαζαλαζίνπ, Υξήζηνπ ηεθαλάθε, Αξ.Θσκ., κε ηελ ηδηφηεηα ησλ 

κειψλ ηεο πληνλ. Δπηηξνπήο ηεο ΤΝΔΡΓΑΗΑ, πξνο ην Γήκαξρν θ. Αι.Αι. 

θαη πξφεδξν Θ. Οξθ.,κε αξ.πξ. 22001/13.12.1999 ζηελ νπνία αθνχ εθζέζνπκε 

ην ηζηνξηθφ, δεηάκε ηε ζπδήηεζε ζην Γ, γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ΑΝΑΚΛΖΖ 

ηεο ΓΧΡΔΑ θιπ, ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηελ απφθαζε κε αξ. 

251/31.7.2000 (αλαβιήζεθε) θαη 281/00 ηνπ Γ (κεηά απφ 11 κήλεο !!), ε) απφ-

θαζε Γ κε αξ. 281/11.9.2000 κε ζέκα «πδήηεζε επί ηεο κε αξ.πξ. 22001/13. 

12.1999 αίηεζεο ηεο δεκνηηθήο θίλεζεο «πλεξγαζία Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν» 

πνπ αθνξά ηε δσξεά Ησάλλε Μπελφγινπ γηα ηελ αλέγεξζε Παηδηθνχ ηαζκνχ 

ζηνλ Αιηκν», κε ηελ νπνία «Απνθαζίδεη νκφθσλα: 1.- Αλαθαιεί ηε … δσξεά..». 

 ρφιηα: ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, κε ηηο νπνίεο είρα θαη επαλάιεςε 

ζπδεηήζεη (πξηλ θαη κεηά ηελ αίηεζε), ΓΔΝ ππήξρε ε ζπλείδεζε φηη, ζην λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ Δζληθνχ Παηδηθνχ ηαζκνχ, είρε ηξνπνπνηεζεί ε επσλπκία ηνπ θη 

ήηαλ ην ΗΓΗΟ λνκηθφ πξφζσπν κε ην «Γεκνηηθφ Παηδηθφ ηαζκφ». Οχηε βέβαηα 

ζηελ ηφηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Γη απηφ ειήθζε ε απφθαζε (βι. θαη πην θάησ). 

 Β.2.- ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  -  ΝΟΜΑΡΥΗΑ : 

 α) ΦΔΚ 178 Α/17.8.1973, φπνπ δεκνζηεχεηαη ην 165/28.7.1973 Π.Γ. 

«Πεξί ηδξχζεσο Δζληθψλ Παηδ.η. θη Δζληθψλ Αγξνηηθψλ Παηδ. η.», κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ (κε αξ.14) θαη γηα ηνλ Άιηκν, β) ΦΔΚ 511 Γ/2.10.1984 φπνπ δεκνζηεχ-

ηαη απφθαζε Ννκάξρε κε αξ. 360808/574/11.4.1984 κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε 

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Αιίκνπ ζην Ο.Σ. 346 κε ραξαθηεξηζκφ ηκήκαηφο ηνπ ζε 

ρψξν αλέγεξζεο παδηθνχ ζηαζκνχ»,γ) έγγξαθν ηνπ Τπ.Κνηλσλ.Τπεξεζηψλ κε 

αξ.πξ. Γ2/8821εγθ.490/10.12.1975, πξνο πνιινχο, κε ζέκα «Πεξί ηνπ εκβαδνχ 

ησλ νηθνπέδσλ ησλ ΔΠ θαη ΔΑΠ», δ) Αλαθνξά ηεο 2.9.1978 ηνπ πνι.κεραλ. 

Γεκήηξε Παπαδφπνπινπ, ππαιιήινπ Ννκαξρίαο, πξνο ηε Γ/λζε Κνηλσληθήο 

Πξφλνηαο ηεο Ννκαξρίαο,  κε αξ.πξ. ΚΤ-156343/2.9. 1978,  γηα ηελ θαηαιιειφ-

ηεηα ηνπ νηθνπέδνπ, ε) έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο-Πξφλνηαο κε αξ.πξ. 



ΓΣΝ/Β/3549-1406/18.1.1983, πξνο ηνλ ΔΠ Αιίκνπ, κε αξ.πξ.276/23.1.1983 

κε ζέκα «Καηαιιειφηεηα νηθνπέδνπ γηα αλέγεξζε ΔΠ ζην Καιακάθη», ζη) έγ-

γξαθν ηνπ ΔΠ Α‘ Αιίκνπ  κε αξ.πξ. 275/23.1.1984, πξνο ηε Γ/λζε Σ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ, κε ζέκα «Σξφπνο επηινγήο κειεηεηή γηα εθπφλεζε κειέηεο αλέ-

γεξζεο θηηξίνπ ΔΠ ζηνλ Άιηκν», δ) έγγξαθν ηνπ ίδηνπ ΔΠ κε αξ.πξ. 144/21. 

11.1984 πξνο ηελ εθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ κε ζπλεκκέλε «Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπφλεζε κειέηεο ηνπ Α‘ Κξαηηθνχ Παηδ. η.Αιίκνπ» (θαη 

άιιν ρεηξφγξαθν αληίηππν απηήο), ε) εθεκ. ΣΑ ΝΔΑ ηεο 25.11.1984 κε δεκν-

ζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο θιπ, ζ) έγγξαθν Τπ. Δζλ.Οηθνλ. Γλσκνδνηηθή Δπηηξν-

πή Μειεηψλ κε αξ.πξ. ΓΔ 2774/Δ/5.4.1985, πξνο ηελ Σερληθή Τπ. ηνπ Α‘ Κξαη. 

Παηδ. η. κε ζέκα «Αλάζεζε κειέηεο ηνπ Α‘ Κξ.Παηδ.η.», η) έγγξαθν Ννκαξρίαο 

Πεηξαηά, κε αξ.πξ. 22/4.4.1984, κε ζέκα «Σξνπνπ. ηνπ εγθεθξ. ξπκνη. ζρεδίνπ 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζην ΟΣ 346» κε ην νπνίν εγθξίλεηαη γηα ηκήκα, ν ραξαθηεξη-

ζκφο ζε ρψξν αλέγεξζεο παηδηθνχ ζηαζκνχ, ηα) έγγξαθν ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 10486/26.10.1989 πξνο ηε Γ/λζε Πνιενδνκίαο, κε αξ.πξ.439337/2046/ 

30.10.1989, κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ΡΓ νηθ.ηεηξ.346» κε αίηεκα λα θαζνξη-

ζηνχλ ξπκνηνκηθέο γξακκέο ζηε δηαζηαχξσζε Καιακαθίνπ θαη Λεπθσζίαο, δηφηη 

ππάξρνπλ αληίζεηεο απφςεηο ησλ Τπεξεζηψλ, ηβ) έγγξαθν Ννκαξρίαο Γ/λζε 

Πνιενδ. κε αξ.πξ. 439337/2046/13.11.1989 πξνο ην Πνι. Γξαθείν Αξγπξνχ-

πνιεο, λα επηιεθζνχλ ηνπ νξηζκνχ Ρ.Γ., ηγ) έγγξαθν Πνι.Γξ. Αξγ/ιεο κε αξ. 

πξ.785158/1165/11.12.1989 πξνο ηε Γ/λζε Πνι/κίαο κε ζέκα «Καζνξηζκφο 

Ρ.Γ. ζην ΟΣ 346 Γήκνπ Αιίκνπ», φηη δελ είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο δηφηη 

παξακέλνπ αλνηθηέο νη Ρ.Γ. ζηα απέλαληη ΟΣ, ηδ) έγγξαθν Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε αξ. 

πξ. 77445/2855/30.7.1992 πξνο ην Πνι.Γξ. Αξγ/ιεο (κε Γήκνπ αξ.πξ.9131/ 

21.9.1992) κε ζέκα «Ρ.Γ. θαη Ο.Γ. ζην ΟΣ 346 Γήκνπ Αιίκνπ», κε εληνιή λα 

θαζνξίζνπλ ΡΓ + ΟΓ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, ηε) εηζήγεζε ηεο 26.10. 1993 

ηεο Σ.Τ. πξνο ην Γ, γηα ηηο κε αξ.265/1.11.1993 (αλαβι), 294/22.11.1993 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Δηζήγεζε γηα ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο 71/83 απφθαζεο 

ηνπ Γ», ηζη) Τπεξ. εκείσκα ηεο 23.2.1994 πξνο ην δήκαξρν, κε ζέκα «Α‘ 

Κξαη.Παηδ.η.» φηη είρε πξνγξακκαηηζηεί πνζφ γηα ηελ αλέγεξζε, αιια ηειηθά 

δελ εγθξίζεθε θακία πίζησζε γηα έξγα πνπ δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 



ΔΟΚ, θαη φηη αθφκα δελ έρεη ζπληαρζεί ηνπ πξφγξακκα Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ, ηδ) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ. πξ. 11241/11.5.2004 πξνο ηνλ Τπνπξγφ Νηθήηα 

Καθιακάλε, γηα δηάθνξα ζέκαηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δζλ.Οξγαλ.Πξφλνηαο πνπ 

έκεηλαλ ζην Γήκν, ηε) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 11242/11.5.2004 πξνο ηνλ 

Τπ. Ν.Καθιακάλε, κε ην ηζηνξηθφ ηνπ Παηδ.η.  θαη ηεο δσξεάο (κεηά απφ απηφ 

ην έγγξαθν, νη Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ ππνρξεψζεθαλ θαη εξεχλεζαλ θαη 

ζεψξεζαλ φηη έρεη ζπζηαζεί ν ηαζκφο), ηζ) ζρέδηα πνπ ζπλέηαμα (ζε ζπλελλφ-

εζε κε ην Γήκν) γηα λα ζπληαρζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο, ην πην πάλσ έγγξαθν. 

«Παξέκβαζε»: θ. 56 ΜαξηΑπξ.2000. 

 

 

  Τ Γ Δ Η Α   -  Γ Ζ Μ Ο ΣΗ Κ Α   Η Α ΣΡ Δ Η Α 

 A.-α)»Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο,Σν πξφγξακκα Τγηείο Πφιεηο, Έλα 

πξφγξακκα γίλεηαη θίλεκα, Δθζεζε πξνφδνπ 1987-1990», έθδνζε Ηλζηηηνχηνπ 

Μειέηεο θαη Οξγάλσζεο πζηεκάησλ Τγείαο ΗΜΟΤ Αζήλα 1991, επηζηεκνληθή 

επηκέιεηα ζχληαμεο Αγηο Σζνχξνο, επηθεθαιήο πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθνχ Πε-

ξηεθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Π.Ο.Τ. Κνπεγράγε, επηκέιεηα ζχληαμεο ειιεληθήο έθδν-

ζεο Λπθνχξγνο Ληαξφπνπινο, επηθ. θαζ. Παλεπ.Αζελψλ, ζειίδεο 80, β) Π.Ο.Τ. 

ρέδην Γηαθήξπμεο γηα ηε δεκηνπξγία Δζληθνχ Γηθηχνπ «Τγηείο Πφιεηο» ηεο 

14.7.1991, γ) Π.Ο.Τ., Πξφγξακκα: «Τγηείο Πφιεηο», ρέδην Οξγαλσηηθήο Λεη-

ηνπξγίαο Δζληθνχ Γηθηχνπ, ρ.ρ. κε «ραξαθηεξηζκφ» απφ ΒΞΓ «απφ 1 αληίγξαθν 

ζε θάζε δεκνηηθφ ζχκβνπιν», δ) Υξήζηνπ ηεθαλάθε, Π.Ο.Τ., «Τγηείο Πφιεηο». 

 Β.-α) έγγξαθν ηνπ Σακείνπ πληάμεσο θαη αζθαιίζεσο πγεηνλνκηθψλ, κε 

αξ.πξ. 36302/5534/18.6.1998 πξνο φινπο ηνπο Γήκνπο, θαη ην Γήκν καο κε αξ. 

πξ.13564/14.9.1998, κε ζέκα «Εεηνχληαη ζηνηρεία», γηα ην εάλ ν Γήκνο δηαηεξεί 

δεκνηηθά ηαηξεία, ηα νλφκαηα ησλ ηαηξψλ (γηα λα εηζπξάμεη ηηο εηζθνξέο) θιπ, β) 

έγγξαθν ηεο 24.2.1999 ηνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι. κε 

αξ. πξ. 2845/25.2.99, σο απάληεζε φηη απφ ηη; «Σερληθέο πεξηγξαθέο 12 έξγσλ, 



ηα νπνία ζα εθηειεζηνχλ κε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ», κφλν επηά 

(7) εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα, γ) ΦΔΚ, ζει.6888 κε άξζξν 6 «ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ», δ) ΦΔΚ ζει.1978, κε ζεκείσζε λ.1735/87, κε ίδην ζέκα, ε) «Δηζήγεζε 

γηα Γεκνηηθά Ηαηξεία» ζει.6, ηνπ δεκάξρνπ Αξγ.Αξγ.(ρσξίο εκ/λία, αλαθέξεηαη 

φηη «Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 1997»), ζη) δίπηπρν ηνπ Γήκνπ 

κε ηίηιν «Γεκνηηθά Ηαηξεία Αιίκνπ – πκβνπιεπηηθφο ζηαζκφο πξσηνβάζκηαο 

θξνληίδαο πξφιεςεο, ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε- Γήκνο Αιίκνπ», δ) ΣΟ ΒΖΜΑ 

ηνπ αξσληθνχ, ρ.ρ., Πξφγξακκα πξναγσγήο πγείαο ζηα ζρνιεία.  

 

Πξφγξακκα:  Β Ο Ζ Θ Δ Η Α  ζην   Π Η ΣΗ 

 ρφιηα: Πνιχ ζεκαληηθφ πξφγξακκα, απφ άπνςε θνηλσληθήο πξφλνηαο.  

 α) έγγξαθν ηεο ΚΔΓΚΔ κε αξ.πξ. 3567/17.12.1997 πξνο ηνπο Γήκνπο 

πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα (Γήκνο αξ.πξ.19613/22.12.1992) κε 

ελεκέξσζε θαη ζπλεκκέλα ηελ ΚΤΑ, ηελ εγθχθιην Τπ.Δζσηεξ., θαη Πξνγξακκα-

ηηθή ζχκβαζε πξνο ππνγξαθή, β) εηζήγεζε ηεο Γ/ληξηαο Γ.Ο.Τ., ρσξίο εκ/λία, 

πξνο ην Γ, κε ηελ νπνία ζέηεη ζε γλψζε ηνπ πην πάλσ έγγξαθν, ηνπο φξνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη φηη ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη 10 εθ. δξαρκέο, γ) 

εηζήγεζε Πξνέδξνπ ζην Γ, γηα απφθαζή ηνπ …../26.2.1999κε ζέκα «Λήςε 

απφθαζεο γηα ηελ εθ λένπ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα Βνήζεηα ζην ζπίηη», κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπ. Κνηλσλ.Σακείνπ, δ) απφθαζε Γ κε αξ. 372 α/23. 

9.2002 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο έξγνπ 

(πξάμεο) γηα ηελ έληαμε ζηε δξάζε «Γεκηνπξγία κνλάδαο «Βνήζεηα ζην ζπίηη» 

θαηφπηλ ηεο ππ αξ. 2750/26.7.2002 πξφζθιεζεο ηνπ Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

πνπ αθνξά ην Δ.Π. Αηηηθήο 2000- 2006 κέηξν 3.3 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% 

απφ ην ΔΚΣ θαη θαηά 25% απφ Δζληθνχο πφξνπο» (νκφθσλε, κέζσ ηεο 

δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΑΝΔΓΑ), ε) εθεκ. ΣΟ ΒΖΜΑ 30.11.1997 Βξεθνλεπηαθνί 

ζηαζκνί σο ηηο 9 ηνπ βξάδπ θαη θξνληίδα θαη νίθνλ ζε ειηθησκέλνπο, Ζ «Βνή-

ζεηα ζην ζπίηη» ζε 112 δήκνπο ηεο Υψξαο (πεξηιακβάλεηαη θαη ν Αιηκνο), ζη)  

ΔΞΔΛΗΞΔΗ, Ηνπλ-Ηνπι.2007 Αιηκνο, Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα έλα ρξφλν αθφκα. 



  Π Ο Λ Τ Σ Δ Κ Ν Χ Ν   Δ Ν Η  Υ Τ  Ζ 

 Α.-α) έγγξαθν ‗Δλσζεο Πνιπηέθλσλ Αζελψλ, κε αξ.πξ. 165/14.9.1994 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 11649/15.9.1994 κε αίηεκα ηελ πιήξε απαιιαγή 

απηψλ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε, β) εηζήγεζε Ο.Τ. ηεο 6.2.1998 πξνο ην Γ γηα 

απφθαζή ηνπ (δελ έρσ ηνλ αξηζκφ) γηα κείσζε θαηά 50% ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ, 

κε πξνυπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά, γ) αλαθνίλσζε ηνπ δεκάξρνπ Αξγ.Αξγ., 

ρσξίο εκ/λία ηεο ζέζεο ηνπ δήκνπ γηα κείσζε 50% θαη πξφζθιεζε πξνο ελδηα-

θεξνκέλνπο γηα έληαμε, δ) έληππν ηνπ Γήκνπ κε «Καηάζηαζε πνιπηέθλσλ 

νηθνγελεηψλ», 3 ζει, κε ζηνηρεία δεκνηνινγίνπ, νλνκαηεπψλπκα, δηεχζπλζε, 

αξηζκφ ηέθλσλ θ.α.   

Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΠΡΧΣΖ Ννέκβξηνο 1997 Πνιχηεθλε νηθνγέλεηα θαη 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ ρσξίο κήλα, Γήκνο Αιίκνπ, Βνήζεηα 

ζηνπο πνιχηεθλνπο, ΓΝΧΜΖ Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1998, Μείσζε θαηά 50% ζηα 

Γ.Σ. ησλ πνιπηέθλσλ ζηε Γιπθάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Κεθάιαην έβδνκν 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ - Π Ο Λ Η Σ Η  Σ Η Κ Α   Θ Δ Μ Α Σ Α  

ΓΗΔΘΝΖ    Τ Μ Π Ο  Η Α  γηα ην   Θ Ο Τ Κ Τ Γ Η Γ Ζ   

ΠΡΧΣΟ (Α‘)  4 έσο 7  επηεκβξίνπ 1985  

ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ ΔΑΚΝ Άγηνο Κνζκάο  

ζηα πιαίζηα ηεο «ΑΘΖΝΑ, Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο 1985» 

(νξγαλψζεθε απφ ην Γήκν Αιίκνπ, κε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη Δπηζηεκψλ, ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηνπ 

ΠΑΝΣΔΗΟΤ Παλεπηζηεκίνπ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ). 

***α)Πνιχπηπρν ηνπ Τπ.Πνι. + Δπηζη. ζηελ αγγιηθή, κε ηίηιν «Athens Cultural 

Capital of Europe 1985 – 21 June – 21 December‖, β) ΣΡΟΗΑ Αλαζθαθέο θαη 

επξήκαηα ηνπ Δξξίθνπ ιήκαλ (νξγαλψζεθε θαη έθζεζε), Αζήλα 1985. 

  Π Ρ Ο Π Α Ρ Α  Κ Δ Τ Α  ΣΗ Κ Δ   Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Η Δ  

α) Πξαθηηθά νκηιίαο Αξηζηφμελνπ θηαδά ηελ 7.5.1984 ζηε (ηφηε) αίζνπζα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ Θνπθπδηδείνπ Γπκλαζίνπ (ηψξα αίζνπζα Κάξνινο 

Κνπλ), κε ζέκα «Δξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Θνπθπδίδε», β) Απφθαζε 

ΤΠΠΔ/ΓΗΠΚ/Γ/36696/10.7.1984 γηα ηελ έγθξηζε δαπάλεο δξαρκψλ 2.000.000 

θαη ζπγθξφηεζε Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην πκπφζην, απνηεινχκελεο 

απφ: 1) Αξηζηφμελν θηαδά, θαζεγεηή ΔΚΠΑ, σο Πξφεδξν, 2) Βαζίιε Ξέλν-

Γαβξηέιε, δήκαξρν, θαη, Υξήζην Γηαλλαξά, θαζεγεηή Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

σο αληηπξνέδξνπο, 3) Δκκαλνπήι Μηθξνγηαλλάθε, θαζεγεηή ΔΚΠΑ, γεληθφ 

γξακκαηέα, 4) Αξηζηείδε Θσκφπνπιν, σο ηακία, θαη, Κψζηα Καινθαηξηλφ, 

ηζηνξηθφ/ ζπγγξαθέα, σο κέινο, γ) Πιαζηηθφο θάθεινο γηα θάζε ζχλεδξν κε ηηο 

ζρεηηθέο αλαθνξέο. Υνξεγία ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο (= γη απηφ θαη ε 

δηαθήκηζή ηεο), δ) Αθίζα γηα ην πκπφζην (αξρηθή) κε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

ζην ΑΚΡΧΣΖΡΗ (θέληξν ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αγίνπ Κνζκά, κεηαγελέζηεξα θαη 

απφ ρξφληα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηαζνθσζηφπνπινπ). Ακέζσο κεηά, επηιέρηεθε 

ε αίζνπζα ηνπ ΔΑΚΝ Άγηνο Κνζκάο, ε) Γχν αθίζεο γηα ην πκπφζην, κε 



δηνξζψζεηο φζνλ αθνξά ην ρψξν ηέιεζεο ήηνη κε αλαγξαθή ηεο αίζνπζαο ηνπ 

ΔΑΚΝ Άγίνπ Κνζκά, ζη) Φάθεινη θαη πξνζθιήζεηο γηα ηελ ελαξθηήξηα 

ζπλεδξίαζε, σο θαη δειηάξην ζηνηρείσλ γηα απηνχο πνπ ήζειαλ λα παξνπζηά-

ζνπλ αλαθνίλσζε, δ) Δπηζηνιφραξηα κε ινγφηππνπο ηνπ πκπνζίνπ θαη ηεο 

Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο, ε) Έληππν Τπ.Πνιηηηζκνχ θη Δπηζηεκψλ κε νδεγίεο 

γηα πξνβνιή εθδειψζεσλ, ζ) Τπ.Πνι+Δπηζη. Γειηίν πλεδξίνπ (ρ.εκ., κε ρψξν 

ηέιεζεο ΑΚΡΧΣΖΡΗ), η) Υεηξφγξαθε (απφ Δκκ. Μηθξνγηαλλάθε) ζειίδα κε 

πξψηε θαηαγξαθή ησλ ζεκάησλ ηνπ πκπνζίνπ θαη ππνκλήζεηο επίζπεπζε 

ζπγθξφηεζεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπλεδξίαζε απηήο ηελ Σεηάξηε 

20.2.1985, ηα) Φσηνηππηθφ αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ– Αζηηθή κε θεξδ.  

εηαηξία» πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηα Βηβιία Δηαηξηψλ Πξσηνδ.Αζ. κε αξ. 6192/2.4. 

1985 (βιέπεηε θαη πην θάησ, κεηά ηα πκπφζηα, ζε άιιν θεθάιαην), ηβ) Αλνηθηή 

επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ Β.Ξ.Γ., ηεο 1.9.1985,  πξνο ηνπο δεκφηεο γηα ηε ζπνπ-

δαηφηεηα ηνπ πκπνζίνπ, ηγ) Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γεκ. πκβνπιίνπ ηεο 4.9.85 

κε ζέκα «Αλαθήξπμε ηεο πφιεο ηνπ Αιίκνπ ζε Πφιε ηεο Ηζηνξίαο», ηδ) 

Πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηε δεμίσζε γλσξηκίαο, ηε) Γχν θάθεινη κε 

πξνζθιήζεηο πξνο Αξηζηείδε Θσκφπνπιν. 

   Γηα ην ΤΜΠΟΗΟ θαζ εαπηφ 

α) Γίθπιιν κε ηα ζέκαηα εηζεγήζεσλ ηνπ πκπνζίνπ, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, θαη πξφζθιεζε γηα απνζηνιή εηζεγήζεσλ έσο ην 

Μάην 1985, ζε ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζεο, β) Καηάινγνο (δαθηπινγξαθεκέ-

λνο) ησλ πλέδξσλ ηνπ πκπνζίνπ, γ)Σξία ηεχρε ησλ 32 ζειίδσλ κε πεξηιήςεηο 

ησλ εηζεγήζεσλ, δ) Σέζζεξα ηεχρε, 20 ζει. κε ην Πξφγξακκα ζπλεδξηάζεσλ, ε) 

Αλαθνίλσζε ηνπ Γήκνπ (ρσξίο εκεξνκελία)  γηα δείπλν ηελ 5.9.1985, επίζθεςε 

ζην Μνπζείν Σξαρψλσλ ηελ 6.9.85, θη εθδξνκή ζηελ Δπίδαπξν Αξραία Κφξηλζν 

ηελ 7.9.1985, ζη) Κάξηα ζχλεδξνπ «Aristides Thomopoulos», ζη.Α) νκηιία 

«Κήξπμε ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Α‘ Γηεζλνχο Δπ. πκπ. γηα ην Θνπθπ-

δίδε απφ ηελ Α.Δ. ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θχξην Υξήζην αξηδεηάθε»,  



ΔΗΖΓΖΔΗ: δ) Ηδηφγξαθε Δηζήγεζε 23 ζειίδσλ ηνπ Δκκ. Μηθξνγηαλλάθε κε 

ηίηιν «ΣΑ ΓΔΟΝΣΑ» (Θνπθ.Η 22, 1), ε) Ηδηφγξαθε εηζήγεζε 17 ζειίδσλ ηνπ 

Γεξάζηκνπ Υξπζάθε κε ηίηιν «Λνπθηαλφο θαη Θνπθπδίδεο», ζ) Ηδηφγξαθε 

εηζήγεζε 12 ζει. ηεο Α. Παπακηραήι-Κνπηξνχκπα, κε ηίηιν «Ο «θφβνο» ζην 

Θνπθπδίδε», η) Ηδηφγξαθε εηζήγεζε 14 ζει. ηνπ Κψζηα Δ. Υαηδεζηεθάλνπ, κε 

ηίηιν «Πνιηηηθφο αλήξ ζην Γεκφθξηην θαη ζην Θνπθπδίδε», ηα) Γαθηπινγξα-

θεκέλε (κε ρεηξφγξαθεο πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο) εηζήγεζε, 7 ζειίδσλ, 

αγλψζηνπ ζε κέλα εηζεγεηή, κε ηίηιν «Ο Θνπθπδίδεο θαη δχν έιιελεο θηιφινγνη 

θαηά ηνλ αηψλα ηνπ ειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ (Κνξαήο-Γνχθαο)», ηβ) Γαθηπινγξα-

θεκέλν κλεκφλην απνζπαζκάησλ /επηθεθαιίδσλ θεθαιαίσλ ηνπ Θνπθπδίδε, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ πξνθνξηθά, κηαο ζειίδαο, ηνπ Κψζηα Ενπξάξη, ηγ) Υεηξφ-

γξαθε απνθψλεζε ηνπ πκπνζίνπ, 2 ζειίδσλ, ηνπ Δκκ. Μηθξνγηαλλάθε κε 

πξφζθιεζε ηνπ Sir Ronald Syme γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ηδ) 

Πέληε θσηνγξαθίεο κε πξφζσπα ηνπ Πξνεδξείνπ ήηνη (απφ αξηζηεξά) Κψζηαο 

Καινθαηξηλφο, Αξηζη. Θσκφπνπινο, Βαζίιεο Ξέλνο -Γαβξηέιεο, Αξηζηφμελνο 

θηαδάο, Υξήζηνο Γηαλλαξάο θαη Δκκαλνπήι Μηθξνγηαλλάθεο, ηε) Γχν 

θσηνγξαθίεο Β.Ξέλνο-Γαβξηέιεο, δήκαξρνο, Μειίλα Μεξθνχξε, Κα αξηδεηάθε, 

Υξ. αξηδεηάθεο, Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο, Αξηζηφμελνο θηαδάο, Δκκ. Μηθξν-

γηαλλάθεο, Αξ. Θσκφπνπινο, ηζη) Γχν θσηνγξαθίεο Υξήζηνο Γηαλλαξάο, Β.Ξ-

Γ., Αξηζηφμελνο θηαδάο, Αξ.Θ., ηδ) Γχν θσηνγξαθίεο Αληψλεο Φνπζηέξεο, 

Σίηζα ζπδ. Βαζ. Ξέλνπ, Δπζαιία Θσκνπνχινπ, Αξ. Θσκ., ηε) Γχν θσηνγξαθίεο 

Δπζαιία Θσκνπνχινπ, Γηνχια Αλσκεξίηε, ζχδπγνο Λεσλίδα, θαη θπξία Δπηζη. 

Γηδαθη. Πξνζσπ. Παλεπηζηεκίνπ (αγλνψ ην φλνκα), ηζ) Γχν θσηνγξαθίεο απφ 

ηελ επίζθεςε ζην Μνπζείν Σξαρψλσλ, δει. ζηνπ Γεξνπιάλνπ. Απφ αξηζηεξά: 

θαζήκελνη κπξνζηά Αξ.Θ., Υξπζνχια αξάληε (καδί κε ηε Μ. Παπαδεκεηξίνπ), 

είρε νξηζηεί κε απφθαζε δεκάξρνπ, επί ηεο ππνδνρήο). ΟΡΘΗΟΗ: Ησαλλίδεο . . . 

. . . γπκλαζηάξρεο, άγλσζηνο, Γ. Γεσξγαθφπνπινο, δηεπζπληήο ηνπ Γήκνπ, 

Β.Ξ.Γ., άγγινο θαζεγεηήο, άιινο ζχλεδξνο, Ησάλλεο Γεξνπιάλνο, θαζεγεηήο 

απφ ην Ηζξαήι Νηαβίλη Γθνιάλ, αγγιίδα θαζεγήηξηα, άιινο ζχλεδξνο, θαζεγε-

ηήο Λνχζλαη, Δκκ. Μηθξνγηαλλάθεο, Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, αξγφηεξα δηεπζχ-



ληξηα ηνπ Γήκνπ, άγλσζηε, Μαξία Παπαδεκεηξίνπ (επί ηεο ππνδνρήο). Καη ην 

αληίζηνηρν θίικ ηεο κεραλήο. 

  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ζηνλ θαη απφ ηνλ Σχπν - εθεκεξίδεο 

Ζ ΑΤΓΖ 3.9.1985, ζει.8-9 Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε, ηεο 6.9.1985 

ζει. 2 «Άξρηζε ην ζπκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε», ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 6.9.1985 

ζι.8 Έμνρα!, ζ.10 Μνπζείν ζηνλ Αιηκν (κε θσηνγξαθία αξηδεηάθε-Μειίλαο κε 

θφλην ηελ ηακπέια ηνπ ζπκπνζίνπ), ΣΑ ΝΔΑ ηεο 6.9.1985 ζει. 33 Πφιε ηεο 

Ηζηνξίαο ζα νλνκαζηεί ν Αιηκνο, κε θσηνγξαθία αξηδεηάθε-Μειίλαο-Β.Ξ.Γ. θι, 

ΔΘΝΟ ηεο 6.9.1985 ζι. 8 Πξνεδξηθά θη επηζηεκνληθά, κε θσην ηνπ Υξ.αξηδ.,  

ΣΟ ΒΖΜΑ 1.9.1985 ζει.19 άξζξν ηνπ Αλδξέα Παλαγφπνπινπ κε ηίηιν «Θνπθπ-

δίδεο, ν λεθάιηνο ππεξηζηνξηθφο», θαη ηεο 12.9.1985 επηζηνιή ηνπ Βαζηιείνπ 

Μαλδειαξά κε ηίηιν «Μελ ηνπο ππξνβνιείηε. . ..», ΝΔΑ ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ, 

Μάεο-Ηνχλεο 1985, ζει.3 κε Α‘ Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πκπφζην γηα ην Θνπθ., 

ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 10.9.1994 άξζξν ηνπ Γηψξγε Γηαηξνκαλσιάθε, κε λεθξνινγία γηα 

ηνλ Αξηζηφμελν θηαδά (πέζαλε 28.3.1994). 

   ΜΔΣΑ ΣΟ ΤΜΠΟΗΟ 

*** ρέδην επηζηνιήο ηνπ Γεκάξρνπ Βαζίιε Ξέλνπ-Γαβξηέιε (ζπληάρηεθε απφ 

εκέλα Α.Θ.), πξνο δηαθφξνπο (π.ρ. ηξάπεδεο θιπ) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

έθδνζεο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πκπνζίνπ. Γελ γλσξίδσ εάλ ζηάιζεθε ζε θάπνηνλ 

ή θάπνηνπο. Πάλησο βηβιίν Πξαθηηθψλ, γηα ην Α‘ πκπφζην, δελ εθδφζεθε. 

*** ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ-ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ: α) Αίηεζή κνπ 8.2.1999 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 2038/10.2.1999, κε γλσζηνπνίεζε φηη ηα ΔΛΣΑ θπθινθφξεζαλ 

ζεηξά γξακκαηνζήκσλ κε φλνκα «Δηο ηελ αζαλαζίαλ ηνπ πλεχκαηνο … πξάμηο 

πνιηηηζκνχ» θαη «Αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο», κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Θνπθ. 

κε πξφηαζε λα πάξνπκε  ηελ αθίζζα θαη λα ηελ αλαξηήζνπκε ζηα δεκνηηθά 

θαηαζηήκαηα, ΚΑΠΖ, ζρνιεία θιπ. Δπηζθέθηεθα ηε Γηεχζπλζε ησλ ΔΛΣΑ, θαη 

κεηά απφ αίηεζε κνπ ρνξήγεζαλ 8-10 αθίζεο πνπ αλαξηήζακε ζηηο εηζφδνπο 



ηνπ Γήκνπ, ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ θιπ., γηα κεγάιν δηάζηεκα. β) ψδεηαη 

θσηνηππία ηεο αθίζζαο =κεξηθψλ γξακκαηνζήκσλ (θαη ηνπ Θνπθπδίδε). 

*** Σφηε θπθινθνξήζεθε ην βηβιίν ηεο ακεξηθαλίδαο χλζηαο Φαξξάξ κε ηίηιν 

«Καηαβνιέο ηεο δεκνθξαηηθήο ζθέςεο». Σν παξνπζίαζε ν Παζράιεο Κηηξνκε-

ιίδεο, ζε εθεκεξίδα. Κείκελφ κνπ κε απφζπαζκα απφ ηελ παξνπζίαζε κε ηελ 

επρή λα κεηαθξαζηεί θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα (παξαθνινχζεζα, δελ δηαπί-

ζησζα λα κεηαθξάζηεθε). Γελ ζπκάκαη εάλ θαη ζε πνην έληππν δεκνζηεχηεθε. 

«Παξέκβαζε»: θ. 4-5 ΜαηΗνπλ.1991 (Εαθιίλ ληε Ρνκηγί). 

 

 ΓΔΤΣΔΡΟ (Β‘) απφ 10 έσο 14 επηεκβξίνπ 1997 

 ζην Δθπαηδ. Κέληξν Κηεκ.Σξάπεδαο, Λ. Β.Γεσξγίνπ Α‘ 41-43 Γιπθάδα   

   ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ 

*** α) Πξφζθιεζε (δίπηπρν) γηα αλαγγειία νξγάλσζεο πκπνζίνπ ηε 12.3.1997, 

β) νκηιία Αξγ.Αξγπξίνπ ζηελ αλαγγειία, γ) νκηιία Δκκ. Μηθξνγηαλλάθε, δ) 

πεξίιεςε νκηιίαο Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε, ε) ζε επίζεκν επηζηνιφραξην «δειηίν 

ηχπνπ» γη απηή, ζη) θείκελν κε ηα κέιε ηνπ Θνπθπδίδεηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκψλ, 

ηεο ηηκεηηθήο θαη ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, δ) Οκηιία θαζεγεηή Ζιία 

Φηιηππίδε (ρ.εκεξ.) κε ηίηιν «Θνπθπδίδεο εο αηεί». 

***α) Πξφζθιεζε γηα αλαθήξπμε ηεο Εαθιίλ ληε Ρνκηγχ ηε 12.3.1997 ζε επίηηκε 

δεκφηε Αιίκνπ, β) Φήθηζκα ηνπ δεκάξρνπ Α.Αξγ. (ζε αξραία ειιεληθά) γηα ηελ 

αλάδεημε απηήο ζε επίηηκε δεκφηε, γ) επηζηνιή 8.2.1997 ηεο Εαθιίλ ληε Ρνκηγχ, 

ζε επηζηνιφραξην ηεο Αθαδεκίαο ηεο Γαιιίαο,  κε επραξηζηίεο γηα ηελ αλαθήξπ-

με, ζηε γαιιηθή θαη ζε κεηάθξαζε, θαη, «Μήλπκα ηεο Αθαδεκατθνχ Jacqueline 

de Romilly», ηεο 26.2.1997, δ)θείκελν γηα ηνλ επηζηεκνληθφ «βίν» απηήο, ε) 

επηζηνιή ηεο 28.2.97, ηνπ πξέζβε ηεο Γαιιίαο φηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

θαη φηη ζα αληηπξνζσπεχζεη άιινο ηελ Πξεζβεία, ζη) δειηίν ηχπνπ γηα ηελ 

αλαθήξπμε ηεο J.de.R., δ)  νκηιία ηνπ δεκάξρνπ Αξγ. Αξγ. ζηελ ηειεηή αλαθήξπ-



μεο, ε) εηζήγεζε Αξγ. Αξγ. θαηά ηε ζπδήηεζε ζην Γεκ. πκβ. ηεο  αλαθήξπμεο, 

θαη ζ) απφθαζε 69/19.2.1997 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ αλαθήξπμε. 

*** Πξφζθιεζε ηνπ «Θνπθπδίδεηνπ Κέληξνπ Δπηζηεκψλ» (ν Α. Αξγπξίνπ ίδξπζε 

ηε δηθή ηνπ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία, βι. άιιν θεθάιαην πην θάησ) γηα 

νκηιία ηνπ Μηθξνγηαλλάθε Δκκ. ηελ 14.5.1997 ζηελ αίζνπζα Κάξνινο Κνπλ. 

*** Δπηζηνιέο α) 4.9.1997 Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο Κσζηή ηεθαλφπνπινπ, κε 

απνδνρή λα ηεζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ, θαη 8.9.1997 φηη δελ κπνξεί λα παξαζηεί, 

β) Μήλπκα ηεο 9.9.1997 Κψζηα Καξακαλιή γηα ην ζπλέδξην, γ) Υαηξεηηζκφο ηεο 

9.9.1997 ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνχ Δπ. Βεληδέινπ, δ) ηνπ  δεκάξρνπ Αζελαίσλ Γ. 

Αβξακφπνπινπ ηεο 10.9.1997, κε επραξηζηίεο γηα ηελ πξφζθιεζε θαη ηελ 

δήισζε αδπλακίαο λα παξαζηεί.ε) Δπηζηνιφραξηα κε ινγφηππν ζπκπνζίνπ, ζη) 

Καξηειάθη γηα ην πκπφζην, δ) Πξφζθιεζε γηα παξνπζία ζην πκπφζην ηηο 11, 

12, 13.9.1997, ε) Πξφζθιεζε γηα παξνπζία ηε 12.9.97 ζε «εηδηθή θαιιηηερληθή 

βξαδπά», ζ)Πξφζθιεζε ζε εθεκ.Παξέκβαζε ζηνλ Άιηκν, γηα θνθηέηι 13.9.1997, 

η) Πξφζθιεζε επίζεκε ζε Αξ.Θσκ. γηα παξνπζία ζηελ έλαξμε 10.9.1997 (ν 

θάθεινο είλαη γξακκέλνο απφ ηνλ Ησ. Κσλζηαληηλίδε, ν νπνίνο έγξαθε παγίσο 

κε γξαθή «βπδαληηλή»), θαη, απιφο θάθεινο πξνο Αξ. Θσκ., ηα) Γειηίν ηχπνπ 

ηεο 10.9.1997 γηα αλαγγειία έλαξμεο πκπνζίνπ, ηβ) Πέληε αληίηππα αθίζαο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ην πκπφζην, ηγ)Σεχρνο 36 ζει., δηαθεκηζηηθφ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ. 

***Τπ.Πνιηηηζκνχ: Aπφθαζε 51856/30.9.1997 (γηα ηελ νπνία ζέκα 18 απφθαζε 

Γεκ.πκβ. 348/19.11.1997) γηα θαηαβνιή 2.000.000 δξαρκψλ «γηα ηελ ελίζρπ-

ζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ην Θνπθπδίδε». 

  ΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΚΑΘ ΔΑΤΣΟ 

α) Σέζζεξα αληίηππα πξνγξάκκαηνο πκπνζίνπ, 20 ζειίδσλ, κε ζηνηρεία γηα 

ηηκεηηθή επηηξνπή, επηζηεκνληθή επηηξνπή, νξγαλσηηθή επηηξνπή, β) Γχν 

«θάθεινη» (πεξηέθηεο) κε ινγφηππν ηνπ Γήκνπ, γηα ην πκπφζην, πεξηέρνληεο 

πιηθά (θάπνηα απφ φζα θαηαγξάθνληαη), γ) Φάθεινο (πεξηέθηεο) κε ινγφηππν 

ζπκπνζίνπ, δ) Οκηιία δεκάξρνπ Αξγ.Αξγ. ζηελ έλαξμε ηε 10.9.1997, ε)Μήλπκα 



ηεο Εαθιίλ ληε Ρνκηγχ γηα ηελ έλαξμε ηνπ πκπνζίνπ, ζη) Μήλπκα ηνπ Κψζηα 

Καξακαλιή ηεο 9.9.1997 γηα ηελ έλαξμε, δ) Σεηξαζέιηδν θείκελν κε νκηιεηέο/ 

εηζεγεηέο θαη ζέκαηα νκηιηψλ, ε) Πξφγξακκα «ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ» πνπ ζπλέηαμε ν 

Ζιίαο Φηιηππίδεο, ζ) Δηζήγεζε ηνπ C.Placido, ζηε γαιιηθή γιψζζα, η) Δηζήγεζε 

ηεο Lisa Kallet, Department of Classics University of Texas at Austin, ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα,  ηα) εκείσκα Αλαζη. ηέθνπ κε ηίηιν «Γχν παξάιιεια 

ρσξία» (Θνπθπδίδε θη Οκήξνπ), ηβ) Δπηθεθαιίδεο/θεθάιαηα ζεκάησλ ηνπ Κψζηα 

Ενπξάξη κε ζέκα «Ζ ζεσξία ηεο απνηξνπήο ζηνλ Θνπθπδίδε», ηγ) Φσηνηππία 

ηνπ θεθ. 37 ηνπ Θνπθπδίδε, θαη ηεο αγγιηθήο κεηάθξαζήο ηνπ, θαη ηεζζάξσλ 

αθφκα απνζπαζκάησλ ηνπ, θαη ηεο αγγιηθήο κεηάθξαζήο ηνπ, ηδ) ηεχρνο 75 

ζει., επηθνιιεκέλσλ ζειίδσλ, κε ην πξφγξακκα θιπ, θαη θπξίσο κε πεξηιήςεηο 

εηζεγήζεσλ ησλ νκηιεηψλ (ζηελ ειιεληθή θη αγγιίθή). 

   ΜΔΣΑ ΣΟ ΤΜΠΟΗΟ 

α) Βεβαίσζε φηη ν Αξ.Θ. παξαθνινχζεζε ηηο εξγαζίεο σο παξαηεξεηήο, κε 

ππνγξαθέο Αξγ. Αξγ. θη Δ. Μηθξνγηαλλάθε, β)Γλσζηνπνίεζε ELINA HOLIDAYS 

S.A. γηα δαπάλε πλεδξίνπ 10.932.916 δξαρκέο (ίζσο εηζήγεζε ζε ζέκα Γ.. – 

βι. επάλσ κέξνο), γ) Δηζήγεζε ζην «Γεκ. πκβ. ηεο 22.10.1997» ηνπ δεκάξ-

ρνπ Αξγ. Αξγ., κε ζέκα «ζπδήηεζε- απνινγηζκφο» ηνπ πκπνζίνπ, δ) Κείκελν 3 

ζειίδσλ κε ηίηιν «Τπφκλεκα-Αίηεζε» ηεο Ηθηγέλεηαο Μνπιίλνπ (είραλ καδί κε 

ηελ ιγα Μνπιίλνπ, πξνζιεζεί σο γξακκαηείο θαη κεηαθξάζηξηεο) κε παξάπν-

λα/ δηακαξηπξίεο θαη επηθχιαμε δηθαησκάησλ, γηα παξαιείςεηο, ε) Αλνηθηή 

επηζηνιή ηεο 1.11.1997 ηνπ Ζιία Φηιηππίδε, πξνο ην δήκαξρν (κε θνηλνπνίεζε 

ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο) κε παξάπνλα. 

 

   Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ   -  ΣΤΠΟ 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ θσηνηππίεο 13.3.1997 Δλαο ρξπζφο Θνπθ. γηα ηε Εαθιίλ ληε 

Ρνκηγχ, ηεο 9.9.97 πκπφζην Θνπθπδίδε ζηνλ Άιηκν, ηεο 12.9.1997 εκεηψζηε, 

ηεο 16.9.1997 ηαλ ππνρσξείο …,  ΔΛΔΤΘΔΡΟ 9.9.1997, θση. Γηεζλέο 



ζπκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε απφ ην Γήκν Αιίκνπ, ΚΔΡΓΟ 10.9.1997, θση. 

Θνπθπδίδνπ ζπκπφζην, ΔΞΠΡΔ 13.3.1997 Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θνπθ., ηεο  

10.9.1997, θσηνηππία ξεπνξηάδ γηα ην ζπκπφζην, ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΧΡΑ 13.3.97 

Γηεζλέο πκπ. γηα ηνλ Θνπθ. απφ ην Γήκν Αιίκνπ, ηεο 10.9.1997 θση. Ο Αιηκνο 

θέληξν ζπλαληήζεσο επηζηεκφσλ κε ζέκα ην Θνπθπδίδε, θαη, 12.9.1997 Γηεζλέο 

ζπκπφζην γηα ην Θνπθ., ΡΗΕΟΠΑΣΖ 10.9.1997, θση. πκπφζην γηα ην 

Θνπθπδίδε, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 13.3.1997 Θνπθπδίδεην Κέληξν ζηνλ Αιηκν, ηεο 

10.9.1997, θση. Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε,  ηεο 12.9.1997 Αηδέληα, 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 13.3.1997 Ζ Αιηκνχζηα θίιε καο είλαη θαιά.. (Εαθιίλ ληε 

Ρνκηγχ), ηεο 4.5.1997 Ζ Ηζηνξία ηνπ Θνπθ. μαλαδεί ζηνλ Αιηκν,  ηεο 10.9.97 

πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε, θαη, 13.9.97 Θνπθ. Ηζηνξίαη ζηνλ Αιηκν, , 14.9.97, 

θση. ζειίδσλ, ΔΣΗΑ 13.3.1997 Γηεζλέο ζπλέδξηνλ δηα ηνλ Θνπθπδίδε, ηεο 

10.9.1997, θση. Δπηζηεκνληθφλ ζπκπφζηνλ, 12.9.1997 Καιιηηερληθή εθδήισζηο,  

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΤΠΟ 13.3.1997 πκπφζην γηα ην Θνπθ., ηεο 10.9.1997 

Δπηζηεκνληθή ζπλάληεζε γηα ην Θνπθπδίδε, θαη, 11.9.97 Νχρηα επηζήκσλ ζην 

πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε, 12.9.97 Ο Θνπθ. ζην πξνζθήλην, 13.9.1997, 

16.9.1997 Ζ Ηλδία ηηκά ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ (ζπλέληεπμε), ΑΓΔΜΔΤΣΟ 

10.9.1997, θση.Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θνπθ. ζηνλ Αιηκν, ΝΗΚΖ  13.9.1997, 

αλαγγειία νκηιίαο Αλδξέα Παλαγφπνπινπ Κιαζηθά,  ΣΑ ΝΔΑ 13.3.1997 Γηεζλέο 

ζπκπφζην γηα ην Θ. ζηνλ Αιηκν, ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 1997, ζ. 22, 2ν Γηεζλέο 

ζπκπφζην γηα ην Θνπθ. ζην Γήκν Αιίκνπ, ΑΓΔΜΔΤΣΖ ΓΝΧΜΖ Απγ-επη. 97, 

Σν 2ν Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθ., ΖΥΧ ΦΑΛΖΡΟΤ επη. 1997 Γηεζλέο 

πκπ. γηα ην Θνπθ., ΒΖΜΑ ηνπ ΑΡΧΝΗΚΟΤ επη.1997, 2ν πκπφζην γηα ην 

Θνπθπδίδε, Ζ ΦΧΝΖ ηνπ ΑΛΗΜΟΤ Ννέκβξηνο 1997 ζει. 1 θαη 5 – 9 αθηέξσκα, 

2ν Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε,  ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ Οθη-Ννεκβξην 1997 

ζει. 3 Ο Θνπθ. θαη νη ηζηνξίεο ηνπ θ. Αξγ.  κε επηθξηηηθά ζρφιηα, θαη, Θνπθπδίδεο 

εο αηεί, ΑΤΡΗΑΝΖ ρ.ρ. (Μάξηηνο 1997) Β‘ πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε ην 

θζηλφπσξν ζην Γήκν Αιίκνπ, Ο ΠΑΛΜΟ 15.3.1997 (αλαγγειία ζπκπνζίνπ) 

ζει.1, 6, 2ν Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θνπθ., ηεο 13.9.97 Ζ κειέηε ηνπ Θνπθ. 

δίλεη απαληήζεηο ζην ζχγρξνλν πξνβιεκαηηζκφ, SOUNIO Μάξη-Απξ. 1997 

ζει.1, 6, Θνπθ. θέληξν επηζηεκψλ, θαη, λεηξφ καο λα θαηαζηεί ν Αιηκνο δηεζλέο 



θέληξν γηα ην Θνπθπδίδε, θαη, επη-Οθη.1997 ζει.6, Ο Αιηκνο δηεζλέο θέληξν 

γηα ηελ αλάδεημε θαη δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθ., ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ, ρ.ρ.  

ζ.11., 2ν Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θ., ΓΝΧΜΖ, ζ.10 γηα ηελ έλαξμε ηνπ πκπν-

ζίνπ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 28.3.01: «Βξαβεχηεθαλ νη πξεζβεπηέο ηνπ Διιεληζκνχ».  

 ρφιηα: Απφ ην Β‘ πκπφζην θαη κεηά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνιχ ηα λέα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα π.ρ. βίληεν θιπ. Γελ γλσξίδσ ηη ππάξρεη/ δηαηεξείηαη ζην 

Γήκν. Οη δήκαξρνη Αξγ.Αξγ., Κ.Μαληδ., θαη Θ. Οξθαλ., εθφζνλ θαηέρνπλ ηέηνηεο 

εγγξαθέο, νθείινπλ λα ηηο παξαδψζνπλ γηα ην ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ Γήκνπ. 

«Παξέκβαζε»: θ. 35-36 ΗνπιΑπγ.1997, 39-40 ΝνεκΓεθ.1997. 

 εκείσζε:Σε δεκαξρηαθή πεξίνδν Αι.Αι. (1999-2002) ΓΔΝ νξγαλψζεθε 

θαη ΓΔΝ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε. 

 

 Γ‘ ΓΗΔΘΝΔ ΤΜΠΟΗΟ γηα ην ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ   

3 έσο 7 Ματνπ 2006  ζην πλεδξηαθφ Κέληξν Δζληθήο Σξάπεδαο – Γιπθάδα 

κε θχξην αληηθείκελν ηηο « Γ Ζ Μ Ζ Γ Ο Ρ Η Δ ». 

  ΣΑ  Π Ρ Ο Π Α Ρ Α  Κ Δ Τ Α  ΣΗ Κ Α  θαη άιια ηηλά 

**Αίηεζε απφ 1.1.2004 πξνο ην δήκαξρν Κ. Μαληδνπξάλε θαη Πξφεδξν Ησζήθ 

Κσλζηαληηλίδε,  κε αξ.πξ. 135/7.1.2004 ησλ νθίαο Κσζηακπάξε, Γήκεηξαο 

αξδέιε, Μαλψιε Φάξνπ, ηακάηε Παπαζαλαζίνπ, Αλδξέα Κνλδχιε, Αξ. 

Θσκφπνπινπ (ν νπνίνο ζπλέηαμε θαη ππέγξαςε θαη εληνιή γηα ηνπο αηηνχληεο), 

κε πξνηάζεηο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε κέζσ ηεο «Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε θαη ιήςε απφθαζεο. *** Δηζήγεζε ηεο 24.2.2004 ηνπ Αι. Γεζπν-

ηφπνπινπ, ρσξίο αξ. πξ., πξνο ηνλ Πξφεδξν Η.Κσλζηαληηλίδε, κε θνηλνπνίεζε 

πξνο φινπο ηνπο πην πάλσ αηηνχληεο, γηα ηελ έληαμε ησλ πξνηάζεσλ γηα ην 

Θνπθπδίδε ζην πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ζηελ νπνία πεξη-

ιακβάλνληαη απηνχζηεο πξνηάζεηο ησλ αηηνχλησλ) θιπ.*** Αίηεζε  ησλ ηδίσλ 



(ππέγξαςε ν Αξ.Θσκ.) απφ 1.3.2004 πξνο ηνπο ίδηνπο κε αξ.πξ. 5934/4.3.04, 

πάιη γηα ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε, θαη ηηο ζπκπιεξψζεηο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ 

ζε εηζήγεζε ηνπ Αι. Γεζπνηφπνπινπ. *** Αίηεζε απφ 12.3.2005 ηνπ Αξ. Θσκ., 

πξνο ηνπο δήκαξρν Κ.Μαληδ. θαη πξφεδξν Γεκ.. Γηψξγν Κίηζν, κε έθθξαζε 

δηακαξηπξίαο γηα ηε ΜΖ ζπδήηεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ άκεζε ιήςε απφθαζεο 

γηα ην 3ν πκπφζην θαη κε πξνηάζεηο γηα άιια νξγαλσηηθά κέηξα.*** Δπηζην-

ιφραξην ηνπ πκπνζίνπ κε ινγφηππν ηελ αθίζα, ηνλ Πξφεδξν Κ. Μαληδνπξάλε, 

αληηπξφεδξν Μ. θνξηζή, θαη πξφεδξν Δπηζη.Δπηηξ. Δκκ. Μηθξ.*** Πξφζθιεζε 

ηεο 16.3.2005 ηνπ δεκάξρνπ Κ. Μαληδ. πξνο Αξ.Θσκ. γηα ζπλάληεζε πξνο 

ζπδήηεζε ζεκάησλ γηα ην πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε. *** Αίηεζε/ Δηζήγεζε ηεο 

11.4.2005 ησλ Μ. Φάξνπ, Υξ. ηεθαλάθε, Νέιιεο Γηαλλνπνχινπ, νθίαο 

Κσζηακπάξε θαη Α.Κνλδχιε, κε πξφηαζε γηα ζπκκεηνρή ηεο . Κσζηακπάξε 

ζηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή (ζπλεδξίαζε Γεκ. πκβ. ηεο 18.5.2005, αξ.ζέκαηνο 

6, απφθαζε 263/18.5.05).*** Γειηίν ηχπνπ 18.4.2005 κε αλαθνίλσζε πξφηαζεο 

δεκάξρνπ γηα Οξγ.Δπ.*** Αλαθνίλσζε 7.2.2006 δεκάξρνπ Κ. Μαληδνπξ. γηα 

εθδήισζε 20.2.2006 ζην Πνι. Κέληξν, κε νκηιεηή ηνλ Δκ. Μηθξ. κε ζέκα «Δίλαη 

ρξήζηκνο ν Θνπθ. ζήκεξα;». *** Γειηίν ηχπν, εηο δηπινχλ, γηα ην Γ‘ πκπφζην 

(ρσξίο εκεξνκελία).*** Πξφζθιεζε «Θνπθπδ. Πνι. Οξγαλ.» γηα εθδειψζεηο 27. 

4.06, 5.5.2006. *** Πξφζθιεζε γηα ηε ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε απφ ηελ ΄Αλλα 

πλνδηλνχ, ηε 4.5.06, ηνπ «Γηαιφγνπ Αζελαίσλ θαη Μειίσλ».** Πξφζθιεζε Αζι. 

Οξγ. Γ. Αιίκνπ, γηα πξφγξακκα «Θνπθπδίδεηνο Αζιεηηθή Μαζεηηάδα» ηεο 15.4. 

2006.*** Γειηάξην Α.Ο.Γ.Α. γηα πξφγξακκα εθδειψζεσλ γηα παηδηά 15 θαη 16.4. 

2006. ***Πξφζθιεζε ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ ηεο 18.4.06 (Κ.Μαληδ.-Δκκ. Μηθξνγ.) 

ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην Κνισλάθη. ***Γηζθέηα κε «πλέληεπμε ηχπνπ – Θνπ-

θπδίδεο 18.4.2016», *** έγγξαθν ΤΠΠ/ΟΗΚΟΝ/Σκ.Δηδ.Λνγ./34411/ 625Α/25.4.05 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ.10188/10.5.2005 γηα επηρνξήγεζε 30.000 επξψ. 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) κεηά ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ζην αίζξην ηνπ Μνπζείνπ 

Μπελάθε, α1) Γηαθξίλνληαη Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ, δηεπζχληξηα, Υξπζνχια 

αξάληε,δηεπζχληξηα δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο, Μάξηνο θνξηζήο, Βαγγέιεο Βιαζ-

ζφπνπινο, θαζηζηή= Κα Πάιιε,εθδφηξηα εθεκεξίδαο ΑΗΥΜΖ Παι. Φαι., φξζηνο 



Γεκ. Φηιηππφπνπινο, εθδφηεο Παικνχ Γιπθάδαο, Αξ. Θσκ., α2) Μ. θνξηζήο 

(θαίλεηαη ιίγν), Β. Βιαζζφπνπινο, εθδφηξηα Παι.Φαι., Γ. Φηιηππφπνπινο, Αξ. 

Θσκ., β)απφ ηε ζπλέληεπμε ζην ίδην Μνπζείν: Γηψξγνο Κνληφο, Μ. θνξηζήο, 

δήκαξρνο Κψζηαο Μαληδνπξάλεο, Δκκ. Μηθξνγηαλλάθεο, γ) ζε δηάιεηκκα ηνπ 

πκπνζίνπ: απφ αξηζηεξά Αξ.Θσκ., Υξπζνχια αξάληε, Μαξία Νεξνχηζνπ 

(αληηδήκαξρνο δηνίθεζεο Μαληδνπξάλε), Γηψξγνο Κίηζνο, δήκαξρνο Κ. Μαληδ., 

νθία Βνχιηεςε, Μαξ. θνξηζήο, Δκκ.Μηθξνγηαλλάθεο, Ησάλλεο Μάδεο, 

θαζεγεηήο Γηεζλψλ ζρέζεσλ/ ηνπξθηθψλ ζπνπδψλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. 

*** Σέζζεξα ηεχρε – πνιχπηπρα, κηθξνχ ζρήκαηνο κε ηίηιν «Αιηκνο, ζηα ίρλε 

ησλ αξραίσλ θαηνίθσλ».*** Σξία ήκαηα ζηξνγγπιά / θαξθίηζεο γηα ην πέην, γηα 

ην Γ‘ πκπφζην.*** ηπιφ ηζέπεο, κε αλαγξαθή «Γ‘ πκπ. Θνπθ. 3-7.5.06 Γήκνο 

Αιίκνπ».*** Δπηζηνιφραξην κε ην ινγφηππν ηνπ πκπνζίνπ. *** Γχν αληίηππα 

αθίζαο γηα ην Γ‘ πκπφζην.*** Κάξηεο / κπηιηέηα (εηο δηπινχλ) ησλ Κ. Μαληδ., 

Μάξηνπ θνξηζή, Δκκ.Μηθξ. κε αλαγξαθφκελεο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο (Πξφεδξνο 

Οξγαλσηηθήο, Αληηπξφεδξνο Οξγαλσηηθήο, Πξφεδξνο Δπηζηεκνληθήο) *** 

Υαηξεηηζκφο ηνπ Γεκάξρνπ Κ.Μαληδ. πξνο ηνπο Αιηκηψηεο (ρσξίο εκεξνκ.).*** 

Κείκελν ηνπ Γηψξγνπ Κνληνχ (βι. έλδεημε ηειενκνηνηππίαο φηη κνπ ζηάιζεθε ηελ 

20.2.2006 απφ ηελ Avantgarde), κε ηίηιν «ηαλ ν Θνπθπδίδεο κηινχζε ηε 

γιψζζα ηνπ Μπηι Κιίληνλ», γηα ηηο επηζέζεηο ησλ ΖΠΑ ζηε Γηνπξγθνζιαβία. 

  ΣΟ   Τ Μ Π Ο  Η Ο   ΚΑΘ ΔΑΤΣΟ 

*** Πξφζθιεζε ησλ Κ. Μαληδ. θαη Δκκ. Μηθξ. γηα παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ 

ζπκπνζίνπ, κεηά ηνπ θαθέινπ.*** Πξφζθιεζε δεκάξρνπ πξνο Αξ.Θσκ. γηα ηελ 

ηειεηή έλαξμεο ηελ 3.5.2006 ζηελ αίζνπζα ηεο Παιαηάο Βνπιήο, γηα ηε δεμίσζε 

ζην Αθξσηήξη 4.5.2006, γηα ηε δεμίσζε ζην Kitchen Bar ηελ 5.5.2006, θαη γηα 

δεμίσζε ζε Bar Restaurant Ble ηελ 6.5.2006, κεηά ηνπ θαθέινπ ηνπο. *** 

Σέζζεξεο θάθεινη, ζε ρξψκα θεξακηδί, πεξηέθηεο ζεκάησλ, γηα ην πκπφζην.  

*** Έμε ηεχρε κε πξφγξακκα ηνπ Γ‘ πκπνζίνπ, 20 ζειίδσλ, κε ην ςήθηζκα ησλ 

Αιηκνπζίσλ ζηελ εμσηεξηθή πξψηε ζειίδα, θαη κέζα ραηξεηηζκνί ηνπ δεκάξρνπ 

Κ.Μαληδ., Δκκαλνπήι Μηθξνγηαλλάθε, ππνπξγνχ Γ. Βνπιγαξάθε, πξφγξακκα, 



επηζηνιέο θιπ. *** Σέζζεξα ηεχρε κε πεξηιήςεηο εηζεγήζεσλ, ζε γιψζζεο ειιε-

ληθή θαη αγγιηθή, 16 ζειίδσλ.*** Δηζήγεζε ηνπ  Folov Ed. D., ζηελ ειιεληθή, κε 

ηίηιν «Οη Γεκεγνξίεο ζηελ «Ηζηνξία» ηνπ Θνπθπδίδε: ν ινγνηερληθφο θαη ν 

ζεσξεηηθφο ηνπο πξννξηζκφο», εηο δηπινχλ. **ειίδα ηεο 6.5.2006 κε ηίηιν 

«πκπεξάζκαηα Γ΄Γηεζλνχο πκπνζίνπ γηα ηνλ Θνπθπδίδε» κε ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα θαη ζπκκεηέρνληεο νκηιεηέο». 

   ΜΔΣΑ ην  Τ Μ Π Ο  Η Ο   

*** Δπηζηνιή Μάξηνπ θνξηζή (ρσξίο εκεξνκελία, πάλησο κεηά ην πκπφζην) 

κε ηελ νπνία κνπ απέζηεηιε πξνο ελεκέξσζή κνπ θάθειν κε πξφγξακκα θαη 

πεξηιήςεηο εηζεγήζεσλ ησλ ζπλέδξσλ, παξφιν πνπ είρα παξαθνινπζήζεη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο, δηφηη, έλα ρξφλν πξηλ, είρα αξλεζεί νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζε 

επηηξνπή, ιφγσ ηεο κεηάζεζεο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν). 

*** Πξφζθιεζε δεκάξρνπ γηα παξνπζίαζε ηελ 18.12.2006 ηνπ βηβιίνπ 

Πξαθηηθψλ ηνπ Γ‘  πκπνζίνπ. 

  Δ Φ Ζ Μ Δ Ρ Η Γ Δ    -   ΣΤΠΟ   

ΑΓΔΜΔΤΣΟ ΣΤΠΟ 18.3.2006, γηα ηελ νκηιία ηνπ Κ. Ενπξάξη, θαη 29.4.2006 

Γηάδνζε ηεο ζθέςεο ηνπ Θνπθπδίδε, ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 4.4.2006, Γηεζλέο 

ζπκπφζην γηα ην Θνπθ., ΣΟ ΒΖΜΑ 18.3.2006 Πεξί πνιηηηθήο ν ιφγνο, θαη, 19.4. 

2006 πκπφζην γηα ην Θ., γηα εθδήισζε Άλλαο πλνδηλνχ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 

18.3.2006, γηα ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ, Θνπθ. δεκεγνξίεο, θαη Μ. Σξίηε, πκπφζην 

γηα ην Θνπθ.(θνκκέλν ζηε κέζε ην θείκελν), 29.4.2006 Γηεζλέο πκπφζην γηα ην 

Θνπθ., ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 23.4.2005 κε ηίηιν «Γηαθσλίεο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο» ηνπ πκπνζίνπ, 3ν Γηεζλέο ζπκπφζην γηα ην Θ. ζηνλ 

Αιηκν, ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΑΛΗΜΟ  Φεβξνπάξηνο 2006, Ζ ζθέςε ηνπ Θνπθ. αλαβηψλεη 

ζηνλ Αιηκν,  Μάηνο 2006 3ν Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθ.,  ΠΑΛΜΟ ΣΖ 

ΓΛΤΦΑΓΑ 4.3.2006  3ν δηεζλέο … Ζ ζθέςε ηνπ Θνπθ. αλαβηψλεη , 29.4.2006 

Κηήκα εο αεί ν Θνπθ., ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2006, γηα ηελ εθδή-

ισζε ηεο 20.2.2006 κε ηνλ Δκκ. Μηθξνγηαλλάθε ζηα πιαίζηα ησλ παξάιιεισλ 



εθδειψζεσλ,  Φεβξνπάξηνο 2006 γηα ηελ αλαγγειία ηνπ πκπνζίνπ, θη Απξίιηνο 

2006 γηα ηε δηάιεμε ηνπ Κ. Ενπξάξη ζηηο 20.3.2006, θαη Μάηνο 2006 γηα πκπ., 

ΝΟΣΟ ΠΡΔ ρ.ρ., γηα ην πκπφζην 2 θχιια,  θαη κεηά ην πκπφζην) – 2 θ., 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΦεβξΑπξ.2006, γηα ην πκπφζην, κε απφζπαζκα απφ ην βηβιίν 

ηνπ Ζιία Φ.Ζιηνχ (1980) «Σν κήλπκα ηνπ Θνπθπδίδε», θαη ιεπηνκέξεηα κσζατ-

θνχ/Μνπζείν Βεξνιίλνπ, Ζ ΑΤΓΖ–Δλζέκαηα 3.8.03 άξζξν Θενδψξ. ηαζνχιηα, 

κε ηίηιν «Ζ ςεθηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο», θαη, 

27.7.03 άξζξν κε ηίηιν «Πνηνη αληηζηέθνληαη ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», 

*** Καη βέβαηα: Σα Πξαθηηθά ηνπ πκπνζίνπ απηνχ (ηα κφλα πνπ εθδφζεθαλ), 

γηα ηα νπνία θάλσ αλαθνξά ζην θεθάιαην «Δθδφζεηο ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ». 

«Παξέκβαζε: θ. 77 ΜαηΗνπι.2005, 80 ΦεβξΑπξ.2006. 

 

Γ‘ ΓΗΔΘΝΔ ΤΜΠΟΗΟ γηα ην ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ   

απφ 7 έσο 11.4.2010 (ζηελ αίζνπζα Παιαηάο Βνπιήο, επίζθεςε ζην Μνπζείν 
Αθξφπνιεο ηελ 8.4.2010, θαη  νη εξγαζίεο ζπλερίζηεθαλ ζην Εάππεην), κε ζέκα: 

«Σερληθέο ηνπ Θ. κεηαμχ ηζηνξηθήο έξεπλαο θαη ινγνηερληθήο αλαπαξάζηαζεο» 

 

*** Πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ Θ.Οξθαλ. γηα παξαθνινχζεζε ηειεηήο έλαξμεο, 

Πξφζθιεζε ηνπ δεκάξρνπ Θάλνπ Οξθαλνχ, γηα παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ, 

Γειηίν/θάξηα γηα ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ζπκκεηερφλησλ ζην πκπφζην. 

  ΓΗΑ ην ΤΜΠΟΗΟ   Κ Α Θ   Δ Α Τ ΣΟ 

*** Σξείο θάθεινη /πεξηέθηεο γηα ηα ζρεηηθά ηνπ Γ‘ πκπνζίνπ. *** Σξία ηεχρε 

«Πεξηιήςεσλ εηζεγήζεσλ» κε ζέκαηα θάζε εηζεγεηή θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεξηιήςεηο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. ** Σξία ηεχρε γηα ηελ «Σειεηή 

έλαξμεο» ηελ 7.4.2010 κε ραηξεηηζκνχο ηνπ δεκάξρνπ Θάλνπ Οξθαλνχ, ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο Αληψλε Σζαθκάθε, θαηάινγν εηζε-

γεηψλ, πξφγξακκα θιπ.,*** Υαηξεηηζκφο ηνπ δεκάξρνπ Θ. Οξθ. ηελ 7.4.2010 



ζηελ ηειεηή έλαξμεο, ζηελ αγγιηθή γιψζζα  *** Μηθξά «εηδνπνηεηήξηα» 

πξνθαλψο ζπξξακκέλα ζηηο πξνζθιήζεηο, φηη ζα αθνινπζήζεη δείπλν ζην 

εζηηαηφξην «Δξκείνλ» Πιάθα (κεηά ηε ηειεηή έλαξμεο). 

*** Δπηθεθαιίδεο/ ηίηινη εηζήγεζεο Mathieu de Bakker, University of Amsterdam 

ηελ 9.4.2010 κε ηίηιν «Σhe Distribution of Character Judgments in the 

Histories‖, 4 ζειίδεο. ** Δπηθεθαιίδεο/ ηίηινη εηζήγεζεο, 2 ζειίδσλ, ηεο June W. 

Allison.*** Δπηθεθαιίδεο/ ηίηινη εηζήγεζεο, 4 ζειίδσλ, ηεο Άλλαο Λάκαξε, ΑΠΘ., 

κε ην πην θάησ αλαγξαθφκελν ζέκα εηζήγεζεο ηεο ίδηαο. 

*** Δηζήγεζε ζηελ αγγιηθή, 27 ζειίδσλ, ηεο Άλλαο Α. Λάκαξε (Anna A. Lamari), 

επίθνπξεο θαζεγήηξηαο ΑΠΘ, κε ζέκα «Μaking meaning Cross-references and 

their interpretation in Thucydides‘ Sicilian Narrative‖. 

 εκείσζε: Ζ Άλλα Λάκαξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα ΑΠΘ, είλαη ζχδπγνο 

ηνπ επίζεο θαζεγεηή Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θεζζαινλίθεο, Υξήζηνπ 

Κσλ. Σζαγγάιε (δηεζλψο ζεκαληηθνχ νκεξηζηή) ν νπνίνο είλαη αληςηφο (απφ 

αδειθή) ηεο ζπδχγνπ κνπ Δπζαιίαο- Λίηζαο. Πιεξνθνξήζεθα ηε ζπκκεηνρή 

ηεο, ηελ αθξνάζηεθα θαηά ηελ παξνπζίαζε, παξαθάιεζα θαη έιαβα αληίγξαθν. 

*** «Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο» ηεο 10.4.2010 γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΦΧΝΖ ΣΟΤ ΑΛΗΜΟΤ, Μάξη-Απξ. 2010 Αληί ζπκπνζίνπ … 

Μπζηηθφο Γείπλνο (κε επηθξηηηθφ ζρφιην θαη παξάπνλα). Ο ΠΑΛΜΟ ηεο 

Γιπθάδαο, 3.4.2010 ζει. 1,7, 13, Κηήκα εο αεί άθεζε ηειηθά ν Θνπθ., θαη ηεο 

17.4.2010 Θνπθ. Πάληα ρξήζηκνο θαη επίθαηξνο, ΝΟΣΗΑ ΓΡΑΜΜΖ 1-31.5.2010 

εθδειψζεηο «Γ΄Γηεζλνχο ζπκπνζίνπ γηα ην Θνπθπδίδε». 

 

 

 

 



  ΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΤΜΠΟΗΑ 

  ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ 

 Δπηζήκαλζε: Οη ζπδεηήζεηο θαη ζπλαληήζεηο κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ 

ψζηε ην «Α‘ Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε» λα εληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

«Αζήλα Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο», ζεζκφο πνπ εθαξκνδφηαλ γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε κεηά απφ πξφηαζε ηεο Μειίλαο Μεξθνχξε, ιφγσ 

έιιεηςεο εκπεηξίαο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, επηκεθχλζεθαλ. Έηζη ε επηρνξήγεζε 

ησλ 2.000.000 δξαρκψλ πνπ ζα έδηλε ζην Γήκν Αιίκνπ, ην Τπ. Πνιηηηζκνχ, εάλ 

δηλφηαλ «θαλνληθά» πξνο δηαρείξηζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, 

ζα ζπλεπαγφηαλ κεηνδνηηθνχο δηαγσληζκνχο γηα θάζε ηη, π.ρ. μελνδνρεία, αεξν-

πνξηθά εηζηηήξηα, ελνηθηάζεηο πνχικαλ θιπ, πνπ δελ ππήξρε ρξφλνο λα γίλνπλ. 

Καηά ηε ζπδήηεζε, ηέζεθε ε ηδέα γηα κηα αζηηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθή (εγψ 

είρα ήδε ζπληάμεη ηα εηαηξηθά γηα ηε ΚΖΝΖ- Λεπη. Βνγηαηδή, ΔΠΟΥΖ- Βαζίιε 

Παπαβαζηιείνπ θαη άιιεο, βι. πην θάησ), ηελ νπνία κπνξνχζε λα επηρνξεγήζεη 

ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, αιιά θαη απηή κπνξνχζε ζηε ζπλέρεηα λα δηαρεηξη-

ζηεί, σο ηδησηηθή, κε πεξηζζφηεξε ηππηθή ειεπζεξηφηεηα ηα ρξήκαηα, ψζηε λα 

νινθιεξσζνχλ έγθαηξα νη δηαδηθαζίεο. Έηζη ζπζηάζεθε: 

 Σν «Κέληξν Μειεηψλ Θνπθπδίδε», θαηαζέησ: α) Γχν (2) πξσηφηππα θαη 

επίζεκα ζεσξεκέλα αληίγξαθα ηνπ «θαηαζηαηηθνχ» πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα 

βηβιία εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδ. Αζελψλ κε αξ. 6192/2.4.1985, θαη θσηνηππίεο 

ηνπο, β) Σν «Γειηίν Ννκηθνχ Πξνζψπνπ» πνπ ζπλέηαμα γη απηή ζηελ Οηθνλνκ. 

Δθνξία Παιαηνχ Φαιήξνπ, κε φια ηα ζηνηρεία, γ) ζρέδην ιχζεο ηεο εηαηξίαο ηεο 

21.5.1997 (επί δεκαξρίαο Αξγ. Αξγπξίνπ) ην νπνίν ηειηθά δελ δεκνζηεχηεθε. Ζ 

εηαηξία είρε έλα ππφινηπν ζε ινγαξηαζκφ ζηελ Δκπνξ.Σξαπ. Διι. ζηνλ Άιηκν. 

  ΘΟΤΚΤΓΗΓΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 Δπηζήκαλζε: Ο Α. Αξγπξίνπ, ήζειε λα ηδξχζεη ηε δηθή ηνπ αζηηθή εηαηξία, 

θαη λα κε ζπλερίζεη ηελ ππάξρνπζα ηνπ ΓΖΜΟΤ ηεο δεκαξρίαο ΒΞΓ. Γη απηφ θη 



ίδξπζε άιιε, ηελ πην πάλσ εηαηξία. Καηαζέησ: α) Δηαηξηθφ απηήο απφ 3.3.1997 

πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα ίδηα βηβιία κε αξ. 3068/5.3.1997 (αγλνψ ην ζπληάθηε).  

 ρφιηα: Ζ επσλπκία «Κέληξν Μειεηψλ Θνπθπδίδε» είλαη επηηπρήο δηφηη 

απνηππψλεη απηφ πνπ ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ, δειαδή ε πξνψζεζε θαη ζηήξημε 

ησλ κειεηψλ επηζηεκφλσλ γηα ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε. Ζ επσλπκία «Θνπθπδί-

δεην Κέληξν Δπηζηεκψλ» είλαη αηπρήο δηφηη α) ε ιέμε «Θνπθπδίδεην» ζεκαίλεη 

φηη αλήθεη θαη ηδξχζεθε κε επηκέιεηα θαη δηα ρξεκάησλ ηνπ Θνπθπδίδε !! (φπσο 

π.ρ. «Χλάζεην», «Λαζθαξίδεην», «Μαξίλεην»(ζην Διιεληθφ) θιπ), θαη, β) ε ιέμε 

«επηζηεκψλ» παξαπέκπεη ζηελ έξεπλα γηα φιεο ηηο επηζηήκεο, ελψ ν ζθνπφο 

ηνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά ε κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδίδε. ηαλ φκσο κνπ έδσ-

ζαλ λα ππνγξάςσ ην πξσηφηππν, είραλ ππνγξάςεη φια ηα άιια ηδξπηηθά κέιε 

πξνεγνπκέλσο, θη έηζη δελ επέκελα, δελ κπνξνχζαλ γηα λα γίλνπλ δηνξζψζεηο. 

 Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο: α) ζρέδην ιχζεο ηεο πξψηεο αζηηθήο εηαηξίαο, κε 

πηζαλνινγνχκελε εκεξνκελία ππνγξαθήο «… Γεθεκβξίνπ 2000», πνπ θάλεη 

αλαθνξά θαη ζηα ρξήκαηα ζηελ Σξάπεδα. Μνπ δεηήζεθε απφ ηε δηνίθεζε (Αι. 

Αι.), αιιά ηειηθά δελ ππνγξάθηεθε, β) Δηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηελ απφθαζε 

456/8.10.2003 πξνθεηκέλνπ λα ξπζκηζηεί ην ζέκα ησλ ρξεκάησλ (γλσξίδσ φηη ν 

ηφηε δηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο αλέιαβε ηελ επζχλε θαη κεηέθεξε ηα ρξήκαηα ζε 

άιιν ινγαξηαζκφ, ζην φλνκα ηνπ Γήκνπ), γ) Πξφζθιεζε κε αξ. πξ. 29912/ 

16.12.2005 ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθ. 

πκβνπιίνπ απηήο (έρσ ζεκεηψζεη φηη «δελ έγηλε»).  

εκείσζε 1: Ζ δηνίθεζε Αι. Αινχθνπ, ΓΔΝ δηνξγάλσζε ζπκπφζην. 

 εκείσζε 2: Γπζηπρψο νη δηνηθήζεηο, παξά ηνπο βαξχγδνππνπο ηίηινπο, 

δελ ζέιεζαλ λα νπζηαζηηθνπνηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ησλ εηαηξηψλ απηψλ, π.ρ. κε 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ θαζεγεηψλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε, θαη ηε κεηαθνξά ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ηνπο, 

ζηνπο καζεηέο, θιπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν σο «νρήκαηα» γηα ηα πκπφζηα. 

Ο κηθξφο Γήκνο ηεο Ηζάθεο, απφ ην 1980 είρε ηδξχζεη «Κέληξν Οδπζζεηαθψλ 

Μειεηψλ» θαη επί 20 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα δηνξγάλσλε ζπλέδξηα, εκεξίδεο θιπ, 



γηα ηνπο θαζεγεηέο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο απφ φιε ηελ Διιάδα, κε εηζεγεηέο 

ηνπο Γεκήηξε Μαξσλίηε, Γηψξγν αββίδε, θαη άιινπο επηθαλείο νκεξηζηέο. 

*** ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ γηα ην ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ – «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Αίηεζε 

νθίαο Κσζηακπάξε, Γήκεηξαο αξδέιε, Μαλψιε Φάξνπ, ηακάηε Παπαζα-

λαζίνπ, Αλδξέα Κνλδχιε θαη Αξ. Θσκ., πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 135/ 7.1.2004, 

κε αίηεκα ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο /απνθάζεηο, ψζηε λα ςεθηνπνηεζεί ην έξγν 

ηνπ Θνπθπδίδε.  Με ην ρσξίο αξ.πξ. έγγξαθν ηνπ, ν Αιέμαλδξνο Γεζπνηφπνπ-

ινο, ππεχζπλνο ηνπ Γήκνπ γηα ηα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα, δηεχξπλε ην 

αληηθείκελν, ηειηθψο φκσο δελ νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία. Βι. θαη πην πάλσ Β΄ 

πκπφζην, θαη, θεθ.«Κνηλσλία ηεο Πιεξ/ξίαο». «Παξέκ»: θ. 73 ΦεβξΑπξ. 2004. 

*** ΕΑΚΛΗΝ ληε ΡΟΜΗΓΤ: α) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 16.10.1998 ηξηζέιηδε ζπλέληεπ-

με ηεο, κε ηίηιν Αγλνήζακε ηα αξραία ειιεληθά, ηελ θνηλή ξίδα ηεο θνπιηνχξαο 

καο», β) Ζ ΑΤΓΖ 7.2.99 ξεπνξηάδ γηα ην Θνπθπδίδε, (έκκεζα ζρεηηθά: ηαλ ε 

ηζηνξία γξάθεηαη ινγνηερληθά…), ηεο 6.3.2001 Πξεζβεπηέο ηνπ Διιεληζκνχ, Ζ 

Ννκαξρία Αζελψλ ηηκά ηνπο πξεζβεπηέο ηνπ ειιεληζκνχ, γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 28.3. 

2001 Απφ Ννκαξρία Αζελψλ, Βξαβεχηεθαλ νη πξεζβεπηέο ηνπ Διιεληζκνχ, δ) 

ΣΑ ΝΔΑ 20.12.2010 Πέζαλε ζηα 97 ηεο ε ειιελίζηξηα Εαθιίλ ληε Ρνκηγί-Πηζηή 

ζην ειιεληθφ ζαχκα.  

 

 Π Ο Λ Η ΣΗ  Μ Ο    θαη ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (γεληθά) 

 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ θαη ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ζπλέδξην 

ζε Γειθνχο 2 θαη 3 Μαξηίνπ 1983 απφ ην Τθππνπξγείν Νέαο Γεληάο θαη Αζιεηη-

ζκνχ, κε ζέκα «Πνιηηηζηηθή Απνθέληξσζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε»:`α) 

Δηζήγεζε ηνπ Τθππνπξγνχ Κψζηα Λαιηψηε, Οθηψβξηνο 1983, β) Δηζήγεζε 

Γελ. Γξακκαηέα Θαλάζε Σζνχξα, 2.10.1983, γ) Πνιηηηζηηθή απνθέληξσζε θαη 

Σ.Α., Γ. Μαπξάθε, δ) Ο ξφινο ηεο Σ.Α. ζηελ Πνιηηηζηηθή Απνθέληξσζε: ηφρνη, 

εκπεηξίεο, πξννπηηθέο, εηζήγεζε ηνπ Γεκήηξε Καςάλε, δεκάξρνπ Παι. Φαιή-

ξνπ, ε) Οκηιία ηνπ δεκάξρνπ Διεπζίλαο Μηρ. Λεβέληε, ζη) Δπξσπατθφ Πνιηηηζηη-



θφ Κέληξν Γειθψλ, εξσηεκαηνιφγην, δ) Τθ. Νέαο Γεληάο, πξφγξακκα εθδειψ-

ζεσλ ζε Ρφδν θαη Υάιθε, ε) πξφγξακκα εθδειψζεσλ ζηα Γηάλλελα, ζ) Αζιε-

ηηζκφο θαη Παηδί, η) Νενιαητζηηθα Καηαζθελσηηθά θέληξα (θάκπηγθ) – ζέξεηξα, ηα) 

Αλνημηάηηθεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζηε Θεζζαινλίθε, ηβ) πξφηαζε βνήζεηαο 

ζηελ Σ.Α. γηα Πεηξακαηηθή παηδηθή θαη εθεβηθή βηβιηνζήθε,, ηγ) Πξφηαζε γηα 

κνξθέο εθδειψζεσλ κνπζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ηδ) Μεξηθέο απφςεηο γχξσ απφ ηα 

Κέληξα Νεφηεηαο, ηε) ηεχρνο 26 ζειίδσλ ηνπ Τθ.Ν.Γ. θη Αζιεη. κε ηίηιν «Μηα 

πξφηαζε δσήο γηα ηε Νέα Γεληά», ηζη)Οκηιία ηνπ δεκάξρνπ Αιεμαλδξνχπνιεο 

Αλαζη. νπιαθάθε, «Λατθή επηκφξθσζε θαη Σ.Α.».  

 εκείσζε: πκκεηείρακε, ην παξαθνινπζήζακε, ν Βαζ. Ξέλνο θαη εγψ. 

 ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΑΝΟΗΥΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ: α)Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, θαηά-

ινγνο νκηιεηψλ-ζεκάησλ: α1) Αζήλα 1983, θαη, α2) Αζήλα 1984, β) Τπ.Πνιηη. 

Πξαθηηθά Β‘ πλδηάζθεςεο Διεχζεξσλ Αλνηρηψλ Παλεπηζηεκίσλ,Αζήλα 1984. 

 ΓΗΑΦΟΡΑ: Α.- Αίηεζή καο ηεο 1.1.1993 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 39/ 

5.1.1993 κε αίηεκα ηελ παξαθνινχζεζε απφ καζεηέο ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, «Απφ ην Θενηνθφπνπιν ζην εδάλ», Α.1.- ΒΑΖ Λανθξάηεο, 

θηιφινγνο: Αλαδεηψληαο ηελ πνιηηηζηηθή καο ζηξαηεγηθή, Οκηιία ζηνλ Δμσξατ-

ζηηθφ Πνιηηηζηηθφ χιινγν «Ο Ηιηζφο» (13.11.06), θαη ε επηζηνιή ηνπ θνπκπά-

ξνπ καο Βχξσλα Υαξίηζε απφ ηελ Καιακάηα 2.4.2007 πνπ κνπ ηελ έζηεηιε. Β.- 

ηεχρνο «12 λένη εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο, 12-28.1.07 Πνι.Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ 

«Μειίλα». πλδηνξγάλσζε Πνιηηηζκηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Αζελαίσλ, 

εθεκεξίδα ΑΤΓΖ. Δπηκέιεηα έθζεζεο-θξηηηθή παξνπζίαζε Λήδα Καδαληδάθε. Ζ 

έθζεζε απηή έγηλε πξνζπάζεηα (θπξίσο απφ πχξν Δπζηξαηίνπ) λα κεηαθεξζεί 

θαη ζην Πνι.Κ.Γ.Αιίκνπ. Ζ Λήδα Καδαληδάθε επηζθέθζεθε ην ρψξν θαη δήηεζε 

λα ππάξμνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο (δπλαηέο, κε ειάρηζηε δαπάλε), φκσο 

δελ έγηλε, δηφηη δελ επηδείρηεθε ελδηαθέξνλ απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή. Γ.- Πλεπκα-

ηηθφ Κέληξν Γήκνπ Λεπθάδαο, Γηνξηέο Λφγνπ+ Σέρλεο ζηε Λεπθάδα 6-13.8.95 

αθηέξσκα «Ραηζηζκφο θαη Γηθαηψκαηα». 



ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ α) ρ.ρ. άξζξν Παλεπηζηήκην θαη Σ.Α., Αλλπο Βξπ-

ρέα, β) ρ.ρ. Λατθή Δπηκφξθσζε – Γηεζλείο εκπεηξίεο θαη ειιεληθέο θαζπζηεξή-

ζεηο, γ) ρ.ρ. Λατθή Δπηκφξθσζε: Μεραληζκφο πξνπαγάλδαο ή ζεζκφο ιατθήο 

ζπκκεηνρήο, δ) 4.7. 1996  Σα ΓΖΠΔΘΔ λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά, 26.1.1997 Ζ 

ζεαηξηθή απνθέληξσζε ζηελ Διιάδα, 9.2.1997 Λεσλίδαο Καβάθνο, ρ.ρ. Νηφξα 

Σζάηζνπ, ρ.ρ. Δλίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζεάηξνπ, ηεο 18.1.1992 Πνιη-

ηηζκφο θαη Σ.Α., άξζξν ηεο Μαξίαο Μάλνπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 30.8.1992 

Δπξσπατθή Δλνπνίεζε θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

ρ.ρ. (2000;) Μηα βξαδηά γεκάηε πνιηηηζκφ,  

ΚΤΠΡΟ, Τπνπξγείν Πξνεδξίαο, Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ, 

ηεχρνο 16 ζειίδσλ, κε ηίηιν «Ζ θαηαζηξνθή ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζηελ 

Καηερφκελε Κχπξν». «Παξέκβ»: θ.21-22/1995 (πξφηαζε Δπγελ. Εαθπλζηλνχ). 

 

  ΣΑ    Τ Ν Σ Δ Λ Δ  Θ Δ Ν Σ Α  

ηξαηεγφο Σ. ΑΡΑΦΖ, αξρεγφο ηνπ ΔΛΑ: Αλδξηάληαο+απνθάιπςε 

«Δπηηξνπή αλέγεξζεο αλδξηάληα ηέθαλνπ αξάθε, αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή» (ηειηθά  Γ Δ Ν   ζπζηάζεθε, έκεηλε ζηα ζρέδηα). 

 εκείσζε: Αθνχ είρε ιεθζεί απφθαζε ηνπ Γεκ. πκ. γηα ηελ «αλέγεξζε» 

ηνπ αλδξηάληα, έγηλε πξνζπάζεηα απφ ην δήκαξρν Β. Ξέλν θη εκέλα (ήκνπλ αληη-

δήκαξρνο), γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλέγεξζεο, λα ζπζηαζεί κηα αζηηθή κε θεξδν-

ζθνπηθή εηαηξία κε κέιε/εηαίξνπο απφ ΟΛΔ ηηο, ηφηε, ιεηηνπξγνχζεο αληηζηα-

ζηαθέο νξγαλψζεηο ΠΔΑΔΑ= Παλειιήληα Έλσζε Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηα-

ζεο (επηξξνήο ΚΚΔ), ΠΟΑΔΑ = Παλειιήληα Οξγάλσζε Αγσληζηψλ Δζληθήο 

Αληίζηαζεο(επηξξνήο ΠΑΟΚ), ΠΑΔΔΑ=Παλειιαδηθφο χλδεζκνο Αγσληζηψλ 

Δακηθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο (επηξξνήο ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ), «Ζ Γπλαίθα ζηελ 

Αληίζηαζε» κε εθπξφζσπν ηελ Καίηε Βεληνχξε απφ ηελ Ζιηνχπνιε, «Δλσκέλε 

Δζληθή Αληίζηαζε» κε εθπξφζσπν ηε Υξχζα Μαινπζάξε απφ ηνλ Άιηκν, νδφο 



Αγακέκλνλνο 3 θαη άιινπο αληηζηαζηαθνχο. πλέηαμα ζρέδην, θαη ην παξέδσζα 

ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο. Αλ θαη θξίζεθε απφ φιεο ην «αλαγθαίν», νη ζπδεηήζεηο 

θξάηεζαλ ρξφληα. Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ζπκθσλίεο, ηειηθά ΓΔΝ ζπζηάζεθε 

ε εηαηξία, κεηά απφ άξλεζε ηεο ΠΔΑΔΑ. Γηα ιφγνπο πνπ θαζέλαο εηθάδεη. 

Πεξηερφκελα θαθέινπ: α) ρέδην θαηαζηαηηθνχ/εηαηξηθνχ αζηηθήο κε θεξδνζθν-

πηθήο εηαηξίαο, ην νπνίν παξαδφζεθε πξνο κειέηε, κε κήλα «Μάηνο 1987», β) 

ηέζζεξα έγγξαθα ηεο ΠΔΑΔΑ ήηνη β1= απφ 24.6.1986 κε αξ.πξ.37/86, πξνο ην 

Γεκ.. Αιίκνπ, κε αξ.πξ.7803/1.7.1986, απαληεηηθφ θη νξηζκφο αληηπξνζψπνπ, 

β2= κφλν 4..(θελφο ν κήλαο) .1988 κε ηελ έλδεημε ηνπ Β.Ξ.-Γ. «Φάθεινο αξάθε 

θ. Αληηδήκαξρν», ζην νπνίν εθθξάδνληαη απνξίεο γηα ηνπο παξεπξηζθφκελνπο 

ζε ζχζθεςε πνπ έγηλε θαη νκνινγείηαη ε παξάδνζε ζρεδίνπ ηνπ εηαηξηθνχ, β3. 

απφ 10.9.1988 κε αξ.πξ.61/88, πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 10803/20-10-

88) ζην νπνίν, παξά ηηο επηθπιάμεηο, γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα 

ζπκπιήξσζε ηνπ εηαηξηθνχ, β4= απφ 28.1.1991 κε ηίηιν «έθζεζε» φπνπ γίλν-

ληαη πξνηάζεηο γηα αλέγεξζε αλδξηάληα. γ) ηξία έγγξαθα ηνπ ΠΟΑΔΑ, ήηνη= γ1. 

= απφ 7.7.1986 κε νξηζκφ αληηπξνζψπνπ, γ2= απφ 2.5.1988 πξνο ην Γήκαξρν 

θ.ΒΞ, κε αξ.πξ. 5097/3.5.88 θαη έλδεημε ΒΞΓ «Φάθειν αξάθε, θ.Θσκφπνπιν» 

κε ζπκθσλία γηα αλέγεξζε θαη ζρέδην εηαηξηθνχ, γ3 = ηεο 28.1.1991 κε αξ.πξ. 

1229, πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 1353/31.1.1991,  κε ζχκθσλε γλψκε θαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ αλέγεξζε αλδξηάληα ζηε ζέζε πνπ ζθνηψζεθε, δ) δχν 

έγγξαθα ηνπ ΠΑΔΔΑ, ήηνη= δ1= απφ 7.7.1986 κε νξηζκφ αληηπξνζψπνπ, δ2= 

απφ 31.3.1988 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5095/3.5.88, κε ζπκθσλία γηα εηαηξηθφ 

θαη αλέγεξζε, ε) έγγξαθν ηεο 7.7.86 ηεο θίλεζεο «Ζ Γπλαίθα ζηελ Αληίζηαζε», 

κε νξηζκφ εθπξνζψπνπ, ζη) απφδεημε ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο απφ 29.5.1986 

θαηάζεζεο πνζνχ 100.000 ζε ινγαξηαζκφ θαη ζηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Α. 

Πξνηνκήο αξάθε», δ) εηζήγεζε ηεο Μαξγ. Κνπηζηιένπ, ζην Γ γηα ηε κε αξ. 

599/15.12.2003 απφθαζε κε ζέκα «πδεη. θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε 

ινγαξηαζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα ζην φλνκα Δπηηξνπήο 

Αλέγεξζεο Πξνηνκήο ηνπ ζηξαηεγνχ η. αξάθε» κε πξφηαζε γηα ζπγθξφηεζε 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ….., ή αιιηψο, ηελ απφδνζε ηνπ 



πνζνχ ζηελ Σνπηθή Οξγάλσζε ησλ Αγσληζηψλ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, αθνχ 

ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ ρξεκάησλ, πξνέξρεηαη απφ εηζθνξέο ησλ κειψλ ηεο» 

(δελ έρεη ζεκαζία, αιιά ην ηειεπηαίν δελ λνκίδσ φηη απερεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

αθνχ, εάλ ζπκάκαη θαιά, ήηαλ ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ). Γελ έρσ ηελ απφθαζε, ε) 

έγγξαθν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο κε αξ.πξ. 1300/9.11. 

1994 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 14082/15.11.1994 κε δηακαξηπξία γηα θαζπζηέ-

ξεζε αλάζεζεο εθηέιεζεο έξγσλ, θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ επηηξνπψλ θιπ. 

 εκείσζε: Απηά ζψζεθαλ. Χο είλαη θπζηθφ ζην θάθειν πνπ (εηθάδσ φηη 

ζα) ππάξρεη ζην Γήκν, ζα βξίζθνληαη θαη  άιια έγγξαθα αιιεινγξαθίαο. 

ΔΚΓΖΛΧΔΗ ζηνλ ηφπν δνινθνλίαο ηνπ 

Σν δήηεκα ηεο απφδνζεο ηηκήο ζηνλ αξρεγφ ηνπ ΔΛΑ ζηξαηεγφ ηέθα-

λν αξάθε (πνπ θαηνηθνχζε ζε ηδηνθηεζία ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ ηνπ Μάξηνλ αξά-

θε, ζηνλ Άιηκν) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα κηθξνπνιηηηθά παηρλίδηα. Οη εθδειψζεηο 

ζηε κλήκε ηνπ ηξαηεγνχ, γίλνληαλ ζην ζεκείν ηεο δνινθνλίαο ηνπ, φπνπ (ζε 

έλα κηθξφ θεπάξην) ν Γήκνο είρε ηνπνζεηήζεη απφ ην 1983 ή 1984,κηθξή πιάθα, 

κε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ γεγνλφο. Έσο ην 1994 θαινχληαλ ΟΛΔ νη ΚΔΝΣΡΗ-

ΚΔ, ΔΑΜηθέο Αληηζηαζηαθέο Οξγαλψζεηο πνπ είραλ ηδξπζεί, νη νπνίεο,παξά ηηο 

αληηπαιφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ ππήξραλ ηφηε, απνδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε 

ζηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγάλσλε ν Γήκνο. Καη ηα θφκκαηα, θαη φινη θαηέζεηαλ 

ζηεθάλη θη απήγγεηιαλ ην ραηξεηηζκφ ηνπο. Απφ ην 1995 θαη κεηά, ην κλεκφζπλν 

έραζε ηνλ επξχ ραξαθηήξα ηνπ, θαη εθαιείην ΜΟΝΟ ην παξάξηεκα ηεο ΠΔΑΔΑ 

ηνπ Αιίκνπ. ηα απνθαιππηήξηα ηνπ αλδξηάληα (κνλαδηθφ γεγνλφο γηα ην Γήκν), 

ν Γήκαξρνο Αι. Αινχθνο, ελψ θιήζεθαλ, θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο 

ζπκθσλήζεθε λα θάλνπλ νιηγφιεπην ραηξεηηζκφ ΟΛΔ νη αληηζηαζηαθέο νξγα-

λψζεηο, αξλήζεθε λα επηηξέςεη ζε εθπξνζψπνπο ηνπο, πνπ πξνζήιζαλ, λα 

θάλνπλ νκηιία, δηφηη (δηαπηζηψζεθε απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο ΠΔΑΔΑ, πνπ 

εθηέζεθαλ εθεί/επί ηφπνπ, δεκφζηα, ρσξίο ακθηζβήηεζε ή άξλεζε) φηη) είρε 

ππάξμεη ζπκθσλία ηνπ δεκάξρνπ κε ηελ ίδηα, θαη δέζκεπζε ηνπ, φηη ζα κηινχ-

ζαλ ΣΡΔΗ νκηιεηέο απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηνπηθή ΠΔΑΔΑ, ΑΠΟΚΛΔΗΟΜΔΝΧΝ 



ησλ νκηιεηψλ απφ άιιεο Αληηζηαζηαθέο Οξγαλψζεηο, αλαηξέπνληαο έηζη ηα 

εησζφηα, ρσξίο λα πξνεγεζεί απφθαζε ηνπ Γ.. Δθθξάζηεθαλ δηακαξηπξίεο 

απφ ηηο άιιεο Οξγαλψζεηο (θη απφ ηνλ αλεςηφ ηνπ ηξαηεγνχ, Γηψξγν αξάθε, 

πνπ θαηνηθνχζε/θαηνηθεί απέλαληη απφ ην ζεκείν δνινθνλίαο, ζην ζπίηη ηνπ 

ηξαηεγνχ), ππήξμε αλαζηάησζε θη εθλεπξηζκφο (ζε κηα ηέηνηα εθδήισζε) θαη 

ηειηθά, γηα λα κελ εληαζνχλ ηα πξάγκαηα, επηηξάπεθε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

άιισλ Οξγαλψζεσλ, λα ηξαβήμνπλ καδί κε ην Γήκαξρν θαη ηνλ εθπξφζσπν 

ηεο ΠΔΑΔΑ, ην ζθνηλί γηα ηα απνθαιππηήξηα. Σίπνηα άιιν.  Γειαδή αληί γηα κηα 

δνμαζηηθή εθδήισζε, είρακε κε ηηο αληηθαηηθέο δεζκεχζεηο, κηα εθδήισζε 

δηραζκνχ. Γηα ην γεγνλφο απηφ δηακαξηπξήζεθαλ θαη ππήξμαλ αξθεηά 

δεκνζηεχκαηα, φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ: 

 Α.- ΣΟΗΥΔΗΑ γηα ην η. αξάθε: α) Καηάζηαζε κε ηίηιν «Αξρείν ηέθα-

λνπ αξάθε» πνπ βξίζθεηαη ζηα Αξρεία χγρξνλεο Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο-ΑΚΗ, 

κε θαηαγξαθή πνιιψλ εγγξάθσλ θιπ, β) έγγξαθν ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξα-

ηνχ, κε ηίηιν «Αληίγξαθν Φχιινπ Μεηξψνπ» κε αλαθνξέο ζε φιε ηε ζηξαηησηη-

θή ππεξεζία ηνπ (εζεινληηθή θαηάηαμε ην 1910, πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα Θεζ-

ζαινλίθεο ηνπ Βεληδέινπ, απνζηνιή ζηε Γαιιία γηα εθπαίδεπζε, απφηαμε θαη 

θαζαίξεζε ηνπ 1935, θαηαδίθε ζε ηζφβηα δεζκά, έθπησζε απφ ην βαζκφ ηνπ θαη 

κεηαθνξά ζηελ ηάμε ησλ ζηξαηησηψλ «… δηφηη εκθνξνχκελνο ππφ ησλ αληεζλη-

θψλ ηδεψλ θαη δηαηειψλ σο εθ ηνχηνπ ελ εθηνπίζεη εηο ην ελ Μαθξνλήζσ ζηξαηφ-

πεδνλ πεηζαξρνχκελεο δηαβηψζεσο θαη εηο ην εθεί ΓΚΠΑ απέδεημελ δηα ηεο ελ 

γέλεη επηδεηθλπνκέλεο δηαγσγήο ηνπ φηη εμαθνινπζεί λα εκθνξείηαη εηζέηη ππφ 

ησλ ηδίσλ αληεζληθψλ ηδεψλ θαζ φζνλ θιεζείο λα απνθεξχμε ηαο ηεο εζλνθηφ-

λνπ αληαξζίαο ελεξγείαο, εξλήζε (ην) γεγνλφο φπεξ θαη εθ ηεο θαζ φινπ δηαγσ-

γήο ηνπ καξηπξεί φηη ζπκκεηείρε ελεξγεηψλ ζηξεθνκέλσλ εκκέζσο θαηά ηεο 

Δζληθήο Ακχλεο ηεο Υψξαο θαη πξνζβάιιεη ηελ ηδέα ηεο Παηξίδνο….», γ) 

«Αληίγξαθν Φχιινπ Μεηξψνπ» εθδνζέλ ηελ 24.10.1990, φηη «… αλαθιήζεθε … 

πνπ αθνξά ηελ έθπησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ζηελ ηάμε ηνπ ζηξαηηψηε . . ….». 

 Α.1.- Πεξηνδηθφ «Ηζηνξηθά ζέκαηα» ηεχρνο 51, Μάηνο 2006, κε άξζξν γηα 

«ηέθαλνο αξάθεο, Ο ζηξαηησηηθφο νξγαλσηήο ηνπ ΔΛΑ». 



 Β.1.- Υξήζηνπ ακνπειίδε «Διεγείν ζην ηξαηεγφ αξάθε» κε εθηππσ-

κέλν θαη ρεηξφγξαθν θείκελν, κε ζεκείσζε ηνπ ίδηνπ «Σν πνίεκα γξάθηεθε 7 

Ηνχλε 1957 θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ «Πνιηηηζηηθά» η.31 (1986). Μνπ ην 

παξέδσζε απηνπξνζψπσο ν πνηεηήο (θαηνηθνχζε ζηε Νέα κχξλε, θαη είρε 

πξνζέιζεη) ζε θάπνηα εηήζηα εθδήισζε ζηνλ ηφπν δνινθνλίαο ηνπ. 

 Β.- ΓΖΜΟ: α) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ, ηεο 27.11.1995, πξνο ην Γεκ.., κε 

ζέκα «Δγθξηζε παξάηαζεο πξνζεζκίαο θηινηέρλεζεο ηνπ έξγνπ «Αλέγεξζε 

κλεκείνπ πεζφλησλ» κε ζεκείσζή κνπ «Ναη, αιιά κε ζεκείσζε γηα Μλεκείν 

αξάθε» «Μλεκείν Βεληδέινπ» «ππνρξέσζε θαη δέζκεπζε ηνπ Γεκάξρνπ», β) 

εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 17.3.1998 πξνο ην Γ γηα παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη γηα 

ην έξγν «Αλδξηάληαο ηξ. αξάθε» κε ζπλεκκέλε ηε κε αξ.πξ. 3467/9.3.1998 

αίηεζε ηνπ γιχπηε Ζξαθιή Ξαλζφπνπινπ,  

γ) θείκελφ κνπ, γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο 11.6.2001 (κεηά ηα 

απνθαιππηήξηα θαη ηηο δηακαξηπξίεο) κε ηίηιν «Δλδερφκελε ζπδήηεζε ζέκαηνο 

Αλδξηάληα ηέθαλνπ αξάθε» θη ρεηξφγξαθε ζεκείσζή κνπ «Γελ εθθσλήζεθε, 

11.6.2001». ε απηφ πεξηιακβάλνληαη: «Κάζε ζπδήηεζε γηα ηελ ΚΑΘΟΛΗΚΖ 

Δζληθή Αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ, είλαη γηα καο 

ζπδήηεζε γηα ηα ΑΓΗΑ ησλ ΑΓΗΧΝ, θαη απηά δελ επηηξέπεηαη λα ξίπηνληαη ηνηο 

θπζί. Κάζε ηέηνηα ζπδήηεζε θαθνπαζαίλεη α) ηαλ γίλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

ηε βιέπνπλ ΟΥΗ ζηελ ΟΤΗΑ ΣΖ, αιιά σο πνιηηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ζηφρσλ, β) φηαλ γελεζηνπξγφο αθνξκή ηεο είλαη κηα ΜΗΚΡΟΠΑΡΑΣΑΞΗΑΚΖ 

ΑΝΣΗΛΖΦΖ, γ) Πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ νη άλζξσπνη απηνί ηελ απνδέρηεθαλ 

φηαλ πιένλ είρε γίλεη ηνπ ζπξκνχ, ηεο κφδαο, ην λα είλαη θάπνηνο κε ην κέξνο 

ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο . . . .Ο Γήκνο θαη ν δήκαξρνο ππνζηεξίδνληαη κελ απφ 

ζπγθεθξηκέλα θφκκαηα, κεηά ηελ εθινγή ηνπο φκσο ΠΡΔΠΔΗ λα εθθξάδνπλ φινη 

ηελ θνηλσλία θαη φιν ην ιαφ ηνπ Αιίκνπ. Δπνκέλσο ε ππφζεζε ησλ απνθαιπ-

πηεξίσλ ΔΠΡΔΠΔ λα γίλεη ππφζεζε φινπ ηνπ ιανχ, είηε νη πξφγνλνί ηνπ 

πνιέκεζαλ ζηελ Καζνιηθή Δζληθή Αληίζηαζε, ζην ΔΑΜ-ΔΛΑ, ΔΓΔ ή άιιεο 

νξγαλψζεηο είηε φρη. Καη βέβαηα νη Αληηζηαζηαθνί ηνπ ΔΑΜ, ζα έπξεπε λα έρνπλ 

ηελ πξσηνθαζεδξία . . .  Σα απνθαιππηήξηα ήηαλ έλα θνξπθαίν γεγνλφο. Ζ 



δηνίθεζή ζαο δήκαξρε, ΑΠΔΣΤΥΔ λα ππεξεηήζεη ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. Α.- 

Μηα εθδήισζε παλειιελίνπ βειελεθνχο, γηα ιφγνπο κηθξνπαξαηαμηαθνχο, 

πζηεξνβνπιίαο θαη ζθνπηκφηεηαο, ηελ πεξηφξηζε ζε κία κνλφπιεπξε εθδήισζε 

200-250 αλζξψπσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληίιεςεο. Πνπ είλαη ζεβαζηή, αιιά 

δελ απνδίδεη απηή ηελ ΚΑΘΟΛΗΚΟΣΖΣΑ θαη ηελ ΟΤΗΑ πνπ είπακε πην πάλσ. 

Β. ΑΠΟΜΟΝΧΔ ην Γ.., αθνχ θακία ζπδήηεζε δελ έγηλε ζε απηφ πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηρζεί ν ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ ηνπ γεγνλφηνο. Γ. ΑΠΔΦΤΓΔ λα 

ζπγθξνηήζεη κηα νξγαλσηηθή επηηξνπή ζηελ νπνία ζα ζπκκεηείραλ (ή ζα 

θαινχληαλ λα ζπκκεηάζρνπλ . . . .), εθπξφζσπνη απφ φιεο ηηο αληηζηαζηαθέο 

νξγαλψζεηο, απφ φια ηα θφκκαηα (πνπ είλαη ζεζκνί θαηά ην χληαγκα) θαη απφ 

άιινπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Γ.- ΑΠΔΦΤΓΔ λα θαιέζεη (απφ θεληξηθά) ηα 

θφκκαηα, θαη ηνπο εθθξαζηέο ζεζκψλ (πξφεδξν Βνπιήο, βνπιεπηέο, Ννκάξρε, 

Πεξηθεξεηάξρε θιπ, Δ. ΑΠΔΦΤΓΔ λα θαιέζεη φιν ην ιαφ. . . .Ζ ζεκεξηλή αληί-

ζηαζε πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε αληίζηαζε ζηελ έθπησζε αμηψλ, ζηνλ επηειηζκφ 

ησλ ζεζκψλ, ζην μεπνχιεκα ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη ηφζα άιια. Καη ε ζηάζε απηή λα ππάξρεη θαη φηαλ έξρνληαη 

ηα δχζθνια. Ση ζπλέβε ζην Γήκν καο;; Π Ρ Ο  Α Ρ Μ Ο  Σ Ζ Κ Α Μ Δ, ήηαλ ε 

απάληεζε.. . Απηά ηα ιέεη έλαο άλζξσπνο, πνπ ΑΡΝΖΘΖΚΔ νηθνγελεηαθψο λα 

ππνβάιεη αίηεζε (= γηα αλαγλψξηζε ηνπ παηέξα ηνπ σο αληηζηαζηαθνχ θιπ) 

φηαλ ππήξρε πιεκκπξίδα πξνο ηνχην. Ζ εκβάπηηζή καο ζηα λάκαηα θαη ζην 

λφεκα ηεο Δ.Α. είλαη βησκαηηθή. Γηα καο δελ είλαη απιά έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, 

δελ είλαη απιά έλαο ηξφπνο δσήο, δελ είλαη θαλ κέζα ζην αίκα καο. ΔΗΝΑΗ ην 

ΑΗΜΑ ΜΑ, θαη ηνπ αίκαηφο καο απηνχ θαλέλαο δελ κπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο ή 

δηαθεληεπηήο, ή πνλεξφο πνιηηεπηήο. Σν αίκα καο απηφ θαλέλαο δελ κπνξεί λα 

καο ην πάξεη ...». 

 Β.1.- ΠΔΑΔΑ Αιίκνπ = Παλειιήληα Δλσζε Αγσληζηψλ Δζληθήο Αληίζηα-

ζεο, παξάξηεκα Αιίκνπ, α) δίθπιιε πξφζθιεζε γηα ηα απνθαιππηήξηα ηελ 10ε 

Ηνπλίνπ 2001, β) πξφζθιεζε Γήκνπ Αιίκνπ θαη ΠΔΑΔΑ, γηα εθδήισζε ηελ 6ε 

Ηνπλίνπ 2001 ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν, κε ζέκα «η. αξάθεο, ν ζηξαηηψηεο, ν 

αληάξηεο, ν πνιηηηθφο». 



 Β.2.- ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ πξνζθνξά ηνπ Μαλψιε-Δκκαλνπήι Υίνπ, νδφο 

Αρηιιέσο 84 Παιαηφ Φάιεξν (φπσο πξνθχπηεη απφ θάθειν πνπ επηζπλάπησ) 

ήηνη α)Ο αλδηάληαο κεηά ηα απνθαιππηήξηα,δηαθξίλνληαη δεμηά νη Αιέθνο Ρφζηνο 

(πξφεδξνο ηεο ΠΟΑΔΑ) θαη ιίγν ην θεθάιη ηνπ ηέιηνπ Εακάλνπ (πξνέδξνπ ηνπ 

ΠΑΔΔΑ), β) θαηά ηελ εθδήισζε ησλ απνθαιππηεξίσλ, δηαθξίλνληαη απφ αξη-

ζηεξά Γ. Καξαληθφιαο, Γ. Σζηηζάλεο, Αξγ Αξγπξίνπ, Αξ.Θσκ., άγλσζηνη, γ) Ο 

αλεςηφο Γηψξγνο αξάθεο, θαηαζέηεη ζηεθάλη, δηαθξίλνληαη Θ. Οξθαλφο, Γηψξ. 

Μαληίθνο, ηέιηνο Εακάλνο, γ) ηέιηνο Εακάλνο, θαη ζην βάζνο Αι. Αινχθνο 

(πιάηε) θαη Αξ.Θσκ. (πξνθαλψο έληνλε ζπδήηεζε γηα ηα ζπκβαίλνληα). 

 Β.3.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ γηα ην ηεθ. αξάθε θαη ηα απνθαιππηήξηα:Ζ ΑΤΓΖ 

ηεο 30.5.1999 Ο ηέθαλνο αξάθεο θαη ην ΝΑΣΟ, ηεο 17.12.1999 Πέζαλε ε 

Μάξηνλ αξάθε, ηεο 4.6.2000, 43 ρξφληα απφ ην ζάλαην ηνπ αξάθε, ηεο 

27.5.2001 Μλήκε αξάθε (γηα ηελ εθδήισζε ΤΝ-Πνπιαληδά ζηνλ Αιηκν),  ηεο 

12.6.01, επηζηνιή ηνπ ηέιηνπ Εακάλνπ, ΠΑΔΔΑ, φηη ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο 

ν δήκαξρνο θ. Αινχθνο είρε ζπκθσλήζεη γηα νιηγφιεπην ραηξεηηζκφ, ζπκθσλία 

πνπ παξαβίαζε θαηάθσξα, απνθιείνληαο φινπο, πιελ ΠΔΑΔΑ κε ΣΡΔΗ νκηιε-

ηέο θι, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ρσξίο εκεξνκελία (κεηά ηε 10.12.1999, πνπ πέζαλε 

ε Μάξηνλ αξάθε, Ζ γπλαίθα πνπ αγάπεζε ην ζηξαηεγφ αξάθε θαη ηελ 

Διιάδα, ηεο 11.6.01, ζρφιην Γξ.Ρ. (Γξεγφξε Ρνπκπάλε) Πεξηπέηεηεο ζηξαηεγνχ 

…, ηεο 12.6.2001  αλ ηδηνθηήηεο,  γηα δηακαξηπξία Γηψξγνπ αξάθε θαη επη-

ζηνιή η. Εακάλνπ, επηζηνιή Αξ.Θσκ. ζηελ «Δ» κε εκεξνκελία 14.6.2001 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ απνθιεηζκψλ θιπ, ηεο 15.6.2001 κε επηζηνιή δηακαξ-

ηπξίαο ηνπ Αι. Αινχθνπ, θαη απάληεζε ηνπ Γξ. Ρνπκπάλε, βαζηδφκελε ζε 

καξηπξίεο (Πξνεδξίαο Βνπιήο, Γηψξγνπ αξάθε, η. Πηηζηφξια, Φ. Κνπβέιε),  

αιιά θαη ζηελ επηζηνιή ηνπ Αξ. Θσκφπνπινπ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάηνο 

2001, ηνλ Άιηκν ηηκήζεθε ν ηξαηεγφο αξάθεο, κε θσηνγξαθίεο ηνπ πξν-

εδξείνπ, ησλ Α.Αξγπξίνπ θαη Θ.Οξθαλνχ, Λ. Κχξθνπ, Β.Ξέλνπ, Υξ. ηεθαλάθε, 

Γ. Ληαθφπνπινπ, Κ. Μαληδνπξάλε, Βιάζζε Παχινπ θαη νθίαο Κσζηακπάξε, 

Ηνχληνο 2001 Ο Άιηκνο ηίκεζε ην ζηξαηεγφ ηνπ,  Ζ ΔΠΟΥΖ 17.6.2001 Ο αξά-

θεο θαη νη ζαξάθεδεο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ρ.ρ. Ο Γήκνο Αιίκνπ ηίκεζε ηνλ αξάθε 



(θαη άζρεηεο: ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ Μάηνο 1999 Απνθάιπςε πξνηνκήο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ, θαη, Σν Βήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηέβξηνο 2012 Σν Παιαηφ 

Φάιεξν ηίκεζε ηνλ ηειεπηαίν απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ). 

Β.4.-ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ–Καινθαίξη 2004: 4 θσηφ, πνπ δείρλνπλ ηνλ αλδξηά-

ληα πεξηθπθισκέλν κε νκπξέιιεο/ηξαπέδηα/θαξέθιεο, κηαο «θηλεηήο» θαληίλαο, 

πνπ εγθαηαζηάζεθε κε άδεηα ηνπ Γήκνπ !!. Ζ θαηαξξάθσζε ηεο Ηζηνξίαο. Καη, 

ΔΞΔΛΗΞΔΗ Ηνπλ-Ηνπι.2007 Σηκή ζηνλ αγσληζηή ηεο Γεκνθξαηίαο, κε θσην Ν. 

Παπαληθνιάνπ-Γ.Καξαληθφιαο-Θ.Οξθαλφο-Μαλ. Γιέδνο-Λεσλ. Αλσκεξίηεο. 

«Παξέκβαζε»: θ. 63 ΜαηΗνπλ. 2001. 

 

  Δθδήισζε «ΜΝΖΜΖ ΣΔΦΑΝΟΤ ΑΡΑΦΖ»  

ησλ Πνι.Κηλ.Αιίκνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ θη «Δηαηξ.Πνι.Πξνβι.Ν.Πνπιαληδάο 

α) Δπηζηνιή κνπ ηεο 5.4.1999 πξνο ηελ Δηαηξία πνιηηηθνχ πξνβιεκαηη-

ζκνχ «Νίθνο Πνπιαληδάο» ππφςε ηνπ πξνέδξνπ θ. Γ. Σζηάθαινπ (θαζεγεηή 

Παηδαγσγηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο) κε πξφηαζε γηα νξγάλσζε κηαο 

εθδήισζεο γηα ην η. αξάθε ζηνλ Άιηκν, κε πξφηαζε θαη εκεξνκεληψλ, 

εθδήισζε πνπ δελ επνδψζεθε λα ζπληειεζηεί ηφηε, β) δχν (2) θφιιεο, κε 

ζεκεηψζεηο γηα απαηηνχκελα γηα ηελ εθδήισζε, απνξίεο γηα ηνπο νκηιεηέο θιπ, 

γ) αίηεζε ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο Πξνφδνπ, Π.Κ. Αιίκνπ, 

πξνο ην Γήκν, γηα παξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο Κάξνινο Κνπλ, κε πξφηαζε θαη 

εκεξνκεληψλ, δ) Πξφζθιεζε ηεο Δηαηξίαο «Ν. Πνπιαληδάο» θαη ηνπ ΤΝΑΠ. 

Πνιηηηθή Κίλεζε Αιίκνπ, γηα ηελ εθδήισζε ηελ 27.5.2001 ζηε «Κάξνινο Κνπλ» 

κε νκηιεηέο ηνπο Μαλψιε Γιέδν, Γηψξγν Μαξγαξίηε (ηφηε θαζεγεηή Νεφηεξεο 

Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ζήκεξα Θεζζαινλίθεο), Λάθε άληα, Λε 

αξάθε (αλεςηά ηνπ ζηξαηεγνχ θαη ππνςήθηα δηδάθηνξα ηζηνξίαο ζην Παλεπη-

ζηήκην άζεμ), κε πξνιφγηζε απφ ηνλ θαζεγεηή Γηψξγν Σζηάθαιν, πξφεδξν ηεο 

ΔΠΠ Ν. Πνπιαληδάο (αξλήζεθα λα ζπκπεξηιεθζεί ην φλνκά κνπ, σο ζπλην-

ληζηή), ζε πνιιά αληίηππα, ε) δειηίν ηχπνπ γηα ηελ εθδήισζε, ζη) απνζηνιή ηεο 



πξφζθιεζεο ζην ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, ππφςε θ. Νηθφια Κνληαξίλε (φπνπ γηα 

ιφγνπο ηνπηθνχο, δέρηεθα λα πξνζηεζεί ην φλνκά κνπ σο ζπληνληζηή), ζη) Γχν 

(2)αθίζεο γηα ηελ εθδήισζε, πνπ «θνιιήζεθαλ» γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, 

δ) Μήλπκα ηνπ Λάθε άληα, πνπ δελ κπφξεζε λα παξεπξεζεί δηφηη ζα είρε 

ηαμηδέςεη ζηνλ Καλαδά. ε) Σέζζεξα (4) ηεχρε ησλ Πξαθηηθψλ ηεο εθδήισζεο 

«Μλήκε ηέθαλνπ αξάθε» φπσο καγλεηνθσλήζεθαλ απφ ηελ εηαηξία πνπ 

καγλεηνθσλνχζε ηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γ.1.- ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ απφ ηελ εθδήισζε Μλήκεο ησλ ΤΝ+Πνπιαληδά. 

Οιεο πξνζθνξά ηνπ αγσληζηή ηνπ 1940-41 Μαλψιε Υίνπ, φπσο αλαγξάθεηαη 

ηδηνρείξσο απφ απηφλ,ζηελ πίζσ φςε θάζε κίαο απφ απηέο:  α) δέθα ηέζζεξεο 

θσηνγξαθίεο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο εθδήισζεο, κε Γ. Μαξγαξίηε, Λε αξάθε, 

Αξ.Θσκ., Μ. Γιέδν, Γ.Σζηάθαιν, β) θσηνγξαθίεο ηεο αίζνπζαο β1) δηαθξίλνληαη 

απφ δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά Ν. Κνληαξίλεο, Θ. Οξθαλφο, Αξγ. Αξγπξίνπ, Β. 

Καξαγηάλλε, βνπιεπηήο ΓΖΚΚΗ, Α. Αινχθνο, Ν. Κατκάθεο, Λεσλίδαο Κχξθνο, Κ. 

Μαληδνπξάλεο, Γ. Ληαθφπνπινο, β2) αξηζηεξφ δηάδσκα Μαλ. Φάξνο θαη Ν. 

Κνληαξίλεο, κεζαίν δηάδσκα Γ.Ληαθφπνπινο, Κ. Μαληδνπξάλεο, Λ. Κχξθνο, Ν. 

Κατκάθεο, Β.Καξαγηάλλε, δεχηεξε ζεηξά νθία θνχξηε, Β.Ξέλνο-Γαβξηέιεο, 

Υξ. ηεθαλάθεο, Κ. ηδέξεο, ηξίηε ζεηξά Ηλγθκπνξ εγγνχξα, Μίκεο εγγνχξαο, 

άγλσζηε, άγλσζηε, Ν. Αξκάνο, δχν άγλσζηνη, Υξχζα Μαινπζάξε, Σδέλε 

Μνζρνπνχινπ, ζηελ φγδνε ζεηξά Άλλα Θσκνπνχινπ, Βνχια Καηζαθάλα-

Θσκνπνχινπ, β3) κεζαίν δηάδσκα Βαζίιεο Γακηαλφο, Γηάλλεο Σφιηνο, ηέηαξηε 

ζεηξά Αλαζηάζηνο Γηαλλφπνπινο (παηέξαο Νέιιεο) θαη αξηζηεξφηεξα Γηψξγνο 

αξάθεο, αλεςηφο (πίζσ απφ ηε Υξ. Μαινπζάξε), θαη πέκπηε ζεηξά Γξεγφξεο 

αξάθεο (κε ην άζπξν ζαθάθη θαη ηα γπαιηά), μάδειθνο ηνπ ζηξαηεγνχ, δεμηφ 

δηάδσκα Διέλε Υαηδεδηάθνπ, ηξίηε ζεηξά Έθε Δκκαλνπειίδνπ, ηέηαξηε πχξνο 

Κάικπαξεο θαη ε γπλαίθα ηνπ Μαξία Γέηζε, πέκπηε ζεηξά Κψζηαο Παπαδφ-

πνπινο, β4) αξηζηεξφ δηάδσκα πξψηε ζεηξά Ν. Κνληαξίλεο, δεχηεξε ζεηξά Μαλ. 

Φάξνο, ηξίηε ζεηξά(κε ην άζπξν θαπέιν θαη ηε καγθνχξα) ν κπαξκπα πχξνο 

Γηαιακάο, κεζαίν δηάδσκα, δεχηεξε ζεηξά απφ ηηο εκθαηλφκελεο ηακάηεο 

Παπαζαλαζίνπ (ν παηέξαο ηνπ ζηξαηεγφο Ησάλλεο Παπαζαλαζίνπ, ήηαλ 



ζπληδξπηήο ηνπ ΔΚΚΑ/Φαξξνχ, έμέδσζε θαη βηβιίν) θαη ηξεηο ζεηξέο πην πίζσ 

Άλλα Θσκνπνχινπ θαη Βνχια Καηζαθάλα, γ) Μαλ. Γιέδνο, δ) Γηψξγνο 

Σζηάθαινο, δ) ηαχξνο Παπαγηαλλφπνπινο (εηζεγεηήο, εθ κέξνπο ηεο Πνι. 

Κίλεζεο ΤΝ), ε) Αι. Αινχθνο, ζη) Γ. Μαξγαξίηεο θαη Λε αξάθε, δ) Γξεγφξεο 

αξάθεο, μάδειθνο ζηξαηεγνχ, Μαλψιεο Γιέδνο, Αξ. Θσκ. (θαη ζην βάζνο ν 

Υξήζηνο Σφιηνο, ζπλάδειθνο-θίινο). 

Γ.2.- Γηζθέηα κε καγλεηνζθνπεκέλε (απνζπαζκαηηθά) ηελ εθδήισζε 

Μλήκεο. Σε βξήθε ν αλεςηφο κνπ Γεκήηξεο Καηζαθάλαο ζην δηαδίθηπν, κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα, ηελ έγξαςε θαη κνπ ηελ έδσζε. 

Γ.- ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ απφ εθδήισζε ηνπ 1985 ή 1986 ζην κηθξφ κλεκείν: 

Γηαθξίλνληαη α) Γήκαξρνο Βαζ. Ξέλνο (πιάηε), Αξ.Θσκ., άγλσζηνη, β) ζθελή 

πιήζνπο, γ)Γήκαξρνο Β. Ξέλνο (πιάηε-πιάη) Αξ.Θσκ (κε ην θάθειν ζην ρέξη 

θαη ηε καζράιε), Γηάλλεο Υαηδεδεκεηξίνπ, ππάιιεινο, νξγαλσηηθφο εθ κέξνπο 

ηνπ Γήκνπ) Άγγεινο Γηακαληφπνπινο, αληηζηαζηαθφο κέινο ηνπ Δ.Γ. ηνπ ΚΚΔ 

Δζσηεξηθνχ, δεμηφηεξα Παχινο Σδηβαλίδεο θαη Γηψξγνο Καξαληθφιαο, δ) Αγγε-

ινο Γηακαληφπνπινο, Γηάλλεο Υαηδεδεκεηξίνπ, Αξ.Θσκ., ε) Η. Υαηδεδεκεηξίνπ, 

Αξ.Θσκ., Αγγ. Γηακαληφπνπινο, ζη) άγλσζηε, Καίηε Βεληνχξε (κε ηελ εκπξηκέ 

θνξεζηά) Άγγεινο Γηακαληφπνπινο, άγλσζηε. 

Δ.- Καηαζηαηηθφ ηνπ «Παλειιαδηθνχ πιιφγνπ κλήκεο Αξε Βεινπρηψηε», 

κε ππνγξαθέο απφ φιν (εθηφο ΠΔΑΔΑ) ην θάζκα ησλ ΔΑΜηθψλ νξγαλψζεσλ.  

Σ.- Δπηζηνιή ηεο Πνι.Κηλ. Αιίκνπ ηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ, ηεο 30.12.2001 

πξνο ηελ Δηαηξία Πνιηη.Πξνβι. Νίθνο Πνπιαληδάο, γηα παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ 

«Ο Θνπθπδίδεο θαη ν Αζελατθφο ηκπεξηαιηζκφο». Γελ επνδψζεθε.  

 

   Λ Α Η Κ Ο   Π Α Ν Ζ Γ Τ Ρ Η  

 ρφιην: Έρσ επηζεκάλεη ηελ απφθηεζε ζπλείδεζεο απφ ηνπο ΟΣΑ, γηα 

ηελ «απνζπγθέληξσζε» ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Σν 1979 (πξηλ απφ ηελ ίδξπζε 



ηνπ Πνι. Κ.), θαηά καξηπξία ηεο Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, θαη κε ηελ ζπλδξνκή ηεο 

Γήκεηξαο αξδέιε (ήηαλ ηελ πεξίνδν 1978-1982 δεκνηηθή ζχκβνπινο) άξρηζε 

λα νξγαλψλεηαη απφ ην χιινγν Γπλαηθψλ θαη άιινπο πιιφγνπο (ν Γήκνο πα-

ξαρσξνχζε ην Γπκλαζηήξην),ην «Λατθφ Παλεγχξη», σο εηήζην δξψκελν. Απφ ην 

1983 νξγαλσλφηαλ απφ ην Πνι. Κέληξν, έσο ην 1988 λνκίδσ, θαη κεηά έπαςε 

λα ιεηηνπξγεί. Σα πεξηζζφηεξα ρξφληα ε πξαγκάησζε ησλ εθδειψζεσλ γηλφηαλ 

θπξίσο α) ζην Καιακάθη ζην ηξίγσλν Σαμηαξρψλ-Γεκ. Καιιέξγε-Ρ. Φεξαίνπ ή 

πιαηεία 3εο επηέκβξε 1843, θαη β) ζην Άλσ Καιακάθη, ζην Α‘ Γεκνηηθφ Γπκλα-

ζηήξην =Γήπεδν Σξαρψλσλ, κε ηελ παιαηά κάληξα ηζηκεληνιίζσλ θαη πεξηκεηξη-

θά ηνπ εζσηεξηθνχ απηήο, αθνχ ζην γήπεδν δελ ππήξραλ δηακνξθσκέλνο 

αγσληζηηθφο ρψξνο, θάγθεια ή άιιεο δηαξξπζκίζεηο. Ήηαλ ρέξζν. Έρνπλ ζσζεί: 

 α) Πξφγξακκα (αθηινθεξδψο θαη εζεινληηθά ζρεδηαζκέλν απφ ην Νίθν 

Αλαγλψζηνπ, πνιηηηθφ κεραληθφ, θαη ηε Γέζπνηλα Γηαλλνπνχινπ, αξρηηέθηνλα) 

γηα ην «7ν Λατθφ Παλεγχξη» (1985) δίπηπρν κε 7 ζεκαίεο (απφ 1979 έσο 1985) 

θαη εζσηεξηθά ην πξφγξακκα, πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Σαμηαξρψλ/Γ. Καιιέξγε, 

αιιά θαη ζην Α΄Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην, β) Πξφγξακκα (αθηινθεξδψο/εζεινληηθά 

ζρεδηαζκέλν απφ ηνπο Νίθν Αλαγλψζηνπ/Γέζπ. Γηαλλνπνχινπ) κε εμαηξεηηθήο 

αηζζεηηθήο πξψηε ζειίδα, γηα ην «Πνιηηηζηηθφ δεθαήκεξν 1986» πνπ απνθελ-

ηξψζεθε απφ 2-13 Ηνπιίνπ 1986, ζηελ πεξηνρή παιαηνχ Αιίκνπ (νδνί Ηνλίνπ θαη 

Κεθαιιελίαο), πεξηνρή Γθξψκαλ—νδφο Διιεο, ηξίγσλν νδνχ Σαμηαξρψλ/Γ. 

Καιιέξγε, πεξηνρή Ακπειάθηα, νδφο Θενκήηνξνο (πεξίβνινο Η.Ν. Κ. Θενηφθνπ), 

Πιαηεία Καξατζθάθε, ζην Λφθν Λατθήο Κπξηαξρίαο (= Κπζεξίσλ), θη νδφ Διεπζ. 

Βεληδέινπ, κε ζπλαπιίεο, ζέαηξν, ζπδεηήζεηο θαη νκηιίεο γηα ην Θνπθπδίδε κε 

ηνπο Σάζν Κνπθνπιηφ, θηιφινγν- κεηαθξαζηή βηβιίσλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ γηα 

ηνλ ηζηνξηθφ, θαη Κψζηα Πηζπηξίγθν,δηθεγφξν θαη κεηά ζχκβνπιν ζην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο θαη δηδάζθνληα ζηε ρνιή Γηθαζηψλ, ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ 

«Ζ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Θνπθπδίδε», γ) θείκελφ κνπ πνπ ην εθθψλεζα ηελ 

12.7.1986 ζηελ Διεπζ. Βεληδέινπ, σο πξφινγν ζηελ νκηιία Κ. Πηζπηξίγθνπ, δ) 

πξσηφηππν ρξσκαηηζηφ ζρέδην γηα ην Γιέληη Νενιαίαο, ε) πξσηφηππν ρξσκαηη-

ζηφ ζρέδην  θαη πάιη γηα ην Γιέληη Νενιαίαο, ζη) Πξφγξακκα θαη Αθίζα γηα ην 



10ν Λατθφ Παλεγχξη 1,2,3 Ηνχιε, νδφο Σαμηαξρψλ/Γ. Καιιέξγε, θαη, 8,9,10 

Ηνχιε 1988 Πιαηεία Καξατζθάθε,  

δ) Φσηνγξαθία κε ηνπο Ν. Αλαγλψζηνπ θη Αξ. Θσκ. --- θαίλεηαη ζην δηπιαλφ 

πεξίπηεξν ν . . . .  Μεξηδάλεο, είρε θαηάζηεκα ζην Καιακάθη--- ζην «πεξίπηεξν» 

(πνπ ζηελφηαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κάληξαο,απφ φινπο ηνπο θνξείο) ηεο «πλεξ-

γαζίαο Πνιηηηζηηθήο εηαηξίαο» θαη «πνπινχζακε» βηβιία, πνπ δαλεηδφκαζηε 

πξνζσξηλά απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο, πιεξψλακε ηα πσιεζέληα, θαη 

επηζηξέθακε φζα πεξίζζεπαλ. Έρεη ηεζεί θαη βξίζθεηαη ζην θεθάιαην γηα ηε 

«Πνιηηηζηηθή Δηαηξία Αιίκνπ Ζ ΤΝΔΡΓΑΗΑ», ε)ρξσκαηηζηή θσηνγξαθία απφ 

ην 1ν Λατθφ Παλεγχξη (1979), ζην γήπεδν Σξαρψλσλ. Γηαθξίλνληαη απφ 

αξηζηεξά Δπγελία αξέια, Διέλε Μεζελίηνπ, Γήκεηξα αξδέιε, άληπ ακφιε, 

Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Νηθνιέηηα Νηθνιάνπ, κε πξνζδηνξηζζείζα, θαη ην κηθξφ 

αγφξη κπξνζηά ν ηάζεο Εαθπλζηλφο, ίδηα θσηφ έρεη ηεζεί θαη ζην θεθάιαην γηα 

ην χιινγν Πξννδεπηηθψλ Γπλαηθψλ Αιίκνπ. 

 

Α Γ Δ Λ Φ Ο Π Ο Η Ζ  Δ Η    Π Ο Λ Δ Χ Ν  (δήκσλ) 

 ρφιηα: Ζ Δπξσπατθή Έλσζε (ηφηε ΔΟΚ), ζε κηα πξνζπάζεηα ζχζθημεο 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Λαψλ ηεο (εθηφο ησλ άιισλ π.ρ. αληαιιαγή/θηινμελία 

καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιπ), δηεπθφιπλε ηηο αδειθνπνηήζεηο 

Γήκσλ-Πφιεσλ, παξέρνληαο θαη επηρνξεγήζεηο γηα ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο π.ρ. 

ηαμίδηα γλσξηκίαο δεκάξρσλ, δεκ.ζπκβ., πνιηηψλ, κεηαθηλήζεηο θνιθινξηθψλ/ 

θαιιηηερληθψλ ζπγθξνηεκάησλ θιπ. Έγηλαλ ζρεηηθέο δξάζεηο, κε ζεηηθά απνηε-

ιέζκαηα. ηαλ έπαςαλ νη επηρνξεγήζεηο, μεράζηεθαλ θαη νη αδειθνπνηήζεηο. 

 *** Βηβιίν ειιελνγθξαηθάληθεο γξακκαηηθήο. 

 Α.- ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ: α) έγγξαθν (εγθχθιηνο 7) κε αξ.πξ.39690/31.12. 

1984 ηεο Ννκαξρίαο πξνο ην Γήκν Παι. Φαιήξνπ κε αξ.πξ.492/11.1.1985 κε 

ζέκα «Αδειθνπνίεζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ κε αληίζηνηρεο πφιεηο μέλσλ 

Υσξψλ θη κεηάθιεζε μέλσλ θαιιηηερληθψλ ζπγθξνηεκάησλ» κε ην νπνίν δηαβη-



βάδεηαη ην κε αξ.πξ. 83183/4.12.1984 έγγξαθν ηνπ Τπ.Δζση. κε ζρεηηθέο νδε-

γίεο, β) έγγξαθν κε αξ.πξ. ΔΠ 228/17.1.1986 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά πξνο ηνπο 

Γεκάξρνπο ηνπ δηακεξίζκαηνο (κε αξ.πξ. 1897/28.1.86 Γήκνπ Παι.Φαιήξνπ), 

κε νδεγίεο, γ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 28901/4.12.1992 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά πξνο 

ηνπο ΟΣΑ Ννκαξρίαο (θαη ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ.263/11.1.1993) κε νδεγίεο, 

δ) έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε ηίηιν «Πιεξνθν-

ξίεο γηα ηνπο αηηνχληεο επηρνξεγήζεηο γηα ηηο Αδειθνπνηήζεηο κεηαμχ πφιεσλ 

ηεο Κνηλφηεηαο» ρσξίο ρξνλνινγία. 

 Β.- ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ κε ΚΟΝΣΟΦΟΤΡΗ , ειιελφθσλν ρσξηφ ηεο Νφηηαο 

Ηηαιίαο: α) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 7921/27.7.1990 ηνπ ΒΞΓ πξνο ηνπο 

δ.ζ. «…αο απνζηέιινπκε πξφγξακκα δηακνλήο ηεο αληηπξνζσπείαο 

Κνληνθνχξη πνπ ζα θηινμελήζεη ν Γήκνο καο απφ 29.7 έσο 3.8.90» κε ζπλεκ-

κέλν ην πξφγξακκα, β)εηζήγεζε ηεο 16.11.1992 ηεο Γ/ληξηαο Γ.Ο.Τπεξ. πξνο 

ην Γ.. κε ην ηζηνξηθφ ηεο αδειθνπνίεζεο κε απηφ, κε ηελ 139/1986 απφθαζε 

ηνπ Γ, θαη ηζηφξεζε ηεο επίζθεςεο ζην Κνληνθνχξη θαη Γθαιηηζηάλν (άθξσο 

ειιελφθσλν), Σανξκίλα θαη Ρέηδην Καιαβξίαο ηηο 13,14,15, 16.10.1992. 

Γ. ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ κε ΜΟΝΟΠΟΛΗ: α) επηζηνιή Γεκάξρνπ Β.Ξέλνπ-

Γαβξηέιε ηεο 3.8.1992 πξνο ην νηθείν Γήκαξρν, β) απάληεζε 31.8.1992 ηνπ 

δεκάξρνπ Μνλφπνιη πξνο ην Γήκαξρν Αιίκνπ, γ) έγγξαθν κε αξ.πξ.36309/7. 

1.1993 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά πξνο ην Γήκν Αιίκνπ κε αξ.πξ. 94/8.1.1993 

ζρεηηθφ κε ηελ αδειθνπνίεζε απηή, δ) εηζήγεζε ζην Γ.. γηα ηελ απφθαζε 13/ 

1.2.1993 γηα έγθξηζε δαπαλψλ γηα Μνλφπνιη θαη κεηάβαζε ζηελ πφιε Pont 

Saint Esprit γηα ελδερφκελε αδειθνπνίεζε, ε) έγγξαθν κε αξ.πξ.1392/ΑΓ 105/ 

6.4.1994 ηεο ΚΔΓΚΔ πξνο ηνπο Γήκνπο κε αδειθνπνηεκέλνπο ΟΣΑ Ηηαιίαο (θαη 

ην Γήκν καο κε αξ.πξ.4656/13.4.1994) γηα ην Β‘ Ηηαινειιεληθφ ζπλέδξην 

αδειθνπνηεκέλσ πφιεσλ. 

Γ.-ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ κε WAKEFIELD: α) εηζήγεζε ζην Γ ηεο Πξντζηακ. 

Γηνηθεηηθνχ Σκήκαηνο Υξπζνχιαο αξάληε, γηα ηε 235/24.10.1991 απφθαζε, κε 

ζπλεκκέλε «έθζεζε θηινμελίαο αληηπξνζσπείαο WAKEFIELD», β) πξαθηηθά Γ 



β.1.) ηεο 3.10.1991 γηα ηελ έγθξηζε θηινμελίαο αληηπξνζσπείαο απφ ην Γήκν 

WAKEFIELD, β.2) ηεο 24.10.1991 «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

αδειθνπνίεζε ηνπ Γήκνπ καο, κε ην Γήκν WAKEFIELD Αγγιίαο». 

Γ.- ΔΜΒΛΖΜΑ Γήκνπ Αιίκνπ: α) Δηζήγεζε ζην Γ ηεο 21.9.1992 γηα 

«πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή αλακλεζηηθψλ πιαθψλ κε ην 

έκβιεκα ηνπ Γήκνπ» γηα ην Κνληνθνχξη θιπ, β) Πξαθηηθά Γ 21.9.1992 γη απηφ. 

 Δ.- ΑΓΔΛΦΟΠΟΗΖΖ κε ΑΜΦΗΠΟΛΖ φπνπ έδεζε ν Θνπθπδίδεο: Σν 

1984 ή 1985 (εθηφο πξνγξακκάησλ ΔΟΚ), πξηλ ή ελφςε ηνπ Α‘ Γηεζλνχο πκ-

πνζίνπ γηα ην Θνπθπδίδε (4/7.9.1985) ν ΒΞΓ ήξζε ζε επηθνηλσλία κε ην Γήκαξ-

ρν ηεο Ακθίπνιεο, πφιεο ζηελ νπνία ήηαλ νξπρεία ηνπ («θαπηή Όιε») θαη 

ζηελ νπνία έδεζε εμφξηζηνο 20 ρξφληα ν Θνπθπδίδεο (ιφγσ ηνπ φηη δελ 

πξφιαβε λα ηελ πξνζηαηεχζεη απφ ηνπο παξηηάηεο), πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 

αδειθνπνίεζε Αιίκνπ θαη Ακθίπνιεο. Ννκίδσ φηη ειήθζεζαλ απνθάζεηο. 

Γπζηπρψο δελ δηαηεξψ θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Βξίζθνληαη ζην Γήκν. 

 

ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ–Γίθηπν αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ Μεζνγείνπ 

Α.- ΔΤΡΧΠΑΊΚΟ πιαίζην: α) Δπίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνη-

λνηήησλ ηεο 9.11.00 κε «Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ –Τπνζηήξημε ελεξ-

γεηψλ ζρεηηθά κε αδειθνπνηήζεηο πφιεσλ», β) Πξφγξακκα «Πνιηηηζκφο 2000». 

Β. ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ Ννκαξρίαο Αζελψλ θαη Γήκσλ Διιάδαο+Δπξψπεο: 

α) πξφζθιεζε Ννκαξρίαο γηα ζπκκεηνρή ζηελ αδειθνπνίεζε ησλ Ννκαξρηψλ 

Αζελψλ θαη Σάξαληα, ζην Εάππεην ηελ 6.6.1997, β) δίθπιιν πξφγξακκα γηα ηελ 

ίδηα εθδήισζε, γ) κε ηίηιν ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ, ηεχρνο/ζρέδην θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηθηχνπ, δ) ζρέδην θαηαζηαηηθνχ «Ακθηθηπνλία αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ θαη 

πεξηνρψλ Μεζνγείνπ», κε εκεξνκελία ηειενκνηνηππίαο 8.10.1996, σο εηζήγεζε 

γηα ην «ζέκα 8ν» ρσξίο εκεξνκελία θαη αξηζκφ απφθαζεο. 



Γ.- ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: α) έγγξαθν Ακθηθηπνλίαο κε αξ.πξ. 64/4.10.1999 πξνο ην 

δήκαξρν Αιίκνπ Αι.Αι., κε αξ.πξ. 17647/14.10.1999 κε παξάθιεζε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ππαιιήινπ ηαπξνχιαο Κνπηζάθε, ζηα γξαθεία ηνπ Γηθηχνπ, 

β) ελεκεξσηηθή αλαθνξά  ηεο 25.1.2001 ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ Σκήκαηνο Γεκν-

ηηθήο Καηάζηαζεο Υξπζνχιαο αξάληε, πξνο ην δήκαξρν, πξφεδξν Γ, δ.ζ., 

Γηεπζχληξηα, απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο «.. ζηελ επίζθεςε ζηειερψλ κνλίκσλ ππαι-

ιήισλ ηεο Σ.Α. Α‘ βαζκνχ ζηηο Βξπμέιιεο … γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

΄Δλσζεο» ηηο εκέξεο 19 θαη 20.10.2000, κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία, γ) έγγξαθν ηεο 

Ακθηθηπνλίαο ηεο 7.6.2001 πξνο ην Γ, κε ηειενκνηνηππία, σο εηζήγεζε γηα ηε 

κε αξ. 247/11.6.2001 απφθαζή ηνπ, γηα ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ απφ ηελ 

ΑΝΔΓΑ, δ) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ ηεο 11.6.2001 πξνο ην Γ κε ζέκα «Δγθξη-

ζε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ θαη ΑΝΔΓΑ γηα ηε ζπλδηνξγάλσζε πλεδξίνπ πνπ αθνξά ηελ Δπξσ-

πατθή ηζαγέλεηα θαη ην επξψ», γηα ηελ πην πάλσ απφθαζε, ε) Γήκνο κε αξ. πξ. 

Γ.Τ./15.12.03, κε θνηλνπνίεζε «ζπκπεξαζκάησλ-πνξηζκάησλ» απηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηε 10ε πλδηάζθεςε Αδειθνπνηεκέλσλ Πφιεσλ Μεζνγείνπ κε 

ζέκα «Μεζφγεηνο ε ζέζε θαη ν ξφινο ηεο ζηε δηεπξπκέλε  Δπξψπε», ήηνη ησλ Γ. 

Υξπζαλζαθφπνπινπ, Ν. Παπαληθνιάνπ, Υξπζνχιαο αξάληε, ζη) εηζήγεζε ηεο 

9.5.05 ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ακθηθηπνλίαο Γεκήηξε Αξγηαλλά, δεκάξρνπ Τκεηηνχ, 

γηα έθηαθην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηεο 18.5.2005, κε ζέκα «Απνινγηζκφο 

δξάζεο 2004 – Πξνγξακκαηηζκφο 2005», δ) έγγξαθν ΚΔΓΚΔ κε αξ.πξ. 3054/ 

26.7.2005 πξνο ηνπο αδειθνπνηεκέλνπο δήκνπο, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 

430/7.9.2005 απφθαζε ηνπ Γ, κε γλσζηνπνίεζε ηεο 11εο πλδηάζθεςεο 

αδειθνπνηεκέλσλ πφιεσλ ηεο Μεζνγείνπ. 

 ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΤΡΧΠΑΊΚΧΝ ΓΖΜΧΝ θαη ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ: Ηζηνξηθφ, 

ζηφρνη, δξαζηεξηφηεηεο θιπ, αηηηνινγηθή έθζεζε, νηθνλνκηθέο πιεπξέο, πεξηγξα-

θή ηεο ελέξγεηαο. 

Γ.- ΤΝΔΓΡΗΟ κε ζέκα «Ο Πνιηηηζκφο … Ζ ηαπηφηεηά καο». 



α) πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ 25 έσο 27.4.2001 ζηε Ραθήλα, β) ηκήκα 

θχιινπ πεξηνδηθνχ κε ην πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, γ) ρεηξφγξαθε παξέκβαζε 

ηεο Γήκεηξαο αξδέιε ζην ζπλέδξην,ρσξίο ηίηιν,δ) παξέκβαζε ηνπ Κψζηα 

Κνπηζνκχηε, ζθελνζέηε, κε ηίηιν «Ζ εηθφλα θαη ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο». 

εκείσζε: Ο δήκαξρνο Β.Ξέλνο, κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην Γήκν, 

ήηαλ πξφεδξνο ζην λνκηθφ πξφζσπν (αζηηθή εηαηξία, νξγαληζκφο;,) γηα αξθεηά 

ρξφληα. Γε γλσξίδσ εάλ απηφ πθίζηαηαη αθφκε. Πξνθαλψο ζα ππάξρεη ζεκαληη-

θφ αξρείν, ην νπνίν δηαθεχγεη ηεο γλψζεο κνπ, εάλ θαη ζε πνηφλ έρεη παξαδν-

ζεί. Σν κέξνο πνπ αθνξά ηνλ Αιηκν, ν ΒΞΓ έρεη ηζηνξηθή ππνρξέσζε, λα ην 

θαηαζέζεη. πσο θαη φπνην άιιν αξρεηαθφ πιηθφ δηαζέηεη θαη έρεη δηαηεξήζεη. 

πσο θαη θάζε κεηά απφ απηφλ, πνπ δηεηέιεζε δήκαξρνο. 

 

 Μ Δ Γ Α Λ Ζ  ηνπ  Γ Δ Ν Ο Τ     Υ Ο Λ Ζ  -  550 ρξφληα 

 ρφιηα: Μέρξη ην 2004 δελ είρα δερηεί λα θάλσ θαλέλα ηαμίδη κε έμνδα 

ηνπ Γήκνπ. Σφηε ζπκπιεξψλνληαλ ηα 550 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο, θαη ην 

Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν αλάζεζε ζην Γήκν Αιίκνπ ηε δηνξγάλσζε ησλ εθδε-

ιψζεσλ ζηελ Διιάδα. Αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ θαη ν ζίαζνο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Κέληξνπ, ζα επηζθεπηφηαλ ηελ Πφιε θαη ζα έδηλε παξάζηαζε. Με πίεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε (πνπ είλαη Κσλζηαληηλνππνιίηεο) θαη 

κε ζθνπφ λα αληηπξνζσπεχνληαη φιεο νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο, δέρηεθα θαη 

ζπκκεηείρα ζηηο 7-10 Μαίνπ 2004, καδί κε ηνπο Ησ. Κσλζηαληηλίδε θαη Θάλν 

Οξθαλφ. Καη βέβαηα ην ζίαζν ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

 α) έγγξαθν ηεο 18.7.2003 ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, πξνο ην 

δήκαξρν Κ. Μαληδ., κε αλαγγειία ηνπ ενξηαζκνχ ην 2004 ησλ 550 ρξφλσλ, β) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ηεο 28.7.2003, ρσξίο αξ.πξ., «πξνο ηελ Α.Θ.Π. ηνλ Οηθνπ-

κεληθφ Παηξηάξρε θ.θ Βαξζνινκαίν» κε επραξηζηίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ Γήκνπ 

πξνο αλάιεςε ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηα 550 ρξφληα θι, γ) έγγξαθν 

ηνπ Οηθνπκ.Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ, πξνο ην Γήκαξρν, κε επραξηζηίεο «δηα 



ηελ πξφζπκνλ αλάιεςηλ ππφ ηνπ θαζ πκάο επινγεκέλνπ Γήκνπ . . . ηεο νξγα-

λψζεσο δεθαήκεξσλ ιακπξψλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ…επί ηε 550ε επεηείσ 

ηεο ηδξχζεσο …», δ) εηζήγεζε ηεο 2.9.2003 ηνπ Πξνέδξνπ πξνο ην Γ,  γηα 

πξφζθιεζε ηνπ Οηθ.Παηξηάξρε θαη επίζθεςε ησλ δεκάξρνπ, πξνέδξνπ θαη δχν 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (επηιέρηεθαλ νη Παλαγ. Πηεξξάθνο, Γ. Βαξβαγηάλλεο θαη 

ν εηδηθφο ζπλεξγάηεο Βειηζζάξηνο Υξπζάγεο) ζην Παηξηαξρείν ηελ 27.9.2003 

γηα ζπληνληζκφ, ε) Απφθαζε Γ κε αξ. 393/8.9.2003 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ θαη αξρήλ ζπλάληεζε εθπξξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ 

Οηθνπκ.Παηξηάξρε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κεηά ην επίζεκν θάιεζκά ηνπ γηα 

ηελ αλάιεςε απφ ην Γήκν καο ηεο δηεμαγσγήο εθδειψζεσλ γηα ηα «550 ρξφληα 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο» θαη έγθξηζε ζρεηηθήο 

δαπάλεο», ζη) έγγξαθν Γεκάξρνπ ηεο 14.1.2004, πξνο πνιινχο, γηα ζπλάληε-

ζε ζην Πνι.Κέληξν ηελ 27.1.2004 κε ζέκα ηελ νξγάλσζε ησλ πην πάλσ, δ) 

απφθαζε Γ κε αξ. 25/23.1.2004 κε ζέκα «πκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ … πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κσλ/πνιε απφ 30.1. έσο 1.2.2004» 

(Κ. Μαληδ., Η.Κσλζηαληηλίδεο, Ησ. Μπειηάο, Μαξ. Νεξνχηζνπ), ε) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 2468/26.1.2004, πξνο ηνπο ζπκκεηαζρφληεο ζηε ζπλάληεζε, 

κε επραξηζηίεο θιπ, (ππνγξαθή «Ο ππεχζπλνο ηνπ γξαθείνπ Γεκνζηφηεηαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο Αξεο Υξπζάγεο»), ζ) δειηίν ηχπνπ 26.1.0404 γηα ηηο εθδειψζεηο, 

η) ζρέδην «Υξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ θαη εθδειψζεσλ Γήκνπ Αιίκνπ γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ησλ 550 ρξφλσλ ηεο Μεγ.ηνπ Γέλνπο ρνιήο», ηα) ελεκεξσηηθφ ζε-

κείσκα ηεο 9.2.2004 ηνπ Γήκνπ,πξνο ηνπο δ.ζ., απφ ηνλ πξφεδξν, ηβ) εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 407/27.9.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα 

«Έγθξηζε πίζησζεο πνζνχ 30.000 επξψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 550 …»,  ηγ) εθεκεξίδα ΑΝΑΣΟΛΖ, Οθηψ-

βξηνο 2003, Μηα ζθέςε γηα κία επέηεην, ηδ) ηεχρνο 20ζέιηδν ηνπ Γήκνπ, κε ηίηιν 

«Ο Γήκνο Αιίκνπ ηηκά ην αξραηφηεξν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο Ρσκηνζχλεο», κε 

ηζηνξηθφ Γήκνπ θαη Μεγάιεο ρνιήο, θαη κε ην δεθαήκεξν εθδειψζεσλ, ηε) 

ηξίπηπρν Πνιηη.Κέληξνπ θαη ζεαηξηθνχ εξγαζηεξηνχ «Παξά ζηλ αιφο» κε ηίηιν 

«Γεψξγηνο Βηδπελφο Ο Μνζθψβ-ειήκ, Κσλζηαληηλνχπνιε 8-9 Ματνπ (2004)» 

ηζη) δίπηπρν Εσγξαθείνπ Λπθείνπ,  ηδ) ηεχρνο, 8ζέιηδν κε ηίηιν «Πξνζθχλεκα 



ησλ νθθηθηαιίσλ εηο ην Οηθνπκεληθφλ Παηξηαξρείνλ…»,ηε) Φσην:«Ζ ελ Φαλαξίσ 

Κσλζη/ιεσο Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή».---«Παξέκβαζε»: θ. 73 ΦεβξΑπ.2004. 

 

 ΣΑ ΠΡΟΣΑΘΔΝΣΑ, αιιά ΜΖ ΤΝΣΔΛΔΘΔΝΣΑ 

    Υ  Ο  Ρ  Ζ  Γ  Η  Δ   

 εκείσζε: ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, γηλφηαλ πνιχο ιφγνο γηα 

ηηο «ρνξεγίεο» ηδίσο πξνο ζπληέιεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θιπ. Καη ηνχην 

δηφηη κε θνξνινγηθνχο λφκνπο, ππφ πξνυπνζέζεηο, ηα πνζά εθπίπηνληαλ ή θαη 

αθαηξνχληαλ απφ ηνπο θφξνπο, ππφ ηελ αίξεζε φηη γηα ην επηρνξεγνχκελν 

λνκηθφ πξφζσπν είρε εθδνζεί Τπ. Απ. θαη είρε εληαρζεί ζε απηά γηα ηα νπνία 

ίζρπαλ νη ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ. Οη ρνξεγνί δεηνχζαλ αληαιιάγκαηα, π.ρ. 

δεκφζηα αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο, δηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο ζε έληππα θιπ. Έηζη: 

 α) αίηεζή κνπ κε αξ.πξ. 2401/8.3.1993 πξνο ην Γήκαξρν θαη ηνλ Πξφ-

εδξν Γ.., κε ηελ νπνία (κε αθνξκή κηα εθδήισζε θαη κηα αλαγξαθή ρνξεγίαο) 

δεηνχζα αθνχ γλσκνδνηήζεη ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Γήκνπ, λα ζπδεηεζεί 

ζην Γ.. πξνθεηκέλνπ (εάλ απνδερφκαζηε) λα ζπληάμνπκε θαη ηνλ «Καλνληζκφ 

Υνξεγηψλ» κε φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, β) Γλσκνδφηεζε 12.3.1993 ηνπ Γεσξ. 

Σζαξνπρά, πξνο ην Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 23264/26.3.1993 (κε βάζε ηε ζεκείσ-

ζε ζε απηή απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.90/11.5.1993 απφθαζε ηνπ Γ), --

- ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα δσξεά θαη έηζη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί, άπνςε 

πνπ(θαηά ηε γλψκε κνπ) δελ ζπκπνξεπφηαλ κε ηνπο λφκνπο, γ) αίηεζε 8.2.1994 

ησλ Γήκεηξαο αξδέιε, Υξήζηνπ Νηθνιάνπ θαη Αξ. Θσκφπ., πξνο ην Πξφεδξν 

Γ Πνι.Κ., θαη Γήκαξρν, κε αξ.πξ. 1690/14.2.1994 κε πξνηάζεηο, φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «ρνξεγία» απφ δηάθνξνπο θνξείο ή εηαηξίεο (κε βάζε 

ζεκείσζή κνπ ζην εμψθπιιν ηνπ θαθέιινπ «ζπδεηήζεθε ζην Γ ηελ 11.4.1994 

θαη παξαπέκθζεθε ζε επηηξνπή» !! – γλήζηα ειιεληθή πξαθηηθή φηαλ ΓΔΝ ζέιεη 

θάπνηνο λα ιάβεη απφθαζε !!), δ) δέζκε ΦΔΚ κε εκπξνζζφθπιιν «Υνξεγία – 

Σξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ 1884/1990 πεξί θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θνηλέο 



απνθάζεηο» κε αξ. ΦΔΚ 679, 673, 481, 374, 616, 21 κε ηα νπνία εληάζζνληαλ 

ζην λφκν δηάθνξα λνκηθά πξφζσπα, ε) ΟΜΔΠΟ = Οκηινο Δλίζρπζεο Πνιηηηζηη-

θψλ Γξαζηεξηνηήησλ» νδφο Κεθηζίαο 69 Ακπειφθεπνη, ε1) θείκελν 4 ζει.κε 

ηίηιν «Οη ζθνπνί θαη ην έξγν ηνπ 1986-1993», ε2) ηεχρνο κε ηίηιν «Ζ Υνξεγία 

θαη ν Σχπνο, απφςεηο γηα ηνπο ρνξεγνχο θαη ηνλ Σχπν ζηελ Δπξψπε». 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) ΣΟ ΒΖΜΑ 9.5.1993 κε δηαθήκηζε ηνπ Γήκνπ Ναππιί-

νπ, κε ρνξεγία, β) ΑΤΓΖ 28.11.1993 κε άξζξν «Οη ζπφλζνξεο», γ) ίδηα 12.1.94 

γηα έθδνζε νδεγνχ ηνπ ΟΜΔΠΟ, δ) ηεο 6.1.1995 κε εηζήγεζε ηεο «Οκάδαο 

Δπξσθνηλνβνπιίνπ γηα κηα Δλσηηθή Δπξσπατθή Αξηζηεξά» γηα ηα ρνξεγνχκελα 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, ε) ηεο 26.11.1995 κε άξζξν ηνπ Μάλνπ ηεθαλίδε κε 

ηίηιν «Γσξεέο θαη ρνξεγνί, Ζ παζνινγία ηεο εμνπζίαο, επίθαζε πνιηηηζκνχ», 

ζη) ΒΖΜΑ 14.9.1997 «Οη ρνξεγίεο, νη δσξεέο θαη ηα ηδξχκαηα». 

 

  Μ Τ Θ Ο Λ Ο Γ Η Κ Ο   Π Α Ρ Κ Ο  ζην  Π Α Ν Η 

 ρφιηα: Ηδέα ηνπ Β. Ξέλνπ Γαβξηέιε. Χξαία σο ζχιιεςε, αφξηζηε (θαη 

εθηίκεζή κνπ) φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Πνπ, θάζε 

θνξά, αλάινγα κε ηε ζπγθπξία/ηηο πεξηζηάζεηο, άιιαδε ζθνπφ θαη ζηφρεπζε. 

 α) Δπηζηνιή Πξχηαλε Μ.ηαζφπνπινπ κε αξ.πξ. 10508/3617/7.2.1991 

κε ζέκα «Γεκηνπξγία κπζνινγηθνχ πάξθνπ» κε ζπλεκκέλε ηελ απφθαζε ηεο 

πγθιήηνπ ηεο 24.1.1991, β) Πξαθηηθά 3.3.1991 Γ κε αλαθνξά ηνπ ΒΞΓ ζε 

αιιεινγξαθία κε Πξχηαλε ΔΚΠΑ Μηρ.ηαζφπνπιν, γ) Πξαθηηθά 12.9.1991 Γ 

κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε δεκηνπξγία ζην Λφθν Παλί 

Μπζνινγηθνχ Πάξθνπ θαη ηελ πξνψζεζε πξφηαζεο ζην πκβνχιην Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ Δπξψπεο», φπνπ θαη  επηθπιάμεηο ή αληηξξήζεηο κνπ, δ) θείκελν 

Μαξηίνπ 1991 κε ηίηιν «92 ηζηνξηθνί Γήκνη ηεο Δπξψπεο, γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 

92», ε) θείκελν-πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε «Γηα ηελ αλάπηπμε δηεπξσπατθνπ πξν-

γξάκκαηνο», Ματνπ 1991 θαη ηίηιν ηνλ σο άλσ «92 ηζηνξηθνί δήκνη. . . …». 

 



   Θ Α Λ Ζ   Ο   Μ Η Λ Ζ  Η Ο  

 εκείσζε: Σν πινίν «Θαιήο ν Μηιήζηνο» λαππεγήζεθε ην 1909, θαη απφ 

ην 1947 ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ πφληηζε ησλ θαισδίσλ γηα ηελ 

ηειεθσληθή ζχλδεζε ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα (άιια 

ζηνηρεία ζηα δεκνζηεχκαηα). Διιηκεληδφηαλ ζην Φινίζβν Παι. Φαιήξνπ, ηέζεθε 

δήηεκα δηάιπζήο ηνπ, αιιά ιφγσ ησλ δεκνζηεπκάησλ δηακαξηπξίαο, παξαρσ-

ξήζεθε απφ ηνλ Τπ. Ναπηηιίαο Αξ. Παπιίδε ζηνλ εθνπιηζηή Γ. Γξαθφπνπιν θαη 

ην ηδηφθηεην απηνχ Ναπηηθφ Μνπζείν Αηγαίνπ, ζηε Μχθνλν. Γπζηπρψο ν Γήκνο 

καο, δελ έθαλε φ,ηη θαη φζα ζα έπξεπε (φηαλ ην πνιηηηθφ θιίκα ήηαλ επλντθφ) θαη 

κε φξακα θαη πξννπηηθή ηνπ κέιινληνο, γηα λα ην απνθηήζεη θαη λα ην αμηνπνηεί 

θαη ην ραηξφκαζηε σο Μνπζείν, φπσο θαηλφηαλ φηη επεδίσθε, ζηα ιφγηα κφλν. 

 α) Έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7598/25.6.1986, πξνο ην Γ.Γξακκαηέα ηνπ 

ΔΟΣ, γηα ηε δηάζσζε απφ ηε δηάιπζε ηνπ Θαιή, γηα ίδξπζε ΠΛΧΣΟΤ Πνιηηηζη. 

Κέληξνπ απφ ην Γήκν καο, κε αίηεκα ηνλ ειιηκεληζκφ ηνπ ζηελ Μαξίλα θαη ηελ 

απαιιαγή απφ ηα ηέιε, β) έγγξαθν ηνπ ΔΟΣ κε αξ.πξ. 525732/18.7.1986 πξνο 

ην Γήκν (αξ.πξ. 8653/25.7.86), γηα έγθξηζε ειιηκεληζκνχ δσξεάλ, γ) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ.πξ. 8545/23.7.1986 πξνο ην Γηνηθεηή ΟΣΔ, κε ηελ ηδέα γηα κεηα- 

ηξνπή ηνπ ζε πισηφ κνπζείν, αιιά θαη φηη θξίλεηαη απαξαίηεην ε ζχζηαζε 

πλδέζκνπ Γήκσλ απφ ηνπο ΟΣΑ πνπ ελδηαθέξνληαη, ππνγξαθή πξνγξακκα-

ηηθήο ζχκβαζεο θιπ, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 9218/20.8.1986 πξνο ηνλ 

ΟΣΔ Παι. Φαιήξνπ γηα παξνρή ηειεθσληθήο γξακκήο, ε) έγγξαθν ΟΣΔ κε αξ. 

591/355775/5.8.1986 θαη Γήκνπ 9317/26.8.1986, γηα παξαρψξεζε ηνπ πινίνπ 

ζηε Ννκαξρία, γηα κε παξαιαβή απφ απηή, γη αλακνλή ζχζηαζεο δηαδεκνηηθήο  

επηρείξεζεο θιπ, ζη) έγγξαθν ΟΣΔ 11.9.86 γηα έγθξηζε ηειεθσληθήο γξακκήο, 

θαη 2.10.1986 κε ίδην πεξηερφκελν, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 607/19.1.1987 

σο απάληεζε ζηα πην πάλσ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη «φηη ν Γήκνο καο δελ 

έρεη πηα ελδηαθέξνλ εθφζνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε αληίζηνηρε εμππεξέηεζή ηνπ» 

ε) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 8796/29.3.1988 θαη Γήκνπ 4902/ 

26.4.1988, κε απφθαζε γηα δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην Πξνγξ.Γεκ. Δπελδ. γηα 

«ηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ΘΑΛΖ ζε πισηφ πνιηηηζηηθφ θέλ-



ηξν 500.000 δξαρκψλ», ζ) «ελεκέξσζε θ. δεκάξρνπ» γηα απ επζείαο αλάζεζε 

ηεο κειέηεο θιπ, κε ζεηηθή απάληεζε 28.6.1988 απφ ππάιιειν, η) έγγξαθν 

Γήκνπ κε αξ. πξ.2792/16.3.1989 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ ΟΣΔ, γηα θαηαθεξκαηη-

ζκφ αξκνδηνηήησλ φζνλ αθνξά ην πινίν, ηελ ππνγξαθή Πξνγξ. χκβαζεο, ηα) 

αίηεζή κνπ κε αξ.πξ. 4491/16.4.91 πξνο ην δήκαξρν, γηα δεκνζηεχκαηα φηη ζα 

γίλεη παιενζίδεξα, γηα παιαηφηεξεο ππνκλήζεηο κνπ γηα ην ζέκα, αιιά θη αίηεκα 

λα ελψζεη ν Γήκνο ηε θσλή ηνπ γηα ηε ΜΖ δηάιπζε, θαη γηα ρνξήγεζε ζε κέλα 

φιεο ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο, θαη απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ ζε απηή. 

  ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ – ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ – ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ 

 Α.- Πεξηνδηθά: α) ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ η. Ηαλνπάξην-Φεβξ. 1991, ηνπ 

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Πξνζηαζίαο Ναπηηθήο Παξάδνζεο, γηα ηε λαπηηθή παξά-

δνζε γεληθά, β) ην «Δ» ηεο Διεπζεξνηππίαο 13.8.1995 κε πνιιέο θσηνγξαθίεο, 

γ) ζειίδεο απφ αδηάγλσζην πεξηνδηθφ, κε ηίηιν «Πσο ζψζεθε ν γεξν-Θαιήο»,  

Β.- Δθεκεξίδεο: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ  15.4.1991 «ην κνπζείν ν Θαιήο», 

ΠΟΝΣΗΚΗ 19.4.1991 Παξέκβαζε ζθάλδαιν ππέξ Ννεδεκνθξάηε Δθνπιηζηή, 

Καη μαθληθά καο πξνέθπςε … πξνζηάηεο γηα ην Θαιή, θαη 17.5.1991 Γελ 

αξθνχλ νη … επζεβείο πφζνη, Ο Θαιήο θαη νη «ζσηήξεο» ηνπ, ΑΤΓΖ 6.6.1991 

ζει.1 «ε ειηθία 82 εηψλ ζπληαμηνδνηήζεθε ν Θαιήο . ..», ηεο 9.8.1991 Πισηφ 

κνπζείν ην «Θαιήο ν Μηιήζηνο», θαη ηεο 14.8.1991 κε επηζηνιή κνπ ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φιν ην ηζηνξηθφ ησλ ελεξγεηψλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ Γήκνπ, ΚΑΘΖ-

ΜΔΡΗΝΖ 19.12.1991 Γαιαμεηδηψηηθα θαξάβηα, Οη πίλαθεο ησλ ηζηηνθφξσλ ηνπ 

19νπ θαη 20νπ αηψλα ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ Γαιαμεηδίνπ (θαη θσηφ ηνπ Θαιή, 

ηνπ παιηαφηεξνπ θαισδηαθνχ πινίνπ ζηνλ θφζκν), θαη ηεο 19.10.1993 

Αηγαηνπειαγίηηθε παξάδνζε, Οη πινχζηεο ζπιινγέο θαη ηα ηζηνξηθά εθζέκαηα 

ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ Αηγαίνπ (θαη γηα ην Θαιή), ΓΖΜΟΣΗΚΟ θαη ΚΟΗΝΟ-

ΣΗΚΟ ΣΤΠΟ 25.2.94 Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Αηγαίνπ ζηε Μχθνλν, ε ΑΤΓΖ 

10.10.1995 «Δπαγγειίζηξηα»-«Θαιήο ν Μηιήζηνο» Πισηά κνπζεία λαπηηθήο 

παξάδνζεο, ΣΑ ΝΔΑ Εσ ζηε Νφηηα Αζήλα 13.11.1999 Πισηά κνπζεία, 

Γλσξίζηε ηε λαπηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο καο ζην Σξνθαληεξφ.  



«Παξέκβαζε»: θ. 10-11 ΗαλνπαξΦεβξ. 1994. 

 

 Α Μ Φ Ο Ρ Δ Η    θαη  Θ Α Λ Α   Α, πξφηαζε γηα έθζεζε  

 Α.- α) αίηεζε ησλ . Κσζηακπάξε, Γήκεηξαο αξδέιε, Μαλψιε Φάξνπ, 

ηακάηε Η. Παπαζαλαζίνπ, Αλ. Κνλδχιε θαη Αξ.Θσκ., σο κειψλ ηεο πλη.Δπ. 

ηεο ΤΝΔΡΓ., ηεο 2.1.04, πξνο ην δήκαξρν κε αξ. πξ. 134/7.1.04 κε ηελ νπνία 

επηζεκαίλνπκε φηη: «Οη Οιπκπηαθνί πιεζηάδνπλ … εηζεγνχκαζηε πεξηιεπηηθά 

ηα αθφινπζα: Ο Άιηκνο θαη ε Θάιαζζα ηαπηίδνληαη (κε αλαθνξέο ζε ιεμηθά γηα 

ηελ εηπκνινγία ηεο «αιο-αιφο», «ζάιαζζαο») … αλ ιάβνπκε ππφςε καο δχν 

αθφκε ζηνηρεία 1) έλα κπζνινγηθφ .. Κσιηάο Αθξα θιπ, θαη 2) έλα ηζηνξηθφ, φηη 

ζην ίδην κέξνο έθεξε ν άλεκνο ηα ζπληξίκκηα ησλ πινίσλ ηνπ πεξζηθνχ ζηφινπ 

κεηά ηε λαπκαρία ηεο αιακίλαο (28 ή 29 επηεκβξίνπ ηνπ 480 πΥ)… πξνηεί-

λνπκε «λα δηεθδηθήζνπκε θαη λα νξγαλψζνπκε ζην ρψξν ηεο Παξαιίαο καο . . 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ, δχν ππαίζξηεο εθζέζεηο 

κε ζέκαηα Α) «Ακθνξείο θαη ζάιαζζα» …κε εκπνξηθνχο ακθνξείο ησλ πξντζην-

ξηθψλ, θιαζηθψλ, ξσκατθψλ, βπδαληηλψλ ρξφλσλ …. Β) «επί λήαλ ζνήλ θαη ζίλα 

ζαιάζζεο» (νκεξηθή έθθξαζε = ζε θηλνχκελν πινίν (λήα) θαη ζε ακκνπδηά 

ζάιαζζαο – είλαη ε θαηά ιέμε κεηάθξαζε … κε θσηνγξαθηθή έθζεζε απφ 

ππνβξχρηεο αλαζθαθέο . . . .φηη ε ΤΝΔΡΓ. είρε ππνβάιεη φκνηα πξφηαζε ζην 

Γήκν θαηά ηελ εκεξίδα «Ση ζεκαίλεη πνιηηηζκφο ..…γηα θάζε κέξα» ηελ 21.11. 

1999, ρσξίο ζπλέρεηα …Να καο επηηξέςεηε λα επηζεκάλνπκε φηη φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία … καο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ην δηθαίσκα καθξνπξφ-

ζεζκα λα δηεθδηθήζνπκε απφ ην Τπ.Πνιηηηζκνχ ηελ ίδξπζε ελφο Παλ-Αηηηθνχ 

ΜΟΤΔΗΟΤ ΔΝΑΛΗΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ, πξνθεηκέλνπ ζηεγαζηνχλ θαη αλαδεη-

ρηνχλ ηα θαηά ρηιηάδεο επξηζθφκελα θαη ζηνηβαδφκελα ζε απνζήθεο (καθξπά 

απφ ηε δπλαηφηεηα ζέαζεο θαη επηζθεςηκφηεηαο ησλ αλζξψπσλ) αξραηνινγηθά 

επξήκαηα …λα εγγξάςεηε .. ζηα ζέκαηα ΖΓ ηνπ Γ….».  Ζ αίηεζε αγλνήζεθε, 

ρσξίο θακία ζπλέρεηα, β) αλαθνίλσζε Γήκνπ ηεο 5.11.1999 πξνο ηνπ Σνπηθνχο 

θνξείο «Ζκεξίδα Πνιηη. Κέληξνπ Γ.Αιίκνπ, Κπξηαθή 21.11.1999, κε ζέκα «Ση 



ζεκαίλεη πνιηηηζκφο … γηα θάζε κέξα», κε ζπλεκκέλν ην πξφγξακκα ηεο εθδή-

ισζεο κε νκηιεηέο ηνπο Κνινβφ Βαζίιε, Αιεμάθε Υάξηο, Ρεγνπνχινπ Πέπε, 

Γνχθα Βαξβάξα…κε εξσηήζεηο-ηνπνζεηήζεηο-πξνηάζεηο» γ) ηνπνζέηεζε ηεο 

ΤΝΔΡΓ. ζηελ εκεξίδα: «Δίκαζηε πνιχ επραξηζηεκέλνη πνπ ην Γηνηθ.. ηνπ 

Πνι.Κέληξνπ, απνδέρηεθε ηελ ΚΤΡΗΑ θαη ΒΑΗΚΖ πξφηαζε, απφ ην ζχλνιν ησλ 

πξνηάζεσλ, πνπ κέιε καο … (Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Μ.Φάξνο, Γεκ. αξδέιε) 

είραλ ππνβάιεη ζε απηφ ζηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ….. Πνιηηηζκφο ρσξίο νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ζρεδηαζκφ απφ φινπο ηνπο ελδνγελείο δεκνη. θνξείο … δελ 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί …(αλαιχεηαη ε έλλνηα=) ..Πνιηηηζκφο είλαη «ην ζχλνιν 

ησλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσληθή 

νκάδα ή έλα έζλνο» …(επηζεκαίλνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε ππνβάιεη) .. 

Α. Θνπθπδίδεο … Β. Θάιαζζα = Αιηκνο θαη ζάιαζζα ηαπηίδνληαη …(σο άλσ), 

θιπ, δ) πξνηαζέλ ΦΖΦΗΜΑ …1.- Εεηάκε απφ ην Τπ. Πνι. λα εληάμεη ην Κηήκα 

Σξάρσλεο ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη άκεζα λα γίλνπλ 

ζπζηεκαηηθέο αλαζθαθέο, 2.- Εεηάκε απφ ηε Ννκαξρ. Απη/ζε .. λα ζπληαρζεί ε 

αξραηνινγηθή θαη πεξηβαιινληηθή κειέηε πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε 27/1996 

ηνπ Ννκαξρ.πκβνπιίνπ … 3.- Γηαδειψλνπκε ηελ αμίσζή καο λα κε αιιάμεη ην 

ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο, νη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αλαζθαθψλ ….θιπ». Σν Φήθηζκα απηφ ν Γήκαξρνο Α. 

Αινχθνο (πξνέδξεπε), ΑΡΝΖΘΖΚΔ λα ην ζέζεη ζε ςεθνθνξία !!.  

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΘΑΡΡΟ ηεο Καιακάηαο 27.8.1999 θείκελν θαη 

θσηνγξαθίεο γηα ηηο δχν εθζέζεηο,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 30.8.1999 Πιήζνο 

επηζηεκφλσλ ζην 7ν Γηεζλέο πκπφζην Αξραίαο Ναππεγηθήο ζηε Πχιν,Ο βπζφο 

είπε ηα κπζηηθά ηνπ, Ζ ΑΤΓΖ 30.11.1999 Γηήκεξν ζπλέδξην ζην Λνλδίλν, Ζ 

ζπληήηεζε ησλ καξκάξσλ ηνπ Παξζελψλα ζην επηζηεκνληθφ κηθξνζθφπην, ηεο 

1.12.1999 Θέκα αηζζεηηθνχ γνχζηνπ ε θαθνπνίεζε ησλ Μαξκάξσλ!, ηεο 

10.12.99 ρέδην ςεθίζκαηνο πξνσζεί ε Διιάδα ζηε Γ.. ηνπ ΟΖΔ – Οη εζληθνί 

ζεζαπξνί λα επηζηξαθνχλ ζηηο ρψξεο πνπ ηηο γέλλεζαλ, ηεο 14.12.1999 Ο Σφλη 

Μπιέξ ζηελ «Γθάξληηαλ» -Γελ ζα επηζηξαθνχλ ηα Μάξκαξα, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 

17.7.04 Πξνηάζεηο Θσκφπνπινπ γηα ηελ Οιπκπηαθή πξνεηνηκαζία ηνπ Γήκνπ 



Αιίκνπ. ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 4.12.1999 Δηζήγεζε ηεο «πλεξγαζίαο 

Πνιηηψλ γηα ηνλ Αιηκν» ζηελ εκεξίδα «Ση ζεκαίλεη ….». 

 ρφιηα: Γηα ηελ έθζεζε «Ακθνξείο θαη ζάιαζζα» ζηελ Πχιν ην 1999. Ζ 

Δθνξεία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ,ηφηε, είρε ηνπηθή έδξα θαη απνζήθεο ζην Κάζηξν 

ηεο Πχινπ, φπνπ θπιάζζνληαλ θαηά πνιιέο εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο, πνιινί αξ-

ραίνη ακθνξείο θιπ. Γη απηφ κηιάκε γηα «απνζήθεο» θαη «καθξπά απφ ζέαζε». 

«Παξέκβαζε»: θ. 73 ΦεβξΑπξ.2004. 

 

 ΔΝΧΖ ΑΡΥΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΛΗΜΑΝΗΧΝ (ζσκαηείν) 

 α) εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ Ησ. Κσλζηαληηλίδε, ρσξίο εκ/λία, πξνο ηα 

κέιε ηνπ Γ γηα ηε κε αξ. 179/31.3.2003 απφθαζή ηνπ κε ζέκα ηελ απνδνρή 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ζσκαηείνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ ίδξπζή ηνπ, β) ηεχρνο 

γηα ηε κε αξ.179/03 απφθαζε ηνπ Γ, κε ηίηιν «Καηαζηαηηθφ ηνπ ζσκαηείνπ κε 

ηελ επσλπκία «Δλσζε αξραίσλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ» Αιηκνο, Μάξηηνο 2003. 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ κε ην Δζληθφ Θέαηξν 

α) Αίηεζε Γ. αξδέιε, Υξ. Νηθνιάνπ, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, Δπάγγεινπ 

Μπφξζε, Δκκαλνπήι Καξαγηαλλάθε, Απφζηνινπ Σδψηδνπ, Πεξζεθφλεο-Έξζεο 

Μαιηθέληδνπ θαη Αξ. Θσκ. κε αξ.πξ. 7208/14.6.1994 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ 

Πνι. Κέληξνπ θαη Γήκαξρν, γηα ηε ζχλαςε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ 

κε ην Δζληθφ Θέαηξν», γηα ηελ παξαθνινχζεζε παξαζηάζεσλ απφ ηνπο θαηνί-

θνπο ηνπ Αιίκνπ, κε «λνκηθή ηεθκεξίσζε», θαη φξνπο/πξνυπνζέζεηο,  δει. κηα  

εξγάζηκε εκέξα, κε θηελφ εηζηηήξην π.ρ. ηα κέιε ηνπ ΚΑΠΖ, καζεηέο θιπ. Γπζ-

ηπρψο δελ ζπλνκνινγήζεθε πνηέ.  β) Ζ ΑΤΓΖ 17.8.1994 κε πνιηηηζηηθά ζέκαηα.  

«Παξέκβαζε»: θ. 15-16 ΗνπιΑχγ. 1994. 

 



  ΛΟΓΧ ΠΟΤΓΑΗΟΣΖΣΑ θαη ΦΗΛΗΑ 

       «Δηαηξία ζεάηξνπ Ζ ΚΖΝΖ– Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία». 

εκείσζε: Δίρα γλσξίζεη ηνλ εζνπνηφ θαη (κεηέπεηηα) ζθελνζέηε Σάζν Μπαληή 

απφ ηνπο Υξπζάλζε θαη Μαλψιε Βαζηιεηάδε (θνπκπάξνπο καο), νη νπνίνη ηνλ 

γλψξηδαλ απφ ηνλ θαηξφ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

Μέζσ απηνχ γλψξηζα ηνπο αμέραζην Λεπηέξε Βνγηαηδή,Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ, 

καξάγδα κπξλαίνπ, Γεκήηξε Καηαιεηθφ θαη άιινπο. Έηζη, φηαλ αξρέο ηνπ 

1981 ζέιεζαλ λα ηδξχζνπλ ηελ ΚΖΝΖ, απεπζχλζεθαλ ζε κέλα γηα ηε ζχληαμε 

ηνπ εηαηξηθνχ ηεο. πλαληεζήθακε πνιιέο θνξέο (γηα ηα ηππηθά, αιιά θαη ζε 

παξαζηάζεηο ηνπο πνιιέο), θαη αλαπηχρζεθε κηα θηιία, πνπ δηαηεξήζεθε κε ην 

Λεπηέξε, φζν δνχζε, θαη κε ην Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ, καξάγδα κπξλαίνπ 

κέρξη ζήκεξα. Μαο θαινχζαλ (εκέλα θαη ηε Λίηζα, ηηκήο έλεθελ, φπσο θαινχζαλ 

κφλν θίινπο ηνπο) ζηηο πξν-πξεκηέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ε έλαξμε ηεο παξά-

ζηαζεο, ήηαλ κία, δχν ή πεξηζζφηεξεο ψξεο, κεηά απφ ηελ ψξα ηεο πξφζθιε-

ζεο, δηφηη ε πξφβα εμαθνινπζνχζε κέζα ζην ζέαηξν (ελψ εκείο πεξηκέλακε ζην 

πεδνδξφκην) ιφγσ ηεο ηειεηνκαλίαο ησλ Λεπηέξε θαη Βαζίιε, θαη ε παξάζηαζε 

άξρηδε ζηηο 10, 11 ή θαη αξγφηεξα ην βξάδπ!!. Σα πξνγξάκκαηα γηα θάζε έξγν, 

ήηαλ βηβιία θαη εκβξηζείο κειέηεο γηα ην ζπγγξαθέα θαη ην έξγν, φπσο κπνξεί 

λα δηαπηζηψζεη θάπνηνο απφ ηα αληίηππα, πνπ ζα θαηαζέζσ ζηε βηβιηνζήθε. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1982 έδσζαλ παξάζηαζε ζηελ Καιακάηα (γελέζιηα πφιε κνπ), 

φπνπ κνλίκσο θάλακε ηηο δηαθνπέο καο (ζην παηξηθφ κνπ ζπίηη), δήκαξρνο 

ηαχξνο Μπέλνο, ππεχζπλνο πνιηηηζηηθψλ Βχξσλ Β.Υαξίηζεο (θνπκπάξνο καο) 

θαη δεζήθακε πεξηζζφηεξν. Αθφκα γλσξίδσ, απφ δηήγεζε ησλ ηδίσλ, κε ιεπην-

κέξεηεο, φηη ν Γεκήηξεο Υφξλ (θαη ε ζχδπγφο ηνπ Γνπιαλδξή) ηνπο παξφηξπλε 

γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΚΖΝΖ, θαη ζα θξφληηδε ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, γη απηφ 

θαη ηνπο δάλεηζε 1.500.000 δξαρκέο, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θαηά-

ζθεπαζηηθέο  δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αίζνπζαο ηνπ ζεάηξνπ. ε ζρέδηα 

ηνπ αξρηηέθηνλα Κπξηάθνπ Κξφθνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξρηηέθηνλα Γεκήηξε 

Γξεγφξε. 



 Σν εηαηξηθφ, φπσο δηαπηζηψλεη θάπνηνο, ππέγξαςαλ γλσζηνί ιφγηνη θαη 

θαιιηηέρλεο φπσο, αιθαβεηηθά, νη Μήηζνο Αιεμαλδξφπνπινο, Βνγηαηδήο 

Λεπηέξεο, Γηνζθνπξίδεο Βαζίιεο, Ίζαξεο Αιέμαλδξνο, Καξατλδξνπ Διέλε, 

Καηαιεηθφο Γεκήηξεο, Κνθθίλνπ Άλλα, Κνπκαληαξέαο Μέλεο, Μπαληήο Σάζνο, 

Οηθνλνκίδνπ Ράληα, Παπαβαζηιείνπ Βαζίιεο, Πηηηαθή Ρέλα, κπξλαίνπ καξάγ-

δα, ηέινο, επίζεο νη Αξ. Θσκφπνπινο θαη άιινη. 

Πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ Α: α) Καηαζηαηηθφ ηεο 26.3.1981, β) ηξνπνπνηήζεηο 

ησλ 31.3.1983, γ) 8.4.1985, δ) 9.4.1987 θαη επηζηνιή (ρ.ρ.) ηνπ Σάζνπ Μπαληή 

πξνο Αξ.Θ. κε επραξηζηίεο θαη επρέο γηα ην Πάζρα, ε) Κείκελν σο Γειηίν Σχπνπ, 

2 ζειίδσλ, γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΚΖΝΖ, ζη) Υεηξφγξαθε (ηνπ Β.Παπαβαζηιείνπ) 

θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, δ) Δπηζηνιή ηεο καξάγδαο 

(κπξλαίνπ) πξνο ηνλ Αξ. Θσκ. (θαη θάθεινο) ρσξίο εκεξνκελία (νχηε κπνξεί 

λα ζπλαρζεί απφ ην θάθειν) απφ ηελ Αιεμαλδξνχπνιε (ήηαλ ζε πεξηνδεία) 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θάπνηνπ ηηκνινγίνπ απφ ην Τπ.Παηδείαο, ε) Φάθεινο 

απφ κεηαμχ καο ζπλελλνήζεηο, ζ) Πξνεγνχκελα θαηά ρξφλν εηαηξηθά/ θαηαζηα-

ηηθά ησλ «Δηαηξία θίισλ ηνπ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟΤ» θαη «Πλεπκαηηθή θαη Καιιηηερλη-

θή Δηαηξία ΔΠΔ» θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο «ΓΔΜΟΗ» κε ηδξπηέο ηνπο θνξπθαίνπο 

ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο. δ) Πξφζθιεζε γηα δχν άηνκα, γηα ηελ παξάζηαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Κάξιν Γθνιληφλη «Οη αγξνίθνη» (ίζσο γηα ηελ πξν-πξεκηέξα). 

  εκείσζε: Αξρέο ηνπ 1980 ε εκπεηξία γηα ηε ζχληαμε εηαηξηθψλ, αζηηθψλ 

κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ, ήηαλ ειάρηζηε. Γη απηφ θαη νη δηαηππψζεηο γηα «θα-

ηαζηαηηθά» ή γηα «ΔΠΔ» ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα δηαζθαιηζηεί ε κε πξνζσπηθή 

/ αηνκηθή επζχλε ησλ εηαίξσλ, αιιηψο ε «απνκάθξπλζε» απφ ηα ηζρχνληα γηα 

Οκφξξπζκεο Δηαηξίεο (επζχλε ησλ εηαίξσλ κε φιε ηνπο ηελ πεξηνπζία). 

 Φάθεινο Β: α) Δπηζηνιή πξνο Αξ.Θ. ηνπ δηθεγφξνπ ησλ εθκηζζσηψλ 

Δκκ. Γ. Γηαλληθάθε, κε ηελ νπνία απέζηειιε ζρέδην κηζζσηεξίνπ (δελ ζψζεθε) 

γηα ηπρφλ παξαηεξήζεηο (εμεγεί ηνπο ιφγνπο), β) ρέδην Αξ. Θσκ., ηδησηηθνχ 

ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο κε ρεηξφγξαθεο ζπκπιεξψζεηο (κε κήλα Ννέκβξην 

1981), γηα δηαπξαγκάηεπζε, γ) Μηζζσηήξην ηεο 9.12.1981 ππνγξαθφκελν απφ 



Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ γηα ηε ΚΖΝΖ, θαη, Βαζίιεην Καπεξλάξν (φρη ην δηθεγφ-

ξν, βι. δηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε,αιιά ην) ζπλ-ηδηνθηήηε ηνπ κηζζίνπ, θαηαγφκε-

λν απφ ηε Καιακάηα) θαη Μαξία Πηθηψλε σο εθκηζζσηέο, δ) Πξφζζεην ζχκθσλν 

ηεο 9.12.1981, κεηαμχ ησλ ηδίσλ, ε) Πξφζζεην ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο κε εκε-

ξνκελία 15.12.1981 γηα κίζζσζε παξάπιεπξνπ ρψξνπ θιπ, ππνγξακκέλν, ην 

ζσδφκελν, απφ ην Β. Καπεξλάξν, φρη απφ ηνπο ινηπνχο, ζη) απφδεημε θαηαβν-

ιήο εγγχεζεο θαη κηζζσκάησλ ηεο 15.12.81 ζπληαρζείζα απφ ηνπο εθκηζζσηέο. 

 Φάθεινο Γ: α) «Σερληθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ» ηεο 2.12.1981, πνπ 

ζπληάρηεθε/ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξρηηέθηνλα κεραληθφ  Γεκήηξε Γ. Γξεγφξε, 

ππνγξακκέλε θαη απφ Β. Παπαβαζηιείνπ θαη Β. Καπεξλάξν. β)  Κάηνςε 

ζεαηξηθνχ ρψξνπ ηεο 1.12.1981 ηνπ Γ. Γξεγφξε, ππνγξακκέλε θαη απφ ηνπο Β. 

Παπαβαζηιείνπ, θαη ηνπο εθκηζζσηέο, γ) Κάηνςε ζεαηξηθνχ ρψξνπ ηεο 15.12. 

1981 ηνπ Γ. Γξεγφξε, ππνγξακκέλε θαη απφ ηνπο Β. Παπαβαζηιείνπ θαη Β. 

Καπεξλάξν, δ) «Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ζην αθίλεην 

ηεο νδνχ Κπθιάδσλ 11» ηνπ Γ. Γξεγφξε. 

 Φάθεινο Γ: α) Πξνζθπγή ηεο 19.7.1982 θαηά ηεο απφ 14.5.1982 

απφθαζεο-πξαθηηθνχ ηνπ Πξσηνβάζκηνπ πκβνπιίνπ Διέγρνπ Κηλεκαηνγξά-

θσλ, Θεάηξσλ θιπ. (ην νπνίν δελ ζψζεθε), β) Σν απφ 25.8.1982 πξαθηηθφ ηνπ 

Αλαζεσξεηηθνχ πκβνπιίνπ θιπ, απνξξηπηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, γ) 

Πξαθηηθφ ηεο 9.12.1983 ηνπ Πξσηνβάζκηνπ πκβνχιηνπ Διέγρνπ Κηλεκαηνγξά-

θσλ, Θεάηξσλ θιπ, κε ην νπνίν δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο ζην Θέαηξν, θαη γη 

απηφ ΓΔΝ ρνξεγήζεθε άδεηα ιεηηνπξγίαο, δ) Πξνζθπγή ηεο 13.1.1984 θαηά ηνπ 

πην πάλσ Πξαθηηθνχ, ε) ΦΔΚ 109 Γ/20.4.1983  κε Π.Γ. ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ηζρχνληνο.  Γελ ζψζεθαλ άιια ζηνηρεία. Σειηθά έιαβαλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. (ινη 

γλσξίδνπκε φηη ην δήηεκα ησλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ «κηθξψλ» ζεάηξσλ, ηαια-

λίδεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έσο ζήκεξα= 2018, αθνχ, κε βάζε ηηο δειψζεηο ηνπ 

δεκάξρνπ Αζελαίσλ Γ. Κακίλε, φια ή ζρεδφλ φια, ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα, 

άξα κε λφκηκα, θαη «θάηη πξέπεη λα θάλνπκε» =ελλνεί, ε Πνιηηεία θαη νη Γήκνη). 



 Φάθεινο Δ: Κιεηήξην Θέζπηζκα θαηά ηνπ Β. Παπαβαζηιείνπ, κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ, κε ηελ θαηεγνξία φηη έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζέαηξν, 

ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Γηθάζηεθε ηελ 19.5.1983 θαη ΑΘΧΧΘΖΚΔ.  

 Φάθεινο Σ: Αλαθνίλσζε– πξφζθιεζε ηεο 30.3.1988, γηα ζχγθιεζε Γ.. 

ησλ κειψλ ηελ 5.4.1988, πνπ εζηάιε ζηνλ Αξ. Θ. κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ίδξπηηθνχ 

κέινπο ηεο εηαηξίαο, β) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 2.3.1988, γ) Ζ ΑΤΓΖ 15.3.1988 κε 

δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηε δηακάρε πνπ είρε μεζπάζεη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 

 εκείσζε: Σν 1987- αξρέο 1988 ππήξμε θξίζε ζηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ 

θαη θαη αθνινπζία ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Αζρνιήζεθε πνιχ θαη ν Σχπνο, 

εθθσθαληηθά, κε δειψζεηο πνιιψλ ζεαηξαλζξψπσλ. Οη Μπαληήο, Κνθθίλνπ, 

Καηαιεηθφο θαη άιινη ήηαλ ε κία νκάδα (πήγαλ ζε δηθεγφξν, έζηειλαλ εμψδηθα 

θιπ), νη Βνγηαηδήο, κπξλαίνπ θαη άιινη, ήηαλ ε άιιε νκάδα. Ο Βαζίιεο Παπα-

βαζηιείνπ είρε ήζπρα, απφ ρξφληα, απνρσξήζεη θαη δελ ζπκκεηείρε. Κιήζεθα 

(σο δηθεγφξνο θη σο εηαίξνο) παξαβξέζεθα ζηε Γ.. ηεο 5.4.1988. Σν θιίκα δελ 

ήηαλ θαιφ. Δίρα δηαθπιάμεη ζεκεηψζεηο κνπ γηα ηα ιερζέληα, αιιά ΣΧΡΑ (2018) 

ηηο έζθηζα. Γελ έρνπλ λφεκα πηα. Έθηνηε, είρα θαηαιάβεη ήδε φηη, ην πην ειπηδν-

θφξν ζεαηξηθφ ζρήκα,  πνπ κπνξνχζε λα πάεη (θαη είρε αξρίζεη λα πεγαίλεη) ην 

ΘΔΑΣΡΟ ζηελ Διιάδα αιιά θαη γεληθφηεξα, αξθεηά βήκαηα κπξνζηά, δελ 

κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ. Οη Μπαληήο-Κνθθίλνπ-Καηαιεηθφο 

απνρψξεζαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ην ζεαηξηθφ ζρήκα ΜΟΡΦΔ, θαη αλέβαζαλ 

αμηφινγεο παξαζηάζεηο ζηελ αίζνπζα ηνπ παιαηνχ ηππνγξαθείνπ ηνπ ΔΜΠΡΟ 

ζηνπ Φπξξή. Ο Σάζνο Μπαληήο, δπζηπρψο, πέζαλε λσξίο = 2011. Ο Λεπηέξεο 

Βνγηαηδήο ίδξπζε ηε «Νέα θελή», ζηνλ ίδην ρψξν ηεο νδνχ Κπθιάδσλ, φπνπ 

ιεηηνπξγεί θαη κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, έσο ζήκεξα. ηηο 29-30 Ματνπ 2017 ηειέ-

ζηεθε «Δπηζηεκνληθή δηεκεξίδα γηα ην Λεπηέξε Βνγηαηδή» απφ ην ΔΚΠΑ – 

Σκήκα Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη ηε «Νέα θελή»,νη εηζεγεηέο ήηαλ ππέξνρνη θαη 

δηαθσηηζηηθνί θαη ηηο δχν εκέξεο. Βι. ζπλεκκέλν ην πξφγξακκα θαη ηελ νκηιία 

ηνπ γάιινπ ζεαηξαλζξψπνπ Georges Banu). Αιιά θαη ην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ 

ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΔΜΑΣΑ, ηνπ 2015, κε αθηέξσκα ζην Λ.Βνγηαηδή.  



 «Θεαηξηθφο Οξγαληζκφο ΔΠΟΥΖ Δηαηξία κε θεξδνζθνπηθή». 

εκείσζε: Γηα ηε γλσξηκία θαη θηιία κε ην Βαζίιε Παπαβαζηιείνπ, αλέθεξα πην 

πάλσ. Δθηφο απφ ζπληδξπηήο ηεο ΚΖΝΖ ήηαλ ν ηδξπηήο θαη ε ςπρή ηεο 

«Δπνρήο». Σειεηνκαλήο, κε βαζχηαηε κφξθσζε ζηελ ειιεληθή γξακκαηεία, αι-

ιά θαη ζηε γαιιηθή, «δηαλννχκελνο» θαη «ιφγηνο» κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

Αο είλαη θαιά, πάληα. Καη ηεο ΔΠΟΥΖ ηα πξνγξάκκαηα, δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλα 

δίθπιια κε δηαθεκίζεηο, αιιά βηβιία θαη κειέηεο γηα ην ζπγγξαθέα θαη ην έξγν.  

 Σν εηαηξηθφ, φπσο δηαπηζηψλεη θάπνηνο, ην έρνπλ ππνγξάςεη ιφγηνη θαη 

θαιιηηέρλεο θαη άιινη, φπσο Γεκήηξεο Κερατδεο, Αλδξέαο ηάηθνο, Ηνπιία 

ηαπξίδνπ, Γηάλλεο (δσγξάθνο) θαη Κνζκάο (θαζεγεηήο Παληείνπ) Φπρνπαίδεο, 

ηέινο, επίζεο ν Αξ. Θσκφπνπινο, θαη άιινη πνιινί.  

 Πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ: α) Καηαζηαηηθφ ηδξπηηθφ απφ 8.9.1986, β) 

ρεηξφγξαθε – ηδηφγξαθε ηνπ Β.Παπαβ. θαηάζηαζε κειψλ ηεο ΔΠΟΥΖ, γ) 

Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ απφ επηεκβξίνπ 1989 (παξέδσζα άιια αληίηππα θαη 

ππνγξάθηεθαλ) κεηαμχ ηεο ΔΠΟΥΖ θαη ησλ Κψζηα Ησάλλνπ Λχξα, Γηάλλε 

Κψζηα Λχξα, εθνπιηζηψλ, γηα δσξεά 1.000.000 δξαρκψλ, θαη αλάιεςε εζηθήο 

δέζκεπζεο γηα λέεο επηρνξεγήζεηο ζην κέιινλ κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη, 

δ) «Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξνζιήςεσο ζηάζνπ απφ 22.9.1986, θαη, ε) «Παξάξ-

ηεκα ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ» απφ 22.9.1986, κεηαμχ ησλ Κψζηα Καδάθνπ θαη 

Σδέλεο Καξέδε (ηελ αληηπξνζψπεπε ν Κ.Καδάθνο) θαη ηεο ΔΠΟΥΖ. 

 εκείσζε: Γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκθσλεηηθψλ απηψλ θαη ηνπο φξνπο, 

ζπλαληεζήθακε νη Β.Παπ. θαη Αξ.Θσκ.,  θαη νη Κ.Καδάθνο θαη ν δηθεγφξνο ηνπ 

Αξηζηνηέιεο Γακαζθελφο, 2 ή 3 θνξέο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε αθφινπζε. Οη 

Κ.Κ. θαη Σδέλε Καξέδε είραλ κηζζψζεη απφ ην Μεηνρ.Σακείν ηξαηνχ, ην ζέαηξν 

ΑΘΖΝΑΗΟΝ, Αθαδεκίαο 3. Ζ Σδ.Καξ. δελ ήζειε λα αλεβάζνπλ έξγν εθείλν ην 

ρεηκψλα (γηα λα μεθνπξαζηεί). Γελ είραλ δηθαίσκα ππνκίζζσζεο. Δίραλ φκσο 

σο επηρεηξεκαηίεο δηθαίσκα λα πξνζιάβνπλ ζίαζν γηα λα παίμεη. Γη απηφ θαη 

ππνγξάθηεθε ην «ζπκθσλεηηθφ πξφζιεςεο ζηάζνπ», θαη, πξνο απνηχπσζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζπκθσληψλ ππνγξάθηεθε θαη ην «παξάξηεκα ηδησηηθνχ 



ζπκθσλεηηθνχ» ηελ ίδηα εκέξα. Ζ ζχκβαζε ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά, ρσξίο 

πξνβιήκαηα, θαη γηα ηα δχν κέξε. (Σηο δηεγήζεηο, ηηο αζηείεο πεξηγξαθέο ησλ 

επηξάπεισλ, πνπ καο κεηέθεξε θαηά ηηο ζπλαληήζεηο καο απηέο ν Κ. Καδάθνο,  

γηα δηάθνξεο παξαζηάζεηο θαη απφ ηελ πεξίνδν (1960) ησλ Οξλίζσλ ηνπ 

Καξφινπ Κνχλ, ζην Λνλδίλν, ίζσο πεξηγξάςσ άιιε θνξά). 

 

       «ΘΔΑΣΡΟ ηεο ΚΟΤΚΛΑ – Αζηηθή εηαηξία κε θεξδνζθνπηθή» 

  εκείσζε: Με ηνλ Σάθε (Παλαγηψηε) αξξή, γλσξηζηήθακε ζην ηξαηφ, 

φηαλ ππεξεηνχζακε ηε ζεηεία καο ηνλ θαηξφ ηεο Γηθηαηνξίαο (1972-1973, ζην 

Νενρψξη ηνπ Έβξνπ – πάλσ απφ ηελ Οξεζηηάδα, 158 Μνίξα  Μέζνπ Ππξνβν-

ιηθνχ), ζε κία κνλάδα αλεπηζπκήησλ (πνπ είρε ζηεζεί πξφρεηξα κε ηα γεγνλφηα 

ηεο Κχπξνπ ην 1964, θαη ηελ θηλεηνπνίεζε κνλάδσλ ιφγσ ησλ απεηιψλ ηεο 

Σνπξθίαο,θαη δηαηεξήζεθε). Σν «πξφρεηξα» ζεκαίλεη θαηαιχκαηα απφ ιακαξίλεο 

= ηνι, θξχν ην ρεηκψλα έσο κείνλ 23 βαζκνχο, θη αθφξεηε δέζηε ην Καινθαίξη, 

ππνηππψδεηο ηνπαιέηεο θιπ). Ο Σάθεο, πηπρηνχρνο (ή ζην πηπρίν) ηεο Γεσπν-

ληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ (αιιά θαη καζεηήο ρνιήο Θεάηξνπ ζηε Θεζζαινλίθε), 

είρε εηδηθφηεηα «ππξνβνιεηήο» ζηε Γ‘ Ππξνβνιαξρία (ραξαθηεξηζκφο Α‘), θαη 

εγψ εηδηθφηεηα «ζθαπαλεχο» ζηε Β‘ Ππξνβνιαξρία κε ραξαθηεξηζκφ αξρηθά Β 

θαη κεηά Γ, δειαδή βαξχηεξνο ραξαθηεξηζκφο = επηθίλδπλνο. Μεηά ηε κεηαπνιί-

ηεπζε αζρνιήζεθε κε ην Κνπθινζέαηξν – καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ Αζεκίλα 

αξξή – αλεςηά ηεο νηθνγέλεηαο Γεκεηξίνπ Δπαγγειίδε, πνπ θαηνηθνχζε ζηνλ 

Αιηκν, ζηε Λ. Ησλίαο, απέλαληη απφ ηελ πξνηνκή ηνπ Γ. Καξατζθάθε-- έθαλε 

πνιιέο παξαζηάζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα (θαη ζηνλ Άιηκν) θαη έιαβε κέξνο ζε 

Γηεζλή Φεζηηβάι ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ π.ρ. Αγγιία θιπ., θαη αλαγλσξί-

ζηεθαλ σο πνιχ ζεκαληηθνί θαιιηηέρλεο ηνπ Κνπθινζέαηξνπ. Σν 2018 γηφξηα-

ζαλ θαη ηα 40 ρξφληα ηνπ Θεάηξνπ ηεο Κνχθιαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, κεηά 

απφ πξφηαζε πνιιψλ ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη πνιιψλ άιισλ εζνπνηψλ θαη θαιιη-

ηερλψλ --  ηνπ απνλεκήζεθε ηηκεηηθή ζχληαμε απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, κε 

βάζε λφκν πνπ ίζρπε (εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ).  



 Σα εηαηξηθά ππνγξάθνπλ (κεηαμχ απηψλ θαη νη Αιηκηψηηζεο Μάξξα 

Δηξήλε, ζπγγξαθέαο, πνπ πέζαλε πξφσξα, θαη Βνπηπξά Διέλε, εζνπνηφο), 

ζθελνζέηεο, δεκνζηνγξάθνη θαη άιινη, θαη ν ζπληάθηεο ηνπο Α. Θσκφπνπινο. 

 Πεξηερφκελα: α) Δηαηξηθφ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο απφ 

3.8.1981, β) Σξνπνπνηεηηθφ απφ 23.7.1999, γ)πξφγξακκα γηα ην έξγν ηνπ Υαλο 

Κξίζηηαλ Άληεξζελ «Σν αεδφλη θαη ν απηνθξάηνξαο», δ) θάξηα επαγγεικαηηθή, ε) 

Αθίζα ηνπ «Κνπθινζίαζνπ ην θφζθηλν» γηα ην έξγν «Γηαηαγή γηα γέιηα», κε 

κνπζηθή ηνπ Λνπθηαλνχ Κειαεδφλε, ζη) κηθξφ πνιχπηπρν γηα ηα 40 ρξφληα 

1978-2018 ηνπ Θεάηξνπ ηεο Κνχθιαο, ζη) CLEVER MAGAZINE Ννέκβξηνο 

2006, Θέαηξν ηεο θνχθιαο (γεληθφ θαη κε αλαθνξέο ζηνπο Σάθε-Μίλα αξξή). 

 

      Κιεξνλνκία Κσλζηαληίλνπ Π. Καβάθε 

      Κπβέιε εγθνπνχινπ- Σξεραληδάθε – Γηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 

Δίλαη γλσζηφ φηη ν Αιέθνο εγθφπνπινο νλνκάζηεθε γεληθφο θιεξνλφκνο ηνπ 

απφ ηνλ πνηεηή Κσλζηαληίλν Π. Καβάθε, θαη, κεηά ην ζάλαην ηνπ = 29.4.1933, 

απφθηεζε ην «Αξρείν Καβάθε», ην νπνίν πνχιεζε ζην λενειιεληζηή/ θαζεγεηή 

Γηψξγν Π.αββίδε (λνκίδσ ην 1966), θαη ρξφληα κεηά απφ ηφηε πνπ ν ηειεπηαίνο 

πέζαλε, νη θιεξνλφκνη ηνπ, ην πνχιεζαλ (2012) ζην Ηδξπκα Χλάζε, ζην νπνίν 

βξίζθεηαη θαη ζήκεξα. Ζ Α‘ ζχδπγνο ηνπ Αι. εγθφπνπινπ, νλνκαδφηαλ Ρίθα θαη 

ε Β‘  Κπβέιε, ην γέλνο Υαξαιάκπνπο θαη Καιιηφπεο Σξεραληδάθε. 

Σνλ Ηνχιην 1997 έλαο γλσζηφο, κε ζχζηεζε σο δηθεγφξν, ζηνλ αδειθφ ηεο 

Κπβέιεο, πνπ νλνκαδφηαλ Γξεγφξηνο Σξεραληδάθεο-Trek, θάηνηθν Πέξζε 

Απζηξαιίαο. Κάλακε δχν ζπλαληήζεηο ζην γξαθείν κνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλελ-

λννχκαζηε ηειεθσληθά θαη κε αιιεινγξαθία. Απηφ πνπ ηνλ ελδηέθεξε πεξηζζφ-

ηεξν ήηαλ ε πγεία θαη ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε αδειθή ηνπ (έπξεπε 

λα ηεζεί ζε «δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε» θαη ηη ρξεηαδφηαλ γη απηφ;;), αιιά θαη ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ πεξηνπζία ηεο (ηε δηαρεηξίδνληαλ δχν 

αληςηέο), πνπ απαξηζκνχζε αξθεηά αληηθείκελα ηνπ Κ.Π. Καβάθε, θαη θπξίσο 



έλα αγαικαηίδην πνπ ιεγφηαλ φηη ήηαλ έξγν ηνπ Αχγνπζηνπ Ρνληέλ (Auguste 

Rodin 1840-1917) θαη έλα κεγάιν πηάην θηλέδηθν (ηα νπνία είρε ζπκθσλεζεί φηη 

ζα εθπνηνχληαλ κέζσ ηνπ νίθνπ SOTHEBY‘S). Μνπ παξέδσζε ηα πην θάησ 

έγγξαθα  -- κεηαμχ ησλ νπνίσλ θσηνηππία απηνγξάθνπ ηνπ πνηεηή, βι. πην θά-

ησ -- σο θαη κία βηληενηαηλία («ηξαβεγκέλε» ζην ζπίηη ηεο Κπβέιεο) θαη κία 

καγλεηνηαηλία (ηηο νπνίεο είδα θαη άθνπζα, αιιά δελ θξάηεζα αληίγξαθα, ηηο 

επέζηξεςα). Δπηζθέθηεθα ηνλ νίθν επγεξίαο ζηνλ νπνίν άιινη ζπγγελείο είραλ 

εκπηζηεπζεί ηελ Κπβέιε, δηαπίζησζα φηη δελ επηθνηλσλνχζε κε ην πεξηβάιινλ, 

ήηαλ ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε, γη απηφ θαη ιίγν κεηά πέζαλε. Έθηνηε δελ 

ππήξρε ιφγνο αλάκημήο κνπ σο δηθεγφξνπ. Σν επηέκβξην 1998 ν Γξεγφξεο 

Σξεραληδάθεο επαλήιζε γηα ην αγαικαηάθη θαη ην θηλέδηθν πηάην. Με ελεκέξσζε 

φηη, παιαηφηεξα, κε πξσηνβνπιία ηεο Κπβέιεο (κέζσ ηαχξνπ Μηραιαξηά, βι. 

πην θάησ), ν  SOTHEBY‘S  είρε απαληήζεη φηη ην αγαικαηίδην «ίζσο» είλαη 

απζεληηθφ, ζε αληίζεζε κε ηνλ νίθν KRISTY‘S πνπ είρε απαληήζεη φηη δελ είλαη 

απζεληηθφ. Ήξζα ζε επηθνηλσλία κε πνιινχο θαη κε ηνλ (ηφηε) γλσζηφ αληηθέξ 

ηαχξν Μηραιαξηά, ν νπνίνο ζπλδεφηαλ κε ηνλ νίθν SOTHEBY‘S. Απάληεζε φηη 

επεηδή δελ είρε πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο, θαη επεηδή ήηαλ απφ terracotta-

πειφ, ν ίδηνο δελ ελδηαθεξφηαλ, θαη ν SOTHEBY‘S, επέκελε ζηελ κε απφδεημε 

ηεο απζεληηθφηεηαο, θαη φηη κπνξνχζε λα πιεηζηεξηαζηεί ην πνιχ ζην πνζφ ησλ 

25.000 έσο 30.000 δνιαξίσλ, απνθιεηζηηθά θαη κφλν δηφηη αλήθε ζηνλ Κ. Π. 

Καβάθε. Έδσζα ζηνλ πειάηε κνπ ηειεθσληθά ηηο απαληήζεηο απηέο (πξνθα-

λψο ζα ηνπ μαλαείπα θαη γηα ηε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα 

θάλεη απφ ηηο αληςηέο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο), γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ 

σο θιεξνλφκνπ θαη ηε δήισζε θφξνπ θιεξνλνκίαο πνπ ζα έπξεπε λα ππνβιε-

ζεί θιπ, θιπ), αιιά απηφο δελ επαλήιζε ζην δήηεκα. Ίζσο βξέζεθε θάπνηα 

«ιχζε» κε ηηο αληςηέο ηνπ. Γελ ελεκεξψζεθα. Έθιεηζε ε ππφζεζε γηα κέλα.  

Σα έγγξαθα ηνπ θαθέινπ είλαη ηα αθφινπζα: 

Α.- α) Σν κε αξ. 2645/ 30.7.1997 πιεξεμνχζην ηνπ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζην 

Πέξζε Γπηηθήο Απζηξαιίαο, κε ην νπνίν κε θαζηζηά πιεξεμνχζην γηα ηελ 

επηκέιεηα θαη δηαρείξηζε ησλ πην πάλσ δεηεκάησλ, β) Γήισζε ησλ ζπγγελψλ 



(θαη κειινληηθψλ θιεξνλφκσλ) ηεο 26.9.1997 γηα ηε ξχζκηζε ησλ πην πάλσ 

δεηεκάησλ (νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ζπκθσλία πνπ πεξηέρεη ηα νλφκαηα φισλ 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ), γ) Πιεξεμνχζην κε αξ. 3674/14.6.1994 ηεο ζπκβνιαην-

γξάθνπ Αζελψλ Γηνλπζίαο Ξέλνπ-Υατθάιε, κε ην νπνίν ε Κπβέιε εγθνπνχ-

ινπ, έδηλε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ζε δχν αληςηέο ηεο , γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο, δ) Υεηξφγξαθε κεηαμχ ησλ ζπγγελψλ «ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ» ηεο 22.9. 

1996, γηα ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζπίηη ηεο, ζπξξακκέλν ζεκείσκα 

ηνπ Γξεγνξίνπ, κε επηζεκάλζεηο θαη νδεγίεο, ε) θσηνηππία ηεο ζειίδαο 218 

βηβιίνπ γηα ηνλ Κ.Π. Καβάθε, φπνπ θαηαγξάθνληαη θνζκήκαηα, κε ηδηφγξαθε 

ζεκείσζε ηνπ Γξεγνξίνπ, γη απηά, ζη) θσηνηππία ηεο ζειίδαο 220 βηβιίνπ, κε 

ηελ έλδεημε «Αξρείν Καβάθε F 117», κε ηδηφγξαθν θείκελν απφ ηνλ πνηεηή, ην 

νπνίν ππνγξάθεη ν αδειθφο ηνπ Αιέμαλδξνο Καβάθεο, θαη ην νπνίν έρεη σο 

εμήο: «Παξαρσξψ θαη δσξίδσ εηο ηνλ αδειθφλ κνπ Κσλζηαληίλνλ Π. Καβάθε ην 

κεξίδηφλ κνπ ησλ δηακαληηθψλ ηεο απνζαλνχζαο κεηξφο κνπ», (ππνγξαθή) 

Αιέμαλδξνο Καβάθεο, θαη «Αιεμ. (=Αιεμάλδξεηα) 2.2.1900», θαη δ) δχν ζειίδεο 

πξφρεηξσλ ζεκεηψζεψλ κνπ, κε ηειέθσλα δηαθφξσλ θιπ, ε) έγγξαθα ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο γηα θαηαζέζεηο, εγγπήζεηο ζπξίδνο θιπ, ηεο Κπβέιεο. ε έλα 

εμ απηψλ ππάξρεη ρεηξφγξαθε θαη ππνγξακκέλε κε εκεξνκελία 20.9.1996, ε 

δήισζε: «ε απηή ηε ζπξίδα ππάξρεη ην άγαικα ηνπ Rodin».  

Β) Οη επηζηνιέο πνπ κνπ απεχζπλε ν Γξεγφξηνο Σξεραληδάθεο είλαη ησλ 

εκεξνκεληψλ 2.7.1997 (νξζφ 2.8.1997, βι. έλδεημε ηειενκνηνηππίαο), 30.9.98. 

Οη ελδηάκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο ζπλελλνήζεηο γίλνληαλ ηειεθσληθά. 

Γ) Οη επηζηνιέο πνπ ηνπ απεχζπλα είλαη ησλ εκεξνκεληψλ 29.7.1997, 25.8.1997 

θαη 26.8.1997, θαη ζε απηέο πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηέο κνπ (π.ρ. επίζθεςε, 

έιεγρνο ζην Τπνζεθνθπιαθείν Αζελψλ θιπ, θιπ.). 

 

 

 



   Κεθάιαην φγδνν 

ΓΗΑΧΖ ή/θαη ΤΠΔΡΑΠΗΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ θιπ. 

  ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ - ΧΣΖΡΗΑ ηεο 

ΜΖ αλέγεξζε λένπ Νανχ Αγίνπ Παληειεήκνλα (ή άιινπ) 

εκείσζε: Ο Ναφο ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ηφηε (1980), ήηαλ έλα κηθξφ εθθιε-

ζάθη πάλσ ζην γλσζηφ βξάρν. Σν 1980 έγηλε πξνζπάζεηα απφ κεξίδα αηφκσλ, 

ψζηε ν Νένο Ναφο ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα (φπσο ηζρπξίδνληαλ) λα αλεγεξζεί 

ζηελ ΠΛΑΣΔΗΑ ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ, εθεί πνπ ζήκεξα είλαη ην δεκνηηθφ αλαςπθηήξην 

θαη ην Θέαηξν Μαίξεο Αξψλε. ΔΝΧ ππήξρε πξνεγνχκελε απφθαζε γηα ηελ αλ-

έγεξζή ηνπ ζην ρψξν ησλ 2.620 η.κ. πνπ ήδε ππήξρε ην εθθιεζάθη. Σν Γεκ. . 

(δεκαξρία Π. Σδηβαλίδε 1975-78),είρε ιάβεη κηα αξρηθή απφθαζε ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο θαη νξηζκνχ ηκήκαηνο γηα αλέγεξζε 

Ηεξνχ Νανχ (= ΟΥΗ νλνκαζηηθά ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα), αιιά ζηε ζπλέρεηα, 

φηαλ έπξεπε λα γίλεη ν νξηζκφο φξσλ δφκεζεο, αληέδξαζαλ θαη αληηηάρηεθαλ 

αξθεηνί δεκνη. ζχκβνπινη ΚΑΗ ηεο πιεηνςεθίαο (π.ρ. Βαζίιεο Ξέλνο, Αιέθνο 

Κεζζέο, Μηράιεο Γηγαιάθεο, Γηψξγνο Φξαγθνχιεο, Γήκεηξα αξδέιε, ίζσο 

θ.α.).Οη χιινγνη ηνπ Αλσ Καιακαθίνπ (θαη νη πνιίηεο) μεζεθψζεθαλ, ζπλεξ-

γάζηεθαλ, εθδφζεθαλ ςεθίζκαηα θιπ (πξσηαγσλίζηεζαλ νη ησλ Αλαπήξσλ 

Σξαρψλσλ κε πξφεδξν ην Γηάλλε Πξαζηψηε ΚΑΗ ν χιινγνο ηεο Εσνδφρνπ 

Πεγήο (λπλ Δπψλπκν), κε πξφεδξν ηνλ Κψζηα Εακπάξα, δηφηη ζα «ραλφηαλ» ν 

ηειεπηαίνο ρψξνο γηα ηελ Πιαηεία, δεκνηηθφο ρψξνο ζπλάληεζεο ησλ πνιηηψλ 

θαη πξαζίλνπ. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ζην θξίζηκν Γεκ.πκβ., απφ ην χιινγν 

Αλαπήξσλ, αλέζεζαλ ζε κέλα λα εξεπλήζσ ην ζέκα. Ο Γηάλλεο Πξαζηψηεο κνπ 

έδσζε ηνλ αξηζκφ κηαο παιαηφηεξεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ (ηνλ είρε 

δψζεη ν ηφηε Πξφεδξνο Γ.., Β.Ξ.Γ.). Σελ αλαδήηεζα θη έιαβα αληίγξαθν απφ ην 

αξρείν ηνπ Δθεηείνπ --- πξόθεηηαη γηα ηελ 1113/1974 ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ 

(εθνπζίαο δηθαηνδνζίαο) ε νπνία ην 2017-18, δε βξηζθόηαλ ζην θάθειό κνπ, ηελ 

αλαδήηεζα θαη πάιη αιιά δελ ππήξρε ζην αξρείν ηνπ Δθεηείνπ, δηόηη, ιόγσ 

παιαηόηεηαο, είρε κεηαθεξζεί θαη θπιάζζεηαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο, 



νδόο Γάθλεο 61 Παιαηό Φπρηθό, 210 6782200, από όπνπ έιαβα επίζεκν 

αληίγξαθν θαη ηε θαηαζέησ.  Απφ απηή απνθαιχθηεθε φηη ην Γηθαζηήξην είρε 

θξίλεη φηη ν ρψξνο γχξσ απφ ηνλ ππάξρνληα Ναφ ηνπ Αγ. Παληειεήκνλα, είρε 

πξννξηζηεί θαη ήηαλ θαηάιιεινο  γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ Νανχ, θαη δελ 

επηηξεπφηαλ λα αιιάμεη ρξήζε. Μάιηζηα γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 1113/74 

θαη ηελ θαηαιιειφηεηα απηνχ ηνπ ρψξνπ γηα Ναφ, είρε θαηαζέζεη θαηά ηε ζπδή-

ηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο, σο κάξηπξαο ν Κσλ/λνο Βαζ. Φιψθνο, κέινο ηνπ 

Δθθιεζηαζηηθνχ πκβνπιίνπ ην 1974, αιιά θαη ην 1980, κφλν πνπ ην 1980 ηζρπ-

ξηδφηαλ φηη ν ρψξνο είλαη ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΟ !! θαη ππεξζεκάηηδε γηα ηε κεηαθνξά 

ηνπ Νανχ ζηελ Πιαηεία. Απφ ην χιινγν Αλαπήξσλ θαη ηνπο άιινπο θνξείο, 

κνπ αλέζεζαλ λα θάλσ εηζήγεζε ζην Γεκ. πκβ., ε νπνία θαη έγηλε, παξνπζία 

ζπιινγηθνηήησλ θαη πιήζνπο πνιηηψλ. Καη απηή ππήξμε ζρεηηθά κεγάιε έληαζε 

(δηαδφζεθε θαη φηη σο δηθεγφξνο είρα ιάβεη !! αζηξνλνκηθφ πνζφ, θάηη πνπ είλαη 

αλαιεζέο αθνχ δελ πήξα δεθάξα ηζαθηζηή), κε απνηέιεζκα λα πάζεη θαξδηαθφ 

επεηζφδην θαη λα κεηαθεξζεί ζην Ννζνθνκείν ν δεκ. ζχκβνπινο ηεο κεηνςεθίαο 

Θενθάλεο Καηνπθφπνπινο – επηπρψο έγηλε θαιά θαη έδεζε αξθεηά ρξφληα 

αθφκα. Σειηθά ην Γεκ. πκβ. ΓΔΝ ελέθξηλε ηε ζέζπηζε φξσλ δφκεζεο γηα ηελ 

αλέγεξζε Νανχ (ν δήκαξρνο Παχι. Σδηβαλίδεο ήηαλ ηεο άπνςεο «λα βξεζεί κηα 

κέζε ιχζε»), θη έηζη ζψζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο, πνπ ηφζν ήηαλ αλαγθαίνο 

γηα ηνπο πνιίηεο θαη θαηνίθνπο. Ο Γήκνο ππέβαιε αίηεζε ζην Δθεηείν Αζελψλ, 

ην νπνίν κε ηε κε αξ. 5785/ 5.6.1980 απφθαζή ηνπ έθξηλε φηη ε βνχιεζε ηεο 

Κνηλφηεηαο Καιακαθίνπ κε ην κε αξ. 49267/1964 ζπκβφιαην γηα αλέγεξζε 

Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη Μεηαλαζηεχζεσο, είρε ήδε πξαγ-

καηνπνηεζεί ζηελ ππφινηπε έθηαζε, θαη φηη δελ ζα απαηηνχληαλ ηα 2.620 η.κ., 

θαη φηη επσθειέζηεξε δηάζεζε ηεο έθηαζεο απηήο ήηαλ λα αλεγεξζεί ν (λένο) 

Ναφο Αγίνπ Παληειεήκνλα. Σα επφκελα ρξφληα, ίζσο θαη επί δεκαξρίαο Π. 

Σδηβαλίδε, αιιά θπξίσο επί δεκαξρίαο Βαζ.Ξέλνπ, ην Γ. . έιαβε θαη επαλά-

ιεςε απνθάζεηο γηα δηάζεζε ρξεκάησλ γηα ηνπο αλαγθαίνπο εθβξαρηζκνχο ζην 

ρψξν γχξσ απφ ην Ναφ ηνπ Αγίνπ Παλη., αιιά θαη αξγφηεξα (1993) γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ (π.ρ. αλεθνξηθή αλάβαζε, εμψζηε/ βεξάληα πξν ηνπ 

Νανχ θιπ) ψζηε λα αλεγεξζεί θαη ιεηηνπξγήζεη ν ΝΔΟ/ ππάξρσλ ζήκεξα 



Ναφο. ηαλ νη ζπιινγηθφηεηεο θαη νη πνιίηεο θηλεηνπνηνχληαη ελσκέλνη, πάλσ 

ζε έλα ΓΗΚΑΗΟ αίηεκα, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξννπηηθή ηνπ κέιινληφο ηνπο, κε 

ιφγν θαη επηρεηξήκαηα, ζρεδφλ πάληα ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ. ήκεξα, 

ζαξάληα ζρεδφλ ρξφληα κεηά, ν θαζέλαο κπνξεί λα ην δηαπηζηψζεη. Καη ν ΝΔΟ 

Ναφο Αγίνπ Παληειεήκνλα, ρηίζηεθε γηα ηηο αλάγθεο ησλ πηζηψλ, ΑΛΛΑ θαη ε 

Πιαηεία ζψζεθε. (Γελ έρσ ην ρξφλν λα εξεπλήζσ γηα ζπγθεθξηκέλεο άιιεο 

απνθάζεηο ηνπ Γ.., δελ γλσξίδσ εάλ έρνπλ δηαζσζεί ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ). 

Βιέπεηε θαη ζε θεθάιαην γηα ην χιινγν Αλαπήξσλ, ζην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ 

Γηνηθ.πκβ: Πξάμεηο 118/29.1.80, 119/13.2.80 θιπ). 

 Καηαζέησ: α) ΦΔΚ 154Γ/31.5.1973, Γ/γκα «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ξπ-

κνηνκηθνχ ζρεδίνπ Αιίκνπ» (αλαθέξεηαη θαη ζηελ 295/1972 απφθαζε ηνπ δηνξη-

ζκέλνπ απφ ηε ρνχληα Γ..), «δηα ηνπ θαζνξηζκνχ ζέζεσο δη αλέγεξζηλ Η.Ν. Αγ. 

Παληειεήκνλνο εληφο ηνπ κεηαμχ ησλ νδψλ Καξατζθάθε-Γσδεθαλήζνπ-Ρφδνπ 

θαη Καιχκλνπ ρψξνπ» κε ζρεδηάγξακκα απνηχπσζεο ηνπ νηθνπέδνπ, δειαδή 

κέζα ζην ρψξν πνπ βξηζθφηαλ ηφηε ην εθθιεζάθη θαη ζήκεξα ν Ναφο, β) ΦΔΚ 

443Γ/29.8.1979 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Αιίκνπ», 

«εγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζηο ηνπ ξπκνη. ζρεδίνπ Αιίκνπ θαηά ηνλ ππ αξ. 123 

θνηλφρξεζηνλ ρψξνλ δηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ εληφο απηνχ ζέζεσο δη αλέγεξζηλ 

Ηεξνχ Νανχ (ΠΡΟΟΥΖ= ΟΥΗ Αγ. Παληειεήκνλνο!!), θαζνξηδνκέλεο άκα θαη ηεο 

δηαηάμεσο ηνπ θηηξίνπ απηνχ….», κε ζεκαληηθή αλαθνξά ζηηο απνθάζεηο 112/ 

1975 θαη 87/1977 ηνπ Γεκ. πκβ., γ) ηνπνγξαθηθφ ή θάηνςε κε ζθξαγίδα ηνπ Γ. 

Σζαξνχρα, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Γήκνπ, φπνπ θαίλεηαη κε δηαθεθνκκέλε 

γξακκή ν ππάξρσλ ηφηε λατζθνο, θαη κε ζπλερή γξακκή ν κέιισλ λα αλεγεξζεί 

λαφο (ζπληαγέλ πξνθαλψο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ), θαη ην ίδην 

ζε ιεπθφ ραξηί, ζρεδηαζκέλν απφ εκέλα, δ) απφθαζε 5785/1980 ηνπ Γηθαζηε-

ξίνπ ησλ ελ Αζήλαηο Δθεηψλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ «πεξί κεηα-

βνιήο πεξηερνκέλνπ δσξεάο». Ζ ζεκαζία απηήο έγθεηηαη ζην φηη αλαθέξεηαη ζε 

φιν ην ηζηνξηθφ ηεο δσξεάο κε ην 49267/1964 δσξεηήξην ζπκβφιαην, απφ ηελ 

Κνηλφηεηα Καιακαθίνπ πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην κεγάινπ νηθνπέδνπ γηα ηελ 

αλέγεξζε ηεο ΓΔΜΔ, κε εμαίξεζε 2.620 η.κ. γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Η.Ν. Αγ. 



Παλη., θαη ε απφθαζε 11/24.3.1980 ηεο Γεκ. Δπηηξ. γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

ρψξνπ ζην Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην, θαη ηέινο θξίλεηαη φηη κπνξεί λα αλεγεξζεί 

ν Η.Ν. ζην ρψξν απηφ, ε) θείκελν εηζήγεζεο/νκηιίαο κνπ ζε πξφζθιεζε θνξέσλ 

θαη δεκνηψλ (φπσο πξνθχπηεη απφ ηδηφγξαθε ζεκείσζή κνπ «Γηαβάζηεθε ζηηο 

14.2.1980 ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Εσνδφρνο Πεγή») φπνπ γίλεηαη αλάιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο, ζει.7, θαη κε επηρεηξεκαηνινγία γηα ηε ζσηεξία ηεο πιαηείαο 

Καξατζθάθε, ζη) έγγξαθν απφ 21.2.80 κε ππνγξαθέο εθ κέξνπο ησλ πιιφγσλ 

«Δθηεισληζηψλ»=Νηθ. Καββαζάθεο, Αλαπήξσλ= ΑΘ., «Ζ Εσνδφρνο Πεγή»= Κ. 

Εακπάξαο, «Πξννδεπηηθψλ Γπλαηθψλ»=Παλαγηψηα Κσζηνπνχινπ, πξνο ηνπο 

εβ. Μεηξνπ.Νέαο κχξλεο, Γήκαξρν Π.Σδηβαλίδε, Πξφεδξν Γ Β.Ξέλν θ.ά. κε 

δηαβίβαζε ςεθίζκαηνο ηεο ζχζθεςεο ηεο 14.2.1980 ησλ ζπιιφγσλ θαη θνξέσλ, 

δ) ηνπνζέηεζή κνπ ζην Γ.. ηελ 1.7.1993 ζε ζέκα «Γηακφξθσζε πξναπιίνπ 

ρψξνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα» φπνπ δειψλσ φηη δελ κπνξψ λα δψζσ ζεηηθή 

ςήθν ζην ζέκα δηφηη ν ρψξνο έρεη παξαρσξεζεί ζην εθθιεζηαζηηθφ ζπκβνχιην 

θαη δελ είλαη δεκνηηθφο (ν λφκνο επέηξεπε εθηέιεζε έξγσλ ΜΟΝΟ ζε 

δεκνηηθνχο ρψξνπο), ππνδεηθλχνληαο θαη ελαιιαθηηθή ιχζε.   

ρφιηα: ΚΑΣΑςήθηζα, απφ ζέζε αξρήο, δηφηη απηφ πίζηεπα, ΥΧΡΗ λα 

παξαζπξζψ απφ ην γεγνλφο φηη ππήξρε πνιππιεζέζηεξε «νξγαλσκέλε νκάδα 

ςεθνθφξσλ» θαη ζηελ πεξίπησζε απηή (φπσο εηπψζεθε, ρξφληα αξγφηεξα, γηα 

ην ΣΔΔ-Σερληθφ Δπαγγ. Δθπαηδεπηήξην ζην ΟΣ 370 ζηα Ακπειάθηα). Καη κε 

ππφδεημε ιχζεο. Ζ νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα θαηαιάβνπλ 

φηη ππάξρεη θαη άιινο ηξφπνο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Σ.Α. 

 εκείσζε: ρεηηδφκελα κε ην ζέκα είλαη θαη α) ζπκβφιαην 49267/28.4. 

1964 κεηαμχ Κνηλφηεηαο Καιακαθίνπ (πξ. Γ. καξάγδεο) θαη ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ γηα ηε δσξεά ηεο έθηαζεο φινπ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, β) ην κε 

αξ. πξ. 9058/11.12.1975 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ (Π. Σδηβαλίδεο) πξνο ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαη, γ) απφθαζε 129/7.11.1977 Γ.. (αληηπξφεδξνο/ 

πξνεδξεχσλ ηακάηεο Παπαζαλαζίνπ) κε ηελ νπνία δεηείηαη ε αλάθιεζε ηεο 

δσξεάο ή εχξεζε ιχζεο. Σα επηζπλάπησ εδψ, αιιά θαη ζε επφκελν θεθάιαην 

γηα ηε ΓΔΜΔ = Γηαζπκκαρηθή Δπηηξνπή Μεηαλάζηεπζεο θαη Δθπαίδεπζεο. 



 ΓΗΑΧΖ ή ΓΚΡΔΜΗΜΑ ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ;; 

 εκείσζε: Σν 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Αιίκνπ (=ην θηίξην πνπ ηελ ηειεπηαία 

15εηία ζπλεδξηάδεη ην Γεκ. πκβ.) έρεη αλεγεξζεί ην 1930 πεξίπνπ απφ γλσζηφ 

ηφηε αξρηηέθηνλα . . .(κνπ δηαθεχγεη ην φλνκά ηνπ). . Σν 1997 επ. ηέζεθε απφ ηνλ 

ΟΚ θαη φρη κφλν, ζέκα θαηεδάθηζήο ηνπ «δηφηη δελ επηηξέπεηαη θαλελφο είδνπο 

ζπληεξεηηθή επέκβαζε» !. Με θηλεηνπνηήζεηο, απνηξάπεθε ε θαηεδάθηζε απηή. 

 α) έγγξαθν κε αξ.πξ. 162/8716/28.5.1997 ΟΚ θαη 7750/29.5.1997 

Γήκνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη απφ ην Γήκν ΓΔΝ είρε ηεζεί δήηεκα θαηε-

δάθηζεο ηνπ ρνιείνπ, θαη πξνηείλεη ν ΟΚ ηελ θαηεδάθηζε, β) χιινγνο Γνλ.+ 

Κεδ. 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο 14.12.1997, πξνο ηε Γεκνηηθή Αξρή, γηα ηελ 

άκεζε θαηεδάθηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ άκεζε αλέγεξζε λένπ θηεξίνπ, κε ππν-

γξαθέο η.Παηξηθαιάθε, πξνέδξνπ, θαη Γ. Πεηξίδε, γξακκαηέα, γ)  Πξαθηηθφ Νν. 

7 ηεο 12.1.98 ηνπ πιιφγνπ Γαζθάισλ ηνπ ζρνιείνπ κε ην νπνίν απνθαζίδεηαη 

«λα θαηεδαθηζηεί πάξαπηα ην παιηφ θηίξην» θαη λα αλεγεξζεί άιιν κε ηηο «αλάγ-

θεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ» κε ππνγξαθή ηνπ δηεπζπληή 

ηνπ ρνιείνπ Δπζηξαηίνπ Φιακνπξίδε, δ) Πξφζθιεζε ηεο «Δπηηξνπήο Πξσην-

βνπιίαο γηα ηε ζσηεξία ηνπ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ ηνπ 1νπ Γεκ.ρ. Αιίκνπ» 

πξνο ην δήκαξρν, ηνπο δ.ζ., ηε Ννκαξρία, ηνπο δαζθάινπο-θαζεγεηέο, ηνπο 

γνλείο, ηνπο παιαηνχο καζεηέο θ.α., γηα ζπγθέληξσζε 28 Ματνπ (1998), ε) 

εμψθπιιν έξγνπ Α.Μ. 54/1999 «Πξνζζήθε λέαο πηέξπγαο θαη επηζθεπή θηηξίνπ 

ζην 1ν Γ.. Αιίκνπ», θαη «ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ απνηηκσκέλσλ κε θαη 

απνθνπήλ ηηκήκαηα», ζη) αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζπλνδεχεη ηνλ 1ν αλαθεθαιαη-

σηηθφ πίλαθα εξγαζηψλ γηα ην πην πάλσ έξγν, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 412/ 

11.12.2000 απφθαζε Γ, δ) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ 17.6.96 (γηα δηάθνξα 

ζέκαηα, θαη κεηαμχ απηψλ) πξνηάζεηο: «λα κε θαηεδαθηζηεί ην ππάξρνλ ζρνιείν, 

Να εμεηαζηνχλ κε κειέηε νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα δηαηήξεζε 

ηνπ ζρνιείνπ, λα αλεγεξζεί ην 1ν Γεκ.ρ. ζην φκνξν νηθφπεδν», θαη ζπλνδεπ-

ηηθά επηρεηξήκαηα «ηξία ζρνιεία ζε φιε ηελ Αηηηθή»(πξνθαλψο ηφζν παιεά), 

«ηνηρνπνηία» (πιηθφ θαηαζθεπήο), «ην αξραηφηεξν (ζρνιηθφ) θηίξην ηνπ Γήκνπ». 



ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ ΔΤΑ ΜΠΔΝΑΚΖ, θαη, ΗΧΑΝΝΑ ΠΗΜΑΝΖ 

 ρφιηα: Σν θιεξνδφηεκα ηεο Δχαο Μπελάθε, ηνπ 1982, γηα ππνηξνθία ζε 

άξηζηνπο καζεηέο (βι.πην θάησ) ρξεηάζηεθε 25 ρξφληα γηα λα πινπνηεζεί. Σνλ 

πξψην θαηξφ, ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, εηζπξάηηνληαλ θάπνηα 

ειάρηζηα ρξήκαηα απφ ελνίθηα, πνπ δηαζέηνληαλ πξνο εθπιήξσζε ηνπ επγελνχο 

ζθνπνχ, ζηε ζπλέρεηα φκσο, γηα θάπνην δηάζηεκα, ην αθίλεην θαηέζηε αθαηνί-

θεην, θη απξφζνδν. Αηηία γηα ηε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε (ζην ηειεπηαίν ζηάδην) 

ήηαλ, θπξίσο ε εζθαικέλε επηινγή ηεο δηνίθεζεο Αι. Αινχθνπ, ε νπνία δελ 

ήζειε λα εθαξκφζεη ην λφκν θαη επεδίσθε ηε ρσξίο δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ, 

ιήςε αληηπαξνρήο απφ εξγνιάβν, κφλν ελφο δηακεξίζκαηνο 58 η.κ. (ελψ ν 

Γήκνο εδηθαηνχην πνιχ πεξηζζφηεξα η.κ.), αξληφηαλ λα επαλεμεηάζεη ηηο πξνηά-

ζεηο καο γηα ην ζέκα, κε απνηέιεζκα ε πξνζθνξά λα θξηζεί αζχκθνξε απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν. Καη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε, άιιεο 

αζηνρίεο, φπνπ παξά ηελ αχμεζε ησλ η.κ. ζε 75 + απνζήθε + ππφγεην γθαξάδ, 

λα θξηζεί θαη πάιη αζχκθνξε. πλέβαιε ζηελ θαζπζηέξεζε θαη ε 

«γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε» ηνπ Τπνπξγείνπ. Έσο ην ηέινο ηνπ 2006 ΓΔΝ είρε 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ επγελνχο ζθνπνχ ηεο Δχαο 

Μπελάθε. Ο νπνίνο ζθνπφο, νπδέπνηε εμάξζεθε απφ ην Γήκν, π.ρ. κε ζρεηηθέο 

δεκνζηεχζεηο ή κηα δεκφζηα ηειεηή ζε κία απφ ηηο απνλνκέο ππνηξνθίαο.  

 Α.- α) επίζεκν αληίγξαθν ησλ κε αξ. 945/18.3.1982 Πξαθηηθψλ ηνπ Μνλ. 

Πξ. Αζελψλ, κε ηα νπνία δεκνζηεχηεθε ε ηδηφγξαθε δηαζήθε ηεο Δπαγγειίαο ή 

Δχαο ζπγ.Κσλ/λνπ Μπελάθε (ε νπνία θεξχρηεθε θχξηα κε ηε κε αξ. 323/1982 

απφθαζε ηνπ ίδηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηελ νπνία δελ έρσ) κε ηελ νπνία θαηαιείπεη 

ηελ επηθαξπίαλ ηνπ ηζνγείνπ δηακεξίζκαηφο ηεο ζηελ νδφ Νίθεο 38 «εηο ην Γπκ-

λάζηνλ Καιακαθίνπ» (θαη ηελ ςηιή θπξηφηεηα ζηελ Δηξήλε Πξνεζηνπνχινπ) κε 

ζθνπφ «ηα ελνίθηα ζα δίδσληαη σο «Τπνηξνθία Δχαο Μπελάθε» εηο ηνλ θαιχ-

ηεξνλ θαη εη δπλαηφλ θαη πησρφηεξνλ ηειεηφθνηηνλ καζεηήλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Καιακαθίνπ, δηα ηελ ζπλέρηζηλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ….», β) ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε απνδνρήο θιεξνλνκίαο κε αξηζ. 28307/14.5.82 κε δεινχζα ηελ Δηξ. 

Πξνεζηνπνχινπ, κε ηελ νπνίαλ, απνδέρεηαη ηελ θιεξνλνκία ηεο Δπ. Μπελάθε, 



πνπ είρε πεζάλεη ηελ 10.3.1982, δειαδή, πιελ άιισλ αθηλήησλ, θαη ηελ ςηιή 

θπξηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηακεξίζκαηνο, γ) Βνχιεπκα κε αξ. 2484/1991 ηνπ 

πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ, ΝΑ ΜΖ ΓΗΝΔΗ θαηεγνξία θαηά ησλ Πα-

λαγηψηε Γθνχξε θαη Λεσλίδα Αλσκεξίηε, κεηά απφ κήλπζε ηεο Δηξ. Πξνεζην-

πνχινπ, γηα απηζηία, «ζε βάξνο ηεο ρνιηθήο Δθνξείαο ηνπ Λπθείνπ Καιακα-

θίνπ-Αιίκνπ Αηηηθήο» (σο δηαδνρηθψλ πξνέδξσλ απηήο) δηφηη ηάρα, δελ αλαπξν-

ζάξκνζαλ ην κίζζσκα θιπ, γ) απφθαζε 3803/85 Δθεηείνπ Αζελψλ, εθνπζίαο 

δηθαηνδνζίαο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ «…Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο…, σο 

αζθνχληνο ηελ επνπηεία επί ησλ ρνιηθψλ Σακείσλ θαη Δθνξεηψλ …», κε ηελ 

νπνία εξκελεχεηαη φηη «… ε αιεζήο βνχιεζηο ηεο… Δχαο Μπελάθε … είλαη φηη 

ε επηθαξπία ηνπ ηζνγείνπ δηακεξίζκαηνο …πεξηέξρεηαη σο θιεξνδφηεκα ππέξ 

ηνπ ρνιηθνχ Σακείνπ θαη ρ. Δθνξείαο ηνπ Λπθείνπ Καιακαθίνπ Αζελψλ πξνο 

ην ζθνπφ, φπσο ηα εθ ηνχηνπ εηζνδήκαηα (κηζζψκαηα) δηαηίζεληαη σο 

«ππνηξνθία Δχαο Μπελάθε» εηο ηνλ θαιχηεξνλ καζεηήλ ή καζήηξηα ….», δ) 

γλσκνδφηεζε ηεο 25.2.2000 ηνπ Ηνξδάλε Πξνπζαλίδε, πξνο ην δήκαξρν Αι. 

Αι., ρσξίο αξ.πξ. κε πξφηαζε γηα ηελ πεξίπησζε αγνξαπσιεζίαο ηνπ δηακ/ηνο, 

ε) πξνζθνξά ηεο 5.7.2000 ηεο Αθνί Σζαπιαξή θαη ία ΟΔ, πξνο ηε ρνιηθή 

Δπηηξνπή, γηα πεξηέιεπζε ζε απηή νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο 58 η.κ., ζη) πξνζθνξά 

ηεο ίδηαο ΟΔ γηα αληηπαξνρή δηακεξίζκαηνο 58 η.κ., πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 

10108/25.5.00, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 244/31.7.2000 απφθαζε ηνπ Γ, κε 

ζπλεκκέλα δήισζε θαη πίλαθα πνζνζηψλ, ρσξίο ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απφ 

άιινπο εξγνιάβνπο, δ) ζρέδην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηελ πην θάησ απφθαζε 

275/2000, κε παξαηεξήζεηο κνπ φηη δελ ππάξρεη εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ, νχηε θαλ ηνπ δεκάξρνπ, φηη ε πην πάλσ γλσκνδφηεζε Η. Πξνπζαλίδε 

απαληά ζε άιια ζέκαηα, φρη ζηα ηεο απφθαζεο πνπ έπξεπε λα ιάβνπκε, φηη 

έλαο ηφζν επγεληθφο ζθνπφο θαζπζηεξεί λα πινπνηεζεί, φηη ε πξφηαζε είλαη ΜΖ 

λφκηκε αθνχ, θαηά ην λφκν, επηβάιιεηαη πιεηνδνηηθή δεκνπξαζία ή έγθξηζε/ 

άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ/ Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο θαη Κιεξνδνηεκάησλ, 

αθνχ ην θιεξνδφηεκα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΑΝ 2039/1939, φηη ε 

«αληηπαξνρή» είλαη πην επηθίλδπλε απφ ηελ πψιεζε δηφηη ν δηθαηνχρνο απνθηά 

«ειπίδα ζε κέιινλ πξάγκα»=ην δηακέξηζκα, πνπ δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί αθφκε, 



φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ είλαη ζπκθέξνπζα ε πξφηαζε 

πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηελ αμία ηεο (ε νπνία δελ έρεη γίλεη απφ ηε δηνίθεζε, 

δηαηππψλσ ζηελ ηνπνζέηεζε –κε παξαπνκπή ζε δηαηάμεηο λφκσλ-- κία 

εθηίκεζε γηα ην ηη ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ λα καο αλαινγεί, κε βάζε ηα ζηνηρεία θαη ηελ 

πείξα, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη είλαη ΜΖ ζπκθέξνπζα ε θεξφκελε 

πξφηαζε γηα δηακέξηζκα 58 η.κ.), φηη ην θιεξνδφηεκα αλήθεη ζηε ρνιηθή 

Δπηηξνπή, θαη απηή ζα έπξεπε λα απνθαζίδεη, θαη άιια πνιιά. Παξ φια απηά ε 

δηνίθεζε αξλήζεθε ηελ απφζπξζε ηνπ ζέκαηνο, γηα θαιχηεξε κειέηε απφ ηηο 

Τπεξεζίεο, ε) απφθαζε Γ κε αξ. 275/11.9.2000 κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 38 (θιεξνδφηεκα 

Δπ. Μπελάθε)» κε νκφθσλε απφθαζε ΜΟΝΟ γηα ηελ θαηεδάθηζε (ΟΥΗ γηα ηελ 

αληηπαξνρή θαη ην δηακέξηζκα ησλ 58 η.κ.). Ζ απφθαζε έκεηλε αηειέζθνξε, 

δηφηη θάπνηε, απφ θάπνηνλ πείζηεθαλ γηα ην παξάλνκν, η) απφθαζε Γ κε αξ. 

440/18.11.02 (κεηά ηηο έθινγέο πνπ έραζαλ) κε ζέκα «Απνδνρή πξνζθνξάο 

«Γεσξγίνπ θαη Φεξελίθεο Σζακπαξιίδε ΟΔ» γηα ην θιεξνδφηεκα Δπαγγειίαο 

Μπελάθε σο ζπκθεξφηεξε γηα ην Γήκν», απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη έγηλε 

«πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αμηνπνίεζε …», φηη ππνβιήζεθαλ ΣΡΔΗ 

πξνζθνξέο, θαη φηη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερλ. Τπ. θξίζεθε σο ζπκθεξφηεξε ηεο 

ΟΔ Σζακπαξιίδε, θαη φηη ην ζέκα πξέπεη λα αμηνινγεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ΥΧΡΗ λα αλαγξάθνληαη ζηελ απφθαζε απηή 

ΚΡΗΗΜΑ ΣΟΗΥΔΗΑ σο ε επηθάλεηα ηνπ δηακεξίζκαηνο, ηα πνζνζηά ζπληδηνθηε-

ζίαο θαη άιια ζηνηρεία, κε ΤΠΔΡ 13, ΚΑΣΑ 1=Αξ.Θσκ., ΛΔΤΚΟ 1=Γ. Ληαθφπνπ-

ινο, ηα) εηζήγεζε ρσξίο εκ/λία, ηεο Γ.Σ.Τ. πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 172/ 31.3. 

2003 απφθαζή ηνπ (πξνθαλψο αλαβιήζεθε) κε ζέκα «Δπαλαβεβαίσζε ηεο κε 

αξ. 275/2000 απφθαζεο ηνπ Γ γηα αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ 

Νίθεο 38 (θιεξνδφηεκα Δχαγγειίαο Μπελάθε)» απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

«Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γ/λζε Πεξηνπζίαο θαη 

Δζληθψλ Κιεξνδνηεκάησλ, κε ην ππ αξ. 1045025/260/Α001-29.1.2003 έγγξαθφ 

ηνπ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΔ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ/ πξνηεηλφκελε αμηνπνίεζε 

ηνπ αθηλήηνπ Χ  Α  Τ Μ Φ Ο Ρ Ζ  γηα ην θιεξνδφηεκα θαη θάιεζε ην Γήκν 

λα πξνβεί ζε ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ηνπ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ», ηβ) 



ίδηα εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 257/12.5.2003 απφθαζε ηνπ Γ, κε ίδην ζέκα, ΑΛΛΑ 

θαη ΜΔ ΣΖΝ ρεηξφγξαθε ΠΡΟΘΖΚΖ «αλάθιεζε ηεο 440/02 απφθαζεο ηνπ 

Γ» (δελ ζπκάκαη εάλ ην απαίηεζα εγψ), ηγ) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε κε αξ. 257/ 

12.5.03 ηνπ Γ, κε ζέκα «Δπαλαβεβαίσζε ηεο κε αξ.275/2000 θαη αλάθιεζε 

ηεο 440/2002 απνθάζεσλ ηνπ Γ γηα αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ 

Νίθεο 38 (θιεξνδφηεκα Δπ. Μπελάθε)», κε ηελ νπνία επαλαβεβαηψλεηαη ε 275 

θαη αλαθαιείηαη ε 440, θαη εγθξίλνληαη νη φξνη ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, ηδ) εηζήγεζε ηεο 12.9.2003 ηνπ αληηδεκάξρνπ Ν.Σζακπαξιή, 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 432/16.9.2003 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ αμηνπνίεζεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο θιεξνδνηήκαηνο Δ. Μπελάθε κε 

ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο», φηη ππνβιήζεθε κφλν ΜΗΑ πξνζθνξά, ηεο Γ.θαη 

Φ. Σζακπαξιίδε ΟΔ γηα δηακέξηζκα Α2 επηθαλείαο 75,25 η.κ., κία απνζήθε ζην 

ππφγεην θαη κία ζέζε ζηάζκεπζεο ζην ππφγεην, κε ζθνπφ λα ζηαιεί ζηε Γ/λζε 

Πεξηνπζίαο θιπ, γηα έγθξηζε, ηε) απφθαζε Γ κε αξ. 432/16.9.2003 κε ζέκα 

«Απνδνρή πξνζθνξάο Γ. θαη Φ. Σζακπαξιίδε ΟΔ γηα ηελ αμηνπνίεζε … θιπ», 

ηζη) εηζήγεζε ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο 5.12. 2005 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.556/ 7.12.2005 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εθ λένπ δηαδηθαζία αμηνπνίε-

ζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 38 . . .. θαη έγθξηζε ησλ φξσλ πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», δηφηη ην Τπνπξγείν έθξηλε θαη πάιη σο ΑΤΜΦΟΡΖ 

γηα ην θιεξνδφηεκα ηεο πξνζθνξάο θαη θάιεζε ην Γήκν ζε επαλάιεςε ηεο 

πξνθήξπμεο ηνπ δεκνζίνπ δηαγσληζκνχ, ηδ) νκφθσλε απφθαζε Γ κε αξ. 556/ 

7.12.2005 κε ίδην ζέκα, ηε) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 20.3.2006 πξνο ην Γ γηα ηε 

κε αξ. 112/22.3.2006 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ 

εθ λένπ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 38 . . . θαη 

έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο», δηφηη ν πξνε-

γεζείο δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο θαζψο δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά, ηζ) 

απφθαζε Γ κε αξ. 112/22.5.2006 κε ην ίδην ζέκα, θ)«Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ εθπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ επί ηεο νδνχ Νίθεο 38 (θιεξνδφηεκα 

Δπαγγειίαο Μπελάθε)» ηεο 6.9.06, ηεο «Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζίαο 

Δθπνίεζεο Αθηλήησλ» (=Μ. θνξηζήο, Ησ.Πέηζαο, Γ. πκηλή), κε ΤΠΔΡ 2, θαη 

ΑΡΝΖΖ ςήθνπ απφ ηνλ Η.Πέηζα, «δηφηη ην ζέκα δελ ήιζε ζε κέλα εκπξφζεζκα 



…», κε ηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξίαο «Γ. θαη Φ. Σζακπαξ-

ιίδε ΟΔ»,ψζηε λα πεξηέιζεη ζην θιεξνδφηεκα ην δηθαίσκα επηθαξπίαο ζην κε 

ζηνηρεία Α2 δηακέξηζκα επηθαλείαο 81,65 η.κ., κία απνζήθε ζην ππφγεην θαη κία 

ζέζε ζηάζκεπζεο. (εκ:Πεξαηηέξσ έγγξαθα δελ έρσ.Θεηεία κνπ έσο 31.12.06). 

 Β.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ-ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: α) απηή πνπ ζεκεηψλεηαη ζην πεξηζψ-

ξην ηεο πην πάλσ ηνπνζέηεζήο κνπ, γηα ηνπο ΑΝ 2039/1939 γηα ηα θιεξνδν-

ηήκαηα, λ.455/1976, ΝΓ 118/73 γηα ην θφξν θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θιπ., 

β) θσηνηππία απφ βηβιίν γηα εξκελεία ηνπ ΝΓ 118/1973, γ) ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ, ΣΑ 

ΝΔΑ 4.11.2000 «Αιηκνο, Τπνηξνθία γηα καζεηέο χζηεξα απφ δσξεά». 

  ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΗΧΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ ΠΗΜΑΝΖ 

 Γ.- Δηζήγεζε ηεο Μαξγ. Κνπηζηιένπ ηεο 7.6.1994 πξνο ην Γ, γηα ηε κε 

αξ. 264/12.6.1994 απφθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηεί ην κε αξ. 1089347/ 

2368/Α0011/9.8.1994 έγγξαθν ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ – Γ/λζε Δζληθψλ Κιεξνδν-

ηεκάησλ, σο θαη θσηναληίγξαθν πξαθηηθψλ ηνπ Μνλ.Πξση. Αζ. γηα ηε δεκνζί-

επζε ηεο απφ 21.4.1982 δηαζήθεο ηεο δεκφηηδφο καο Ησάλλαο-Μαξίαο Πηζκάλε 

κε ηελ νπνία «..νιφθιεξνο ν φξνθνο νηθίαο επί ηεο νδνχ Π. Μειά 5 πεξηέξρεηαη 

ζην Γήκν, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ (η) ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, σο ρψξνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε ησλ λέσλ θαη ησλ γεξφλησλ επί ζεκά-

ησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία», κε θιήζε ηνπ Γ γηα ηελ 

απνδνρή ηεο θιεξνλνκίαο . . . θαη πξφηαζε φηη «ν Γήκνο κπνξεί λα ρξεζηκν-

πνηήζεη ην αθίλεην γηα ηε ζηέγαζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ …Κέληξνπ Κνηλσληθήο 

Παξεκβαζεο». Σειηθά ζηελ Π. Μειά ζηεγάζηεθε ην γξαθείν Παηδηθψλ ηαζκψλ. 

 

SPORTS HOUSE – Δθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ 

α) δηαθεκηζηηθφ ηνπ Sports House Center φηη «ζε ιίγνπο κήλεο απφ 600 

γίλεηαη 4.000 η.κ.», β) αίηεζε ηεο 15.6.2000 ησλ δ.ζ. Υξ.ηεθαλάθε θαη Αξ.Θ. 

ηεο ΤΝΔΡΓ. πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 12109/21.6.2000, σο εηζήγεζε γηα ηε κε 

αξ. 250/31.7.2000, θαη κεη αλαβνιή ηε 280/11.9.2000, απφθαζε ηνπ Γ, κε 



επηζήκαλζε φηη ην πνιπθαηάζηεκα Sports House Center, δηαθεκίδεη φηη ζα 

δεκηνπξγήζεη ―shops in a shop‖ θαη φηη απφ 600 η.κ. γίλεηαη 4.000 η.κ., άξα θπ-

θινθνξηαθή ζπκθφξεζε, φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Γήκνο έρεη ζρεδηάζεη/ θα-

ηαζθεπάζεη ην πεδνδξφκην είλαη πξνβιεκαηηθφο θαη κέζα ζην δξφκν, κε αίηεκα 

λα πξνζδηνξίζεη ε ΓΣΤ πνηα είλαη ε Ρπκνη. γξακκή, θαη λα εγγξαθεί ην ζέκα 

ζην Γ, β) ΠΡΗΝ ζπληάμνπκε ηελ αίηεζή καο, είρακε ιάβεη απφ ηελ Πνιενδνκία 

Αξγπξνχπνιεο β1) άδεηα 3291/23.12.1972 γηα 3.941 η.κ. «εξγνζηάζην 

ελδπκάησλ», β2) άδεηα 576/4.2.1974 γηα 158,40 η.κ. «εξγνζηάζην Αθψλ Θ. 

Παληαδή εηο ηκήκα Β‘ νξφθνπ (δψκα)», β3) άδεηα 1153/30.12.1994 θαηάζηεκα 

625,8 η.κ. «αιιαγή ρξήζεσο ηζνγείνπ ρψξνπ απφ βηνηερληθφ ζε θαηάζηεκα», 

β4) άδεηα 0469/13.6.2000 γηα 3.900 η.κ. «επηζθεπέο εμσηεξηθψλ φςεσλ 3νξφ-

θνπ θηηξίνπ (επηρξίζκαηα-ειαηνρξσκαηηζκνί) κε ηθξηψκαηα»,  γ) Δθζεζε ηεο ΓΣΤ 

«Ηνχληνο 2000» «επί ηεο 12109/21.6.2000 αίηεζεο ησλ δ.ζ. ηεο πλεξγαζίαο 

Πνιηηψλ γηα ηνλ Άιηκν», κε παξαδνρή φηη «ηα πεδνδξφκηα ηεο νδνχ Θενκήην-

ξνο κπξνζηά απφ ηελ επηρείξεζε Sports House ζην ΟΣ Γ372 αιιά θαη ζηηο 

εθαηέξσζελ απηήο ηδηνθηεζίεο ζηα ΟΣ 371, 373, 373α, φπνπ νη πεξηηνηρίζεηο 

ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΣΜΖΜΑ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ΠΛΑΣΟΤ ηεο ελ ιφγσ νδνχ, 

έγηλαλ κφλν εξγαζίεο πιαθφζηξσζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνρχησλ θξαζπέδσλ, 

αθνινπζψληαο ΣΑ ΤΠΑΡΥΟΝΣΑ ΡΔΗΘΡΑ θαη ην δηακνξθσκέλν κε άζθαιην 

νδφζηξσκα. Τπελζπκίδεηαη φηη νη εξγαζίεο απηέο άξρηζαλ κεηά ην ζαλάζηκν 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ απφ θνξηεγφ ….», δ) ρεηξφγξαθν κλεκφλην 

γηα ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην ζέκα, απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη ηηο άδεηεο 

απηέο, επεηδή δελ ηηο είρε ε ΓΣΤ, ηηο πξνζθνκίζακε εκείο. 

 

 ΚΑΣΑΠΑΣΖΣΔ/ ΦΔΣΔΡΗΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

 ρφιηα: Γηα ην δεκνηηθφ νηθφπεδν «θηιέην» ζηε Λεσθ. Καιακαθίνπ 87 –

Δξερζείνπ-Δθάβεο, έθηαζεο 800 η.κ. πεξίπνπ. Σν ζέκα δεκηνχξγεζε ζθάλδαιν 

δηφηη, ν θιεξνλφκνο, θεξφηαλ λα έρεη ηελ ππνζηήξημε, εκκίζζνπ ζπκβνχινπ ηνπ 

δεκάξρνπ Θ.Οξθαλνχ.Σν ζέκα ήξζε ζηελ επηθάλεηα κεηά απφ αίηεζε ηνπ 



θιεξνλφκνπ γηα θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ζην ΟΣ 162 απηφ, πξνο έθδνζε άδεηαο 

νηθνδνκήο.   

 α) Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Μνλ.Πξση.Αζ. κε αξ. 491/27.1.2006 κε 

δεκνζίεπζε ηδηφγξαθεο δηαζήθεο, ζε θχιιν κηθξνχ ζρήκαηνο, ηεο Αζελάο Β. 

Νηεξ., ηεο 20.8.1999, ε νπνία ην άθηλε θιεξνλνκία ζην γηφ ηεο, ζε επίζεκν 

αληίγξαθν απφ ην Γξακκαηέα, β) απφθαζε κε αξ.2500/24.11.2006 ηνπ Μνλ.Πξ. 

Αζελψλ, γηα θήξπμε θχξηαο ηεο πην πάλσ δηαζήθεο, γ) Πξάμε απνδνρήο θιε-

ξνλνκίαο κε αξ.8345/9.2.2007 ηνπ ζπκ/θνπ Γ. Κσθφπνπινπ, λφκηκα κεηαγξακ-

κέλε ζην Τπνζ. Παι. Φαιήξνπ ζηνλ ηφκν 477 κε αξ.219, ζηελ νπνία απφ ηνλ 

θιεξνλφκν πξνο ζεκειίσζε ηεο θπξηφηεηαο, γίλεηαη επίθιεζε ΑΣΤΠΖ πξνίθαο 

πξνο ηε κεηέξα ηνπ ην 1939, απφ ηνλ παηέξα ηεο, ν νπνίνο ην είρε απνθηήζεη 

κε ΑΣΤΠΖ αγνξά απφ ηνπ 1936, θαη κηζζσηεξίσλ κε εηαηξίεο, νη νπνίεο ΟΤΓΔ-

ΠΟΣΔ εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρψξν απηφ γηα λα αζθήζνπλ δξαζηεξηφηεηα θιπ, ε) 

απφδεημε Τπνζ. Παι. Φαιήξνπ γηα πιεξσκή δηθαησκάησλ γηα ην αληίγξαθν, θαη 

ζεκεηψζεηο απφ έιεγρν ηίηισλ πνπ έθαλα, ζη) έλνξθε βεβαίσζε κε αξ. 7643/ 

10.9.08 ζηνλ Δηξελνδίθε Αζελψλ ηνπ Κσλ. Μαληδνπξάλε (γλσξίδσ φηη έλνξθεο 

βεβαηψζεηο έδσζαλ θαη νη πξψελ δήκαξρνη Β. Ξέλνο-Γαβξηέιεο, Αξγ. Αξγπξίνπ 

θαη Αι. Αινχθνο, ίζσο θαη άιινη πνιίηεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε ζπ-

δήηεζε αίηεζεο πξνζηαζίαο ηεο λνκήο πνπ άζθεζε ν Γήκνο/ Θάλνο Οξθαλφο 

ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ), δ) θείκελφ κνπ γηα ην ζέκα. Γελ έρσ 

ζεηηθή γλψζε γηα ηε ζπλέρεηα. Πιεξνθνξήζεθα φηη ε απφπεηξα ζθεηεξηζκνχ, 

θαηέιεμε άθαξπε. Βιεπ. Παξέκβαζε θ. 87-88 Απγνπζηνο-Ννέκβξηνο 2008.  

 

ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Γεκνζίνπ/ΚΔΓ   

Δθηάζεηο 4.000 + 216 η.κ. Διεπζεξίαο/Πηθξνδάθλε 

 ρφιηα: Σν ζέκα γηα ηα 4.000 η.κ. Διεπζεξίαο/ξέκα Πηθξνδάθλεο, δίπια 

απφ ην αληιηνζηάζην ηεο ΔΤΓΑΠ, σο θαη γηα ηα 216 η.κ. κε ην ζθειεηφ απφ ν-

πιηζκέλν ζθπξφδεκα Διεπζεξίαο-Πξαμηηέινπο είρε πξφζζεην θίλεηξν ζηνηρεία 



απφ ην αξρείν ηνπ αείκλεζηνπ η. Παπαζαλαζίνπ. Σα νπνία ζπκπιεξψζεθαλ 

κε λέεο έξεπλεο ζηα Τπνζεθνθ/θεία Αζελψλ- Παιαηνχ Φαιήξνπ, θαη ζηελ ΚΔΓ. 

 Α.- ΓΔΝΗΚΑ= ΠΔΡΗΟΥΖ  ΓΡΧΜΑΝ – ΣΗΣΛΟΗ ΚΣΖΖ / ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: α) 

«Σν Τπ. Οηθνλνκηθψλ ΓΖΛΟΗ ηη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηαο ππνρξεψζεηο ησλ 

λφκσλ πεξί δεκνζίσλ θηεκάησλ ΔΚΠΟΗΔΗΣΑΗ εηο ηνλ Β‘ Οηθνδ. πλεηαηξηζκφλ 

Τπαιιήισλ ηεο Κεληξ. Τπεξεζίαο ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ….»,κε αξ. 8938/3.12. 

1954 (Τπνζ. Αζελψλ Σ= 1606 αξ.=244) γηα φιε ηελ έθηαζε, αθξηβέο αληίγξαθν 

απφ Τπνζ. Αζ., θαη, θσηνηππία απφ θαζαξφηεξν πξσηφηππν (ην ινηπφ ηζηνξη-

θφ, αλαθέξεηαη ζε άιια έγγξαθα, βι.πην θάησ), σο θαη δαθηπιφγξαθν ζε κηα 

πξνζπάζεηα επρεξνχο αλάγλσζεο, β) «Πξάμηο αλαινγηζκνχ απνδεκηψζεσο 

ιφγσ ξπκνηνκίαο ηδηνθηεζίαο Β‘ πλεηαηξηζκνχ….», κε αξηζκφ Πξάμεσο 148/ 

29.5.1963, ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ Αζελψλ-Πξναζηείσλ, γ) έγγξαθν ηνπ 

Τπ.Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. Γ.657/619/23 ;;-4.1975, πξνο ην Ννκηθφ πκβνχιην 

ηνπ Κξάηνπο, κε ζέκα «Πεξί ηεο παξαρσξεζείζεο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ εηο ηνλ Β‘ 

Οηθ.πλ. Αθηεκφλσλ Τπαιιήισλ ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ εθηάζεσο ελ 

Καιακαθίσ Αηηηθήο», κε ηζηνξηθφ ηίηισλ, δ) Απφθαζε 460/ 1961 ηΔ κεηά απφ 

αίηεζε ζπλεηαίξσλ, κε απφθαζε «αθπξνί ην απφ 4.5./14.6.1960 Β. Γ/γκα πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Ρπκνη. ρεδ. ηεο Κνηλφηεηνο Καιακαθίνπ», ε) Κνηλφηεο 

Καιακαθίνπ, απφθαζε 84/4.3.1967 ηνπ Κνηλ. πκβνπιίνπ, κε ζέκα «Δπαλαζπ-

δήηεζηο αηηήζεσο Β‘ Οηθ.πλ.Τπαι. Τπ. Οηθνλ. θαηφπηλ ηνπ ππ αξ. 5582/ 548/ 

25.2.1967 εγγξάθνπ ηνπ Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο Αζελψλ», «εγθξίλεη νκνθψλσο 

ηελ παξαίηεζηλ εθ ηνπ δηθνγξάθνπ θαη δηθαηψκαηνο ηεο απφ 2.9.1964 αηηήζεσο 

ηεο Κνηλνη. Καιακαθίνπ θαηά ηνπ Β‘ Οηθ.πλ…, θαζνξηζζείζεο εθηάζεσο σο 

θνηλνρξήζηνπ εθ Μ2 4.000 θεηκέλεο ελ ζέζεη ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ …. φηη ε Κνηλφηεο 

δελ πξνηίζεηαη λα απνδεκηψζε δηα ηνλ σο άλσ θνηλφρξεζηνλ ρψξνλ, έλεθα 

νηθνλνκηθήο αδπλακίαο απηήο…», ζη) έγγξαθν Τπ.Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 

Γ7282/2.7.1968, πξνο ην ΝΚ κε ζέκα «Πεξί ηεο ππάξμεσο δηθαησκάησλ ή κε 

ηνπ δεκνζίνπ θιπ., επί εθηάζεσο παξαρσξεζείζεο εηο ηνλ πλεη. Αθηεκ. Τπαι. 

ηεο Κ.Τ. ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ», κε ηζηνξηθφ ηίηισλ, δ) Γλσκνδφηεζε κε αξ. 906/ 

1968 ηνπ ΝΚ, κε πεξίιεςε εξσηήκαηνο «Σν εθ 4.000 η.κ. ηκήκα (ηεηξάγσλνλ 



ππ αξ.6) ηεο ελ Π. Φαιήξσ εθηάζεσο ηεο παξαρσξεζείζεο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ 

πξνο ηνλ Οηθ.πλ. Τπαι.Τπ. Οηθνλ., ραξαθηεξηζζέλ σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, 

δελ κεηεβηβάζζε εηο ηνλ πλ/ζκφλ, αιιά αλήθεη εηο ην Γεκφζηνλ, νπ έλεθελ ε 

πξνο ηνπο ζπλεηαίξνπο δηάζεζηο ηνχηνπ είλαη άθπξνο» κε γλψκε ηνπ ΝΚ, κε 

ηζηνξηθφ ηίηισλ, ε) έγγξαθν Τπ. Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. Γ.657/659/ 24.4.1975 

πξνο ην ΝΚ κε ζέκα «Πεξί ηεο παξαρσξεζείζεο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ εηο ηνλ Β‘ 

Οηθ…θιπ, εθηάζεσο ελ Καιακαθίσ», κε ηελ νπνία δεηά επαλεμέηαζε ηνπ ζέκα-

ηνο ησλ 4.000 ηκ., ζ) Γλσκνδφηεζε κε αξ. 498/1977 ηνπ ΝΚ, γηα ην πην πάλσ 

ζέκα, φηη «.. ν ξεζείο θνηλφρξεζηνο ρψξνο εμεξέζε ηεο θξηζίκνπ πσιήζεσο», η) 

ΦΔΚ 273Γ/1.4.88, κε ΤΑ Γ12/10430/28.3.88 «Κήξπμε απαιινηξίσζεο αθηλή-

ησλ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ αθαζάξησλ Νν. 29 ζην Γήκν Αιίκνπ». 

  B.- Οηθφπεδν 216 η.κ. Λ.Διεπζεξίαο/ Πξαμηηέινπο 

 ρφιηα: Αιιηψο, νηθφπεδν Δι.ηακαηάθνπ ή/θαη Δλψζεσο Σπθιψλ. Δίρε 

επί πνιιέο δεθαεηίεο ηξηφξνθν ζθειεηφ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 α) Τπ. Δζσηεξηθψλ κε αξ.πξ. 91874/16.10.1975 πξνο ην Γ/ζκα Πεηξαη-

ψο, κε αξ.πξ.29115/21.10.1975, κε ζέκα «Πεξί δηακνξθψζεσο ρψξνπ εηο 

πιαηείαλ ππφ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», β) Γήκνο κε αξ.πξ.8015/29. 10.1975, πξνο 

Γ.Σζαξνχρα, απνζηνιή θαθέινπ Δ. ηακαηάθνπ πξνο ππνβνιή γλσκάηεπζεο, 

κε ζπλεκκέλν «πίλαθα ππαξρφλησλ εγγξάθσλ εληφο θαθέιινπ ηακαηάθνπ», 

γ) Γήκνο κε αξ.πξ.8686/ ….11.1975 πξνο κέιε επηηξνπήο εμέηαζεο ηακ. 

Παπαζαλαζίνπ, Γ. Φξαγθνχιε, Γ. Σζαξνχρα, πξνο ππνβνιή πνξίζκαηνο,  δ) 

Γήκνο, ηεο …11.75, ρσξίο αξ.πξ., πξνο ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Σπθιψλ 

Αλαπήξσλ Πνιέκνπ, κε πξφζθιεζε ζε ζπλεδξίαζε γηα εμέηαζε ζέκαηνο, ε) 

έγγξαθν ηεο Παλειι. Δλσζεο Σπθιψλ Αλαπ. Πνιέκνπ κε αξ.πξ. 1201/14.11. 

1975 πξνο ηνπο Ννκαξρε, Γήκαξρν, Γ/ληή Γξαθείνπ Πνιενδνκίαο θιπ, κε ζέκα 

«Πεξί θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ επί ηεο νδνχ Διεπζεξίαο θαη Πξαμηηέινπο – παξα-

λφκνπ κεηαβηβάζεσο απηνχ θαη παξαλφκνπ θαηνρήο ηνχηνπ -….», κε ιεπηνκε-

ξέο ηζηνξηθφ ηίηισλ θαη ππφζεζεο, ζη) έγγξαθν ηεο Κηεκ.Δη.Γεκνζίνπ/ΚΔΓ κε 

αξ.πξ. 8320/6348/19.7.1999 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 13240/2.8.1999 κε ζέκα 



«Απεπζείαο εθπνίεζε Β.Κ. 1566 δα. αξκνδηφηεηαο Πεηξαηά» πξνο επηβεβαίσζε 

ελδηαθέξνληνο γηα αγνξά, δ) ΚΔΓ κε αξ.πξ. 12316/10236/16.11.1999, πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 21024/30.11.1999 κε ζέκα «Απεπζείαο εθπνίεζε ηνπ Β.Κ. 1566 

δεκνζίνπ αθηλήηνπ, Κ.Τ.Πεηξαηά», νξίδεηαη πνζφ 20 εθαη.δξρ., πξνθαηαβνιή 

40% θαη ππφινηπν δχν εηήζηεο δφζεηο, ε) ΚΔΓ κε αξ.πξ. 2843/2082/17.3.2000 

πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 5711/ ……., κε ζέκα «Τπνγξαθή ζπκβνιαίνπ απεπζείαο 

εθπνίεζεο ηνπ Β.Κ. 1566 δ.α. αξκνδηφηεηαο Κ.Τ. Πεηξαηά», γηα ζχληαμε ζπκβν-

ιαίνπ, ζ) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ, ρσξίο εκ/λία, ζην Γ γηα ηε κε αξ.122/24.4. 2000 

απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απφθηεζε απφ ηελ ΚΔΓ ηνπ 

δεκνζίνπ θηήκαηνο Β.Κ. 1566», ζπλνδεπφκελε απφ θσηνηππία ράξηε ηεο 

πεξηνρήο, η) εηζήγεζε ηεο Οηθ.Τπ., ρσξίο εκ/λία, πξνο ην Γ, γηα απφθαζή ηνπ 

(δελ έρσ), φρη πιένλ γηα αγνξά (δηφηη απηή απαηηεί απνραξαθηεξηζκφ ηνπ ρψξνπ 

κε απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ πεξίπνπ), αιιά γηα παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο γεο ζην Γήκν, ηα) ΚΔΓ κε αξ.πξ. 6614/5208/29.6.2000 πξνο Γήκν 

κε αξ.πξ. 13842/17.7.2000, σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.252/31.7.00 

θαη (κεη αλαβνιή) ηελ 282/11.9.2000 απφθαζή ηνπ κε ζέκα  ηελ παξαρψξεζε 

ηεο ρξήζεο, ηβ) απφθαζε Γ κε αξ. 282/11.9.2000 γηα ηελ απνδνρή παξαρψ-

ξεζεο ηεο ρξήζεο ΤΠΔΡ 13, ΛΔΤΚΑ 3 (=Ληαθφπνπινο-Αξγπξίνπ-Σαξαζηάδεο 

νη νπνίνη «είλαη ππέξ ηεο παξαρψξεζεο θπξηφηεηαο θαη φρη ηεο ρξήζεο»), ηγ) 

ρεηξφγξαθε ζειίδα κε ζηνηρεία απφ έιεγρν ηίηισλ πνπ έθαλα ζην Τπνζ. Παι. 

Φαιήξνπ ζηηο κεξίδεο Δι. ηακαηάθνπ, Ρνδφιθνπ-Ρνχληπ Γξψκαλ θιπ. 

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: Πέληε (5) ηνπ νηθνπέδνπ κε ην ζθειεηφ, δηαθεκίζεηο θιπ.  

  Γ.- Δθηαζε 4.000 η.κ. Διεπζεξίαο/Γέθπξα Πηθξνδάθλεο 

 α) απφθαζε 23/13.3.1986 ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ Αζελψλ, γηα αλαθνπή 

ηνπ Γήκνπ θαηά ησλ Ζιία Κνληνχ θιπ(14 ηδηνθηεηψλ), θαηά ηεο 15/1985 απφθα- 

ζεο ηνπ Δηζαγγ.Πξση.Αζελψλ, απνξξίπηεη ηελ αλαθνπή, β) απφθαζε 1097/ 

1993 κε αηηνχληεο Ζιία Κνληφ θιπ ηδηνθηήηεο, θαηά ΔΤΓΑΠ, Γήκνπ, Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, κε θξίζε φηη έρεη αλαθιεζεί ε απαιινηξίσζε, γ) Αλαθνπή ελψπηνλ 

ηνπ Μνλ.Πξση.Αζ. (αζθαιηζηηθά κέηξα), ηεο 28.12.2001 ηνπ Κσλζηαληίλνπ 



Πνππάθε, θαηά ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ κε αξ.43/14.11.01 πξσηνθφι-

ινπ θαζνξηζκνχ απνδεκίσζεο απζαίξεηεο ρξήζεο δεκνζίνπ θηήκαηνο, δ) αλα-

θνίλσζε δίθεο κε πξνζεπίθιεζε ζε αλαγθαζηηθή παξέκβαζε ηεο 2.1.2002 ηνπ 

Κ. Πνππάθε, θαηά 17 ηδηνθηεηψλ ε) εκείσκα ηνπ ίδηνπ θαηά ησλ 17 ηεο 15.2.02 

γηα ηελ αλαθνίλσζε θιπ, ζη) εκείσκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά Κ. 

Πνππάθε ηεο 12.2.2002 γηα ηελ αλαθνπή, δ) Τπφκλεκα-Παξέκβαζε ησλ 18  

ΤΠΔΡ Κ.Πνππάθε, θαη ΚΑΣΑ Διιελ.Γεκ. θαη Πξνηζηακ.Κηεκ. Τπ. Πεηξαηά, ηεο 

18.2.2002, ε) απφθαζε κε αξ.3486/2002 ηνπ Μνλ.Πξ.ΑΘ. – αζθαι.κέηξσλ, 

Αθπξψλεη ην πξσηφθνιιν θαζνξηζκνχ θιπ (κε ηζηνξηθφ), ζ) πξνζθνξά ηεο 26. 

1.1998 ηνπ Κ. Πνππάθε, πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο κε πνζφ κηζζψκαηνο, η) ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ηεο 15.5.2001 κεηαμχ Κ.Πνππάθε θαη ηδηνθηεηψλ γηα κίζζσζε ηνπ 

ρψξνπ ησλ 4.000 η.κ., πξνο ζηάζκεπζε θνξηεγψλ απηνθηλήησλ θιπ νρεκάησλ. 

 Γ.-ΑΗΣΖΔΗ-ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΝΔΡΓΑΗΑ: α) αίηεζε ησλ η. Παπαζαλα-

ζίνπ, Μαλ. Φάξνπ, Νέιιεο Γηαλλνπνχινπ,η. Γηακαληή, Δπγελίαο Εαθπλζηλνχ, 

Βάζσο Ενχθα, νθίαο Υαιηθηά, Υξ. ηεθαλάθε, Αξ.Θσκ., κειψλ ηεο πληνλη-

ζηηθήο ηεο ΤΝΔΡΓ., πξνο ην Γήκαξρν κε αξ.πξ. 21888/8.11.2000, ζει.4, κε 

ηζηνξηθφ, γηα ηνπο ηίηινπο ηεο πεξηνρήο, κε αίηεκα ηε ζπδήηεζε ζην Γ, ηε 

δσξεάλ παξαρψξεζε, ηελ έθδνζε πξσηνθφιινπ δηνηθεηηθήο απνβνιήο θιπ, σο 

εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 418/11.12.2000 απφθαζή ηνπ, β) αίηεζή κνπ 

ηεο 12.5.2001 πξνο ηελ ΚΔΓ γηα ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γ) αίηεζε 

ησλ Αξ.Θσκ. θαη Αλ. Κνλδχιε ηεο 20.6.2003 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 14232/ 

23.6. 2003 κε ηελ νπνία ππελζπκίδνπκε ηελ πην πάλσ, θαη δεηάκε ηε ζπδήηεζε 

ζην Γ, δ) ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο κνπ απφ έιεγρνπο ηίηισλ ζηε κεξίδα ηνπ 

Ζιία Κνληνχ, θιπ, ε) απφδεημε Τπνζ. Αζελψλ γηα ηέιε πνπ πιήξσζα γηα λα 

ιάβσ επηθπξσκέλα αληίγξαθα παξαρσξεηεξίνπ. 

***ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: α) Πέληε θσην πξνο ηελ είζνδν ηεο έθηαζεο, θαη ηε Λεσθ. 

Διεπζεξίαο (Ακθηζέαο), β) δχν θσην απφ ηνλ πιατλφ δξφκν Έιιεο κε πξφζνςε 

ηελ Ακθηζέαο, γ) ηξεηο θσην απφ ηνλ πιατλφ δξφκν Διιεο εζηηαζκέλεο ζηελ 

έθηαζε, δ) ηέζζεξεο θσηφ, απφ ηελ απέλαληη αλεγεηξφκελε πνιπθαηνηθία, κε 

πξφζνςε ζε Ακθηζέαο θαη έθηαζε, κε ζηαζκεπκέλα θνξηεγά, θαη άιια απη/ηα. 



 Δ.- ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΔΗ απφ ΚΔΓ: α) ΚΔΓ, απφζπαζκα πξαθηηθψλ 

ηνπ Γ ηεο 17.2.2000 κε παξαρσξήζεηο ζην Γήκν πνιιψλ δεκνζίσλ θηεκάησλ 

β) απφζπαζκα ράξηε ηνπ Γήκνπ κε αξηζκνχο δεκνζίσλ θηεκάησλ, γ) ΚΔΓ κε 

αξ.πξ. 11093/4804/16.10.2002, πξνο ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, κε ζέκα «Β.Κ. 

1165 θαη 1167 δεκφζηα αθίλεηα, αξκνδηφηεηαο Κ.Τ.Πεηξαηά», κε ζπλεκκέλν ην 

απφ 6.3.2000 παξαρσξεηήξην ρξήζεο δεκνζίνπ θηήκαηνο κε πνιιά αθίλεηα. 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ: Γχν θσηνγξαθίεο ηνπ 2001, κε εκπεγκέλε ηακπέια «ΚΔΓ, 

Διιεληθφ Γεκφζην, ην παξφλ νηθφπεδν παξαρσξήζεθε απφ ηελ ΚΔΓ ζην Γήκν 

Αιίκνπ γηα ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» (δελ έρσ δπλαηφηεηα έξεπλαο, γηα ηνλ ηφπν). 

«Παξέκβαζε»: θ. 61-62 ΗαλΦεβξ.2001, 63 ΜαηΗνπλ.2001, 65/ 2002. 

 

 

    Κεθάιαην έλαην 

  ΓΔΝΗΚΑ  ΘΔΜΑΣΑ  Σ.Α. θαη Γήκνπ 

   Α Π Λ Ζ   Α Ν Α Λ Ο Γ Η Κ Ζ 

 ΚΚΔ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ: α) Πξνο ην Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ: 

«Πξφηαζε λφκνπ «Καζηέξσζε απιήο αλαινγηθήο γηα ηελ εθινγή Γεκνηηθψλ θαη 

Κνηλνηηθψλ Αξρψλ θαη Σξνπνπνίεζε άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΚ», 4.11.1985 

(βι. πην θάησ), β) «Δηζεγεηηθή έθζεζε ζηελ Πξφηαζε λφκνπ: Καζηέξσζε ηεο 

απιήο αλαινγηθήο. . . .θιπ», γ) ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ, ςήθηζκα ηεο 21.11.1984 γηα 

ηελ θαζηέξσζε ηεο απιήο αλαινγηθήο, δ) Φήθηζκα ζπγθέληξσζεο θαηνίθσλ 

Αιίκνπ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ηεο 23.11.1987, «γηα ππνζηήξημε πξφηαζεο 

λφκνπ δψδεθα βνπιεπηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ φια ηα θφκκαηα, πνπ ζπδε-

ηείηαη ζηηο 26.11.1987 ζηε Βνπιή», ε) ΑΤΓΖ ηεο 5.11.1985 κε ηελ πξφηαζε 

λφκνπ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη ηελ Δηζεγεηηθή έθζεζε (πην πάλσ), ε1) ηεο 

2.11.86 κε άξζξν «Γελ εθιηπαξνχκε δηθαηνζχλε, πνιηηηθή δεκνθξαηία ζέινπκε» 

ηνπ Γ.Μνιπβνχ, ζη) ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 1997, άξζξν ηνπ Φ. Κνπβέιε, γηα ηελ 



ζέζπηζε ηεο απιήο αλαινγηθήο κε ην αλαζεσξνχκελν χληαγκα (βι. ζην θεθά-

ιαην γηα ην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ), δ) Γήισζε ηνπ Β. Ξέλνπ ηεο 15.10.1986 (κεηαμχ 

Α΄ θαη Β‘ Κπξηαθήο) γηα ηελ απιή αλαινγηθή (βιεπ. γηα δεκνηηθέο εθινγέο 1986). 

 

ΑΠΟΦΑΖ Γ γηα ηε  Μ Ζ   εμνκνίσζε θαζηζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ 

 ρφιηα:Σν θαηλφκελν ηνπ «αλαζεσξεηηζκνχ» ζηελ Ηζηνξία, κεηά ην 1989, 

δελ ππάξρεη κφλν ζηελ Παηξίδα καο, αιιά έρεη εμαπισζεί ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

ρη κφλν ζην πεδίν ηεο Δπηζηήκεο (απνδέρνκαη ρσξίο «ππνζεκεηψζεηο» ή 

«αζηεξίζθνπο» ηελ ειεπζεξία ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα), αιιά θαη ζε ζεζκηθφ 

επίπεδν. Έηζη ζηε Πνιηηηθή Δπηηξνπή ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο», θεξφηαλ πξνο ςήθηζε θαη ηειηθά ςεθίζηεθε έλα 

κλεκφλην, ην νπνίν εγγξάθεθε πνιηηηθά σο «ςήθηζκα γηα ηελ εμνκνίσζε θαζη-

ζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ» κε «πξνψζεζή» ηνπ θπξίσο απφ ηηο Υψξεο ηεο Αλα-

ηνιηθήο Δπξψπεο. ε απηφ, ιφγσ ηνπ αθξαίνπ θαη εμσπξαγκαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ, αληηηάρηεθαλ φρη κφλν νη πξννδεπηηθέο δπλάκεηο, αιιά θαη ζπληεξεηηθέο, 

ζηε πιεηνλφηεηά ηνπο. Μεηαμχ άιισλ θαη ε ΚΔΓΚΔ έιαβε ςήθηζκα κε ην νπνίν 

απέξξηπηε ην «κλεκφλην» απηφ. Αθνινχζεζαλ νη κεγαιχηεξνη θη νη κηθξφηεξνη  

Γήκνη. Ο Γήκνο καο, κε δηνίθεζε Κ. Μαληδνπξάλε, ΟΜΟΦΧΝΑ (πιελ Παλ. 

Πηεξξάθνπ) έιαβε (κεηά απφ πξφηαζή καο, αληί γηα ςήθηζκα, φπσο εηζαγφηαλ) 

ΑΠΟΦΑΖ, κε ηελ νπνία ζπληαζζφηαλ κε ην ςήθηζκα ηεο ΚΔΓΚΔ.  Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ.Γ. γηα ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηελ 23.1.2006 (βι. απηή ζην θεθάιαην 

γηα ηηο Ζ.Γ.) κε απνθιεηζηηθφ ζέκα «πδήηεζε θαη ςήθηζκα γηα ην κλεκφλην ηεο 

Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο»,  β) Γειηίν ηχπνπ ηεο ΚΔΓΚΔ: «Σν Γ ηεο ΚΔΓΚΔ θαηά ηε ζπλεδξία-

ζή ηνπ ζηηο 12.1.06 ελέθξηλε ΟΜΟΦΧΝΑ ην παξαθάησ ςήθηζκα: Ζ επηθείκελε 

ζπδήηεζε ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 

αληηθνκκνπληζηηθνχ κλεκνλίνπ απνηειεί κηα απαξάδεθηε πξνζπάζεηα πνπ 

θπνθνξείηαη απφ αληηδξαζηηθνχο θχθινπο, γηα λα αιιάμεη ε Ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη πξέπεη άκεζα λα ζηακαηήζεη. Ζ πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο 



ηεο ηδενινγίαο ηνπ θνκκνπληζκνχ κε ην λαδηζκφ θαη ηνλ θαζηζκφ απνηειεί 

πξφθιεζε πξνο ηελ ηζηνξηθή κλήκε. Δμηζψλεη ηνπο ζχηεο κε ηα ζχκαηα ηνπ Β‘ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηνπο εγθιεκαηίεο κε ηνπο ήξσεο. . . Καινχκε φια ηα 

πνιηηηθά θφκκαηα ηελ Κπβέξλεζε, ηνπο έιιελεο βνπιεπηέο λα ζεβαζηνχλ ηνπο 

αγψλεο ησλ ιαψλ θαηά ηνπ λαδηζκνχ θαη ηνπ θαζηζκνχ θαη λα θαηαγγείινπλ 

έκπξαθηα ην απαξάδεθην απηφ κλεκφλην θαη λα ζπκβάινπλ κε φιεο ηνπο ηηο 

δπλάκεηο ζηελ απφζπξζή ηνπ», γ) θείκελφ κνπ κε ηίηιν «Γ.. ηεο 23.1.2006 κε 

κνλαδηθφ ζέκα «πδήηεζε θαη ςήθηζκα … θιπ», κε παξαηήξεζε «Πξνηείλσ λα 

γίλεη δηφξζσζε  ζηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο, θαη λα εγγξαθεί φηη ιακβάλνπκε 

ΑΠΟΦΑΖ ηνπ Γ.., κε αξηζκφ θαη θαηαρσξεζή ηεο ζηε ζεηξά ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ. Σν δηθαίσκα απηφ καο ην παξέρεη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ, ν νπνίνο 

ζην άξζξν πξψην, νξίδεη φηη: «Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνηειεί ηελ ελζάξθσζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηε κηθξή «ΒΟΤΛΖ» ζε θάζε Γήκν».. .. 

Αιιά θαη πνιηηηθά έρνπκε ππνρξέσζε λα ιάβνπκε απφθαζε, αθνχ: ***Ζ ιήςε 

απφθαζεο ζεκαηνδνηεί πνιηηηθά ηε ζέιεζή καο γηα δηεχξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ  καο, αιιά θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ζπδεηνχκελνπ ζέκαηνο σο ελφο 

ηαθηηθνχ ζέκαηνο φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο καο θαη φρη σο έλα πάξεξγν. *** 

Ζ ιήςε ςεθίζκαηνο είλαη θαη ζεσξείηαη σο ελαζρφιεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

ζψκαηνο κε έλα εμαηξεηηθφ ζέκα, πνπ εθθεχγεη ησλ ηαθηηθψλ αξκν-δηνηήησλ 

ηνπ, γη απηφ θαη πξνεγνπκέλσο ην νλφκαζα σο πάξεξγν. Πξνηείλσ ινηπφλ ηε 

ιήςε απφθαζεο, θαη ηε δηφξζσζε ηνπ ηίηινπ ηνπ ζέκαηνο. ΔΠΗ ΣΟΤ 

ΘΔΜΑΣΟ. Σν αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπ-

ζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζρεδίνπ απφθαζεο, έρεη έλα θαη κνλαδηθφ 

ζηφρν: Να εμνκνηψζεη ηνλ θνκκνπληζκφ κε ην λαδηζκφ θαη ην θαζηζκφ. Σν θάζε 

θπξίαξρν imperium ζέιεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη εξκελεχεη ηα γεγνλφηα πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Ηζηνξίαο, κε απζαίξεην ηξφπν, γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  Σν ελδηαθέξεη ην ήκεξα, θαη φρη ην Αχξην.  Αθνχ 

δηαθνξεηηθά ζα είρε κάζεη φηη νη πάξηαθνη, θαη νη «μεβξάθσηνη» (sans culottes) 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο (δειαδή ν Λαφο ηνπ Παξηζηνχ) έρνπλ δηθαησζεί απφ 

ηελ Ηζηνξία, θαη φρη νη Ηκπεξάηνξεο ή νη Λνπδνβίθνη. Ακέζσο κεηά ηελ θαηάξ-

ξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ ιεγφκελνπ ζνζηαιηζκνχ, ιαλζαξίζηεθε 



θαη έηπρε επξχηαηεο δεκνζηφηεηαο  θαη αλαπαξαγσγήο απφ κελ ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ην ηδενιφγεκα ηνπ θ.Φνπθνπγηάκα, πεξί «ηνπ ηέινπο ηεο 

Ηζηνξίαο», απφ δε ηελ Δζπεξία θαη θπξίσο ηε Γαιιία, ην δφγκα «ηεο εληαίαο 

ζθέςεο». Πνπ είραλ έλα ζηφρν: Να πείζνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε φιε ηε Γε, φηη 

ε θπξηαξρία ηνπο ζα είλαη αηψληα, θαη θαιφ είλαη λα θάηζνπλ θαιά θαη ήζπρα. Ζ 

δηαδξνκή ησλ 10-15 ρξφλσλ έθαλε λα θαηαξξεχζνπλ ζα ράξηηλνο πχξγνο νη 

απφπεηξεο απηέο. Καλέλαο πηα ζνβαξφο, δελ αζρνιείηαη καδί ηνπο. Αθνχ νη Λανί 

θαη νη θνηλσλίεο αγσλίδνληαη θαη ζα αγσλίδνληαη πάληα γηα κηα θαιχηεξε δσή θαη 

γηα λα έρνπλ κηα ζέζε ζηνλ Ζιην, πνπ ηνπο ζηεξεί ην θπξίαξρν Imperium ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη πνξεχνληαη κε βάζε ηνπο εζληθέο θαη δηεζλη-

θέο ζπλεηδήζεηο ηνπο, αιιά θαη κε βάζε ηνπο λφκνπο πνπ ππάξρνπλ θαη επεξε-

άδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Κνηλσλίαο. Οζν ε θνηλσλία απηή ζα γελλά ηαπεηλνχο 

θαη θαηαθξνλεκέλνπο, λα είλαη βέβαηνη φηη ζα δηακνξθψλεη ηα «ηέθλα ηεο 

αλάγθεο θαη ηα ψξηκα ηέθλα ηεο νξγήο» θαη ζα εηζπξάηηεη ηα επίρεηξα ησλ 

αλάιγεησλ επηινγψλ ηεο: Γειαδή ηελ επαλάζηαζε. Μεηά ην 1789 θαη ην 1917 

θαλέλαο δελ κπνξεί πηά λα ηε γπξίζεη πίζσ. Παξφια απηά, κεηά 50 ρξφληα απφ 

ηνλ ακεξηθαληθφ καθθαξζηζκφ, κε ην ζρέδην απηφ πξνσζείηαη έλαο επξσπατθφο 

λενκαθθαξζηζκφο. Καη αλεμάξηεηα απφ ην εάλ έρεη αξκνδηφηεηα (πνπ είλαη 

ζαθέζηαην φηη δελ έρεη) ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, επηδηψθεηαη απφ ηνπο 

θχθινπο πνπ πξνσζνχλ ην ζρέδην απηφ, λα κεηαηξαπεί ζε ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ 

ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ θαη ε ηπρνχζα απφθαζή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί κε άζιην ηξφπν 

ζηνλ πνιηηηθφ αγψλα. πλάκα νη αληηδξαζηηθνί απηνί θχθινη επηδηψθνπλ λα 

ππνβαζκίζνπλ ηε λαδηζηηθή γελνθηνλία θαη ηα δεηλά πνπ επεζψξεπζε ζηνλ Κφ-

ζκν, θαη λα πξνζβάιινπλ ηε κλήκε εθαηνκκπξίσλ θνκκνπληζηψλ πνπ ππήξμαλ 

(καδί κε άιινπο δεκνθξάηεο) νη θχξηνη αληίπαινη ηνπ λαδηζκνχ, ζην κεγάιν αληη-

θαζηζηηθφ αγψλα θαηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν. Πάλσ ζηα επηηεχγκαηα απηνχ 

ηνπ αληηθαζηζηηθνχ αγψλα, είρε νηθνδνκεζεί ην Πνιηηηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβφ-

ιαην πνπ είραλ ζπλνκνινγήζεη νη Λανί ηεο Δπξψπεο. Καη κε απηφ πνξεχηεθαλ 

ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα. Με ην ζρέδην απφθαζεο επηδηψθεηαη ε αλαηξνπή 

ηνπ πκβνιαίνπ απηνχ. Καη φια απηά κε αθνξκή ηα εγθιήκαηα ηνπ ζηαιηληζκνχ. 

Ζ θαηαδίθε ησλ νπνίσλ έρεη ζπληειεζηεί απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνκκνπ-



ληζηηθψλ θαη αξηζηεξψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θνκκνπλζηέο θαη άιινπο αξηζηεξνχο πνιίηεο ζηνλ θφζκν. Μέζα 

απφ ηηο δηθέο ηνπο δηαδξνκέο θαη ηε δηθή ηνπο Ηζηνξηθή θαη Πνιηηηθή Απηνγλσζία. 

Γηα πνιινχο (θαη επηηξέςηε κνπ λα ζπγθαηαιέγνκαη αλάκεζα ζε απηνχο), 

πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ απφ ηε θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ απηψλ. Ο ζηφρνο 

δελ είλαη ν ηαιηληζκφο. Πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο εγθιεκα-

ηηθήο θχζεο ηνπ Ναδηζκνχ, αιιά ΚΤΡΗΧ ε ζχγρξνλε Αξηζηεξά, ηα δηθαηψκαηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ε επαλαθνξά ηεο πνιηηηθήο εκπάζεηαο θαη ε άκβιπλζε ηεο 

αληηθαζηζηηθήο θνηλήο επξσπατθήο ζπλείδεζεο. Πξαγκαηηθφο ζηφρνο είλαη ε 

ειεπζεξία, ε θνηλσληθή δεκνθξαηία, ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκα ηεο ηδενινγηθήο 

επηινγήο. Γη απηφ θαη πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί κε ην ζθιεξφηεξν αιιά θαη 

ζαθέζηεξν ηξφπν απφ φινπο καο, αλεμάξηεηα απφ ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

επηινγέο ηνπ θαζέλα. Γελ ρηππά ε θακπάλα γηα ηνπο άιινπο. Υηππά θαη γηα 

εκάο ηνπο ίδηνπο. Αο ηελ αθνχζνπκε έγθαηξα. Καη αο θαηαδηθάζνπκε ΟΜΟΦΧΝΑ 

ην ζρέδην απφθαζεο». Καη ηδηφγξαθα έρσ ζεκεηψζεη: «Θα ήζεια ην ςήθηζκα λα 

πεξηέρεη θαη άιια πξάγκαηα, αιιά αλ απηφ απνηειεί ηελ θνηλή ζέζε καο, ζα ην 

ςεθίζσ», δ) επηζηνιή ηεο 18.1.2005 (νξζφ 2006) ηνπ Υξήζηνπ Γνπξίδα κε ηελ 

νπνία «… ζαο απνζηέιισ ην πξνηεηλφκελν απφ ηελ παξάηαμή καο ζρέδην 

ςεθίζκαηνο ηνπ Γ, γηα ηελ θαηαδίθε ηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ κλεκνλίνπ …κε 

ηελ παξάθιεζε λα ηεζεί σο ζέκα ζπδήηεζεο …» θαη ζπλεκκέλν «Φήθηζκα» ηεο 

18.1.2006, ην νπνίν: «…(ην κλεκφλην) ζέηεη φινπο ελψπηνλ ζνβαξψλ 

δεηεκάησλ ζπλείδεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηθνηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαζελφο. Ζ πξνζπάζεηα εμνκνίσζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ κε 

ην λαδηζκφ, απνηειεί πξφθιεζε πξνο ηελ ηζηνξηθή κλήκε . . . . Σέινο, θαινχκε 

ην ιαφ ηεο πφιεο καο λα ζπκκεηάζρεη καδηθά ζηηο θηλεηνπνηήζεηο δηακαξηπξίαο 

πνπ νξγαλψλνληαη απηέο ηηο εκέξεο, ζπλεηζθέξνληαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηε 

θαηαδίθε ηνπ θαηάπηπζηνπ αληηθνκκνπληζηηθνχ κλεκνλίνπ», ε) Πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο 23.1.2006 ηνπ Γ κε ηε ζπδήηεζε, ζη) Αλαθνίλσζε κε αξ.πξ. 

15/10.1.2006, ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ, κε θαηαγγειία ηνπ κλεκνλίνπ, δ) Αλαθνίλσζε ηεο 

18.1.2006 (φρη 2005 =ιάζνο) ηνπ πιιφγνπ Τπαιιήισλ Γήκνπ Αιίκνπ, 

θαηαδίθεο ηνπ κλεκνλίνπ, ππνγξάθνπλ Γ. Γεσξγαθφπνπινο, Γ. Καξαθνπιίδεο, 



ε) θείκελν 8 ζειίδσλ, ζηαικέλν κε ηειενκνηνηππία απφ DOURIDAS CHRISTOS 

ηελ 17.1.2006, δελ ζπκάκαη πξνο πνηφλ, γηα ην ίδην ζέκα, κε ηηο απφςεηο ηνπ 

εηζεγεηή νπεδνχ Γ. Ληληκπιάλη. 

 

  ΕΧΝΔ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Ε.Δ.Α.) 

 α) ΦΔΚ 303 Γ/6.4.1987 κε Γηάηαγκα: «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πεξην-

ξηζκψλ δφκεζεο γηα θαηαζθεπή βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα γήπεδα θαη 

νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζην επεηξσηηθφ ηκήκα ηνπ Ν. Αηηηθήο θαη ζηα λεζηά 

αιακίλα θαη Αίγηλα πιελ ηεο πεξηνρήο ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 20.12.1985 (ΦΔΚ 717), 

β) Φήθηζκα ηνπ Γ ηεο ζπλεδξίαζεο 3.6.1987, κε αξ.πξ. 6210/18.6.1987, κε ην 

νπνίν δεηείηαη ε απφζπξζε ηνπ ζρεδίνπ δηαηάγκαηνο «ηνπ πθππνπξγνχ Πέ-

ηζνπ» γηα θαηάξγεζε ηνπ ΠΓ 84/1984, πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ «νρινπ-

ζψλ» θαη δηεχξπλζε ησλ «κε νρινπζψλ» βηνκερ+βηνη.εγθαηαζηάζεσλ, γ) ΦΔΚ 

101 Α/31.7.1990 κε ην λ.1892/1990 «γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 99 γηα ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο θαη Θεζ-

ζαινλίθεο, δ) ΄Δγγξαθν ΟΡΑ κε αξ.πξ.795/22.2.1991, πξνο Ννκαξρίεο (θαη 

Γήκν), κε αξ.πξ.2527/28.2.1991 κε ην νπνίν πξνηείλεηαη νη πεξηνρέο ΒΗΟΠΑ θαη 

ΒΗΠΑ λα θαζνξηζηνχλ σο ΕΔΑ, ε) εηζήγεζε ΓΣΤ ζην Γ, γηα ην πην πάλσ έγ-

γξαθν, ζη) πξαθηηθά Γ ηεο 1.4.1991 κε ζέκα «ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

επί ηνπ κε αξ.795/91 εγγξάθνπ ηνπ ΟΡΑ, ζρεηηθνχ κε ηνλ θαζνξηζκφ ΕΔΑ», δ) 

αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 623/20.1.1993 κε ηελ νπνία δεηψ φιε ηελ 

αιιεινγξαθία, ιφγσ εθ λένπ πξνψζεζεο ησλ ζρεδίσλ γηα ΕΔΑ, ε) έγγξαθν ηνπ 

Γήκνπ πξνο εκέλα, κνπ παξαδίλνπλ ην 795/91, ηειεγξάθεκα ηνπ Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 3184/14.3.1991 πξνο ΟΡΑ, θαη απφθαζε Γ 77/1991, ζ) ρέδην Πξνεδξη-

θνχ Γηαηάγκαηνο «Καζνξηζκφο Εσλψλ Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο (ΕΔΑ) γηα βην-

κεραληθέο θαη άιιεο ρξήζεηο. . . ..» κε αξ.πξ.652/20.1.93 Γήκνπ,  η) αίηεζή κνπ 

17.1.1993 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 623/20.1.1993 γηα ΕΔΑ θαη ζρέδην Π.Γ., η.1) 

εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 28.1.1993 πξνο Γ γηα ηε κε αξ.16/1.2.1993 απφθαζε, κε 

αξλεηηθή ή επηθπιαθηηθή άπνςε, ηα) έγγξαθν ηεο ΣΔΓΚΝΑ «Δλεκεξσηηθφ 



εκείσκα γηα ηηο ΕΔΑ», κε αξ.πξ.1463/9.2.1993 Γήκνπ κε αξλεηηθή άπνςε γηα 

ηηο ΕΔΑ,  ηβ) ζρεηηθφο ράξηεο θαη κεγάιν ηνπνγξαθηθφ, ηγ) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: 

Διεπζεξνηππία 12.3.91 Φειψλνπλ ηα θηίξηα θνληά ζηνλ Ζιεθηξηθφ, ΚΔΡΓΟ 

17.3.1991 Εψλεο Διεγρφκελεο Αλάπηπμεο ζε 29 Γήκνπο, ΒΖΜΑ 2.6.1991 Σα 

πεδά νξάκαηα ηνπ θ.Μάλνπ, εθεκ. ΜΖ δηαγλσζζείζα, Παληνχ βηνκεραλίεο, 

άξζξν ηνπ π. Σζαγθαξάηνπ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 3.1.1993, Νέεο βηνκεραληθέο 

δψλεο ζηελ Αηηηθή, ηεο 16.1.1993 Αλδξνπιάθεο- παξάζπξν γηα ξχπαλζε, ΑΤΓΖ 

6.2.1993 ΣΔΓΚΝΑ θαηά ΤΠΔΥΧΓΔ (γηα ΕΔΑ θιπ), ηεο 5.3.1993 Δπαλαδηαηχ-

πσζε ηνπ ΠΓ γηα ηηο λέεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 

22.3.1991, ΔΠΔΝΓΤΣΖ 24.3.1991 = 29 λέα βηνκεραληθά θαη βηνηερληθά πάξθα. 

 

 Μ Δ ΣΑ Φ Ο Ρ Α    Τ Ν ΣΔ Λ Δ  ΣΖ   Γ Ο Μ Ζ  Ζ  

 Α.- ΦΔΚ 69 Α/12.4.1995 κε ην λφκν 2300/1995 κε ζέκα «Μεηαθνξά πλ-

ηειεζηή Γφκεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», κε θαηάξγεζε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 

Βιέπεηε θαη θάθειν «πι.Κπζεξίσλ ΜΤΡΣΗΓΗΧΣΗΑ» γηα ηνπηθέο επηπηψζεηο, 

β) αίηεζή κνπ 20.11.1994 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.14336/21.11.1994 γηα δεκν-

ζηεχκαηα εθεκεξίδσλ γηα δειψζεηο Κ. Λαιηψηε γηα Δηδ.Εψλεο Τπνδ.πληει. γηα 

Γήκνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν Αιηκνο, δεηψ αιιεινγξαθία, ζπδήηεζε Γ.. 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 10.2.1991 άξζξν Γηάλλε Πνιχδνπ 

ΜΓ κε πνιενδνκηθά θξηηήξηα, ΑΤΓΖ 22.4.1995 ΜΓ ν λένο λφκνο καο έξρεηαη 

απφ ηα πεξαζκέλα, ηεο 19.11.1994 Ν/ γηα ΜΓ- Απξνζηάηεπηνο θαη πάιη ν 

δνκεκέλνο ρψξνο, ΒΖΜΑ 23.4.1995 Νένο Νφκνο γηα ΜΓ, ηεο 29.10.2017 

Αγνξαπσιεζίεο κέζσ ηξάπεδαο γεο, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 19.11.94 ΜΓ Γελ επηηξέ-

πεηαη ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαη έλζεην ΟΛΟ ην λνκνζρέδην, ΔΠΗ ΣΟΠΟΤ 

Ηαλνπ-Φεβξ.2003 ΜΓ Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα επαλήιζε…., ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

1.5.2006 Αλελεξγφο παξακέλεη ν ζεζκφο ηεο ΜΓ, ηεο 13.12.2006 Δηζήγεζε 

ζην ηΔ θαηά ηεο ΜΓ, ΒΖΜΑ 29.10.2017 Αγνξαπσιεζίεο κέζσ ηξάπεδαο γεο. 

 



 ΔΑ - Δπηρείξεζε Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ - Γεκνηηθνπνίεζε 

 ρφιην: Σν 1990 ε ΔΑ ηδησηηθνπνηήζεθε απφ ηελ ηφηε Κπβέξλεζε Ν.Γ. 

(Κσλζηαληίλνο Μεηζνηάθεο), ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο λενθηιειεχζεξσλ πνιηηη-

θψλ, κε ζπλέπεηα ιφγσ ησλ απεξγηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πξνο απνηξνπή ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο, λα ηαιαηπσξνχληαη νη πνιίηεο ππέξκεηξα. Ζ ΣΔΓΚΝΑ 

ππέβαιε πξφηαζε γηα ηε δεκνηηθνπνίεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ. 

 Α.- α) Πξφηαζε – ηνπνζέηεζή κνπ ζην Γ.. ηεο 8.11.1990 γηα ην ζέκα 

ησλ πγθνηλσληψλ κε αίηεκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο δεηεζνχλ ζηνηρεία απφ ηελ 

ΔΑ λα εγγξαθεί σο ζέκα Γ.., β) πξαθηηθά Γ.. ηεο 8.11.1990 γηα ην ζέκα, γ) 

ΑΤΓΖ 25.10.1990 κε ξεπνξηάδ «Ζ ΔΑ κείσζε ηα δξνκνιφγηα θαη αχμεζε ηελ 

ηαιαηπσξία», δ) αίηεζή κνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.11915/26.11.90 γηα ρνξή-

γεζε αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απεζηάιεζαλ, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 316/9.1.91 πξνο ην σκαηείν Δξγαδνκέλσλ ΔΑ, δηαβηβαζηηθφ ηεο θαηαγ-

γειίαο καο, ζη) απαληεηηθφ έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 11915/4.12.1990 πξνο 

εκέλα κε αληίγξαθα ζηαιέλησλ εγγξάθσλ πξνο ην Γ/ληή Σ.Τ. Γήκνπ, θαη απηνχ 

πξνο ΔΑ γηα ην ζέκα, δ) απάληεζε ηεο ΔΑ κε αξ.πξ. 10182/20.12.1990 κε 

εμεγήζεηο θαη δξνκνιφγηα, ε) Πξαθηηθά Γ.. 21.9.1992 κε ςήθηζκα γηα ηελ ΔΑ 

θαη ηνπνζέηεζε γηα αηηηνιφγεζε απνρήο κνπ ιφγσ κε ζπδήηεζεο αίηεζήο κνπ 

ηεο 8.11.1990 (κεηά απφ 23 κήλεο!!), ζ.1) ΔΛΛΗΠΔ ςήθηζκα, ρσξίο αηηηνιφ-

γεζε, ζ.2) ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΟ ςήθηζκα κε αηηηνιφγεζε (κεηά απφ δηακαξ-

ηπξίεο κνπ), η) πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε Γ.. ηελ 14.6.1993 κε αξ.πξ.6183/ 

11.6.1993 (δελ κπφξεζα λα πάσ, εηδνπνίεζα), ηα) πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε 

Γ ηελ 16.6.1993 ψξα 6.00 κ.κ. (θαζπζηέξεζα, πήγα 6.15 κ.κ. θαη κε παξνπζία 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ θαη ΜΟΝΟ ησλ ζπκβνχισλ ηεο πιεηνςεθίαο, άξρηζε 6 κ.κ. θαη 

ηειείσζε ζε 15 ιεπηά, ην Γ.. – ελψ ζπλήζσο ηα Γ  Α Ρ Υ Η Ε Α Ν  ΜΗΖ ΧΡΑ 

ΜΔΣΑ ηελ αλαγξαθφκελε ψξα !!), ηβ) Φήθηζκα ηεο πην πάλσ ζπλεδξίαζεο. 

 Β.- ηεχρνο ηεο ΣΔΓΚΝΑ, 8 ζειίδσλ, κε ηίηιν: «Ζ Αιήζεηα γηα ηηο Αζηηθέο 

πγθνηλσλίεο», ‗ρη ζηε δηάιπζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, Ναη ζηε δεκνηη-

θνπνίεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ» θιπ. 



Γ.- ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: α) Γηζέιηδν θαη πνιχπηπρν θείκελν κε ηίηιν «Γεκν-

ηηθή πγθνηλσλία Αιίκνπ» ρ.ρ. (δεκαξρίαο Κψζηα Μαληδνπξάλε), β) ζρέδην 

«ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο παιαηνχ ιεσθνξείνπ» κεηαμχ Γήκνπ θαη Δηαηξίαο 

Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ- ΔΘΔΛ ΑΔ, σο εηζήγεζε ζηελ απφθαζε Γ 25/18.1.06 

κε αλαθνξά θαη ζηελ απφθαζε Γ 415/2005. 

Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ ρ.ρ. (κεηά ηελ 22.1.1991) κε επηζηνιή ηνπ Παλ. 

Παπαγηάλλε, ηεο 2.2.1991 κε επηζηνιή Αξ.Θσκ., θαη γηα ηε ΜΖ ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζήο κνπ 8.11.1990, ηεο 29.7.1992 κε άξζξν ηνπ Αλδξέα Λεληάθε «Πσο 

βιέπεη ν ΤΝ ην ζπγθνηλσληαθφ», ηεο 7.8.1992 «ΤΝ Πξφηαζε απφ 10 ζεκεία, 

Νένο θνξέαο γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο απφ ηελ Σ.Α.», ηεο 14.8.1992 «Πεξη-

κέλνληαο ην ιεσθνξείν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο» Π.Παπαγηάλλε, ηεο 26.8.1992 

«Απηή είλαη ε πξφηαζε ηεο ΣΔΓΚΝΑ», ζπλέληεπμε Γ. Δπζηαζηάδε, ηεο 2.9.92 

«Μεηά ην ΟΥΗ Μεηζνηάθε ζηελ ΣΔΓΚΝΑ – Ζ Κπβέξλεζε αξλείηαη θαη ηελ 

επηδφηεζε ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ», ηεο 4.9.1992 «Μχζνη θαη ζθνπηκφηε-

ηεο γηα ηελ ΔΑ» ηνπ Νηθήηα Ληνλαξάθε, ηεο 6.9.1992 «πγθνηλσληαθή πεξηή-

γεζε ζηελ Δπξψπε» ηνπ Π. Παπαγηάλλε, ηεο 29.1.1993 «ΝΚ Αξκνδηφηεηα ησλ 

Γήκσλ νη αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο αιιά …», ηεο 24.10.1993 Γεκφζηεο ζπγθνηλσ-

λίεο, Καη ηψξα ηη;;, ηεο 11.12.1993 «Να εθαξκνζηεί ην ζρέδην Σξίηζε», ηεο 12.1. 

96 Γεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο θαη δσξεάλ εηζηηήξηα, ηεο 3.7.1997 Αλαπνηειε-

ζκαηηθφ ην λ/ζ γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, ηεο 24.8.1997 ρέδην γηα νινθιε-

ξσκέλν ζχζηεκα δεκνζίσλ κεηαθνξψλ ζην Λεθαλνπέδην, ηεο 16.6.1998 Ο 

δνγκαηηζκφο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο 6.11.1998 Μεξηθή δεκνηηθνπνίεζε ησλ 

αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 26.8.92 «Τπνθξηζία», ηεο 27.11.97 

Μεηξφ: πάηα, Νίθαηα, Φηιαδέιθεηα, Καιακάθη, ΒΖΜΑ 30.8.1992 έξεπλα «Πνηεο 

ζπγθνηλσλίεο;;», ηεο 3.1.1993 «Οη δήκνη εηζβάιινπλ ζηηο ... ζπγθνηλσλίεο», ηεο 

19.4.1998 Οη έξηδεο γηα ην κεηξφ, ηεο 6.12.1998 Ο ΟΔ ράλεη ην ηξέλν, θαη, Ο 

πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΞΟΤΗΑ 1-30.6.1998 Γεκνηηθή 

ηνπηθή ζπγθνηλσλία, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 10.6.1999 Γηαδεκνηηθή πγθνηλσλία απνθηά 

ε Γπηηθή Αηηηθή, ηεο 6.12.2002 Πνηνο ππνλνκεχεη ην Γήκν Υαιαλδξίνπ; 



Β‘ ΔΗΡΑ: ΒΖΜΑ 17.3.1991 Αλη. Σξίηζεο, Γψζηε κνπ ηα ιεσθνξεία θαη ζα δείηε, 

θαη, Σν κεγάιν παδάξη ησλ ζπγθνηλσληψλ, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 28.3.1991 αθηέξσκα 

πγθνηλσλίεο, Πξφηαζε ηεο ΣΔΓΚΝΑ, Απνζπκθφξεζε ζην κπνηηιηάξηζκα θ.α., 

Ζ ΑΤΓΖ 6.4.(1991) Πσο κπνξεί λα γίλεη ε αλαδηάξζξσζε ησλ ζπγθνηλσληψλ.  

*** ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ έγγξαθν 12.4.1991 πξνο Τπνπξγ. πγθνηλ., ΔΑ, 

σκαηεία ΔΑ, ΓΔΔ, ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚΝΑ θ.α., κε απνζηνιή «κηαο πξψηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο «Δπηζηεκνληθήο 

Οκάδαο ζηήξημεο» ηνπ Σκεκ. Απη/ζεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο. 

«Παξέκβαζε»: θ. 3 Απξ.1991, 29-30 ΜαηΗνπλ.1996. 

 

   Κεθάιαην δέθαην 

ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 Α.- Π Α Ν Δ Λ Λ Α Γ Η Κ Α   θαη ηνπ  Γ Ζ Μ Ο Τ  

  Κ Η Ν Ζ Σ Ζ    Σ Ζ Λ Δ Φ Χ Ν Η Α  

 ρφιηα: ήκεξα (2018), ην θηλεηφ ηειέθσλν, θαίλεηαη σο θάηη ην άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλν κε ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. Σν 1991 πνπ λνκνζεηήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε Κ. Μεηζνηάθε, ήηαλ κηα αλαηξνπή, θάηη ην πξσηφγλσξν. Οη εηαηξίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο (αθνχ ζηνλ ΟΣΔ είρε απαγνξεπηεί κε ην λφκν γηα 5 ή 6 

ρξφληα, λα αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζην ηνκέα απηφ) εηζφξκεζαλ ζηελ αγνξά, 

αδεθάγεο θαη άπιεζηεο, κε ζθνπφ θάζε κία λα θαηαθηήζεη κεγαιχηεξν ηκήκα 

ηεο αγνξάο. Γη απηφ φκσο, ήηαλ αλαγθαίεο θεξαίεο πξνθεηκέλνπ ην θηλεηφ ηνπ 

θαζέλα λα «πηάλεη ζήκα». Σηο νπνίεο ηνπνζεηνχζαλ απζαίξεηα ζε ηαξάηζεο 

νηθνδνκψλ, πνιπθαηνηθηψλ θαη φπνπ αιινχ κπνξνχζαλ, ζπλήζσο «θακνπθια-

ξηζκέλεο» ή «κε παξαιιαγή» ζε ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, ζε θνπβνχθιηα θαη 

άιιεο θαηαζθεπέο. Ζ έλλνηα ηεο «ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο» ή «ηνληίδνπ-

ζαο ή κε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο» εηζέβαιε νξκεηηθά ζην θνηλφ ιεμηιφγην θαη 

ηνπο θηλδχλνπο απεηιήο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ. Γη απηφ θαη ν 



θφβνο ήηαλ δηάρπηνο. Οη επηζηήκνλεο δηραζκέλνη. Άιινη θαζεζπραζηηθνί ή δε-

θηηθνί γηα κε χπαξμε θηλδχλνπ, άιινη απφιπηνη γηα ηνπο ππαξθηνχο θηλδχλνπο, 

αιιηψο, κε πνιιέο επηθπιάμεηο. Ζ έλλνηα ηεο «αξρήο ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο» 

θαη «αξρή ηεο πξνθχιαμεο» (πλη. 24) παγηψζεθε ζηε λνκνινγία ησλ δηθαζηε-

ξίσλ. Οη εηαηξίεο πνιχ γξήγνξα πξνζαξκφζηεθαλ κε ηα π.ρ. hands free θιπ, 

γηα λα θαζεζπράζνπλ ηνπο θφβνπο. Οη πνιίηεο ελεξγνπνηήζεθαλ κε δηακαξηπ-

ξίεο, θηλεηνπνηήζεηο, γηα ηε πξνζηαζία ηνπο. Απεπζχλζεθαλ θαη ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Ζ νπνία, φπσο ζπκβαίλεη πάληα,παξελέβαηλε, φζν ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο επέηξεπε, δηφηη άιινη ήηαλ αξκφδηνη, έγθαηξα ή θαζπζηεξεκέλα. Σα 

έγγξαθα πνπ θαηαζέησ κηινχλ απφ κφλα ηνπο. Παξαθαιψ, λα ζεκεησζεί, φηη 

κέρξη ζήκεξα (= 2018) δελ ρξεζηκνπνηψ θηλεηφ ηειέθσλν. Παξφιν πνπ κεξηθέο 

θνξέο, ε ρξεζηκφηεηά ηνπ (ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο) είλαη εκθαλέζηαηε. 

 Α.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) ΦΔΚ 195 Α/21.8.1998 Π.Γ. 267/6.8.1998 «Γηαδηθα-

ζία ραξαθηεξηζκνχ θαη θαηεδάθηζεο λέσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ,ηξφπνο εθηί-

κεζεο ηεο αμίαο θαη θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ πξνζηίκσλ απηψλ», β) ΦΔΚ 46 

Α/3.3.2000 λ. 2801/1.3.2000 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπ. Μεηα-

θνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» κε ζέκαηα θεξαηψλ θιπ, γ) ΚΝνΒ. 

2000/337 δεκνζίεπζε Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ λ.2801/2000, δ) ΦΔΚ 1105 Β/ 

6.9.2000 Τ.Α. 53571/3839/1.9.2000 «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε 

ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ μεξά», ε) ΦΔΚ 273 Α/ 19.12.2000 

λ.νκνο 2867/15.12.2000 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ζη) ΦΔΚ 1649 Β/11.12.2001 κε απφθαζε ηεο Δζληθήο Δπηηξν-

πήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ-ΔΔΣΣ, 236/79/23.11.01  Καλνληζκφο 

αδεηψλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ ζηελ μεξά» (δειαδή ε Πνιηηεία ΜΔΣΑ ΓΔΚΑ ΥΡΟ-

ΝΑΗ όξηζε ην θαλνληζηηθό πιαίζην!!), δ) ΚΝνΒ. 2002/377 Π.Γ. 44 ηεο 5/7.3.2002 

«Ραδηνεμνπιηζκφο θαη ηειεπηθνηλσληαθφο ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο. . . Πξνζαξκν-

γή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 99/5/ΔΚ ηνπ Δπξσπ.Κνηλνβ. θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 9.3.1999», ε)ΚΝνΒ. 2003/231 Π.Γ. 43 ηεο 17/21.2.2003 Σξνπ. 

+πκπι. ηνπ ΠΓ 399/94 «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο ….», ζ) ΦΔΚ 102 



Α/24.5.2004 λ.3242/2004 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Κπβέξλεζεο, ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο ΟΣΑ», η) ΚΝνΒ. η.54/8 λφκνο 

3431 ηεο 2/3.2.2006 Πεξί ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,ηα) 

ΦΔΚ 346 Β/3.3.2008 Τ.Α. 2300 ΔΦΑ (493)/ 6.2.2008 Σξφπνο δηελέξγεηαο ησλ 

κεηξήζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ ηεο αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απφ θάζε θεξαία»,ηβ) ΦΔΚ 50 Α/11.4.1991 λ. 

1943/91 Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο». 

 Β.- ΤΝΖΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ: α) «Δηδηθή έθζεζε (λ.3094/2003 

«πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο, αξ.3 παξ.5) ηαζκνί βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. Μαθξνρξφληα έθζεζε ζηε κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία», Ννέκβξηνο 

2003, 88 ζειίδσλ, πνιχ ζεκαληηθή κε εξκελεία δηαηάμεσλ, παξάζεζε λνκν-

ινγίαο θιπ, κε «πκπεξάζκαηα» ζει.81, θαη, «Πξνηάζεηο» ζει.85, β) έγγξαθν 

ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε, κε αξ.πξ. 21025/01.1.2002 ηεο 26.3.2004, πξνο ην 

Νηθφιαν Βφιε, θάηνηθν Αιίκνπ, κε ζπλεκκέλν ην κε αξ.πξ. 2336.2.2./04 ηεο 3.3. 

2004 έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πξση.Αζελψλ, κεηά απφ θαηαγγειία 

104 θαηνίθσλ Αιίκνπ,  

 Γ.- ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ- ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΚΑΣΖΡΗΧΝ: α) ηΔ 2546/1999 απνξ-

ξίπηεη ηελ αίηεζε θαηνίθσλ Αγαιηαλήο, β) ΜνλΠξση.Πεηξαηά-Αζθαι.Μέηξα αξ. 

959/2001 δηαηάζζεη πξνζσξηλή δηαθνπή θιπ, γ) ηΔ Οινκέιεηα 1264/2005  

απφ ην πεξηνδηθφ Σν Βήκα ηνπ δηθεγφξνπ, Ηνχιηνο-Απγνπζηνο 2005, δ) Πνιπκ. 

Πξση. Υαιθηδηθήο 126/2007 ππνρξεψλεη ζε απνκάθξπλζε, κε ζρφιην ηεο 

Ησάλλαο Κνπθάθε. 

 Γ.- ΔΘΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ θαη ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΧΝ: α) 

έγγξαθν Τπ. Αλάπηπμεο κε αξ.πξ. Π/411/344/11.4.2001 πξνο ηελ ΔΔΣΣ, κε ζέ-

κα «Γλσκάηεπζε γηα ηε κειέηε ξαδηνεθπνκπψλ θεξαίαο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ιήςεο κέηξσλ πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ ηεο εηαηξίαο COSMOTE 

ΑΔ . . . θαη ζέζε Βνπιηαγκέλεο 82 Διιεληθφ …»,  β) ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 219/23/ 

11.6.2001, απφθαζε «Υνξήγεζε ζηελ εηαηξία COSMOTE – Κηλεηέο ηειεθσλίεο 



ΑΔ» άδεηαο θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηαζκνχ μεξάο ζηε ζέζε Διιεληθφ», γ) ΔΔΣΣ 

κε αξ.πξ. 33785/Φ.506/10.9.2001 πξνο ην χιινγν Γνλέσλ + Κεδεκ. Δληαίνπ 

Λπθείνπ Διιεληθνχ» κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε ησλ αηηεζέλησλ εγγξάθσλ», δ) 

ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 23002/Φ.5065.12.2002 πξνο ηελ Πνιεννδνκία Αξγπξνχπνιεο, 

κε ζέκα «Παξάλνκε θαηαζθεπή θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο» ηεο VODAFONE-

PANAFON ζηε Υεηκάξξαο 5 ζηνλ Άιηκν, κε ζπλεκκέλε ηε κε αξ.ξπ. 268/93/ 

25.11.2002 απφθαζε, κε ηελ νπνία επηβάιιεη ζηελ εηαηξία ρξεκαηηθφ πξφζηηκν 

14.674,νν επξψ γηα ζχλνιν δηαπηζησζεηζψλ παξαβάζεσλ, ε) ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 

14129/Φ.506/9.6.2004 πξνο ηνλ Νηθφιαν Βφιε, κε ζέκα «Έθζεζε απηνςίαο 

ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε Υεηκάξξαο 5 ζηνλ Άιηκν», ζη) αίηεζε 

Νηθνιάνπ Βφιε πξνο ηελ ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 12841/27.5.2004. 

 Δ.- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΉ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: α) έγγξαθν ΔΔΑΔ 

«Με ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο – Κηλεηή ηειεθσλία, πσο ιεηηνπξγεί, εθπνκπέο 

Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο απφ ζηαζκνχο βάζεο θαη θηλεηά ηειέθσλα, επηδξάζεηο ζηνλ 

άλζξσπν, φξηα αζθαιείαο» Φεβξνπάξηνο 2001, β) ΔΔΑΔ κε αξ.πξ. Μ.η./411/ 

1971/22.11.2004 πξνο ην Νηθφιαν Βφιε, κε ζέκα «Υνξήγεζε αληηγξάθνπ 

έθζεζεο κεηξήζεσλ» κε ζπλεκκέλα β1) ΔΔΑΔ κε αξ.πξ. Μ.η./411/1207/2.8.04 

πξνο ην Γήκν Αιίκνπ «Έθζεζε κεηξήζεσλ ησλ επηπέδσλ ηεο εθκπεκπφκελεο 

Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο απφ ηηο δηαηάμεηο θεξαηψλ αλακεηάδνζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

πνπ βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο επί ηεο Λεσθ. Καιακαθίνπ ζην Γήκν Αιίκνπ». 

 Σ. ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ –ΔΠΗΣΖΜΟΝΔ: α) θσηνηπ-

πία εμσθχιινπ βηβιίνπ Κ. Θ. Ληνιηνχζε, επηθ. θαζεγεηή ειεθηξνληθήο θπζηθήο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ηίηιν «Βηνινγηθέο επηδξάζεηο Ζ/Μ αθηηλνβνιίαο», β) 

National Technical University of Athens, Athens 17.7.1993, θείκελν ζηελ αγγιη-

θή απεπζπλφκελν «To Mr. Faili, STET HELLAS», γ) ΔΜΠ, ηεο 23.2.1994 πξνο 

ηελ STET HELLAS γηα κεηξήζεηο Ζ/Μ πεδίνπ, δ) ΔΜΠ ηεο 25.7.1994 «… κέρξη 

ηεο εμαγσγήο ησλ ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εγθα-

ηάζηαζε ζηαζκψλ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο 

πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε δέθηεο θαηνίθνπο πνπ αλήθνπλ ζε επαίζζεηεο νκάδεο 

πιεζπζκνχ, φπσο παηδηά (πξνζρνιηθήο ή ζρνιηθήο ειηθίαο), έγθπεο γπλαίθεο, 



ειηθησκέλνη θιπ», ε)Γηάλλε Φίιε, Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, «Ζ ηειεπηαία 

πλνή ηνπ πιαλήηε ΓΖ» θσηνηππία απφ ζει.226 βηβιίνπ ηνπ,  

ζη) ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ, Ζκεξίδα Μάξηηνο 1995, κε ζέκα «Ζ 

επίδξαζε ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ηεο εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο απφ ηελ 

θηλεηή ηειεθσλία, 23.3.1995» κε ζέκα «Δπίδξαζε ησλ ξαδηνθπκάησλ ζηελ 

πγεία καο», δ) απφςεηο δηαθφξσλ επηζηεκφλσλ γηα ην ζέκα, απφ άγλσζηα 

πεξηνδηθά, ε) ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, ηεο 23.2.1994 γηα κεηξήζεηο γηα ηε STET 

HELLAS ΑΔ. ζ) ΔΜΠ έγγξαθν κε «ζπκπεξάζκαηα» ππνγξαθή Φ. Κσλζηα-

ληίλνπ, η) Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ-ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ 

κε αξ.πξ.260/8/ 209/13.4.1994  γη είδνο θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Ε.- ΓΖΜΟ: α) ηειενκνηνηππία PANAFON ηεο 29.4.1993 «Μr. XENOS 

MAYOR» κε αξ.πξ. Γήκνπ 4406/30.4.1993 κε «αίηεζε εγθαηάζηαζεο θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή Αιίκνπ», κε ζπλεκκέλε ηελ αίηεζε γηα ην 

Λφθν Παλί,  σο εηζήγεζε πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 206/7.7.1993 απφθαζή ηνπ, 

β) ηειενκνηνηππία PANAFON ηεο 30.4.1993 «Μr. XENOS MAYOR» κε αξ.πξ. 

Γήκνπ4466/3.5.1993, γ) Πνιενδνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ ηεο 3.6.1993 «Ζ Δπη-

ηξνπή ….Λφθνο Παλί …εθθξάδεη επηθπιάμεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θεξαίαο», δ) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 3812/20.3.1995 πξνο ην Τπ. Μεηαθνξψλ, γηα 

εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηελ νδφ Κνξδάηνπ 2 «… ζε απφζηαζε 100 κ. απί ηηο θε-

ξαίεο θηινμελνχληαη θαζεκεξηλά 600 παηδηά δχν δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ….», ε) 

εηζήγεζε πξνέδξνπ Ησ. Κσλζηαληηλίδε, ηεο 28.3.1995, πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

106  κε ζέκα «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ηνπ αλαβιεζέληνο ηελ 24.11.1995 

(νξζφ= 1994) ζέκαηνο πνπ αθνξά ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ νδφ Κνξδάηνπ 2, 

ζηαζκνχ θηλεηήο ηειεθσλίαο», ζη) έγγξαθν ηνπ Ννκάξρε Μαγλεζίαο κε αξ.πξ. 

332/5.3.02, πξνο ηνλ Θεφδσξν Καηξηβάλν, πξφεδξν ηεο ΔΝΑΔ, κε ζπλεκκέλν 

απφζπαζκα ηεο 3375/2000 απφθαζεο ηΔ, φηη απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δ) αίηεζε ησλ Ησ.Πέηζα θαη Γεσξγίνπ Μαληίθνπ 

ηεο 8.3.2002 κε αξ.πξ. 4873/8.3.2002 πξνο ην δήκαξρν Αι. Αι. θαη πξφεδξν Θ. 

Οξθαλφ, γηα θεξαίεο ζηε Λ.Καιακαθίνπ 11, Λ.Πνζεηδψλνο θη Έιιεο, Λ. Πνζεηδ. 

θαη Καιακαθίνπ, Υξπζάθε θ.α., γηα ζπδήηεζε ζην Γ, ε) «Δλεκεξσηηθφ 



ζεκείσκα Θέκα:11/103 απφθαζε Γ», ηνπ Γ.Σζηηζάλε ηεο 16.4.02 πξνο ην Γ, 

κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απνθ. ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε ησλ Γ θ. Η.Πέηζα, Γ. 

Μαληίθνπ πνπ αθνξά δηακαξηπξίεο θαηνίθσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ….», 

ζ) έγγξαθν ΓΔΖ ηεο 16.5.2002, πξνο ην Γηαρεηξηζηή πνι/θίαο, νδφο Υεηκάξξαο 

5, κε ζέκα «Αληηθαλνληθή ειεθηξνδφηεζε», κε ζπλεκκέλε ηελ απφ 15.3.2004 

θαηαγγειία Ν. Βφιε θιπ, η) έγγξαθν ΣΤ, κε αξ.πξ. 15325/ 2.7.03 πξνο ην 

δήκαξρν Κ.Μαληδ., κε ζέκα «Κεξαία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ νδφ Υεηκάξξαο 

5» «… γεγνλφο πνπ πηζηνπνηεί πσο θαη κέρξη ζήκεξα ε χπαξμε ηεο ελ ιφγσ 

θεξαίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε απνηειεί απζαίξεηε θαη ζπλεπψο παξάλνκε 

θαηαζθεπή» κε ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 12910/Φ.506/12.6. 

2003, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 14669/27.6.2003 γηα ην ίδην ζέκα, θαη, έγγξαθν 

ΣΤ Γήκνπ κε αξ.πξ. 12351/4.6.(2003) πξνο ηελ ΔΔΣΣ γηα ην ίδην ζέκα, ηα) 

έγγξαθν ηεο νθίαο Υαξραιάθε, πξνο ην δήκαξρν θαη ην Γ κε αξ.πξ. 16633/ 

21.7.2003 γηα θαηάζεζε ζην Γ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξάςεη ν Γηψξγνο 

Βαξβαγηάλλεο,  

ηβ) απφθαζε Γ κε αξ. 453/8.10.2003 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο 

ζρεηηθά κε ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζην Γήκν 

καο» κε νκφθσλε απφθαζε «Να απνζηείιεη έγγξαθν …., Να δεηήζεη λα 

πιεξνθνξεζεί … Να δεηήζεη λα δηελεξγεζεί κειέηε γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαι-

ινληηθψλ φξσλ …Να μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αλαδξνκηθά…Να θαηαζέζεη αζθαιη-

ζηηθά κέηξα θαηά ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο …, Απαγνξεχεη πιένλ ηελ 

εγθαηάζηαζε λέσλ θεξαηψλ θαη αλαθεξχζζεη ην Γήκν καο θνξεζκέλν».  

ηγ) θσηνηππία κε ζθξαγίδα γηα κήλπζε ζηελ Δηζαγγ.Πξση.Αζελψλ κε ΑΒΜ = 

Γ2004/399 θαηά παληφο ππεπζχλνπ, ηδ) κε επίζεκν απφζπαζκα απφ ηα πξα-

θηηθά Γ ηεο 8.10.2003 πνπ αληέγξαςαλ (;;) νη θάηνηθνη γηα ππφκλεκα πνπ ζπ-

λέηαμε ν δ.ζ. Γ.Βαξβαγηάλλεο, ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 693/28.1.04 πξνο 

ηε Γ/λζε Πνιενδ.Αξγπξνχπνιεο, κε ζέκα «Γηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη ζρεηηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ απνμήισζε απζαίξεηεο εγθαηάζηαζεο θεξαίαο θηλ.ηει. ζην Γ. 

Αιίκνπ», ηζη) έγγξαθν ΣΤ Γήκνπ κε αξ.πξ. 9203/15.4.2004 πξνο ηε Πεξηθέξεηα 



(κε αξ.πξ.23330/28.4.2004) κε ζέκα «Κεξαία θηλ.ηει.ζηνλ Αιηκν» ηδ) έγγξαθν 

ΣΤ Γήκνπ κε αξ. 9210/15.4.2004 πξνο ηε Ννκαξρία Αζ., κε ζέκα «Καηεδάθηζε 

θεξαίαο θηλ. ηειεθ. άλεπ εγθξίζεσλ ζηελ νδφ Υεηκάξξαο 5», ηε) Δπηζηνιή-

Αλαθνξά θαηνίθσλ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 2511/27.1.2004, θαη άιινπο 

πνιινπο, ηζ) έγγξαθν ΝΑ Αζ-Πεηξαηψο, κε αξ.πξ. 892/2.2.2004 πξνο ηε Γ/λζε 

Πνι.Αξγ/ιεο κε ζέκα «θαηεδάθηζε θεξαίαο θηλ. ηει. άλεπ εγθξίζεσλ ζηελ νδφ 

Υεηκάξξαο 5», θαη ην ίδην εθηππσκέλν, θ) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο κε αξ. πξ. 

1821/12.3.2004 πξνο Ν.Α. Αζ-Πεηξ. θαη Γήκν (κε αξ.πξ. 7624/24.3.2004) κε 

ζέκα «Κεξαία θηλ. ηει. ζην Γ. Αιίκνπ», θα) αίηεζε Νηθ. Βφιε, πξνο ην δήκαξρν 

κε αξ.πξ. 8761/7.4.2004 κε αίηεκα «Υνξήγεζε εγγξάθσλ», κε ζπλεκκέλα ηα 

κε αξ. 8761, 892, 9210, 693 βιεπ.πην παλσ, θβ) αίηεζε Ν.Βφιε πξνο δήκαξρν 

κε αξ.πξ. 8762/7.4.2004 κε ίδην αίηεκα, θγ) έγγξαθν ηεο 5.4.2004 ησλ 104 θα-

ηνίθσλ, πξνο  δ.ζ. θαη Γήκν κε αξ.πξ. 1307/19.4.2004 γηα ζπζρεηηζκφ εγγξά-

θσλ, θδ) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο κε αξ.πξ. Γ.Τ./5.5.2004 πξνο ην Ν.Βφιε, κε 

ζέκα «Γλσζηνπνίεζε εηζεγεηή ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2νπ άξζξνπ ηνπ λ. 

2690/1999», κε ζπλεκκέλν ΦΔΚ 45Α/9.3.1999, θε) έγγξαθν 104 θαηνίθσλ ηεο 

5.5.2004, πξνο ηνπο δ.ζ. θαη Γήκν κε αξ.πξ. 10835/6.5.2004 «Κεξαίεο θηλ. ηει. 

Παιαηά θαη λέα βάζε θεξαία βάζεο, νδνχ Υεηκάξξαο 5», θζη) έγγξαθν Πεξηθέ-

ξεηαο κε αξ.πξ.23330/10.5.2004 πξνο Ν. Βφιε, «Κεξαία θηλ. ηει. ζην Γ.Αιίκνπ» 

κε ζπλεκκέλα ην 9203, 1821 θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ην 4521/1444/04-5414/04/18. 

5.04 πξνο ην Γήκν, «Δλεκέξσζε επί ελεξγεηψλ καο», θδ) ζπκπιεξσκαηηθή 

επηζηνιή αλαθνξά θαηνίθσλ ηεο 10.7.2004 πξνο δήκαξρν θαη δ.ζ. θαη άιινπο, 

κε ζπλεκκέλε ηελ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 16880/13.7.2004 «Παξάιεηςε απφ-

μήισζεο θεξαίαο θηλ. ηει. . . . ζηε Υεηκάξξαο 5», θε) έγγξαθν Πεξηθέξεηαο κε 

αξ.πξ. 39120/11.8.2004 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., «Κεξαία θηλ. ηει. ζηνλ 

Αιηκν», θζ) έγγξαθν αληηδεκάξρνπ ηεο 19.4.2005 πξνο ηα «Μέιε ηεο δηαπαξα-

ηαμηαθήο επηηξνπήο γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία» κε δηάθνξεο πξνηάζεηο, ι) 

έγγξαθν ηεο 19.4.2005 Σξηαληάθπιινπ Σάγθαινπ, πξνο ην Γ Αιίκνπ, ζρεηηθά 

κε ηηο θεξαίεο, ια) εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ ηεο 12.5.2005, πξνο ην Γ, γηα ηε κε 

αξ. 276/18.5.2005 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 

19.4.2005 απφθαζεο ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο γηα ηελ θηλεηή ηει/λία», 



ιβ) έγγξαθν αληηδεκάξρνπ κε αξ.πξ. 5352/2.3.2006 πξνο ηε Γ/λζε Πνι.Αξγπξ. 

κε ζέκα «Καηεδάθηζε θεξαίαο θηλ. ηει.ζηελ νδφ Μνπινπνχινπ 28» (νηθία Σξ. 

Σάγθαινπ) κε ζπλεκκέλν έγγξαθν Γ/λζεο Πνι.Αξγ. κε αξ.πξ.3452/768/06/ 8.3. 

2006 κε ζέκα «Πξνζσξηλή αλαζηνιή θαηεδάθηζεο», θαη ηεο ίδηαο κε αξ.πξ. 

2144/462/10.2.2006 κε ζέκα «Καζνξηζκφο εκεξνκελίαο γηα ηελ θαηεδάθηζε … 

Μνπινπνχινπ 28», ιγ) έγγξαθν Σξ. Σάγθαινπ ηεο 17.4.2006 πξνο ην πξφεδξν 

θαη ην Γ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηεί φηη «.. απφ 8.3.2006 κε δηθή κνπ επζχλε ν 

ζηαζκφο (=θεξαία) έθιεηζε θαη παξαηηήζεθα απφ θάζε έλδηθν κέζν γηα λα δψ 

κέρξη πνπ ζα θηάζεη ην κέλνο θαη ν θαηήθνξνο κεξηθψλ «θπξίσλ» ….», ιδ) 

ΔΝΣΤΠΟ ηνπ ΓΖΜΟΤ ΑΛΗΜΟΤ (ηνπ 2005 ή 2006) κε ηίηιν «Κηλεηή ηειεθσλία  

… φρη ζηηο ππεξβνιέο» κε αλάιπζε γηα ηελ χπαξμε ή κε θηλδχλσλ. 

 Ζ.- ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ: α) άδεηα κε αξ. 1254/7.7.1989 γηα Υεηκάξξαο 5, β) 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνι.Αξγ. κε αξ.πξ. 3991/944/02/12.4.2002 πξνο ην Α.Σ. 

Αιίκνπ κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε έθζεζεο απηνςίαο θαη δηαθνπή νηθνδ. εξγαζηψλ, 

κε ζπλεκκέλε ηελ απφ 9.4.2002 έθζεζε απηνςίαο Υεηκάξξαο 5, γ) έγγξαθν ηεο 

ίδηαο κε αξ.πξ. 6367/1554/04/18.6.2004 πξνο ην ΑΣ Αιίκνπ, κε ζπλεκκέλε 

έθζεζε απηνςίαο ηεο 17.6.2004 ζηε Υεηκάξξαο 5. 

 Θ.-ΔΣΑΗΡΗΔ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ (πέξαλ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ): 

α) αίηεζε COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΔ ΑΔ  κε αξ.πξ.Κ153769/7.7.2000 

[ξνο ην Τπ. Μεηαθνξψλ κε αξ.πξ. 48916/8.8.2000 γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ζηαζ-

κνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Διιεληθφ 2, κε ζπλεκκέλν «Πίλαθα Α‘ πιε-

ξνθνξηαθά ζηνηρεία ζηαζκνχ βάζεο …», β) αίηεζε ηεο ίδηαο κε αξ.πξ. Γ3/Γ/ 

22323/3700/27.7.2000 πξνο ην Τπ. Μεηαθνξψλ γηα εγθαηάζηαζε θεξαηψλ θηλ. 

ηει. …., κε ζπλεκκέλν ράξηε θεξαηψλ, γ) έλζηαζε VODAFONE ηεο 26.4.2002 

πξνο ηε Ννκαξρία Αζελψλ κε αξ.πξ. 5590/26.4.2002 κε ζέκα: «Καηάζεζε έλ-

ζηαζεο επί εθζέζεσο απηνςίαο» γηα ηε Υεηκάξξαο 5, δ) ηεο ίδηαο, έλζηαζε ηεο 

14.7.2004, θαηά Ννκαξρίαο θαη ηεο απφ 17.6.2004 έθζεζεο απηνςίαο, ε) STET 

HELLAS AEBE, κε αξ.πξ. NDO 11/10.3.1995 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 3646/ 

15.3.1995 κε ζέκα «Πεξί ηεο θεξαίαο θηλ. ηει. ζηελ πεξηνρή Ακπειαθίσλ Γ. Αιί-

κνπ, ζρεη. δεκνζίεπκα εθ. ΔΘΝΟ 1.3.1995», ζη) Bioelectromagnetics 1992, 



«Radio-Frequency Electromagnetic Fields Associated with Cellular-Radio Cell-

Site Antennas». 

 Η. ΚΑΣΟΗΚΟΗ –ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΔ-ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ: α) επηζηνιή θαηνί-

θσλ Γαιαηζίνπ ηεο 27.3.1995 πξνο STET Διιάο κε ζέκα «Κεξαίεο θηλ. ηει. 

νχδαο 26, Γαιάηζη», β) Γήισζε-θαηαγγειία θαηνίθσλ Αιίκνπ, πξνο ην Τπ. 

Μεηαθνξψλ, γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηελ νδφ Σνκπάδε 14 (ζρνιή Σειέκαρνπ 

Βαζηιάθε), σο εηζήγεζε ζην Γ γηα απφθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο 9.2.1998, γ) 

αλαθνξά ηνπ Αλαζηαζίνπ Γθηψλε ηεο 7.2.2002, πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι. κε αξ. 

πξ. 2808/8.2.2002 γηα θεξαία ζηε Λ. Καιακαθίνπ 11 θαη Αξηζηνηέινπο, δ) επψ-

λπκεο θαηαγγειίεο Ν.Βφιε θαη γηα ηνπο 104 θαηνίθνπο, ζηελ ΔΔΣΣ κε αξ.πξ. 

10319/6.5.2004 θαη 6367/20.5.2004 γηα θεξαία Υεηκάξξαο 5, ε) θείκελν κε ηίηιν 

«Απηνί πνπ δελ ζέβνληαη ηίπνηα» ηεο 25.11.2004, κε ζπλεκκέλν θαηαγγειία ζε 

ΓΔΖ κε αξ.πξ. 2901/13.10.2004, θαη απάληεζε ηεο ΓΔΖ ηεο 3.11.2004 φηη «… 

δελ δηαπηζηψζακε αληηθαλνληθή ειεθηξνδφηεζε …», θαη ηεο 16.5.2002 κε δηαπί-

ζησζε φηη ζηε Υεηκάξξαο 5, ειεθηξνδνηείηαη αληηθαλνληθά θεξαία θηλ.ηει., ζη) 

θείκελν ησλ ηδίσλ κε ηίηιν «Ζ κεγάιε μεθηίια ηνπ πξψηνπ/Α‘ βαζκνχ Απη/ζεο 

ηνπ … Γήκνπ Αιίκνπ θαη ην «απχζκελν ζξάζνο»/ «αληάξηηθν», κε ζπλεκκέλα 

έγγξαθα, δ) θείκελν κε ηίηιν «Σν ραξαθίξη ηνπ δεκάξρνπ, δήκαξρε ζαο έπηαζε ν 

κπφγηαο!!» κε ζπλεκκέλα έγγξαθα, ε)θείκελν κε ηίηιν «επηηξνπή λφκσλ» κε ζπ-

λεκκέλα έγγξαθα, ζ) θέηγ βνιάλ «πξσηνβνπιίαο θαηνίθσλ θαηά ησλ θεξαηψλ» 

γηα θεξαία ζην θηίξην ΕΑΜΠΔΛΖ ΑΔ, ζηελ Δπβνίαο 38, γηα ζπγθέληξσζε-

ζπδήηεζε ηελ 28.5.2008, η) ηεο ίδηαο επηηξνπήο γηα ζπγθεληξψζεηο 8.6.2008 θαη 

25.6.2008, ηα) δίπηπρν ηεο «Παλαηηηθήο Πξσηνβνπιίαο γηα ηηο θεξαίεο θηλ. ηει. 

θαη ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία», ηβ) θείκελν .Δ. θαηνίθσλ Ν.κχξλεο 

θαηά ηεο PANAFON, ηγ) πηζηνπνηεηηθφ ρεηξηζηή γεληθήο ρξήζεο Νηθνιάνπ Βφιε, 

ηδ) θείκελν «Ζ έιιεηςε απηνγλσζίαο» απφ ην Γεκ. Καπαδφρν, θηιφινγν θιπ. 

 ΗΑ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 15.7.1994 Κηλεηή ηειεθσλία: Δμππεξέηεζε ή πξφβιε-

κα;; ηγή ηρζχνο γηα ηηο θεξαίεο ζηηο ηαξάηζεο, Γελ ζρνιηάδνπλ ηα δεκνζηεχκαηα 



Πάλαθνλ – Σειεζηέη, ηεο 11.11.1994 Κηλεηή ηειεθσλία: πκθέξνλ ή πγεία ;;, 

ηεο 1.5.2004 Ζ θεξαία ηεο νδνχ Ξελνθψληνο, Εεη θαη βαζηιεχεη, ηεο 15.10.2005 

Ζ αιήζεηα γηα ηηο θεξαίεο θηλ. ηει.,  Ζ ΦΧΝΖ ηνπ Αιίκνπ, επηέκβξηνο 1994 

Κίλδπλνη απφ θεξαία θηλ. ηει. (νδφο Κνξδάηνπ 2),  Ζ ΑΤΓΖ 25.2.1996 Ζ θηλεηή 

ηειεθσλία δελ πξνεηδνπνηεί … Βιάπηεη ζνβαξά ηελ πγεία;; Σν γξάκκα ηνπ 

λφκνπ,  ηεο 30.7.1999 Νίθε ηεο θηλεηήο ζην ηΔ,  ηεο 22.7.2003 Πεξηζζφηεξεο 

θεξαίεο γηα ράξε ηνπ 2004, ηεο 18.5.2004 Με ηηο πηέζεηο ησλ εηαηξηψλ, Γελ 

ηεξνχληαη νη απνζηάζεηο γηα ηηο θεξαίεο θηλεηψλ, ηεο 6.11.2003 Πεξηβαιινληηθή 

εθηίκεζε πξηλ ηνπνζεηεζεί θεξαία θηλ. ηει., ηεο 27.4. 2005 Αχμεζαλ ηαπηφρξνλα 

θαηά 5,88% ηηο ρξεψζεηο, Δλαξκνληζκέλεο αλαηηκήζεηο ζηα SMS ησλ θηλεηψλ, 

ηεο 28.4.2005 Εεηεί δηάινγν αθνχ έραζε ηε δίθε ζην ηΔ, πκβηβαζηηθφο ν 

δήκνο (=Βχξσλα) γηα ηηο θεξαίεο θηλεη. ηειεθ., θαη, Κεξαίεο ζπλελνρήο, ΝΔΑ 

ΓΝΧΜΖ 27.5.2000 Απφ θηλεηά ηειέθσλα, Νένη θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, 

ηεο 6.2.01 Πεξηζηέξη, απνκαθξχλζεθε θεξαία, ηεο 22.2.2001 Πεξηζηέξη Μηθξή 

ζπκκεηνρή ζηηο θηλεηνπνηήζεηο θαηά θεξαηψλ, ηεο 21.3.2001 Κίλεζε Πνιηηψλ 

Παηεζίσλ, Αλεζπρία γηα θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηεο 21.3.2001 ΟΥΗ 

αξαληφπνπινπ, ηηο θεξαίεο θηλ. ηει., θαη, Απφ Γ Πεηξνχπνιεο, Οκφθσλν 

ςήθηζκα θαηά θεξαηψλ, ηεο 30.3.2001 Ζξάθιεην Αηηηθήο, Μέηξα θαηά θεξαηψλ 

θηλ. ηει., ηεο 6.7.2001 Ο Παηηαθφο ζην Υαιάλδξη, Πξψηνο ζηε κάρε θαηά ησλ 

θεξαηψλ,  ηνπ Ηνπιίνπ 2001 ρσξίο εκ. Οη δήκαξρνη δεηνχλ, Απζηεξφ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηηο θεξαίεο θηλ. ηει., ηεο 25.2.2004 Δπηθίλδπλεο νη θεξαίεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, Καηαπέιηεο ε ΔΔ, ηεο 16.6.2004 πδήηεζε ζηε Βνπιή γηα παξάλν-

κεο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηεο 17.6.2004 Γηψξγνο Κνπηειάθεο, δήκαξρνο 

Ν. κχξλεο, Να έρνπλ ιφγν θαη ξφιν νη Γήκνη γηα ηηο θεξαίεο θηλ. ηει.,  ηεο 23.6. 

2004 Κίλδπλνο γηα ηα παηδηά ηεο Ν. Ησλίαο, Κεξαία θηλ. ηει. δίπια ζε παηδηθφ 

ζηαζκφ, (ηνπ Μαξηίνπ ;; 2005) Απνκαθξχλζεθαλ ήδε ηέζζεξηο, πλερίδεη ν θα-

θηαλάθεο ηνλ πφιεκν θαηά ησλ θεξαηψλ θηλ.ηει., ηεο 5.4.2005 Γηα ηηο επηπηψ-

ζεηο ζηελ πγεία απφ ηηο θεξαίεο θηλ. ηει., Δλδείμεηο θαη φρη απνδείμεηο, ηεο 20.4. 

2005 Σν Γ Ζιηνχπνιεο, χζζσκν θαηά ησλ θεξαηψλ θηλ. ηει., ηεο 7.5.2005 

ηε Γιπθάδα, πλερίδεηαη ην μήισκα ησλ θεξαηψλ θηλ. ηει., ηεο 1.6.2005 Με 

απφθαζε ηνπ ηΔ, Παξάλνκεο νη εγθαηεζηεκέλεο θεξαίεο θηλ. ηει. πξηλ απφ ην 



2000, ηεο 25.6.2005 Σν λ/ζ ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ, Απνδπλακψλεη πιήξσο ηελ 

Απηνδηνίθεζε θαηά ησλ θεξαηψλ θηλ. ηει., ηεο 28.7.2005 ην Γήκν Τκεηηνχ, 

Κηλεηνπνηνχληαη θαη νη θάηνηθνη θαηά ησλ θεξαηψλ θηλ. ηειεθ., ηεο 4.11.2005 

Άξζξν ηνπ Γηάλλε Υακπάθε, δ.ζ. Γιπθάδαο, Ζ αιήζεηα γηα ηηο θεξαίεο θηλ.ηει., 

ηεο 15.12.2003 ην Γήκν Μεηακφξθσζεο, Σζνπρηεξά πξφζηηκα γηα θεξαίεο θηλ. 

ηει., ηεο 16.2.2006 Κεξαίεο θηλ. ηει., Απέθιεηζαλ ηελ Απηνδηνίθεζε απφ ηελ 

αδεηνδφηεζε, ηεο 13.10.2006 Ο Γήκνο Αγ.Γεκεηξίνπ, Ακεηαθίλεηνο ζην κέησπν 

θαηά ησλ θεξαηψλ ηειεθσλίαο, ηεο 4.1.2008 Απφ ην Γήκν Αιίκνπ γηα ηηο θεξαίεο 

ηειεθσλίαο, Δθηθηέο θαη απνηειεζκαηηθέο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηεο αζπδν-

ζίαο, ΣΟ ΒΖΜΑ ΣΟΤ ΑΡΧΝΗΚΟΤ, Ηνχιηνο 2000 Δγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλ. ηει. 

ζηε Βνχια; Αλάζηαηνη νη θάηνηθνη ηεο Παηξ. Ησαθείκ (κε θσηνηππίεο εγγξάθσλ 

Παλεπηζη. Αζελψλ θαη πνξίζκαηνο), ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 6.8.2000 Ο 

παγθφζκηνο πνιίηεο θαη ε λέα νηθνλνκία, ΘΑΡΡΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 5.8.2000 

Κηλεηά ηειέθσλα θαη πγεία, ΣΟ ΒΖΜΑ 7.8.00 Οη θίλδπλνη απφ ηελ αθηηλνβνιία, 

Ο ήιηνο, ηα θηλεηά θαη νη παγίδεο ησλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ηεο 10.4.2005 Κηλεηή 

ηειεθσλία, Μχζνη θαη αιήζεηεο γηα ηελ αθηηλνβνιία, θαη, Πφζν αζψεο είλαη νη 

θεξαίεο θαη πφζν έλνρα ηα ηειέθσλα, ΔΗΓΖΔΗ Αιίκνπ θαη πεξηρψξσλ, 

Απξίιηνο 2002 Κεξαίεο έξεπλα ζφθ, Γέκηζε ν Αιηκνο κε θεξαίεο, ΠΡΧΣΖ 

ΓΝΧΜΖ Ηαλνπάξηνο 2003 Αξγπξνχπνιε, πλερίδεηαη ν αγψλαο θαηά ηεο θαηά-

ζθεπήο ηνπ Κέληξνπ Τπεξπςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ, ESPRESSO ηεο 16.5.2003 

Κεξαίεο κε θακνπθιάδ ζθνξπνχλ αθηηλνβνιία, ΔΛΛΖΝΗΚΟ Ηαλνπάξηνο 2004, Οη 

θεξαίεο θηλ. ηει., POLIS NEWS Γεκφηεο, ηεο 24.6.2004 Καηεβαίλεη ζήκεξα ε 

θεξαία θηλ. ηει.,ΠΡΧΣΖ Ηνχιηνο 2004, Γήκνο Αιίκνπ, ηεο … απνθαζεισκέλεο 

θεξαίαο ην θηγθιίδσκα, Φεβξνπάξηνο 2005 Γήκνο Γιπθάδαο, άκεζε δξάζε θαη 

βαξηά πξφζηηκα απφ ηε δεκνηηθή αξρή, Δμνζηξαθηζκφο ησλ θεξαηψλ θηλ. ηει.,  

ΘΔΜΑ 17.4.2005 Πεξηνξίδνληαη νη θφβνη απφ ηελ αθηηλνβνιία ησλ θηλεηψλ, 

Κξίζηκα εξσηήκαηα γηα ην Γ Αιίκνπ, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ηαλνπάξηνο 2007, Κηλεηά 

ηειέθσλα, Βιάπηνπλ ηειηθά ηελ πγεία ησλ παηδηψλ καο;; Ηαλνπάξηνο 2008 

Κεξαίεο, Ζ πγεία ηνπο πάλσ απφ ηα θέξδε ηνπο,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 20.1.2008 

Σα θηλεηά βιάπηνπλ ζνβαξά ην DNA, θαη, Κξπκκέλε θεξαία, θαλεξά ηα πξνβιή-



καηα,  θαη,  ΣΔΤΥΟ άξζξσλ ηνπ Κσλ/λνπ Σζνπθαιά, πνπ είραλ δεκνζηεπηεί 

ζην ΒΖΜΑ  ην 2003.-----«Παξέκβαζε»: θ. 25-26 Γεθ.1995, 73 ΦεβξΑπξ. 2004. 

 

  Δ Θ Ν Η Κ Ο   Κ ΣΖ Μ Α ΣΟ Λ Ο Γ Η Ο 

 Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: Αίηεζε Υξ.ηεθ. θη Αξ.Θσκ., σο δ.ζ. ηεο ΤΝΔΡΓ., 

πξνο ην δήκαξρν Αι.Αι., κε αξ.πξ. 2437/4.2.2002 κε ηελ νπνία ζπκίδνπκε ηελ 

αλάγθε έληαμεο θαη ηνπ Γήκνπ ζηηο ππφ θηεκαηνιφγεζε πεξηνρέο, παιαηφηεξεο 

πξνηάζεηο καο θαη δεηάκε λα εγγξάςεη ην ζέκα ζην Γ γηα ιήςε απφθαζεο. 

 Β. ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΣΟ ΒΖΜΑ 11.10.1998 Οη πξψηνη ηίηινη απφ ην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην, ηεο 16.7.1999 ην Κηεκαηνιφγην 727 δήκνη θαη θνηλφηεηεο, ηεο 

7.10.2001 Δπαλαιεηηνπξγνχλ ηα γξαθεία θηεκαηνγξάθεζεο, ΣΑ ΝΔΑ 27.2.1999 

Ζ ψξα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 5.3.1999, 24 Γήκνη ζην Δζληθφ 

Κηεκαηνιφγην, ηεο 29.11.2002 Γπλακηθή επαλεθθίλεζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαην-

ινγίνπ απφ ηε Β. Παπαλδξένπ, ηεο 10.3.2007 Ξεθηλά ε θηεκαηνγξάθεζε ζε 34 

δήκνπο ηεο Αζήλαο, ηεο 30.3. 2007 Κηεκαηνιφγην θαη αμηφπηζηνο έιεγρνο γηα λα 

ζηακαηήζεη ε πιεγή ησλ απζαηξέησλ, ηεο 3.4.2007 Νέεο πεξηπέηεηεο γηα ην 

Κηεκαηνιφγην, Ζ ΑΤΓΖ 10.8.2001 Κηλδπλεχεη ην Κηεκαηνιφγην, Σελ επηζηξνθή 

ρξεκάησλ δεηεί απφ ηελ Διιάδα ε Κνκηζηφλ, ηεο 11.9.2001 Σν Κηεκαηνιφγην 

εθηφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο!, θαη, Σξηεηέο θπβεξλ.πξφγξ. ρσξίο ην 

Κηεκαηνιφγην, ηεο 3.10.01 Θχειια δειψζεσλ γηα ην Κηεκαηνιφγην, ηεο 4.10.01 

ΤΝ: Να πξνρσξήζεη ην Κηεκαηνιφγην θαη κε εζληθνχο πφξνπο, ηεο 11.11.2001 

Κηεκαηνιφγην: Ο κεγάινο αζζελήο, ηεο 23.11.2001 Παξαηηήζεθε ην Γηνηθ.. ηνπ 

Κηεκ/γίνπ, ηεο 14.12.2001 πκβηβαζηηθή ιχζε γηα ην Κηεκαηνιφγην, ηεο 21.12. 

2001 Πξφζηηκν 11 δηο γηα ην Κηεκαηνιφγην, ηεο 12.11. 2003 ρη ζην θηεκαηνιφ-

γην ησλ θαηαπαηεηψλ, ηεο 15.11.2003 Αλεζπρνχλ ΣΔΔ θαη ΓΑ, Να κε 

ρξεζηκνπνηεζεί ην Κηεκαη. γηα λνκηκνπνίεζε θαηαπαηεηψλ, ηεο 9.12.2003 ηνλ 

αέξα ην Κηεκαηνιφγην, ηεο 24.2.2005 Πψο λα ζψζνπκε ην Κηεκαηνιφγην, ηεο 

7.7.2005 Να πξνρσξήζεη ην Κηεκαηνιφγην δεηεί ν χλδεζκνο εηαηξηψλ 

Γεσπιεξνθνξηθήο, ηεο 8.3.2007 Κίλδπλνο απψιεηαο θνλδπιίσλ γηα ην Κηεκα-



ηνιφγην, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 5.8.2002 Κηεκαηνιφγην, Κιεξνλφκνη δειψλνπλ απ 

επζείαο φηη θιεξνλφκεζαλ, ρσξίο λα αθνινπζήζνπλ ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη 

δίρσο λα θαηαβάινπλ θφξν, Ήζειαλ λνκηκνπνίεζε απφ ην παξάζπξν, ΔΘΝΟ 

22.10.2002 Δζλ.Κηεκ. Πξνρσξά κε ζρέδην, ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Απξίιηνο 2007 ην 

Κηεκαηνιφγην εληάζζνληαη Αξγπξνππνιε, Διιεληθφ, Ζιηνχπνιε θαη Αιηκνο …, 

ΓΗΚΑΗΟΡΑΜΑ Απξίιηνο-Ηνχληνο 2007 άξζξα Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κεη 

εκπνδίσλ, θαη, Κηεκαηνιφγην: Καιφπηζηνη δαλεηζηέο κεηαμχ ζπκπιεγάδσλ.  

 Γ.- ΔΚΓΟΔΗ: α) ΟΚΥΔ, επίζεκε έθδνζε «Ζ Διιάδα «κεηξάεη» ..», β) 

θίλεζε Γηθεγνξηθφο χλδεζκνο, εηζήγεζε Γεκ. Υαηδεκηράιε «Κηεκαηνιφγην, ην 

κεγάιν ζθάλδαιν», γ) θίλεζε Γηθεγνξηθή παξνπζία, Κηεκαηνιφγην. 

 

.Γ.Η.Σ. = ΤΜΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ θαη ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 ρφιηα: Θεηηθφο θαη αξλεηηθφο, δειαδή αληηπαξαζεηηθφο, πνιχο ιφγνο 

γηλφηαλ ζηελ Σνπηθή Απηνδνίθεζε (δήκνπο θαη αλψηεξα φξγαλα), αιιά θαη ζηελ 

Αξηζηεξά, γηα ηε ΓΗΣ. ηνλ Άιηκν, απφ φζν ζπκάκαη, δελ ρξεηάζηεθε ε εθαξκν-

γή ηνπ ζεζκνχ ζηελ πξάμε, έσο ην 2006 πνπ ηειείσζε ε ζεηεία κνπ. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 7.3.2004 Αζθάιεηα καζεηψλ, αξκνζθαηξηθή θαη 

ερεηηθή ξχπαλζε ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά – Σν «φρη» ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζηελ 

αλέγεξζε ζρνιείνπ «πάλσ» ζε γθαξάδ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 11.7.2006 Παιαηνιφγνο 

Υξ. (δήκαξρσλ Ληβαδέσλ) Γ.Γ. ΚΔΓΚΔ-Δπηζεκάλζεηο γηα ηηο ΓΗΣ ζηελ Απη/ζε. 

 

Λ.Α.Δ.Κ.=Λνγηαξηαζκφο Απαζρφιεζεο–Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο 

ρφιηα: Με δηάηαμε λφκνπ, παξαθξαηείην απφ ηνπο εξγνδφηεο 0,45% ησλ 

απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή (επαλα) θαηάξηηζή ηνπο, 

κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ.- θαη απφ ηνπο Γήκνπο. Σα ηδησηηθά γξαθεία/ 

επηρεηξήζεηο, νζκίζηεθαλ ρξήκαηα θαη δηαζεζηκφηεηεο, θαη απφ δηνιίζζεζε ζε 

δηνιίζζεζε, έθηαζαλ νη Γήκνη λα δέρνληαη «πξφγξακκα» ειάρηζησλ σξψλ 



άζρεηεο ή ζρεηηθήο θαηάξηηζεο, θαη σο ΠΡΟΦΟΡΑ «επηκνξθσηηθφ» ή «εθπαη-

δεπηηθφ» ηαμίδη ζε Γαλία, Γεξκαλία θι, ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ θαη Γεκνηηθψλ ζπκβνχισλ 

(πνπ ΓΔΝ είραλ ΚΑΜΗΑ ζρέζε κε ην ΛΑΔΚ) γηα (ηάρα) ζπλαληήζεηο κε δ.ζ. άι-

ισλ πφιεσλ ηεο Δπξψπεο. Οη δηακαξηπξίεο – εμεγήζεηο κνπ δελ ζπγθηλνχζαλ 

θαλέλα. Μφλν κία θνξά ε Κα ….. Ρνθνθχιινπ, δ.ζ. ηεο ΑΝΚΑ, θαη ζηέιερνο ηνπ 

ΟΑΔΓ, κε γλψζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Λ/ζκνχ, φηαλ ζπδεηείην ζρεηηθφ ζέκα, πα-

ξελέβε, εμήγεζε θαη ΑΡΝΖΘΖΚΔ λα ςεθίζεη ην νηθείν ζέκα. Υσξίο λα αθνπζηεί. 

 Α.-α) πξνζθνξά ηεο HUMBOLDT ΔΠΔ θαη HUMBOLDT Αλαπηπμηαθή, 

1999, πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 17044/6.10.1999 κε ζέκα «Πξνζθνξά ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο 0,45% ηνπ ΟΑΔΓ-ΛΑΔΚ», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.300/ 

10.11. 1999 απφθαζε ηνπ Γ, κε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε «14 άηνκα, 18 ψξεο» 

(νπδέπνηε απαληήζεθε εάλ πινπνηήζεθε), β) εηζήγεζε ηνπ δεκάξρνπ Αι.Αι. 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 352/16.10.2000 απφθαζή ηνπ, κε αλαθνξά ζε πξφηα-

ζε ηεο PROTASY MANAGEMENT LTD γηα «πινπνίεζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλα-

ξίσλ, κε ηε  κνξθή εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδίσλ, γηα ΣΔΛΔΥΖ ηεο Σνπ.Απη/ζεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα 1) έλα ηξηήκεξν 12/15.10.2000 ζηε Λεπθσζία Κχπξνπ, 2) έλα 

ηεηξαήκεξν 29.11–3.12.00 ζην Άαξρνπο ηεο Γαλίαο . . .ηα έμνδα ζα θαιπθζνχλ 

κε ηελ ΔΚΥΧΡΖΖ ζηελ ΔΣΑΗΡΗΑ ησλ αληίζηνηρσλ θνλδπιίσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ εηζθνξέο 0,45% επί ησλ εηεζίσλ αθαζαξίζησλ απνδν-

ρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ ΤΜΒΑΖ εξγαζίαο ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΛΑΔΚ (άξζξν 14, λ.2224/94 θαη άξζξν 1 λ.2434/ 

96 . . . ηα πνζά γηα ην Γήκν καο αλέξρνληαη: Γηα ην 1999 = 1.884.000 δξαρ. θαη 

Γηα ην ηξέρνλ έηνο κέρξη 30.8.(2000)= 1.340.000 =ζχλνιν 3.224.000 δξαρ. . ..», 

κε παξαηεξήζεηο κνπ «Γηαηί φρη εθπαίδεπζε εδψ;; Πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε, 

πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη, Γηαηί λα κελ αλαζέζνπκε ηελ εθπαίδεπζε ζην ΚΔΚ 

ηεο ΓΔΔ ή ην ΚΔΚ ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο;; Γηαηί δέρεζηε ηελ πξνζθνξά θαη 

ΓΔΝ θάλεηε δηαγσληζκφ;;», γ) εηζήγεζε δεκάξρνπ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 

324/25.7.2001 απφθαζε κε ζέκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ηνπ Γή-

κνπ καο ζε εθπαηδεπηηθφ ΣΑΞΗΓΗ θαη αλάζεζε πινπνίεζήο ηνπ» κε πξφηαζε 

ΠΑΛΗ πξνο ηελ PROTASY MANAGEMENT LTD, «γηα ζηειέρε ηεο Σνπ.Απ/ζεο» 



(ζε αληίζεζε κε ηνλ ηίηιν!! ηνπ ζέκαηνο) πξνο ηηο Βξπμέιιεο, πνζφ 1.058.789 

δξαρ., γ) έγγξαθν ηεο Ο.Τ. Σκήκαηνο Δθθαζάξηζεο θιπ, κε αξ.πξ. 11994/13.6. 

2003 πξνο ηε ΓΓΤ κε ζέκα «Οξζή επαλάιεςε σο πξνο ην 11994/30.5.2003 

έγγξαθν καο» «φηη εθ παξαδξνκήο αλεγξάθε πνζφ 3.009,9 επξψ σο πνζνζηφ 

0,45% γηα ην ΛΑΔΚ … αληί ηνπ νξζνχ 5.956,98», κε ζπλεκκέλε πξνζθνξά ηεο 

PROTASY MANAGEMENT LTD, γηα εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζηε Φξαλθθνχξηε 

γηα «… αηξεηνχο θαζψο θαη ζηειέρε Γήκσλ, Γεκ.Δπηρεηξήζεσλ ησλ Σερληθψλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ», δ) εηζήγεζε ηεο 30.6.2003 ηνπ 

δεκάξρνπ Κ.Μαληδ., πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 317/2.7.2003 (αλαβιήζεθε) θαη 

340/21.7.2003 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξα-

γκαηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ εκηλαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θη αλάζεζε πινπνίε- 

ζε πινπνίεζήο ηνπ», πάιη κε πξνζθνξά ηεο PROTASY MANAGEMENT LTD 

«γηα 20 εξγαδφκελνπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ … θαη σο αληηζηαζκηζηηθά νθέιε, ηε 

ζπκκεηνρή ηξηψλ ζηειερψλ (αηξεηψλ ή κνλίκσλ) ζην εθπαηδ.πξφγξακκα ζηε 

Φξαλθθνχξηε . . .» γηα πνζφ 5.956,58 επξψ…», ε) εηζήγεζε αληηδεκάξρνπ ηεο 

16.3.2006 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.99/22.3.06 απφθαζή ηνπ, πάιη κε πξνζθν-

ξά ηεο ίδηαο εηαηξίαο γηα πνζφ 5.500,νν επξψ, γηα εθπαίδεπζε 30 εξγαδνκέλσλ 

ζε 5 ψξεο, θαη σο αληηζηαζκηζηηθά ηαμίδη ηξησλ ζηειερψλ ζηε Ληζζαβφλα. 

Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 5.1.1999 πξνθήξπμε Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

ΚΔΚ Γήκνπ Καιιηζέαο, ηεο 31.7.2001 «Νφκηκεο νη ελνηθηάζεηο εξγαδνκέλσλ θαη 

ζηηο ΓΔΚΟ! ΓΔΔ θαη εξγνδφηεο δεηνχλ λα ηεζνχλ ΔΚΣΟ ΟΑΔΓ νη εηζθνξέο 

ηνπο γηα απαζρφιεζε θαη θαηάξηηζε (ΛΑΔΚ)», ηεο 7.8.2001 «Μεηά ηνλ ΟΑΔΓ 

…», δεκνζηεύεηαη επηζηνιή Αξ.Θσκ., γηα ην ζέκα ηνπ ΛΑΔΚ, θαη, εθηππσκέλε ε 

επηζηνιή κνπ εθείλε, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 24.2.2000 πξνθήξπμε ΚΔΚ Καιιηζέαο.  

 Γ.-ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΝΔΡΓΧΝ: α) «Πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία» 

ηεο 1.11.1999 κεηαμχ ΟΑΔΓ θαη Γήκνπ, «γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηη-

θφηεξε ελεκέξσζε ησλ αλέξγσλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηηο επθαηξίεο απαζρφιε-

ζεο θαη θαηάξηηζεο…. ε ζπκκεηνρή ηνπ ΟΑΔΓ …θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

11,5 εθαη. δξαρκψλ …», β) «εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ 1.11.99-31.10.2000» 

(εμψθπιιν κφλν) ηνπ Γξ.ΔλεκΑλ. πξνο ΟΑΔΓ, γ) θχιιν κε «Γηνηθεηηθή ζηειέ-



ρσζε ηνπ γξαθείνπ» κε ηξεηο ππαιιήινπο, δ) «εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

1.11.2000-31.10. 2001» ηνπ Γξαθ.Δλεκ.Αλέξγσλ, Ννέκβξηνο 2001 (θεξφκελνη 

ζπλεξγάηεο Γήκνο Αιίκνπ, Παλειιήληα Οκνζπνλδία εξγαηψλ επηζηηηζκνχ θαη 

ππαιιήισλ ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ, χλδεζκνο Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ 

Αιίκνπ, ΟΑΔΓ) πξνο ΟΑΔΓ, κε ζηνηρεία γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ ηειεπηαίνπ. 

 ρφιηα: Ο Γήκνο κίζζσζε ρψξν ζηε Γσδεθαλήζνπ. Γηαηέζεθαλ ηφζα 

ρξήκαηα γηα ηελ «επίηεπμε» ηνπ πην πάλσ ζθνπνχ, απφ κε επαξθψο ελεκεξσ-

κέλνπο ππαιιήινπο (έλαληη απηψλ ηνπ ΟΑΔΓ), ΔΝΧ ηα γξαθεία ηνπ ΟΑΔΓ βξί-

ζθνληαλ/βξίζθνληαη ιηγφηεξν απφ 500 κέηξα καθξηά. Δθηφο εάλ ηζρπξηζηεί 

θάπνηνο φηη ν θχξηνο ζθνπφο ήηαλ ε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο ηξηψλ ππαιιήισλ. 

«Παξέκβαζε»: θ. 60 ΝνεκΓεθ.2000. 

 

 Α Ν Α Κ Τ Κ Λ Χ  Ζ    Υ Α Ρ ΣΗ Ο Τ θαη άιισλ - γεληθά 

 α) ΔΓΚΝΑ, Σξηήκεξε ζπλάληεζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 

ζηελ Διιάδα, Αζήλα 18, 19, 20.10.1984, εηζήγεζε Πέηξνπ Οηθνλνκφπνπινπ, β) 

Σξίπηπρν ηνπ Γήκνπ καο κε ηίηιν «Ζ Αλαθχθισζε άξρηζε, ηψξα ζηε γεηηνληά 

ζνπ» ρ.ρ. ή ππνγξαθή (βι.πην θάησ εθ. ΒΖΜΑ 27.3.1994, θαη Οηθνλνκηθφ Σαρπ-

δξφκν 10.3.94, φπνπ δεκνζηεχεηαη ε εκπξφζζηα φςε, άξα επί δεκαξρίαο ΒΞΓ).   

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 16.10.1992 Αλαθχθισζε απφ ηελ … 

πεγή, ΑΤΓΖ 21.1.1993 Ση πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αλαθχθισζε, η. Λνγνζέηεο, 

ΒΖΜΑ 1.8.1993 Σα παξάδνμα ηεο αλαθχθισζεο, 8.8.1993 Ζ αλαθχθισζε ζηελ 

Διιάδα, 22.8.1993 Αλαθχθισζε αινπκηλέλησλ θνπηηψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Σχπνο 25.2.1994 Αλαθχθισζε ραξηηνχ, 

27.3.1994 Δαξηλή «ράξηηλε» επίζεζε», Οηθνλνκηθφο Σαρπδξφκνο 10.3.1994 

Αλαθχθισζε ζθνππηδηψλ αλ επηηξέςεη ε … παξανηθνλνκία.  



ρφιηα: Πέξαζαλ απφ ην 1984 θαη ηε ζπλάληεζε ΔΓΚΝΑ, 35 ρξφληα. Με 

ηφζν πεληρξά απνηειέζκαηα. Καη κεηά απφ μφδεςε ηφζσλ δαπαλψλ. Λνγηθφ 

είλαη λα ζεσξεί θάπνηνο φηη, θάηη δελ πήγε θαη δελ πάεη θαιά. 

 

    ΠΑΡΔΜΒΑΖ ππέξ Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ, Παιηλλνζηνχλησλ 

ΖΜΔΡΗΓΑ ζην Πνι.Κ.Γ.Αιίκνπ 28.11.2007 κε ζέκα «Δπαηζζεηνπνίεζε 

θαη επηκφξθσζε γηα ηα ζηειέρε ησλ θνξέσλ ηνπ Γ. Αιίκνπ», ζην πιαίζην ηνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο «Παξέκβαζε ππέξ Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ, Παιηλλνζηνχ-

λησλ ζην Γ. Αιίκνπ»: α) Πξφγξακκα, β) Δηζεγεηηθφ ηνπ ΓΟΜ-Γηεζλήο Οξγα-

ληζκφο Μεηαλαζηεχζεσο, γ) Θέκα εξγαζίαο, άζθεζε ….»,δ) νθηψ δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα, γηα ην ζέκα, θαη ε) πεξηέθηεο θάθεινο. 

 

  Β.-  Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Α     -    Σ Ο Π Η Κ Α  

  Υ Α Ρ Σ Δ    ηνπ   Γ Ζ Μ Ο Τ   (θαη άιισλ δήκσλ) 

 α)  ρξσκαηηζηφο ράξηεο ηνπ Γήκνπ (ζχγρξνλνο, ζηνλ νπνίν πάλησο, ζηε 

Πιαηεία Καξατζθάθε, ππάξρεη ε έλδεημε «ρψξνο γηα αλέγεξζε ηεξνχ λανχ», ζέ-

κα πνπ έρεη ιήμεη απφ ην 1982 (βι. νηθείν θεθάιαην), β) ράξηεο κε ηίηιν «Γεληθή 

νξηδνληηνγξαθία» παιαηφο (π.ρ. «Παλί» αδηακφξθσην), γ) ράξηεο κε ηίηιν 

«Δγθεθξηκέλν Ρ.. θαη επξχηεξε πεξηνρή Γήκνπ Αιίκνπ», Μάξηηνο 1995, ηνπ 

Σερληθνχ Γξαθείνπ Παλαγηψηε Θενδσξφπνπινπ, δ) ράξηεο ηνπ γξαθείνπ 

ΓΔΧΡΑΜΑ, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ε) ράξηεο κε επηζεκαζκέ-

λνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, ζη) πίλαθαο ηεο Σ.Τ. Γήκνπ 

ηεο 28.12.1981 κε ππνγξαθή Δπάγγεινπ Μαηζαίνπ, κε θαηαγξακκέλνπο ηνπο 

Υψξνπο πξαζίλνπ θαη Παηδηθέο Υαξέο (αλά Ο.Σ. θαη έθηαζε), δ) κεγεζπλκέλνο 

ράξηεο, «Καιακάθη 1986, Γεληθή Οξηδνληηνγξαθία», «Οδεγφο Οδψλ, χληαμε 

επηκέιεηα Γεσξγίνπ καξάγδε»,κε ην πξνηαζέλ απφ ηνλ ίδην «ζήκα» ηνπ Γήκνπ 

– δελ εγθξίζεθε --(πεξηκεηξηθά «Διιεληθή Γεκνθξαηία, Γήκνο Αιίκνπ, 1968», κε 



ην Θνπθπδίδε, θαη εζσηεξηθά κηθξφηεξνο θχθινο πεξηκεηξηθά ηνπ νπνίνπ γξαθή 

«Κνηλφηεο Καιακαθίνπ 1927», κε ηα θαιάκηα) θαη δίπια ηελ εγγξαθή «Καιιη-

ηερληθή επηκέιεηα ηνπ δσγξάθνπ Κψζηα Αιεμίνπ», θαη, ζε κηθξνχ ζρήκαηνο 

εθηχπσζε, ε) ράξηεο ηνπ Γήκνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε δψλεο γηα ηηο 

αληηθεηκεληθέο αμίεο, ζ) δηάθνξνη κηθξνχ ζρήκαηνο ράξηεο, η) ράξηεο Γήκνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

 

 Η.Κ.Α. -ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ζηνλ Άιηκν 

 α) εηζήγεζε ηεο Ο.Τ. κε αξ.πξ.21235/16.9.2004, πξνο ην Γ γηα ηε κε 

αξ. 414/27.9.2004 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ηνπνζέηεζε 

ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ πξνο ην λέν θηίξην ηνπ ηνπηθνχ ηαηξείνπ ΗΚΑ Αιίκνπ», κε 

ζπλεκκέλν έγγξαθν ηεο ΓΣΤ κε αξ.πξ. 22067/….. πξνο ηελ Ο.Τ., κε ζέκα 

«Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ΗΚΑ Αιίκνπ», γ) ΗΚΑ– ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ  

ΜΗΘΧΣΧΝ ΑΛΗΜΟΤ, δίθπιιν ελεκεξσηηθφ γηα εγθαηαζηάζεηο, ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θιπ, δ)  πξφζθιεζε ηνπ Κ.Μαληδ. γηα ηα Δγθαίληα ηνπ ΗΚΑ Αιίκνπ 

ηελ 20.9.2006 (βι. θαθ. γηα δεκνηηθέο εθινγέο 2006), κε παξνπζία πθππνπξγνχ 

Γεξ. Γηαθνπκάηνπ θαη δηνηθεηή Ησ. Βαξζνινκαίνπ, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

3224/7.2.2003 πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ΣΔΒΔ, κε αίηεκα ηε ζηειέρσζε 

ηνπ Γήκνπ κε γηαηξνχο εηδηθνηήησλ πνπ ιείπνπλ (θαη θαηαγξάθνληαη), ζη) 

έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 9715/6.5.03 πξνο Γηνηθεηή ΟΑΔΔ, κε ην ίδην πην πά-

λσ αίηεκα, δ)έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 7871/7.4.2003 πξνο ην Μηιη. Νεθηάξην, 

Γηνηθεηή ηνπ ΗΚΑ, γηα ίδξπζε Σνπηθήο Μνλάδαο Τγείαο ΗΚΑ ζηνλ Αιηκν, ε) 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 17.4.2004 Ηδξπζε κνλάδαο ηνπ ΗΚΑ 

ζηνλ Άιηκν,  ηεο 30.10.2004 Αιηκνο, ηδξχεηαη δηαβεηνινγηθφ ηαηξείν, ηεο 6.10.06 

Αιηκνο, Δγθαίληα λέσλ ηαηξείσλ ΗΚΑ, ΣΤΠΟ ΝΟΣΗΧΝ ΠΡΟΑΣΗΧΝ, ρσξίο 

εκ/λία, Ηδξπζε κνλάδαο ΗΚΑ ζηνλ Άιηκν, ΠΡΧΣΖ Ηνχληνο 2004,Γήκνο Αιίκνπ, 

Αλαβαζκηζκέλν ππνθαηάζηεκα ΗΚΑ ζα απνθηήζεη ε πφιε.   

 



  Μ Δ Σ Ρ Ο,  θαη,   ηαζκφο Αιίκνπ 

 α) εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ ηεο 15.12.2003 πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ. 629/15.12. 

2003 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «χληνκε παξνπζίαζε έξγνπ, Δπέθηαζε ηεο 

γξακκήο 2 ηνπ ΜΔΣΡΟ απφ ην ζηαζκφ Αι. Παλαγνχιε (Αγίνπ Γεκεηξίνπ) κέρξη 

ηελ πεξηνρή Διιεληθνχ», β) θχιια απφ ην πεξηνδηθφ ΜΔΣΡΟ Μάξηηνο 2008, κε 

ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ επέθηαζε, γ) Υάξηεο ηεο Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, 

Αχγνπζηνο 2003, κε ηίηιν «Νφηηα επέθηαζε γξακκήο 2 «Ζιηνχπνιε-Διιεληθφ», 

δ) ράξηεο «Μειέηε Αλάπηπμεο Μεηξφ – Οδηθφ δίθηπν Αηηηθήο 2020» ηεο Αηηηθφ 

Μεηξφ ΑΔ, ρ.ρ., ρξσκαηηζηφ, ε) απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ κε ρψξν εξγνηαμίνπ 

Μεηξφ ζηνλ Άιηκν, θαη, ηνπνγξαθηθφ κε ζέζε ζηαζκνχ, ζη) όηαλ ζπδεηηόηαλ ε 

επέθηαζε λα γίλεη ζην κέζν ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο, ππεξπςσκέλε ελαέξηα, 

ζη1) ρξσκαηηζηή απεηθφληζε κε ηίηιν «ILIOUPOLI STATION», Απξίιηνο 2003, 

ζη2) ρξσκαηηζηή απεηθφληζε ARGYROUPOLIS STATION, Απξίιηνο 2003, δ) 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 15.6.2004 Παξέκβαζε Θενδ. Γεσξγάθε, Νέα 

επέθηαζε ηνπ Μεηξφ κέρξη ην Διιεληθφ, ηεο 16.1.2006 Νέα γξακκή ηνπ κεηξφ 

κήθνπο 20 ρ/ηξσλ Δμάξρεηα-Γηθαζηήξηα-Γαιάηζη-Μαξνχζη-Εσγξάθ-Καηζαξηαλή 

(αιινπξφζαιιε ε ζεηξά), ηεο 25.4.2006 Με ζηαζκνχο Ζιη-Αιηκν-Αξγπξ-Διιελ. 

Τπφγεηα ε γξακκή ηνπ Μεηξφ κέρξη ην Διιεληθφ,  ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάηνο 

2006, Τπφγεηα, γξήγνξα θαη κε ρακειφ θφζηνο. Τπνγξάθηεθε πξφζθαηα ε 

ζχκβαζε ηεο επέθηαζεο ηεο γξακκήο 2 ηεο Αζήλαο πξνο Αιηκν θαη Διιεληθφ, 

ΔΤ-ΖΛΗΟΝ Απγ-επη.2011 ηαζκνχο βιέπνπκε θαη Μεηξφ δε βιέπνπκε. 

 

 ΟΓΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ α) κνλνδξφκεζε ή φρη;;, β) αλάπιαζε 

 ρφιηα: ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζρεδίαδε ηελ θα-

ηαζθεπή γέθπξαο ζηε Λ. Βνπιηαγκέλεο, γηα λα ζπλδέζεη κε θφκβν ηελ νδφ Δι. 

Βεληδέινπ ηεο Ζιηνχπνιεο, κε ηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ  (αξγφηεξα ηελ παξαπιή-

ζηα  Λεσθ. Ησλίαο) ηνπ Αιίκνπ. Τπήξρε αλεζπρία, δηφηη ε ζχλδεζε απηή, ζα 

δεκηνπξγνχζε θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα, είηε αχμεζεο δηεξρφκελσλ απηνθηλή-



ησλ (ζηελ Γσδεθαλήζνπ), είηε κείσζεο απηψλ (εάλ πεξλνχζε απφ Ησλίαο), κε 

δπζκελή απνηειέζκαηα γηα ηελ ηνπηθή αγνξά. Γη απηφ αλαδεηνχλην απνηξε-

πηηθέο ιχζεηο. Σειηθά ην ζρέδην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ δελ πξνρψξεζε, ίζσο, θαη ιφγσ 

«επαθψλ» ηνπ ΒΞΓ κε απηφ.Ννκίδσ φηη ζπδεηήζεθε ζην Γ, δελ έρσ δηαηεξήζεη 

φκσο ζηνηρεία. Ζ αγνξά ηεο Γσδεθαλήζνπ ρξεηαδφηαλ αλάπιαζε. 

 Α.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ: α) ΚΝνΒ 1994/1279 ΠΓ 286 ηεο 12/14.9.94 Σξνπν-

πνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 609/1985 (ΦΔΚ Α 223) (ΦΔΚ Α‘148), 

β) ΚΝνΒ 1994 ΠΓ 368 ηεο 30.11/2.12.1994 Σξνπνπ. θαη ζπκπι. ΠΓ 472/85 θαη 

ηνπ ΠΓ 609/85, γ) ΚΝνΒ 1996/126 λ. 2372/28.2.1996 γηα ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο, δ) ΚΝνΒ 1996/2343 ΠΓ 402 ηεο 26.11/10.12.1996 Σξνπ.-ζπκπιεξ. 

ΠΓ 609/85, ε) ΚΝνΒ 1997/1553 ΠΓ 210 ηεο 6/25.8.1997 πκπι.θαη θαηάξγεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ 609/85. 

 Β.-ΤΠΔΥΧΓΔ– ΓΖΜΟ: α) έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. Γ2/3181/16.7. 

1992 πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ππφκλεζε φηη αθνχ δελ έιαβαλ απάληε-

ζε, ζηέιλνπλ κειέηε θπθινθνξηαθήο δηακφξθσζεο ζηε ζπκβνιή Λ. Ησλίαο- Δι. 

Βεληδέινπ θαη Κχπξνπ, β) αλνηρηή επηζηνιή ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ Κ.Α./Αι.Αινχθνο, 

ηεο 20.2.1995, πξνο «αγαπεηέ επαγγεικαηία» φηη είρε αλαθεξζεί ζηελ αλάγθε 

αλάπιαζεο ηεο αγνξάο, φηη «..ε πνιχ πξφρεηξε αλαθνξά ηνπ δεκάξρνπ ζην 

ζέκα απηφ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ . . . καο βάδεη ζε πνιιέο αλεζπ-

ρίεο φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηε δηνίθεζε . . .(φηη) δήηεζα λα 

ζπληαρζεί κειέηε αλάπιαζεο … φηη παξαθνινπζνχκε ην ζέκα….», γ) Σερληθή 

Πεξηγξαθή ηεο ΣΤ ηεο 3.7.1995 γηα ην έξγν «Γηακφξθσζε κηθηνχ πεδφδξνκνπ 

ζηελ νδφ Γσδεθαλήζνπ…», δ) απφθαζε Γεκ.Δπ. 132/27.7.1995 «Έγθξηζε 

φξσλ δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ: Γηακφξθσζε κηθηνχ πεδφδξνκνπ ζηελ νδφ Γσ-

δεθαλήζνπ …», (Αξγ. Αξγ., Αλ.Κεθαιάο, Αι.Αι., Αξ.Θσκ.) εγθξίλεη ΟΜΟΦΧΝΑ 

ηνπο φξνπο θιπ, ε) «Αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

...», ηεο 23.10.1995 νκφθσλε (Σζακπαξιήο, Σζηηζάλεο, Κάηζηνο, Βξχληνο, 

Μνχζηα), ζη) ΟΜΟΦΧΝΖ Απφθαζε Γεκ.Δπ. 206/2.11.1995 «Δγθξηζε πξα-

θηηθνχ δεκνπξαζίαο θαη αλαθήξπμε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: Γηακφξθ. κηθηνχ 

πεδφδξνκνπ ..θιπ» (Αξγ.Αξγ., Αλ.Κεθ., Γ.Ληαθνπ., Αι.Αι.,Αξ.Θσκ.), δ) εηζήγε-



ζε Πνιενδ. Δπηηξ. ηεο 27.12.1995 πξνο ην Γ, κε δηάθνξεο πξνηάζεηο, ΔΝΧ 

«επίζεο ε Π.Δ. ζπκθψλεζε ζε λεψηεξε ζπλεδξίαζή ηεο λα εμεηάζε ζπλνιηθά 

ηηο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ νδψλ Πινπηάξρνπ, 

Ζζηφδνπ, Ησλίαο, ….», ε) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε αξ. 404/27.12.1995 κε 

ζέκα «πδεη. γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θπθινθνξηαθήο κειέηεο ζην Γήκν καο», ζ) Τπφκλεκα Δπηηξνπήο θαηαζηεκα-

ηαξρψλ νδνχ Γσδεθαλήζνπ, πξνο ην δήκαξρν Αιίκνπ, ρ.ρ. (πάλησο κεηά ηε 

13.12.1995) φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε «απφθαζε 231/22.12.1986, παξάιιεια 

κε ηελ 93 πεξί κνλνδξφκεζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ απφ ην χςνο ηεο Υ. Σξηθνχπε 

έσο θαη Ζζηφδνπ …» (δελ ηηο έρσ), ζε ιεπηνκεξή ελεκέξσζε πνπ ηνπο έγηλε 

απφ ηε δεκνηηθή αξρή ηελ 13.12.1995, ΑΛΛΑ επηζεκαίλνπλ φηη ην έξγν έρεη ήδε 

δεκνπξαηεζεί θαη βξέζεθαλ πξν ηεηειεζκέλσλ γεγνλφησλ θιπ, ΕΖΣΟΤΝ «λα 

κνλνδξνκεζεί ε Γσδεθαλήζνπ απφ Υ. Σξηθνχπε έσο Ζζηφδνπ, ΑΛΛΑ λα κνλν-

δξνκεζεί ε Υ. Σξηθνχπε, σο πξνβιέπεη ην ζρέδην αλάπιαζεο ψζηε φιν ην 

ξεχκα απφ Βνπιηαγκέλεο πξνο Αλσ Καιακάθη λα δηνρεηεπζεί ζηε Γσδεθαλή-

ζνπ . . .» θ.ά. αηηήκαηα (ππνγξαθή «Γηα ηελ Δπηηξνπή, Σφιεο Σδψηδνο»), η) 

Μειέηε πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνπο Καηαζηεκαηάξρεο ηεο Γσδεθαλήζνπ γηα ην 

ζέκα, ρσξίο φλνκα κειεηεηή, 19 ζειίδεο+ 9 ζει. δηαγξακκάησλ/ζθαξηθεκάησλ, 

κε θεθάιαηα «ε ειιεληθή ζπλνηθία θαη ε αλάπηπμή ηεο», «πεδφδξνκνη (κεξηθνί), 

ζηφρνη θαη πξνυπνζέζεηο», «νδφο Γσδεθαλήζνπ, αλάιπζε ρξήζεσο, θπθινθν-

ξηαθφ, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, εμαζθάιηζε πξνζέιεπζεο πεδψλ, ζπκπεξάζκαηα, 

πξνηάζεηο», ηα) ηνπνζέηεζή κνπ, πξνθαλψο γηα θάπνηα απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο 

πνπ έγηλαλ ηφηε, ρ,εκ/λία, φηη «ν Γήκνο έρεη ςεθηζκέλα ΓΠ, ΔΠΑ θαη 

Κπθινθ. Μειέηε. Γελ έρεη ςεθηζηεί πνηέ ην Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ 

Πξφγξακκα…αλ θαη έρεη ζπληαρζεί απφ ην Γεθέκβξην 1989. Έηζη 

ΓΔΝ ππάξρεη ζην Γήκν, έλαο ΑΞΟΝΑ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

θάπνηεο πξνηεξαηφηεηεο», φηη ε πξφηαζε ηνπ 1987 ήηαλ «α) γηα κεηαθνξά 

ηνπ θφκβνπ επί ηεο Λ. Βνπι. απφ ηε Γσδεθ. ζηελ Ησλίαο, β) γηα κεηαθνξά ηεο 

108 ιεσθνξεηαθήο γξακκήο … απφ ηε Γσδεθ. ζηελ Ησλίαο, γ) ζαλ ζπλέπεηα 

ησλ πην πάλσ έλα κέξνο ηνπ νδνζηξψκαηνο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αχμεζε 



ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο θίλεζεο ησλ πεδψλ θιπ», 

φηη «Καιψο αληηζηαζήθαηε ηφηε. Γηαηί ην παθέην απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα 

λέθξσλε ηελ αγνξά. ΣΧΡΑ δελ ηζρχνπλ ηα δχν πξψηα …Σείλεη λα εθαξκνζηεί 

ην ηξίην …Ο ζπλδπαζκφο ηεο κνλνδξφκεζεο καδί κε ηελ Αλάπιαζε ηνπ 

ππνινίπνπ ηκήκαηνο  ελφο πιαηηνχ δξφκνπ, πάληνηε βειηίσλε ηηο ζπλζήθεο 

δσήο, αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο …παξαδερφκαζηε φηη ε Γσδεθαλήζνπ 

απνηειεί ηνπηθή αγνξά θαη φρη ππεξηνπηθή κε πεξαζηηθνχο…», ηβ) Αλαθνίλσζε 

ηνπ Γεκάξρνπ Αξγ.Αξγ. ηεο 14.2.1997 , φηη «.. ε κείδσλ Αληηπνιίηεπζε ηνπ Γ 

έρεη απνδπζεί ζε κία απέιπηδα πξνζπάζεηα απνπξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξα-

πιεξνθφξεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο .. κε ζηφρν κηθξνπνιηηηθά νθέιε …ε παξά-

ηαμε ηνπ θ. Αινχθνπ αθφκα θαη δηθέο ηεο απνθάζεηο αλαηξεί … ε δηαζπνξά 

θεκνινγηψλ θαη ε δηγισζζία ηνπ θ.Αι. είλαη ηα κφλα κέζα πνπ δηαζέηεη. θνπφο 

ηνπο λα μεζεθψλνπλ ηνπο πνιίηεο θαη λα ζέηνπλ εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηνλ εμσξατζκφ ηνπ Αιίκνπ …», ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηα πην πάλσ ήηνη 

έγγξαθν ΤΠΔΥΧΓΔ 16.6.1992, ηε 404/95 νκφθσλε απφθαζε Γ,  ηελ έγθξηζε 

ησλ φξσλ δεκνπξαζίαο, ηηο απνθάζεηο Γεκ.Δπ. 132/95 θαη 206/95 …πνηνο 

είλαη ν ιφγνο, χζηεξα απφ ηφζεο ππνγξαθέο ηνπ θ. Αι. θαη ησλ κειψλ ηεο 

παξάηαμήο ηνπ, λα αλαηξνχλ;;…», ηγ) εηζήγεζε ηεο ΣΤ ηεο 30.11.1999 πξνο ην 

Γ, κε ζέκα «Σερληθή Δθζεζε (ζπλνδεχεη ην 2ν ζπγθξηηηθφ πίλαθα ηαθηνπνηε-

ηηθφ)» γηα ηηο κε αξ. 368/13.12.1999 (αλαβιήζεθε) θαη 385/22.12.1999 απνθά-

ζεηο ηνπ, ηδ) απφθαζε Γ κε αξ. 385/22.12.1999 κε ζέκα «Δγθξηζε 2νπ .Π. θαη 

2νπ ΠΚΣΜΝΔ ηνπ έξγνπ «Γηακφξθ. κηθηνχ πεδφδξνκνπ νδνχ Γσδεθαλ.» κε 

αχμεζε ηεο εξγνιαβίαο θαηά 53.927.798 δξρ., κε ΤΠΔΡ 15, ΚΑΣΑ 1 (Αξ.Θσκ.) 

θαη ΛΔΤΚΑ 2 (Α.Κεθαιάο, Γ. Ληαθφπνπινο), ηε) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα 

ηε 385/99 απφθαζε, κε αίηεκα αλαβνιήο δηφηη δελ έρεη γλσκνδνηήζεη ν λνκηθφο 

ζχκβνπινο, αξθνχζαλ νη επηθαινχκελεο εληνιέο ή έπξεπε λα ππνγξαθνχλ λέεο 

ζπκβάζεηο ;;, ήηαλ λφκηκε ε αληηθαηάζηαζε πιηθνχ θαηαζθεπήο; (αθνχ ε έγθξηζε 

είρε γίλεη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ άιινπ πιηθνχ ;;) θιπ, θιπ., ηζη) δχν δηαγξάκκαηα 

ηεο Κχπξνπ/ Γσδεθαλήζνπ, θαη Γσδεθαλήζνπ/ Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο. 



εκείσζε: ην θεθάιαην γηα ηελ ΔΠΑ ζει.88 Α‘ ηφκνπ, έρσ ελζσκαηψζεη 

(ζηε  1ε ζειίδα κειέηεο) θαη «Πξφζθιεζε» ησλ «1νπ, 2νπ, 3νπ πλνηθηαθψλ πκ-

βνπιίσλ Αιίκνπ, πξνο ηνπο 1.- Γήκαξρν Αιίκνπ, 2.- Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, 

3.- Σνπηθνχο Φνξείο, κε εκεξνκελία 5.2.1987 κε ηελ νπνία θαινχλ γηα 

ζπδήηεζε θαη απφθαζε κε ζέκα: «Απνηξνπή θαηαζθεπήο αεξνγέθπξαο γηα ηε 

ζχλδεζε ησλ Γήκσλ Αιίκνπ θαη Ζιηνχπνιεο (νδνί Γσδεθαλήζνπ (Γήκνπ 

Αιίκνπ) θαη νθνθιή Βεληδέινπ (Γήκνπ Ζιηνχπνιεο)».  

 Γ.- ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ απφ ηε δηαπιάηπλζε= πεδνδξφκην ΓΔΜΔ. 

 Γηα ηελ θπθινθνξηαθή ξχζκηζε πεξηνρήο Αγ. Παληειεήκνλα: α) Γήκνο Αιίκνπ, 

δήκαξρνο Αξγ.Αξγ., ηξίπηπρν κε ζρεδηαγξάκκαηα, θσηνγξαθίεο θιπ, β) Γήκνο, 

Πξφζθιεζε ζε δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο πην πάλσ κειέηεο, ηελ 18.6.1997 θαη 

παξεκβάζεηο πνιηηψλ, γ) Αλαλ.Κηλ.Αιίκνπ, Αι.Αι., Έξγα θαη εκέξεο Αξγπξίνπ, 

Πσο θηάζακε ζην θπθινθνξηαθφ ράνο! (γηα Γσδεθαλήζνπ θαη πεξηνρή Αγ. 

Παληειεήκνλα-Αλσ Καιακαθίνπ, θαη ζπαηάιε 336 εθαη.δξαρκψλ). 

 

Γ.Δ.Μ.Δ.=ΓΗΑΤΜΜΑΥΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΣ/Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Καηαζέησ: α)ζπκβφιαην 49267/28.4.1964 κεηαμχ Κνηλφηεηαο Καιακαθίνπ 

(πξ. Γ. καξάγδεο) θαη ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ γηα ηε δσξεά ηεο έθηαζεο φινπ 

ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ γηα ηελ αλέγεξζε ησλ πην πάλσ ζρνιψλ, β) ην κε 

αξ.πξ. 9058/11.12.1975 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ (Π. Σδηβαλίδεο) πξνο ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αθπξφηεηα ηεο ζχκβαζεο, θαη, γ) απφθαζε 

129/7.11.1977 Γ.. (αληηπξφεδξνο/ πξνεδξεχσλ ηακάηεο Παπαζαλαζίνπ) κε 

ηελ νπνία δεηείηαη ε αλάθιεζε ηεο δσξεάο ή εχξεζε ιχζεο. (εκείσζε: Σα έρσ 

επηζπλάςεη θαη ζην θάθειν «Γηάζσζε Πι. Καξατζθάθε, ΜΖ αλέγεξζε Η. Νανύ 

Αγίνπ Παληειεήκνλα. ρεηίδνληαη θαη κε ην ζέκα ηνπ Σερλ.Δπ. Δθπ./ΣΔΔ), δ) 

έγγξαθν Μάξηνπ θνξηζή, ηεο 9.2.2004, πξνο ηνλ ΟΑΔΓ, κε θνηλνπνίεζε ζην 

Γήκαξρν θαη Δπηηξνπή Παηδείαο, κε ζέκα «Ννκηθφ θαζεζηψο ρξήζεο θηηξίσλ 

ΟΑΔΓ ζην Ο.Σ. 126 ηεο ΓΔΜΔ Αλσ Καιακαθίνπ Αιίκνπ, ζην νπνίν αθνχ 



αλαθεξζεί ζην ζπκβφιαην δσξεάο 49267/28.4.1964, ζέηεη εξσηήκαηα θαη 

θαηαγξάθεη ηηο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ ησλ ΟΑΔΓ, ΣΔΔ, 4νπ Γπκλαζίνπ θιπ.  

 

«ΒΑΦΔΗΟ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ -χιινγνο Νέαο Αιεμάλδξεηαο Αξγπξνχ-

πνιεο» (πεξηνρή φκνξε ζην Γήκν Αιίκνπ, πίζσ απφ ην Κηήκα Σξάρσλεο). 

 Σέινο ηνπ 1989- αξρέο 1990 έγηλαλ πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο/ δηακαξηπξίεο  

απφ Αιηκηψηεο θαη Αξγπξνππνιίηεο, θαηά ηνπ ΒΑΦΔΗΟΤ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζηελ νδφ Πιαπνχηα 8, ζηνλ Άιηκν, ιφγσ ππαξθηνχ θηλδχλνπ δσήο, πγείαο θιπ. 

Ο εξγνζηαζηάξρεο απνδχζεθε ζε δηθαζηηθφ αγψλα θαηά ησλ θαηνίθσλ κε 

κελχζεηο θιπ, θαη ζθνπφ λα θάκςεη ηελ αληίζηαζή ηνπο. ηηο νπνίεο άληεμαλ, 

κέρξη ηε δηθαίσζή ηνπο. Απηνί πνπ έπαημαλ ζεκαίλνληα ξφιν θαη πξσηαγσλί-

ζηεζαλ ήηαλ α) ν Δπζχκηνο Θενδσξαθφπνπινο, θάηνηθνο Αξγπξνχπνιεο θαη 

κεηά δεκνηηθφο ζχκβνπινο. β) απφ ηνπο Αιηκηψηεο, ν Αλδξέαο Ρνπκπέιαο. 

Πεξηερφκελα: α) Πξνζθπγή άξζξνπ 8 λ.3200/1955 ησλ Γήκσλ Αιίκνπ (Β.Ξ.Γ.) 

θαη Αξγπξνχπνιεο (Γεκ. Δπζηαζηάδεο), ηεο 21.8.1989, θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 

Ννκαξρίαο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο (ππνγξαθή ΒΞΓ, ειιείπεη Γ.Δπζη. 

γξαθή δηθή κνπ). β)  εμψδηθε δηακαξηπξία θιπ, απφ 20.11.1989 Γεσξγίνπ 

Λπκπεξφπνπινπ, θαηά ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ, γ) εμψδηθε απάληεζε ηεο 

1.12.1989 ηνπ Γ.. ηνπ πιιφγνπ πξνο Γ.Λπκπεξφπνπιν (απφ εκέλα), δ) 

εμψδηθε (αλη)απάληεζε απφ 15.12.1989 ηνπ Γ. Λπκπεξφπνπινπ θαηά ηνπ Γ.. 

ηνπ ζπιιφγνπ, ε) ΄Δθζεζε απηνςίαο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ηεο Πνιενδνκίαο 

Αξγπξνχπνιεο, θαη δηαβηβαζηηθφ ζην Α.Σ. Άλσ Καιακαθίνπ, ζη) Απφθαζε 

64/1989 ηνπ Σκήκαηνο Αλαζηνιψλ ηνπ ηΔ, απνξξίπηεη αίηεζε ηνπ Γ. 

Λπκπεξφπνπινπ, δ) πξψην θχιιν ηνπ ζπκβνιαίνπ 25622/6.6.1988 γηα ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γ. Λπκπεξφπνπινπ, ζε Αλψλπκε Δηαηξία. 

 ΠΟΗΝΗΚΑ: Α.- α) Μήλπζε ηνπ Γ. Λπκπεξφπνπινπ θαηά Αλησλίνπ ηκηηδή 

θαη θάζε άιινπ κέινπο ηνπ Γ.., απφ 28.11.1989. Σειηθά θαηεγνξήζεθαλ ΟΛΑ 

ηα κέιε, β) απνινγεηηθφ ππφκλεκα απφ 25.5.1990 φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.., γ) 



θιεηήξηα ζεζπίζκαηα πξνο θαηεγνξνχκελνπο Δπζχκην Θενδσξαθφπνπιν, 

Αληψλην ηκηηδή, Δπάγγειν Θενδψξνπ (ηα ίδηα έιαβαλ φινη νη θαηεγνξνχκελνη) 

λα δηθαζηνχλ ζην Α‘ Σξηκ.Πι.Αζ. ηελ 14.11.1990 γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε 

θαη άιια αδηθήκαηα. Απφθαζε 56564/14.11.1990  Α Θ Χ Ο Η  φινη. 

 Β.- α)Μήλπζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (πην πάλσ θαηεγνξνπκέλσλ) θαηά ηνπ 

Γ. Λπκπεξφπνπινπ γηα ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε θιπ, β) Μήλπζε ηνπ Γήκνπ 

Αξγπξνχπνιεο (Γ. Δπζηαζηάδεο) θαηά Γ. Λπκπεξφπνπινπ γηα απζαίξεηεο 

εξγαζίεο απνρέηεπζεο, γ) Απφθαζε 80684/13.6.1990 Μνλ.Πιεκ.Αζ. κε ηελ 

νπνία θαηαδηθάζηεθε ν Γ. Λπκπεξφπνπινο γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θιπ. 

 

ΜΑΝΣΡΑ ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

ΜΑΛΣΔΕΟΤ νδφο Θενκήηνξνο αξ. 55. 

 εκείσζε: Μέρξη ην ηέινο ησλ 1980, ηα Ακπειάθηα (παιαηφηεξα νλνκα-

δφηαλ σο ζέζε θαη «Αγξηιεά ή Αγξηιεφο»), εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη κηα πνιχ 

αξαηνθηηζκέλε πεξηνρή, δηφηη κφιηο ηφηε είραλ εληαρζεί ζην ζρέδην πφιεο (ηα 

πέξαλ ηεο ιεσθφξνπ Καιακαθίνπ (παιαηά) Ακπειάθηα, είραλ εληαρζεί απφ ην 

1955, βι. πην θάησ). Ήηαλ άιισζηε ε αδφκεηε πεξηνρή πνπ ρψξηδε ην Άλσ 

Καιακάθη απφ ην (θάησ) Καιακάθη. Ζ νδφο Θενκήηνξνο ζηελ πεξηνρή, κφιηο 

είρε αζθαιηνζηξσκέλν πιάηνο ηθαλφ κφλν γηα ηε δηαζηαχξσζε δχν αληηζέησο 

εξρνκέλσλ απηνθηλήησλ. Ζ νπνία Θενκήηνξνο ζηε ζπλέρεηα εμειίρηεθε ζε κηα 

«ππεξηνπηθήο» ζεκαζίαο θη αγνξάο νδφ, κε θαηαζηήκαηα πνπ απεπζχλνληαλ 

ζε ππεξηνπηθφ θνηλφ. Ζ ηδηνθηεζία Μαιηέδνπ ήηαλ έλα ρσξάθη, πνπ θαιιηεξγεί-

ην θαη θαξπνθνξνχζε θάζε ρξφλν. Σειηθά ΑΝΣΗ γηα κάλδξα κε αλάκεημε 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ(ρχκα, κε ζθφλεο θιπ), ΤΠΟΥΡΔΧΘΖΚΑΝ ζε ιηαληθφ 

εκπφξην ΤΚΔΤΑΜΔΝΧΝ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, σο είλαη ζήκεξα. ην 

πιαίζην απηφ, έγηλαλ ηα φζα αθνινπζνχλ. 

 α) αίηεζή κνπ κε αξ.πξ. 12565/7.11.1991 πξνο ην Γήκν, γηα πιεξνθν-

ξίεο φηη ζην θηήκα Μαιηέδνπ ζα εγθαηαζηαζεί κνλάδα παξαγσγήο εηνίκνπ ζθπ-



ξνδέκαηνο θη ΑΝΑΜΔΗΞΖ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, θαη παξάθιεζε γηα έξεπλά ηεο 

Σ.Τ., θαη ζεκείσζε απηήο φηη έγηλε έγγξαθν, β) ην κε αξ.πξ. 12745/11.11.1991 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ πξνο ΤΠΔΥΧΓΔ, Πνιενδνκία θαη Γηεχζπλζε Βηνκεραλίαο, 

γηα ηηο αλεζπρίεο θαη κε αλαθνξά ζην ΓΠ ΦΔΚ 36Γ/87, γ) αίηεζε ησλ Ησάλλε 

θαη Αηκηιίαο Μαιηέδνπ κε αξ.πξ. 13167/20.11.91 γηα βεβαίσζε πςνκέηξνπ, κε 

ζθνπφ έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο,πξνθαλψο κε ζπλεκκέλα ηα κε αξ. 4784/1935 

θαη  46437/1936 ζπκβφιαηα σο θαη ην 891/1986 ζπκβφιαην γηα θαηαβνιή απφ-

δεκίσζεο απαιινηξίσζεο, δ) ζρέδηφ κνπ, κε ππνζεκείσζε «27.2.1992», σο 

απάληεζε ζηελ πην πάλσ αίηεζε ---  πξνθαλψο κνπ ην δήηεζε ν ΒΞΓ, θαη ην 

εηνίκαζα γηα ηηο Τπεξεζίεο ---, ε) εμαηξεηηθά επείγνπζα αίηεζε θαηνίθσλ Ακπε-

ιαθίσλ κε αξ.πξ. 13198/21.11.91 γηα ζχληνλεο ελέξγεηεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζην Γεκαξρείν 7.11.1991, ζη) θχιια απφ ηα Πξα-

θηηθά Γ 3.12.1991 γηα ην δήηεκα κε ηνπνζεηήζεηο ΒΞΓ θαη ΑΘ. δ) έγγξαθν ηεο 

Γηεχζπλζεο Βηνκεραλίαο κε αξ. πξ. ηνπ Γήκνπ 14348/19.12.1991 απαληεηηθή, 

ε) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ πξνο ηελ Πνιενδ. Αξγπξνχπνιεο κε αξ. πξ. Γήκνπ 

284/10.1.1992, γηα ην δήηεκα, ζ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά πξνο Πνιενδ. 

Γξαθείν Αξγπξ.+ Γήκν, κε αξ. πξ. 187/9.1.1992, φπνπ αλαθέξεηαη αλαθνξά 

θαηνίθσλ, δεηά ηηο απφςεηο ησλ παξαιεπηψλ, η) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηάκε 

αξ.πξ. 35185/9.12.1991 πξνο Γήκν θαη ηακάηην Κνπινπξίδε, θαη, κε αξ.πξ. 

661280/1490/10.12.1991 πξνο η. Κνπινπξίδε,  ηα) εμψδηθε δηακαξηπξία ησλ 

αηηνχλησλ Ησ+Αηκ. Μαιηέδνπ πξνο ηακ. Κνπινπξίδε, Μαξία Υίνπ, Γεκήηξην 

Υνπρνπιή θαη Βαζηιηθή Βάγηα, κε αγαλάθηεζε θαη δηακαξηπξία γηα ηηο ελέξγεηέο 

ησλ ηειεπηαίσλ, ηβ) εμψδηθε δηακαξηπξία ησλ αηηνχλησλ πξνο ην Γήκν Αιίκνπ 

κε αξ.πξ. 571/17.1. 1992 (ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη θαη ε πην πάλσ εμψδηθε 

θαηά ησλ θαηνίθσλ) γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί ε βεβαίσζε πνπ δεηνχλ, ηγ) 

ηειεθσλνχκελν ηειεγξάθεκα κε αξ. 1291670, θαη αξ.πξ. 1859 ρ.ρ., ηεο 

αληηδεκάξρνπ νθίαο θνχξηε γηα ηελ αληίζεζε ηνπ Γήκνπ ζηελ εγθαηάζηαζε 

κάλδξαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ηδ) έγγξαθν ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά κε αξ.πξ. 

659514/ 13.1.1992, πξνο Α.Σ. ΄Αλσ Καιακαθίνπ, θαη Γήκν γηα δηαθνπή νηθνδν-

κηθψλ εξγαζηψλ, ηε) έγγξαθν Ννκαξρίαο Πεηξαηά, Πνι. Γξ. Αξγπξ.  κε αξ.2540/ 

225/18.2.1994, πξνο ην ΑΣ. Άλσ Καιακαθίνπ, γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο 



απφθαζεο ηνπ ηΔ 2986/1993 γηα αθχξσζε ησλ αδεηψλ θαη δηαθνπή εξγαζηψλ, 

ηζη) έγγξαθν 4.5.1994 θαηνίθσλ Ακπειαθίσλ πξνο ηνλ Τπ.ΠΔΥΧΓΔ, δεηψληαο 

ηελ παξέκβαζή ηνπ θαη κε παξάπνλα θαηά ησλ Τπεξεζηψλ, κε θνηλνπνίεζε ζε 

πνιινχο θαη ζηε «Παξέκβαζε» θαη ΑΘ, – ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηηο απνθάζεηο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 2004/1992 θαη 2357/92 ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ θαη 

628/1993 ηνπ Πνι.Πξ. Αζ.---, ηδ) έγγξαθν ηνπ Πνι.Γξ. Αξγπξ. κε αξ.πξ. 16608/ 

28.12.1994, πξνο η. Κνπινπξίδε, Ν. Κνπδνχλε, Ησ+Αηκ. Μαιηέδνπ θ.α., ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν. ΥΟΠ, θαη φηη νη ηδηνθηήηεο ΓΖΛΧ-

ΑΝ φηη ΑΛΛΑΞΑΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (απφ αλάκεημε θαη ζπζθεπα-

ζία, ζε, εκπνξηθή ρξήζε κε ιηαληθφ εκπφξην ζπζθεπαζκέλσλ), ηζ) 

έγγξαθν 16.1.1995 πεξηνίθσλ πξνο ηε Γ/λζε Πνι.ρεδηαζκνχ,κε παξάπνλα, θ) 

έγγξαθν Γ/λζεο Πνι.ρ. κε αξ.πξ. 2689/886/2.6.1995 πξνο Τπνπξγφ, 

η.Κνπινπξίδε θαη γηα ινηπνχο, Ησ+ Αηκ. Μαιηέδνπ, φηη ΓΔΝ επηηξέπνληαη 

κάληξεο νηθνδνκψλ ζε γεληθή θαηνηθία, θα) έγγξαθν Πνι. Αξγπξ. κε αξ. πξ. 

9867/95/20.7.95 πξνο Ησ+Αηκ. Μαιηέδνπ (κε θνηλνπνίεζε η. Κνπινπξίδε θιπ), 

ηίζεηαη πξνζεζκία 2 κελψλ γηα απνκάθξπλζε εκπνξεπκάησλ θαη δηαθνπή 

δξαζηεξηφηεηαο, θβ) εθ. ΔΞΠΡΔ θ. 8.10.1992 κε δεκνζίεπκα γηα ην ζέκα, θγ) 

απφθαζε 2986/1993 η.Δ., κεηά απφ πξνζθπγή ησλ πην πάλσ πεξηνίθσλ θαη 

άιισλ, κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη ε νηθνδνκηθή άδεηα, θδ) αίηεζε ηεο 2.5.2004, 

αλαζηνιήο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Πεηξαηά ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ,θαηά 

ηεο 77/2004 άδεηαο νηθνδνκήο ηεο Πνιενδνκίαο Αξγπξνχπνιεο ζην φλνκα Νηθ. 

Μαιηέδνπ,ζηελ νπνία ζπζζσκαηψλεηαη θη αίηεζε αθχξσζεο, θε) απφζπαζκα 

ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθ. Δθ. Πεηξαηά γηα «πξνζσξηλή 

αλαζηνιή . . . ηεο 77/2004 άδεηαο….», θζη) ηειενκνηνηππία ηνπ Β. Καπεξλάξνπ, 

πξνο δήκαξρν θιπ, αλαγγειίαο ηεο έθδνζεο ηεο πην πάλσ πξνζσξηλήο 

αλαζηνιήο εθηειέζεσο ηεο άδεηαο. 

 πλεκκέλα(πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη ζε άιιν θάθειν): α) ΦΔΚ 26Α/5.2. 

1955 «πεξί επεθηάζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Καιακαθίνπ εηο ηελ πεξηνρήλ 

«Ακπειάθηα» θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο …», θαη, β) 

απφθαζε ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αιίκνπ, ηεο 23.2.1998, σο 



απάληεζε ζηελ κε αξ.πξ. 467/13.1.1998 αίηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, 

Γεσξγίνπ Μαληίθνπ (πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ) 

θαη ηέθαλνπ Μπαθηξηδή (ηερλίηε πνπ εξγαδφηαλ ζην Γήκν) γηα αχμεζε ηνπ .Γ. 

ζηελ πεξηνρή πνπ εληάρηεθε ζην ζρέδην ηελ 5.2.1955, κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή 

θξίλεηαη αλαξκφδηα λα απνθαζίζεη δηφηη ην αίηεκα είλαη αληηθείκελν εηδηθήο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο. --------«Παξέκβαζε»: θ. 15-16 ΗνπιΑπγ.1994. 

 

 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΦΧΝ ΚΟΤΣΑ ΔΠΔ, ζηε Λ. Αιίκνπ 5. 

***  Απφθαζε 4568/1987 ηΔ κε ηελ νπνία απνξξίπηεηαη αίηεζε αθχξσζεο ηεο 

«Αθνί Κνχζηα ΔΠΔ» γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίνπ θνπήο 

δηαθνζκεηηθψλ αζβεζηνιηζηθψλ πιαθψλ ζην Γήκν θιπ. 

 εκείσζε: Πνιχ είρε αγσληζηεί γηα ην απνηέιεζκα απηφ ν, απφ ρξφληα 

απνβηψζαο, Παλαγηψηεο/Σάθεο Γθνχξεο, δεκνηηθφο ζχκβνπινο. 

 

  ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ ΔΓΚΑΣΑΛΔΛΔΗΜΜΔΝΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ  

 ***ΦΔΚ 57Β/24.1.2002 κε ΚΤΑ κε αξ.1002901/67/Σ.& Δ.Φ./14.1.2002 

«Γηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ σο ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ 

εγθαηαιεηκέλσλ νρεκάησλ». 

` ΓΖΜΟ: α) απφθαζε Γ κε αξ.250/11.6.01 κε ζέκα «Αλάζεζε ζε ηδηψηε 

γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ 

θαη ζχλαςε ζρεηηθήο ζχκβαζεο», κε ην δηαβηβαζηηθφ ηνπ κε αξ.πξ. 15391/10.7 

20.01 ζηελ Πεξηθέξεηα, β) ζχκβαζε ηεο 26.6.2001, κεηαμχ Αλη. Φνπζηέξε, 

αληηδεκάξρνπ, θαη, Δκκαλνπήι Γειαγξακκάηηθα, κε αξ.πξ. 15086/5.7.2001, γ) 

έγγξαθν Τπ. Γεκ. Σάμεο κε αξ.πξ. 577/10.4.2002 πξνο ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ Υψξαο, 

κε αξ. πξ.  8286/12.4.2002  γηα ην ίδην ζέκα, κε ζπλεκκέλε ηελ Κ.Τ.Α κε ηίηιν 

«Γηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ σο ζηεξεψλ απνβιήησλ ησλ 

εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ», δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 6169/13.3.2003 



πξνο ηνλ ΟΓΓΤ, κε ζέκα «Πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ» κε 

αίηεκα βνήζεηαο δηφηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη φρεκα πεξηζπιινγήο», ε) έγγξαθν 

ΟΓΓΤ ΑΔ κε αξ.πξ. 2854/290/17.3.03 ζην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε απάληεζε 

φηη «δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα δηφηη δελ δηαζέηεη κεηαθνξηθά κέζα», 

ζη) έγγξαθν Γήκν ηεο 15.7.03 πξνο ην Γ σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.335/21.7. 

03 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «πδ. θαη ιήςε απφθαζεο δηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο 

έξγνπ κε ην Γήκν Αιίκνπ θαη ηδησηηθήο εηαηξίαο δηα ηελ πεξηζπιινγή …θιπ», δ) 

πξνζθνξά, ρσξίο εκ/λία, ηνπ Δκκ Γειαγξακκάηηθα πξν ην Γήκν Αιίκνπ, ε) 

πξνζθνξά ηνπ Βαζηιεηάδε Δπζηξαηίνπ, γηα ην ίδην ζέκα, ζ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 

26.9.2003 Ζ απφζπξζε εγθαηει/λσλ απηνθηλήησλ: Δκπφδην Κνηλνηηθή Οδεγία. 

 

 ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ. (εληεη.ζχκβ. Αι. Αινχθνο) 

 α) έγγξαθν ηεο «Αλαθχθισζε πζθεπψλ Α.Δ.»- πιινγηθφ ζχζηεκα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ» 

ηεο 4.4.2005, πξνο ην δήκαξρν Κ. Μαληδ., φηη ε εηαηξία «πξνρσξά ζε ζπλεξγα-

ζία κε ηνπο ΟΣΑ φιεο ηεο Υψξαο . . . αιιά πεξηζζφηεξν πξαθηηθά, λα νξίζνπκε 

θαη λα ζπκθσλήζνπκε καδί ηηο δηαδηθαζίεο πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ….», 

ππνγξαθή Αι.Αι. εληεηαικέλνο ζχκβνπινο, πξ.δήκαξρνο Αιίκνπ), κε ζπλεκ-

κέλεο «Γηεπθξηλίζεηο – επεμεγήζεηο» θαη «πζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ζηεξεψλ απνβιήησλ», β) δηαθεκηζηηθφ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ γηα ηελ 

αλαθχθισζε (εηθνλίδεη άιια πξάγκαηα, φρη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), γ) εηζήγεζε 

αληηδεκάξρνπ πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.211/17.5.2006 απφθαζή ηνπ κε ζέκα 

«πδ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ ζην «χζηεκα 

πιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (ΔΓ) – Αλαθχθισζε» (έρσ ρεηξόγξαθα 

ζεκεηώζεη: «ην επόκελν Γ 29.5.2006 δελ κπήθε σο ζέκα»), δ) ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ, Αχγνπζηνο 2006, Σν πξφγξακκα αλαθχθισζεο ζηνλ Άιηκν (κε 

δήισζε Ν. Σζακπαξιή θαη νινζέιηδε δηαθήκηζε ηνπ Γήκνπ), ε) Ζ ΑΤΓΖ 27.10. 

2006 Δπεμεξγαζία κφλνλ 7.000 ηφλσλ έλαληη ππνρξεψζεσο 40.000 ηφλλσλ, 

Καζπζηεξεί ε αλαθχθισζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ,πιινγή απφ 52 δήκνπο, 



ζη) CLEVER, ρσξίο κήλα έθδνζεο, ζηε ζηήιε «Σα λέα ηνπ Αιίκνπ απφ ην 

Βαγγέιε Βιαζζφπνπιν», δεκνζηεχεηαη: «Δπηζηνιή θ.Α. Αινχθνπ» κε ηελ νπνία 

«δήηεζε λα επαλνξζψζνπκε δχν αλαθξίβεηεο: 1.«Γελ ήκνπλ πνηέ ζην Γεκφζην» 

θαη «ε Δηαηξία Αλαθχθισζεο πζθεπψλ ΑΔ» είλαη ακηγψο ηδησηηθή», 2.- «Γελ 

είκαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο αιιά εληεηαικέλνο ζχκβνπινο» θαη φηη «δελ κε 

φξηζε εθεί ν θ. Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο, πξφεδξνο ηεο ΚΔΓΚΔ, αιιά ε Δθηειε-

ζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΚΝΑ», κε απάληεζε ηνπ πεξηνδηθνχ πξνο Αι.Αι.= 

«Δξγαδφζαζηε ζηα Ληπάζκαηα Μπνδνζάθε σο … ππάιιεινο θαη φηαλ ε εηαηξία 

έγηλε πξνβιεκαηηθή θαη ηελ έιεγρε ε Δζληθή Σξάπεδα, δεκφζην κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα. . . γίλαηε ζηειεράξα ακεηβφκελνο πξνθαλψο αλαιφγσο, ήζαζηε ζηελ 

Οιπκπηαθή Σνπξηζηηθή δηεπζπληήο ή θάηη αλάινγν. Δίζαζηε ζχκβνπινο ζηα 

Σνπξηζηηθά Αθίλεηα. Δίζαζηε ζηνλ ΔΓΚΝΑ . . Ζ Δη.Αλαθχθισζεο είλαη «ακηγψο 

ηδησηηθή» ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ειέγρεηαη φκσο θαη θάλεη ηηο πξνζιήςεηο 

ε ΚΔΓΚΔ . ...», θαη, δ) ΑΠΡΔΠΔΗΑ:  θέηγ βνιάλ αλψλπκσλ «Ο ηνπνηεξεηήο ηνπ 

ζξφλνπ …ηεο Παξαιίαο» κε αλαθνξέο ζηελ πεληαφξνθε πνιπθαηνηθία, ζε 

δηακέξηζκα απέλαληη, φηη πξνζειήθζε ζε παξαθιάδη ηεο ΚΔΓΚΔ, θαη άξα δελ 

ζα αζθαιίδεηαη ζηνλ Απηνθξάηνξα ηεο Παξαιίαο. 

 

  ΠΛΑΣΔΗΑ (θακπαλαξηφ)  Η. Ν. ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 

 ρφιηα:  Ο λένο Ναφο ηεο Μεηακφξθσζεο, είρε ήδε αλνηθνδνκεζεί, ζε 

ρψξν πνπ παξαρψξεζε ν Γήκνο,κε ζπγθεθξηκέλε νξηνζέηεζε. Γελ είρε δηακνξ-

θσζεί ν πεξηβάιισλ ρψξνο. Κπξίσο δελ είρε ηνπνζεηεζεί ην θακπαλαξηφ, ην 

νπνίν κέρξη ηφηε ιεηηνπξγνχζε πίζσ θαη πιάη απφ ην Ηεξφ. Σν εθθιεζηαζηηθφ 

ζπκβνχιην αλνηθνδφκεζε ην λέν θακπαλαξηφ κπξνζηά απφ ην Ναφ, ζηελ 

πξφζνςε ηεο νδνχ Νίθεο. Οη πεξίνηθνη αληέδξαζαλ έληνλα. Ίδνχ ηα έγγξαθα: 

 α) ΦΔΚ 123 Γ/4.6.1971 ζην νπνίν νξηνζεηείηαη ν Ναφο, έρνληαο ζηελ 

πξφζνςή ηνπ κεγάιε δεκνηηθή πιαηεία, β) απφθαζε Γ κε αξ. 60/26.3.1986 κε 

ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ γχξσ απφ ηνλ Ηεξφ Ναφ Μεηα-

κφξθσζεο σηήξνο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, χζηεξα απφ αίηεζε ηεο Δπηηξνπήο 



ηνπ», απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ηελ 24.3.1986 είρε ζπλεδξηάζεη ε ζπγθξνηε-

ζείζα Δπηηξνπή ηνπ Γ, θαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ ιχζεσλ πξνέηεηλε ηελ Α (δελ έρσ 

ηηο πξνηάζεηο). «Δπίζεο ην Γ πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ηε ζέζε ηνπ θακπαλαξηνχ 

ηεο Δθθιεζίαο ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θνηλ. ρψξν. Θα πξέπεη επίζεο λα 

μεθηλήζεη ε ηαθηνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηηο δηπιαλέο 

ηδηνθηεζίεο, θαη θαηά ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ λα απνκαθξπλζνχλ 

φιεο νη θαηαζθεπέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην εγθεθξηκέλν ζρέδην ηνπ Η.Ν.» 

(ζεκείσζε: δηφηη ππήξραλ απζαίξεηα θηίζκαηα). ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ 

νη δ.ζ. Α. Φνπζηέξεο θαη Δι. Καξαληθφια . . . θαη ην κέινο ηεο Πνιενδνκηθήο 

Δπηηξνπήο γεηηνληάο Νενθχηνπ Παλαγηψηεο …», β) έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε αξ. 

πξ. 3629/1.4.1987, πνπ ππνγξάθσ σο αληηδήκαξρνο (πεξηβάιινληνο), πξνο ην 

Δθθιεζηαζηηθφ πκβνχιην ηνπ Η.Ν. Μεηακνξθψζεσο σηήξνο, κε ην νπνίν δηα-

καξηχξνκαη δηφηη «…θφπεθε ζχξξηδα απφ ην έδαθνο πεχθν ειηθίαο ηξηάληα (30) 

ηνπιάρηζηνλ εηψλ, απφ ηνλ θνηλφρξεζην δεκνηηθφ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

εκπξνζζία φςε ηνπ Νανχ . . . γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ … ε Πνιηηεία έρεη 

ζεζπίζεη λνκνζεηηθή δηάηαμε κε ηελ νπνία αλαγνξεχεηαη θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

αδίθεκα θάζε ηέηνηα πξάμε . . . Γελ θαηαλννχκε ηελ ελέξγεηα απηή . . . είκαζηε 

βέβαηνη φηη ζα απφζρεηε απφ νπνηαδήπνηε κνλνκεξή ξχζκηζε …», γ) απάληεζε 

ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε αξ.πξ. 11/4.4.1987 «…θαλείο δελ ζέιεη λα 

θφβνληαη δέλδξα… δερφκαζηε ηε δηακαξηπξία ζαο θαη ιππνχκαζηε γηα φ,ηη έγηλε 

. .παξάπνλν εθθξάδνπκε…(δηφηη)… δελ θαζαξίδεηαη ν ρψξνο… λα είζαζηε 

βεβαηνη φηη δελ ζα πξνρσξήζνπκε κνλνκεξψο …» (ζθξαγίδα-ππνγξαθή ν πξφ-

εδξνο πξσηνπξ. Αλδξ. Παπατσάλλνπ --- ν γλσζηφο πνπ απνζρηκαηίζηεθε ζε 

ιίγα ρξφληα, γηα αήζεηο πξάμεηο), δ) δηακαξηπξία 73 θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ Κπξηαθή Κνηζάηνπ-Φαιίδα), ηεο 28.11.95 πξνο ην Γήκαξρν 

θαη Γ, κε αξ.πξ. 17204/7.12.1995, κε παξάπνλα γηα ην θακπαλαξηφ, θαη 

κάιηζηα « … γηαηί ζηελ πξνγελέζηεξε απφθαζε 115/90 ηνπ Γ πνπ νξίδεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θακπαλαξηνχ ζην ΠΗΧ ΜΔΡΟ επί ηεο νδνχ Σαμηαξρψλ 

αληέδξαζε κε έλζηαζε ν ζχκβνπιφο ζαο Μάξηνο θνξηζήο, επίζεο ν ίδηνο 

αληέδξαζε πάιη κε έλζηαζε ζην ππφκλεκα 5160/91 ησλ Παλαγηψηε Νενθχηνπ 

θαη Αγγειηθήο Κπξηαθνπνχινπ πνπ πξνηείλνπλ ζέζε θαη αξρηηεθηνληθή ηνπ 



θακπαλαξηνχ . . ..», (κε ππνγξαθέο. εκείσζε: Ο Μ. θνξηζήο ήηαλ επηβιέπσλ 

κεραληθόο, θη όθεηιε  -- αλ όρη ππνρξενύην—λα αζθήζεη ελζηάζεηο), ε) «αλνηθηή 

επηζηνιή», ρ.ρ., απαληεηηθή ζηελ πην πάλσ δηακαξηπξία, κε απφςεηο ηνπ 

Δθθιεζ.πκβνπιίνπ,  ζη) ΦΔΚ 943 Γ/3.11.1997 κε απφθαζε Ννκάξρε κε αξ. 

30787 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ρ.. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζέζεο θακπαλαξηνχ ηνπ Η.Ν. 

Μεηακφξθσζεο σηήξνο ζην Γ. Αιίκνπ», δ) ηνπνγξαθηθφ ηεο Ννκαξρίαο, ηεο 

1.7.1996 κε ηε ζέζε ηνπ θακπαλαξηνχ, δεκνζηεχηεθε θαη ζην πην πάλσ ΦΔΚ, ε) 

ΦΔΚ 1131 Γ/24.12.1997 κε «Γηφξζσζε ζθάικαηνο ζηε 30787/22.10. 1997 

απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ», ζ) αλαθνξά θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πξνο ην 

Γήκαξρν Αι.Αινχθν, κε θνηλ=Αξγ.Αξγπξίνπ, Πξφεδξν Γ, δ.ζ., Α. Θσκφπ., 

ζηελ νπνία κε εηξσληθφ ηξφπν αμηνινγνχλ θαη θξίλνπλ ηε ζηάζε ηνπ Γήκνπ θαη 

Γ, θαη δηακαξηχξνληαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε 

ζθνπφ λα γίλεη ην θακπαλαξηφ.  

 

   Α Γ Η Ο Τ   Ν Η Κ Ο Λ Α Ο Τ   παξεθθιήζην 

 ρφιηα: Σν «παξεθθιήζην ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ» ήηαλ ρηηζκέλν πνιιά 

ρξφληα, απζαίξεηα, ζην κηθξφ ιφθν ζηηο νδνχο Τςειάληνπ-Γ. Κνλδχιε- Αλδξνχ-

ηζνπ. ην ηέινο ηνπ 2005- αξρέο ηνπ 2006, μαθληθά, άξρηζε λα επεθηείλεηαη κε... 

μχιηλεο θαηαζθεπέο. Παξά ηηο επηζεκάλζεηο/δηακαξηπξίεο κνπ ζην Γ, θαλέλαο 

άιινο δελ αληηδξνχζε. Σειηθά δεηήζεθε απφ ηελ Η.Μ.Ν.κχξλεο λα γίλεη Δλνξία. 

 α) έγγξαθν ηνπ Μεηξνπνιίηε Νέαο κχξλεο κε αξ.πξ. 289/5.5.2006 

πξνο ην δήκαξρν θ. Κ. Μαληδ., κε αξ.πξ. 11413/8.5.2006, κε ην νπνίν «……. 

επηζπκνχκε λα γλσξίζνπκε ζε ζαο θαη ην Γ φηη πνιινί ρξηζηηαλνί θαη δεκφηεο 

ηνπ Γήκνπ ζαο, νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ ην 

Παξεθθιήζην ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ (νδ. Σαμηαξρψλ θαη Αλδξνχηζνπ) δεηνχλ ηελ 

ίδξπζε μερσξηζηήο ελνξίαο . . .489 νηθνγέλεηεο …. επηζπκνχλ θαη αμηψλνπλ ηελ 

αλάδεημε ηνπ Παξεθθιεζίνπ ηνπ αγίνπ Νηθνιάνπ ζε θαλνληθή Δλνξία … ε Η. 

Μεηξφπνιε … ήρζε ζηελ απφθαζε λα θηλήζεη ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηδξχζεσο 

λέαο Δλνξίαο …. (κεηά ζχκθσλνλ) γλσκνδφηεζηλ ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ πκ-



βνπιίνπ παξερνκέλελ εληφο κελφο. . . . παξαθαινχκε λα γλσκαηεχζεη ζρεηηθψο 

ην Γ ….», σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 186/17.5.2006 απφθαζε ηνπ Γ, β) πέληε 

θσηνγξαθίεο (κέζσ εθηππσηή) γηα ηηο απζαίξεηεο επεθηάζεηο, γ) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

18.9.2008 Παξαδφζεθε ζηνπο πνιίηεο ηνπ Αιίκνπ, Έλα αθφκε ζεκαληηθφ έξγν 

ηνπ Οξθαλνχ κε θσηφ Ν.Παπαληθνιάνπ, Μαξ. Ξελνγηαλλαθνπνχινπ, Θ. Οξθα-

λφ, Μαξία Γακαλάθε θαη άιινπο. 

 ρφιηα: Καη πάιη ήκνπλ ν κφλνο πνπ ΚΑΣΑςήθηζα, δηφηη ην εθθιεζάθη 

ήηαλ απζαίξεην θαη ζε ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ρψξν. Καη ζε απηφ πξνζηέζεθαλ θαη 

άιιεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, γηα ηηο νπνίεο είρα δηακαξηπξεζεί. Απηφ έθξηλα. 

 

Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζηνλ Αιηκν (2006, Γεξαζ-Ηζάθεο-Σξηψλ Ηεξαξρψλ) 

 α) ΟΜΟΦΧΝΖ απφθαζε Γ κε αξ.484/7.12.2006 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε 

απφθαζεο επί ηνπ απφ 5.12.2006 εγγξάθνπ ηνπ ζπιιφγνπ «Θνπθπδίδεο ν Αιη-

κνχζηνο» πνπ αθνξά ιεηηνπξγία ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ ζηνλ Άιηκν» ζηηο νδνχο Γεξα-

ζίκνπ-Ηζάθεο-Σξηψλ Ηεξαξρψλ (παιαηφο Αιηκνο), κε ζέζε γηα άκεζε άζθεζε 

αίηεζεο αθχξσζεο, β) ΤΝΑΠΗΜΟ, εξψηεζε ηνπ Γηάλλε Γξαγαζάθε ηεο 

20.3.2007, ζηνπο Τπ.Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, ΠΔΥΧΓΔ, φηη «ζχκθσλα 

κε δεκνζηεχκαηα (Διεπζεξνηππία 6.3.2007)  . .  εάλ εθδφζεθε κειέηε πεξηβαι-

ινληηθψλ επηπηψζεσλ …», γ) απάληεζε ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ θιπ, κε αξ.πξ. Β-

868/4.4.07 φηη «…πξνβιεπφηαλ ε ππνβνιή κειέηεο πεξηβ. επηπηψζεσλ….αιιά 

θαηαξγήζεθε. . .(θαη) θαηαηέζεθε ζην Τπ.Μ.Δ. . . .έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Βηνκε-

ραληψλ .. ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ . . . δεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε δελ ζα δηαζέηεη ρψξν 

ζηάζκεπζεο γηα πεξηζζφηεξα ησλ 200 νρεκάησλ, εμαηξείηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ….», δ) έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ κε αξ.πξ. 

6938Β/5.4.07  . . .φηη … ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη ρψξν ζηάζκεπζεο γηα πεξηζ-

ζφηεξα απφ 200 νρήκαηα εμαηξείηαη ….ε αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία έρεη 

δηαθφςεη ηηο νηθνδνκηθέοεξγαζίεο επεηδή δηαπηζηψζεθε φηη έρεη γίλεη εζθαικέλνο 

ππνινγηζκφο σο πξνο ηα πςφκεηξα ….», ε) Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

ΓΑ, λ. 2963/2001 γηα ηα ΚΣΔΟ, ζη) ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 



6.3.2007 Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ρσξίο κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηνλ 

Άιηκν, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 2.1.2007 Απφ ην Γ Αιίκνπ, Οκφθσλν ΟΥΗ ζε ιεηηνπξγία 

ηδησηηθνχ ΚΣΔΟ, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2007, Ηδησηηθφ ΚΣΔΟ ζηνλ 

΄Αιηκν Αηηηθήο, ρσξίο κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ην ζέκα ζηε Βνπιή 

απφ ην Γηάλλε Γξαγαζάθε». 

 ρφιηα: Σφηε (2006), ην Γ έιαβε ηελ πην πάλσ απφθαζε. Σψξα (2018), 

γλσξίδσ φηη, ην Γ, γηα άιιν Η.ΚΣΔΟ ζηελ νδφ Σξαρψλσλ, φκνξα ζην Αξραίν 

Θέαηξν Δπσλχκνπ/Σξαρψλσλ, έιαβε απφθαζε ΝΑ ΜΖΝ αζθήζεη αίηεζε αθχ-

ξσζεο. Σν θχξνο ηνπ Γ έζσζαλ νη ηξεηο παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο, νη νπνίεο 

θαηέζεζαλ αίηεζε αθχξσζεο, πνπ εθδηθάζηεθε κελ, αιιά ΓΔΝ εθδφζεθε αθφκε 

απφθαζε. Δλ ησ κεηαμχ φιε ε πεξηνρή θεξχρηεθε σο «αξραηνινγηθφο ρψξνο» 

(βι.ζρεηηθφ θεθάιαην). εκείσζε: Γηα όιε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπνπ, σο 

θνηλσληθνύ όληνο, θαη ηνπ πνιηηηζκνύ: «Σν ζέκα είλαη, ΣΧΡΑ ηηο ιεο» (Μαλόιεο 

Αλαγλσζηάθεο). Δλλνείηαη «εζχ= ν θαζέλαο». ρη ηη είπαλ νη άιινη. 

 

 ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ - ΠΑΡΚΟΔΣΑΗΡΗΔ 

 ρφιηα: Σν δήηεκα ηεο ζηάζκεπζεο, θπξίσο ζηελ Αζήλα, ήηαλ πξνβιε-

καηηθφ. Μεηά απφ απνθάζεηο Γ, νξηζκέλνη Γήκνη έθαλαλ ζπκβάζεηο κε παξθν-

εηαηξίεο. Με έληνλεο αληηπαξαζέζεηο. ηνλ Άιηκν, δελ ππήξμε ηέηνην δήηεκα. 

 Α.- ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ: α) Αλαθνίλσζε ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ, ίζσο επηέκβξηνο 

1996 (αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηα ηεο 19.8.96) κε ηίηιν: «Θέινπκε Γήκνπο γηα ηνπο 

δεκφηεο, θαη ΟΥΗ γηα ηνπο «ηδηψηεο», β) πεξηνδηθφ ΤΝΖΓΟΡΟ, ρ.ρ. πάλησο 

ηνπ 1997, κε ηίηιν «παξθφΜΔΣΡΑ…», θαη άξζξν ηνπ Γεκ. Βεξβεζνχ, κε «Τπφ-

δεηγκα δηθνγξάθνπ γηα ηελ αλαθνπή (ΚΔΓΔ) θαηά ηεο αηνκηθήο εηδνπνηήζεσο 

(θιήζεσο) γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε», κε ρξνλνινγία …… 1997. 

 Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΖ 6.8.1996 «Κφθθηλν ζηελ παξάλνκε 

ζηάζκεπζε, Ξεθίλεζε απφ ην Κνισλάθη ην πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ», Ζ 

ΑΤΓΖ 11.8.1996 Ηδησηηθά παξθφκεηξα ζηνπο Γήκνπο- Αληηδξνχλ νη δεκφηεο, 



Γεκνηηθά κέηξα κε ηδησηηθά … ζηαζκά, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 23.11.1996 

χζθεςε ζηε Ννκαξρία γηα ηελ ειεγρφκελε ζηάζκεπζε, ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΣΖ 

Ννέκβξηνο 1996, Αληηζπληαγκαηηθή ε επηβνιε πξνζηίκνπ, Παξάλνκεο νη θιή-

ζεηο, Μάξηηνο 1997 Σα δηθαηψκαηα ηνπ «νθεηιέηε» απφ πξφζηηκα παξάλνκεο 

ζηάζκεπζεο, άξζξν δηθεγφξνπ, Μάξηηνο 1998, Παξάλνκεο νη παξθνεηαηξίεο, ΣΟ 

ΒΖΜΑ 12.1.1997 πληαγκαηηθή ε αλάζεζε ηεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε 

ηδηψηεο,ιέεη ν εηζεγεηήο, Αχξην ζην ηΔ ηα παξθφκεηξα,  ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, 

Φεβξνπάξηνο 1997, Δπλντθή ε εηζήγεζε ηνπ ζπκβνχινπ Ν. αθειιαξίνπ, 

Νφκηκα ηα παξθφκεηξα, ηεο 23.3.1997 Αλεμέιεγθηε ε ειεγρφκελε ζηάζκεπζε, 

ΓΝΧΜΖ‘97, ρ.ρ., Νφκηκα ηα παξθφκεηξα απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο κε απφθαζε ηνπ 

ηΔ, θαη, ρ.ρ., Παξάλνκα ή φρη ηα πξφζηηκα απφ ηδηψηεο;; Ζ ειεγρφκελε ζηάζ-

κεπζε θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο,  ΠΡΧΣΖ Οθηψβξηνο 1997 Σέζζεξα ρξφληα 

παξθφκεηξα, θαη, Διεγρφκελε ζηάζκεπζε ΝΑΗ, αιιά 100% δεκνηηθή, Ννέκβξηνο 

1997, Διεγρφκελε ζηάζκεπζε, Ζ αιήζεηα γηα ηα παξθφκεηξα, Μάξηηνο 1998 

Γεκνηηθή αξρή θαη αληηπνιίηεπζε κηινχλ γηα ηα παξθφκεηξα, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

2.11.2000 ην Γήκν Εσγξάθνπ, Παξεκβαίλεη ν Πεξηθεξεηάξρεο γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ζηάζκεπζεο ζε εηαηξία, ηεο 25.10.2001 Ξεθηλνχλ ηα έξγα γηα ην 

γθαξάδ - Πάξθν 100 ζηξ. ζην θέληξν ηεο Νέαο κχξλεο. 

 

O V E R A L L  -- Άδεηα ίδξπζεο- ιεηηνπξγίαο 

ρφιηα: Γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ, βι. ζε άιιν θεθάιαην. 

Σν OVERALL ιεηηνπξγνχζε επί έλα ρξφλν ζρεδφλ, θαη παξά ηηο δεκφζηεο ππν-

κλήζεηο κνπ θαλέλαο απφ ην Γήκν ΓΔΝ ελδηαθεξφηαλ λα ηνπο νριήζεη κε 

ζθνπφ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο. Καη φηαλ ππέβαιαλ, ήηαλ γηα 

κία απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είραλ, ελψ γηα ηηο άιιεο δεζκεχηεθε ε 

δηνίθεζε φηη ζα δεηήζεη λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο.Σν Γ, ΓΔΝ ζπδήηεζε θαη πάιη. 

Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ: α)  εηζήγεζε ηεο Γηνηθ.Τπ., ρσξίο εκ/λία, σο εηζήγεζε 

ζην Γ γηα ηε κε αξ. 221/29.6.2000 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο ζηελ Αθνί Γξίηζνπ & ία ΑΔ», ζπλνδεπφκελε απφ ην 



κε αξ.πξ. 10574/19.5.2000 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Τγείαο, πξνο ην Γήκν κε αξ. 

πξ. 12240/ 23.6.2000, κε ζέκα ηελ «Καηαιιειφηεηα θαη/ηνο σο ηδησηηθή ζρνιή 

γπκλαζηηθήο ζην Α‘ φξνθν, κε ρξήζε ηνπ εκηνξφθνπ γηα ινπηξά, απνδπηήξηα, 

απνρσξεηήξηα», β) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ηε 221/00 κε «εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο 

Δπηηξνπήο ππάξρεη;;», «κεηά απφ έλα ρξφλν ζρεδφλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξ-

γίαο ηνπ, παξά ηηο ππνκλήζεηο καο», «ην θέξλεηε ρσξίο θαλέλα φξν… ελψ ζηελ 

1ε παξάγξαθν ηεο απφθαζήο καο 283/99 γηα ηνλ Καλνληζκφ θιπ, ππαγνξεχεηαη 

φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε … θαη ηδίσο ε 

(χπαξμε) ιεσθνξεηαθήο γξακκήο», «γηαηί φρη θαη γηα Κνκκσηήξην θαη Μπηζηξφ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ;», κε δηαηχπσζε ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ ή ηεο Γ.Γ. Αζιεηηζκνχ (κε παξαπνκπή ζε δηάηαμε λφκνπ) θιπ. Πξνθα-

λψο απνζχξζεθε, γηα λα ην ειέγμεη ε Δπηηξνπή, β) έγγξαθν Δπηηξνπήο Διέγ-

ρνπ θιπ, ρσξίο εκ/λία, σο εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 233/31.7.2000 απφθαζε ηνπ 

Γ, κε εηζήγεζε  «Να γίλεη δεθηή ε αίηεζε ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ηε ιεηηνπξγία 

Γπκλαζηεξίνπ. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε ε ιεηηνπξγία άιισλ ππεξεζηψλ 

(θνκκσηήξηα, αλαςπθηήξην,παηδφηνπνο θ.α., λνκίδνπκε φηη απαηηείηαη μερσξηζηή 

άδεηα γηα θάζε πεξαηηέξσ ππεξεζία εληφο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ», γ) απφθαζε Γ 

κε αξ. 233/31.7.2000 κε ην ίδην ζέκα, ΜΟΝΟ γηα ην Γπκλαζηήξην, δ) ζρέδην-

πξφηαζε κνπ «ην ζψκα ηεο απφθαζεο λα γξαθηεί: Ζ παξνχζα ηζρχεη ΜΟΝΟ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηδησηηθήο ζρνιήο γπκλαζηηθήο. Καηά ηα λφκν ΓΔΝ ηζρχεη γη 

απηά πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ καδί κε απηή, ήηνη: α) κπάξ-κπηζηξφ, β) θνκκσηήξην-

θνπξείν ... γ) ηαηξείν-θπζηθνζεξαπεπηήξην …δ) δηαηηνινγηθφ πξνγξακκαηηζκφ… 

ε) παηδφηνπν. Απαηηείηαη θαη άδεηα ζηεξενθσληθήο κνπζηθήο … Δάλ ιεηηνπξγεί θη 

εξγαζηήξην αηζζεηηθήο απαηηείηαη άδεηα …(=ε λνκνζεζία γηα θάζε πεξίπησζε)… 

θιπ. ΓΔΝ έγηλε δεθηή. Γφζεθε ππφζρεζε φηη ζα ηνπ δεηεζεί αίηεζε θαη γηα ηηο 

άιιεο δξάζεηο, ε) δηαθεκηζηηθά ηνπ OVERALL κε δηαθήκηζε ΟΛΧΝ ησλ πξνε-

γνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ζη) ΠΓ 144/13.3.76 κε ηίηιν «Ηδησηηθαί ρνιαί 

Γπκλαζηηθήο», δ) ΦΔΚ 121 Α/17.6.99 κε λ.2725/99 «Δξαζηηερληθφο θαη επαγγει-

καηηθφο αζιεηηζκφο», ε) ΚΝνΒ 1998/1209 κε Τ.Α. Α7β/2936/29.6.98 «Οξηζκφο 

θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ή ζθεπαζκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην άξζξν..».  



Β.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ, ρσξίο εκ/λία (πάλησο Ηνχληνο 2000) 

ΔΚΠΟΗΕΧ, Παξαπιαλεηηθέο νη δηαθεκίζεηο ησλ θέληξσλ αδπλαηίζκαηνο, ΣΑ 

ΝΔΑ ησλ 9.12.2000 θαη 30.12.2000, κε δηαθεκίζεηο ηνπ OVERALL. 

«Παξέκβαζε»: θ. 58-59 ΗνπιΟθη. 2000. 

 

 Οδφο Νίθεο 43, Καιακάθη – Πξνζθχξσζε ηδησηηθήο νδνχ 

 α) αίηεζε (πξνζσξηλψλ=αζθαιηζηηθψλ, κέηξσλ) ηεο 25.10.1984 ελψπηνλ  

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελσλ, ηεο Αηθαηεξίλεο Εαδνπνχινπ θαηά Αζελάο Κιεξν-

δεηάθνπ, κε αίηεκα ηελ παχζε ηεο δηαηάξαμε ηεο λνκήο ηεο αηηνχζαο ζηνλ 

«αδηέμνδν δξφκν-πάξνδν ηεο νδνχ Νίθεο 37»,β) πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηεο 

9.11.1984, γ) απφθαζε 2796/1984 Δηξελ.Αζελψλ, «Αλαγλσξίδεη πξνζσξηλψο 

ην δηθαίσκα ρξήζεσο ηεο αηηνχζεο επί ηνπ θνηλνρξήζηνπ, ήηνη ηεο παξφδνπ 

Νίθεο –αδηέμνδνο …πξνεθηάζεσο ηεο νδνχ Πινχησλνο…», δ) αίηεζε ηεο 

Πνζεηήο Βξεηηνχ θιπ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 6186/23.5.1994, κε αίηεκα ηελ 

πξνζθχξσζε θιπ,ε) αίηεζε ησλ Αι.Αινχθνπ, Γ. Σζηηζάλε, Α. Φνπζηέξε ηεο 

26.5.1994, πξνο ην Γήκν, ρσξίο αξ.πξ., κε ζέκα «Δπαλεμέηαζε ηεο κε αξ.198/ 

90 απφθαζεο ηνπ Γ, ε νπνία αθνξνχζε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θνηλνρξή-

ζηνπ ρψξνπ,επί ηεο νδνχ Νίθε 43-45 ζην ΟΣ 41», κε ζπλεκκέλα 1)ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα ελεξγεηψλ, θαη πξψηεο ζειίδεο: Κχξηαο Παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ, αίηε-

ζεο Αζ. Κιεξνδεηάθνπ, έγγξαθν ηνπ Γ. Σζαξνχρα ηεο 5.2.1986, έλζηαζε ηεο 

Αηθ. Εαδνπνχινπ ηεο 21.12.1989 ζηελ Πνιενδνκία Αξγπξνχπνιεο, έγγξαθν 

ηεο Πνιενδ.Αξγπξ., ζειίδα απφ ηελ 198/18.9.90 απφθαζε φηη «δελ είλαη δπλα-

ην λα ηζρπξηζηνχκε θαη απνδείμνπκε φηη ε έθηαζε απηή πεξηήιζε εθ ρξεζηθηε-

ζίαο ζην Γήκν» ΤΠΔΡ 11, Λεπθφ 1 Αξ.Θσκ., έγγξαθν Γήκνπ 17.10.1990 πξνο 

Πνιενδ.Αξγ., ζειίδα απφ 14/93 πξάμε πξνζθχξσζεο, έγγξαθν Πνι.Αξγ. ζη) 

απφθαζε Πνιενδ.Δπηηξνπήο ηεο 29.6.94 «λα αλαθιεζεί ε 198/90 … θαη λα ρα-

ξαθηεξηζηεί ε έθηαζε ηεο θαηαξγνχκελεο ηδησηηθήο νδνχ σο ρψξνο θνηλήο 

ρξήζεο …», δ) έθζεζε εθηίκεζεο αθηλήηνπ ηεο 30.6.94 θαη άιιε 30.6.1994, ε) 

εηζήγεζε ηεο ΓΣΤ 6.7.1994 ζην Γ γηα ηε κε αξ.238/12.7.94 απφθαζή ηνπ κε 



ζέκα «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πξνζθχξσζε εθηάζεσλ θαηαξγνχκελσλ ηδηση. 

δξφκσλ θιπ», ζ) ζρεδηάγξακκα ηνπ αδηέμνδνπ δξφκνπ. 

 

 

   Κεθάιαην ελδέθαην 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Δ.Ο.Κ. ή Δ.Δ. γηα ηελ Σ.Α. 

 ΓΔΝΗΚΑ:  Ζ ΔΟΚ, ζηα πιαίζηα ηεο ζχγθιηζεο ησλ ρσξψλ, είρε εγθξίλεη 

γηα ηελ Διιάδα θαη άιιεο ρψξεο, επί κηα δεθαεηία, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1990 

(πιελ άιισλ), πξνγξάκκαηα γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ εθπαί-

δεπζε/ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. 

Πνιιά ζα πινπνηνχληαλ KAI κέζσ ησλ Γήκσλ. Ακέζσο μεθχηξσζαλ δηάθνξεο 

εηαηξίεο θαηάξηηζεο/ εθπαίδεπζεο, εμεηδηθεπκέλεο! θαη κε επάξθεηα! φρη κφλν ζηε 

πιεξνθνξηθή, ΑΛΛΑ θαη ζηελ θεπνηερληθή θιπ.!!, θαη φπνηνλ θιάδν άιιν 

θαληαζηεί ν λνχο !!, (φρη κφλν ζηελ επξχηεξε Αζήλα, αιιά θαη ζην Γήκν, κε 

ελδηαθεξφκελνπο Αιηκηψηεο) πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνζθνξέο θαη λα πάξνπλ 

κεξίδην απφ ηε πίηα. Σν ρεηξφηεξν ήηαλ φηη, ζηηο πξνζθνξέο πνπ έθαλαλ, 

πεξηείρνλην θαη ηα ιεγφκελα «δψξα» ή αληηζηαζκηζηηθά, δειαδή παξνρέο γηα 

εμππεξεηήζεηο, νη νπνίεο απνηηκψλην ζε πνιχ πςειά πνζά, γεγνλφο ην νπνίν 

«κεηξνχζε» θαη επεξέαδε, ζηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηελ αλάζεζε. 

Με ζπλέπεηα ηελ πιήξε αδηαθάλεηα. Σα γεληθφηεξα ζέκαηα θαη νη ζηνρεχζεηο 

(π.ρ. ςεθνζεξηθνί ιφγνη θιπ), ηέζεθαλ ηφηε δηα ηνπ ηχπνπ (π.ρ. αδηαθάλεηα, 

δηαδηθαζία αλάζεζεο θη φρη δηαγσληζκνχ θιπ),θαη δελ πξφθεηηαη λα ηα αλαπηχμσ 

εδψ (αθξνζηγψο αλαθέξνληαη θαη ζην «ζεκείσκά» κνπ ζην πεξηνδηθφ «Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε» (Π. Παπαγηάλλε) ζην ηεχρνο «81-82 ζεξηλή έθδνζε ‗92» ζηε ζ. 

50, κε ηίηιν «Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Κ. Σακείνπ». Καη ελψ θαη ε εγθχθιηνο 

ηνπ Τπ. Δζση. ππνδείθλπε ΠΡΧΣΑ λα απεπζχλνληαη νη Γήκνη ζε θνξείο ηνπ 

Γεκνζίνπ, θαη ΜΔΣΑ ζε ηδηψηεο, νη δηνηθήζεηο ΑΝΣΔΣΡΔΦΑΝ ή ΑΓΝΟΖΑΝ 

ηε ζεηξά, θαη απεπζχλνληαλ ΠΡΧΣΗΣΧ ή απνθιεηζηηθψο ζε ηδηψηεο. Απφ ηελ 



θαηάζηαζε απηή ΓΔΝ απέζηε θαη ν Γήκνο καο. Οη πιεηνςεθίεο ηνπ Γ.. θαη νη 

δηνηθνχζεο παξαηάμεηο, κε ηελ αλνρή ή θαη ηελ επίλεπζε θαη ψζεζε θαη ησλ 

Τπνπξγείσλ ή Οξγαληζκψλ πνπ ηδξχζεθαλ, ζπκκεηείραλ ζηελ απαξάδεθηε 

απηή δηαδηθαζία, δηαζπαζίδνληαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηα ρξήκαηα απηά, ελψ ζα  

κπνξνχζαλ απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «παξαγσγηθά» θαη επνηθνδνκεηηθά. Πην 

θάησ, θαηαγξάθσ εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα κε ζρνιηαζκφ: 

 Α.- Πξφγξακκα «ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΝΔΡΓΧΝ»  (1991) 

1) εηζήγεζε πξνο ην Γ ζρεηηθά κε ππνβιεζέλ πξφγξακκα Πιεξνθν-

ξηθήο ρ.εκ/λία αιιά κεηά ηελ 29.8.90, 1.Α) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 10478/ 

23.10.1990 πξνο ΟΡΑ, 1.Β) χκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ηεο 28.11.1990 κεηαμχ 

Γήκνπ θαη Κ. Σξέθια θαη Κσλ. Κσλζηαληίλνπ γηα επηκφξθσζε αλέξγσλ λέσλ, 

1.Γ) αίηεζε γηα ελίζρπζε απφ ην ΔΚΣ, ρσξίο εκ/λία, γηα Πιεξνθνξηθή, 1.Γ) 

Πξαθηηθά 8.11.1990, έθηαθην ζέκα γηα έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 2) Δγθχθιηνο 

6 κε αξ. πξ. 68775/5.3.1991 ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ, 3) α) Δλεκέξσζε 13.5.91 απφ Μαξία Παπαδεκεηξίνπ, 

πξντζηακέλε, θαη, β) πξαθηηθά 13.6.1991 (φπνπ εθθξάδνληαη νη πξψηεο δηαθν-

ξεηηθέο πξνζεγγίζεηο) γηα ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ζπκκεηνρή ηνπ 

Γήκνπ,  3.1) αίηεζή κνπ ηεο 1.7.1991 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7938/4.7.1991 

γηα ελεκέξσζε επί πξνγξακκάησλ, θαη, κε ίδην αξ.πξ. 9.7.1991 απαληεηηθφ 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, 4) Γ.. 10.7.1991, α) εηζήγεζε γηα εγθξηζέληα πξνγξ/ηα, 

θαη, β) πξαθηηθά γηα ελεκέξσζε-ζπδήηεζε γηα ην πξφγξακκα πιεξνθνξηθήο 

(δηαθσλίεο ζαθείο), 5) Γεκαξρ. Δπηηξ. απφθ.72/ 30.7.1991, ζψδεηαη ζρέδην 

απνθάζεσλ θαη ηνπνζέηεζή κνπ γηα 3 απνθάζεηο, 6) Σξείο απνθάζεηο Γεκαξ-

ρηαθήο Δπηηξνπήο κε αξ. 78, 79 θαη 80/10.9.1991, γηα α) Γεσπνλία-θεπνηερληθή, 

β) κάλαηδεκελη κηθξνκεζαίσλ επαγγεικαηηψλ, γ) πιεξνθνξηθήο,  φπνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί νη ζθνδξέο αληηξξήζεηο κνπ γηα ηηο αλαζέζεηο, θαη γεληθά ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ηηο αμηνινγήζεηο γηα ηα «δψξα» πνπ ηάρα καο 

παξαρσξνχζαλ !! θιπ, αιιά θαη ηελ αλαιήζεηα θαη αλαμηνπηζηία θάπνησλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνο αλάζεζε π.ρ. ΔΟ – χγρξνλνο Δθπαηδεπηηθφο 

κηινο πχξνπ Σζαγθαξάηνπ, φπνπ άιινο πξνζέθεξε θαη ζε άιινλ αλαηέζεθε 



(βι.πην θάησ). Δπίζεο γηα ην γεγνλφο ηεο απφθξπςεο θαη ΜΖ θαηαγξαθήο ησλ 

απφςεσλ ηνπ δεκάξρνπ Β.Ξ.Γ. θαη ησλ άιισλ ζπκβνχισλ ηνπ, θαη γηα ην 

γεγνλφο φηη ζηελ απφθαζε θέξνκαη λα δεπηεξνινγψ επί . . .κε ιερζέλησλ!! Γη 

απηφ θαη αξλήζεθα λα ηηο ππνγξάςσ, ε αηηηνιφγεζή κνπ απηή θαηαρσξήζεθε 

κεηά απφ πνιιέο αηηήζεηο, πηέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο θαη έηζη ηελ 16.12.1991 

ππέγξαςα κφλν κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο αηηηνιφγεζεο ηεο άξλεζήο κνπ. 

ψδνληαη θαη ηα πξσηφηππα θείκελα πνπ θαηέζεζα ζηελ Τπεξεζία κε ηηο 

απφςεηο κνπ, 6.1) αίηεζή κνπ 7.10.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 11201/7.10.1991 

φηη ελψ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔ ηέζεθαλ δεηήκαηα επείγνληνο/πξνζεζκηψλ, 

πέξαζαλ ηέζζεξεο κήλεο θαη δελ έρνπκε θιεζεί λα ππνγξάςνπκε ηηο απνθάζεηο  

7) αίηεζή κνπ 12.10.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 11551/14.10. 1991 κε 4ζέιηδεο 

παξαηεξήζεηο γηα ειιείςεηο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεκ.Δπ., 7.α) Απφθαζε Γ.. 

266/24.10.91 γηα έγθξηζε ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ΑΝΑΘΔΖ 

ΣΟΤ, β) Δηζήγεζε γηα ην ζέκα ηεο 21.10.1991, γ) πξαθηηθά ηεο 24.10.1991 ζει. 

27-50 θαη 52-59, 8) αίηεζή κνπ 27.10.1991 πξνο Γήκν κε αξ. πξ.12180/29.10. 

1991 κε παξάπνλα γηα κε θαηαγξαθή ηεο άπνςεο δεκάξρνπ, 8.α)Γ.. ηεο 

23.12.1991, πξνθαλψο ειήθζε απφθαζε, θαη ζπλάπηεηαη ε γη απηή ηνπνζέηεζή 

κνπ γηα ηελ αμία ηεο ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο (βι. θαη θεθ. Ζ.Γ. 1991), 9) 

αίηεζή κνπ 12.1.1992 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.372/13.1.1992 κε απνξία γηα κε 

απάληεζε ζηε 12180/91 γηα ζπκπιήξσζε 78, 79, 80/91 απνθάζεσλ, 9.α) 

Πξαθηηθά Γ.. 26.2.1992, κε πξφηαζή κνπ γηα δηεπθξίληζε ηνπ ζέκαηνο, 10) α) 

Έγγξαθν ηεο . Γξακκέλνπ, πξντζηακέλεο, ηεο 4.3.1992 πξνο ην δήκαξρν, γηα 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηή ε εμφθιεζε, φπνπ γίλεηαη 

δεθηφ φηη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ζπκκεηείρε (πνπ δελ είρε ζπζηαζεί) θαη ζε άιιν 

(σο ην ίδην!) αλαηέζεθε θιπ, κε πξφηαζε λα εμεηαζηεί ν θάθεινο απφ ην λνκηθφ 

ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ ππφζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζην 

νπνίν έγηλε αλάζεζε!! θαη πνηνο δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη!!, β) Γλσκνδφηεζε ηνπ 

λνκηθνχ ζπκβνχινπ Γ. Σζαξνχρα, ηεο 20.4.1992, κε δπζαλάγλσζην αξ.πξ., 

φπνπ επηζεκαίλνληαη νη λνκηθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ ΔΟ θαη νη αλαθνινπζίεο, 

φηη πξφθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπα, αιιά ηέινο πξνηείλεη ηε 

δηφξζσζε ηεο απφθαζεο 266/1991,  γ) ηνπνζέηεζή κνπ γηα ην ζέκα απηφ, θαη δ) 



ε δεπηεξνινγία κνπ, 11) Δηζήγεζε πξνο ην Γ.. ηεο 21.4.1992 ηεο Μαξίαο 

Παπαδεκεηξίνπ  γηα ην ζέκα, 12) Πξαθηηθά Γ.. ηεο 29.6.1992 φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά απφ ην δήκαξρν ; ; ; πξνο εκέ «ζηηο 3, 4, 5 επηζηνιέο πνπ έρεηε 

θάλεη» γηα ηηο απνθάζεηο 78, 79+ 80, 13) Απφθαζε Γ.. 128/8.6.1992 κε ζέκα 

«δηφξζσζε ηεο 266/91 απφθαζεο ηνπ Γ σο πξνο ηελ επσλπκία ηεο αλαδφρνπ 

εηαηξίαο», κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε δηεξεχλεζε απφ ηε Γεκαξρηαθή Δπ. ηνπ 

ζέκαηνο ηεο επσλπκίαο, 14) Απφθαζε Γ.Δ. κε αξ. 80/10.7.1992 «έξεπλα γηα ηε 

δηφξζσζε ηεο επσλπκίαο αλαδφρνπ εηαηξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Μάλαηδκελη 

εξγαδνκέλσλ ζε Μ.Μ.Δ.» (θαη ζε άιιε ειιηπή εθηχπσζε), φπνπ θαηαγξάθνληαη 

νη απφςεηο κνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ε δεπηεξνινγία κνπ, ΥΧΡΗ λα θαηαγξάθνληαη 

νη απφςεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ζπκβνχισλ ηνπ, θη έηζη, πάιη, εκθαλίδνκαη λα 

δεπηεξνινγψ επί . . . .κε ιερζέλησλ. Ζ απφθαζε θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθέο 

δηαπηζηψζεηο (ηεο πιεηνςεθίαο, θαη, ηεο κεηνςεθίαο= Γεψξγηνο Κίηζνο/ Αξ. 

Θσκ), 15) Έγγξαθν κε αξ. πξ. 7510/22.7.1992 ηεο Γηεπζχληξηαο Μαξγαξίηαο 

Κνπηζηιένπ, γηα ην «πνιχ ζνβαξφ ζέκα» ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ  

ηεο Γ.Δ. «κεηά απφ ηηο επαλεηιεκκέλεο έγγξαθεο δηακαξηπξίεο ηνπ κέινπο ηεο, 

δεκνη. ζπκβνχινπ θ. Αξ.Θσκνπνπινπ», 16) αηηήζεηο κνπ κε αξ. πξ. 11201/7. 

10.1991, 11551/14.10.91 (θη απάληεζε ζε απηή κε ην κε αξ.πξ. 11551/ 24.10. 

91 έγγξαθν ηνπ δεκάξρνπ), 12180/29.10.1991,  372/13.1.1992, 4274/7.5. 1992, 

12408/9.12.1992 θαη απάληεζε ηνπ δεκάξρνπ γηα εθ παξαδξνκήο ζπκπεξίιεςε 

ηνπ ζέκαηνο ζηε Γ.Δ. αληί ηνπ Γ.., 11324/1.11.93, 17) Έγγξαθν ηνπ ΟΡΑ γηα 

ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ απφ ηελ ΔΟΚ, 18) α) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 19.11. 

1991 κε αξ. πξ. 13114/91 κεηαμχ Γήκνπ θαη ΑΠΑ = Αζηηθέο Πεξηβαιινληηθέο 

Αλαπιάζεηο ηνπ π.Σζαγθαξάηνπ, γηα ην πξφγξακκα «κάλαηδκελη εξγαδνκέ-

λσλ», β) Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 16.10.1991 κε αξ. πξ. 11705/91 κεηαμχ Γήκνπ 

θαη «Σξέθιαο Κσλ/λνο θαη ία Ο.Δ.» γηα πξφγξακκα «αλέξγσλ λέσλ», 19) Σξεηο 

αηηήζεηο ηνπ Γήκνπ γηα πξνγξάκκαηα «πιεξνθνξηθήο» θαη «γεσπνλίαο θεπνηε-

ρληθήο» θαη «θαηάξηηζεο αλέξγσλ λέσλ», 20) Απνινγηζκφο πξνγξακκάησλ ΔΚΣ 

έηνπο 1991 απφ ηε Παπαδεκεηξίνπ Μ., 21) ΔΟ–ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤ-

ΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ π.Σζαγθαξάηνπ: α) πξνζθνξά ζην Γήκν κε αξ. πξ. 12142/ 

24.10.1991, β) πξνζθνξά γηα πιεξνθνξηθή, ρσξίο εκεξνκελία, γ) έγγξαθν 



(ρ.ρ. ή αξ. πξ.) κε ζέκα: «Οξγάλσζε θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επαγγει-

καηηθήο θαηάξηηζεο . . . θιπ», δ) ίδην ζέκα κε αξ. πξ. 8788/23.7.1991, ε) 

έγγξαθν 26.7.1991, απφ ρνιή Πιεξνθνξηθήο Κ. Σξέθιαο, πξνο Γήκν, ρσξίο 

αξ. πξ., ζη) έγγξαθν απφ ΔΟ ίδην ζέκα ηεο 29.7.1991, θαη, ζη) πίλαθαο 

ζπκκεηερφλησλ γηα ην κάλαηδκελη, ρ.ρ., δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 19020/ 

6.9.1991 θαη Αλαθνίλσζε 6.9.1991  ηνπ δεκάξρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξν-

γξακκάησλ (ππνγξάθεη ν αληηδεκαξρνο Β.Καηζήο), ε) Πξνζθνξέο ηδησηηθψλ 

γξαθείσλ-εηαηξηψλ ζηε Γ.Δπ. ηελ 30.7.1991, ζ) έγγξαθν ηεο 31.7.1991 κε ηίηιν 

«Απφςεηο ησλ θπξίσλ Αιέμαλδξνπ Αινχθνπ, Γεκήηξε Γφγθα θαη ηεο δίδνο 

Μαξγαξίηαο Κνπηζηιένπ (πξνθαλψο νξίζηεθαλ απφ ην Γ), επί ησλ ππνβιε-

ζεηζψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ πνπ εγθξί-

ζεθαλ απφ ην ΔΚΣ» κε ζπκπέξαζκα «7.- ρεηηθά κε ηα πξνζθεξφκελα νθέιε 

πξνο ην Γήκν, αλακθηζβήηεηα ε πξνζθνξά ηνπ Κ. Σξέθια (CCA) είλαη πνιχ 

θαιχηεξε απφ φιεο, θαη αλ αμηνπνηεζεί ζσζηά, ζα κπνξέζεη ν Γήκνο λα θάλεη 

έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο», η) εηαηξηθά ηεο ΑΠΑ, 

θαη ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο θνηλνπξαμίαο (κε ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ.) γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά, ηα) πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξηάζεηο ηεο ΓΔ ηηο 

19.7.91,  30.7.1991, 10.9.1991 γηα ηα ίδηα ζέκαηα, ηβ) απφζπαζκα ζρεδίνπ 

απφθαζεο (ζει.9) κε ηνπνζέηεζε Γ.Γφγθα, δεπηεξνινγία Α.Θ. θαη πξφηαζε 

δεκάξρνπ, ηβ)) θσηνηππίεο απφ ην πεξηνδηθφ ΑΝΣΗ ησλ 5.4.1991, 19.4.1991, 

14.6.91, 26.7.91, γηα ηε δεκφζηα αληηδηθία Σζαγθαξάηνπ θαη Βαζίιε Γσξνβίλε, 

ηηο επηινγέο ηνπ θαη ζρεηηθά κε ηελ ΑΝΓΖΠ= Αλαπη. Γήκσλ Πεηξαηά, 22) ρέδην 

Β‘ ηνπ θεηκέλνπ κνπ γηα ην πεξηνδ.«Σνπ.Απη/ζε–Π.Παπαγηάλλε, 23)Καηαζηάζεηο 

κε νλφκαηα εθπαηδεπζέλησλ ζε Κ.Σξέθια-CCA, 22.1) αίηεζή κνπ 9.4.1992 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ.4274/ 7.5.1992  γηα ηε κε ζπκπεξίιεςε ησλ απφςεψλ κνπ ζηηο 

απνθάζεηο, 22.2) αίηεζή κνπ 8.12.92 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.12408/ 9.12.1992 

ζρεηηθή κε ηελ απφθ.127/92 γηα δηφξζσζε επσλπκίαο αλαδφρνπ εηαηξίαο…, 

22.3) αίηεζή κνπ 2.1.1993 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.41/5.1.1993 γηα ρνξήγεζε 

αιιεινγξαθίαο,  23) αίηεζή κνπ ηεο 4.3.1993 πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ.2404/ 

8.3.1993 κε δηακαξηπξία δηφηη δελ κνπ έρνπλ δνζεί (κεηά 20 κήλεο)  γηα 

ππνγξαθή νη απνθάζεηο 88, 89 θαη 90/1991 ηεο Γεκ.Δπ., 24) αίηεζή κνπ 



29.10.93 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.11324/ 1.11.1993 φηη έρνπλ πεξάζεη 16 κήλεο γηα 

ην ζέκα Σζαγθαξάηνπ, 27 κήλεο γηα ηηο απνθ.78,79,80/91 θαη 13 κήλεο απφ ηελ 

απφθαζε γηα χληαμε Πεξηβ/θήο Μιέηεο γηα ην Κηήκα Σξάρσλεο, θαη δελ έρεη 

ππάξμεη πξφνδνο, 25) αίηεζή κνπ ηεο 30.5.1994 πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 

6626/1.6.1991 γηα ηα πξνγξ/ηα ηεο Δ.Δ.  

EΦΖΜΔΡΗΓΔ ζρεηηθέο κε ην ηξφπν πινπνίεζεο ησλ πξνγξ/ησλ απηψλ. 

ΣΟ ΒΖΜΑ ηεο 16.6.1991 πλδηαρεηξηζηέο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ νη ηδηψηεο!, θαη, 

Ζ Διιάδα θαη ηα .. θιεηδηά ηεο ΔΟΚ, Θα ράζνπκε δηζεθαηνκκχξηα ιφγσ ηεο ζεξη-

λήο ξαζηψλεο,  ηεο 4.8.1991 Υάζεθε κηα κεγάιε επθαηξία, Με ζεκηλάξηα κατκνχ-

δεο πνπ έζηεζαλ θάπνηνη επηηήδεηνη, θαηαζπαηαιήζεθαλ ρξήκαηα ηεο ΔΟΚ γηα 

ηνπο αλέξγνπο, θαη, Σν ινγαξηαζκφ δεηεί ηψξα ε Κνηλφηεηα …, ηεο 25.8.1991 

ηε δεκνζηφηεηα ε «καχξε ιίζηα», ηεο 7.11.91 Ζ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο 

σο βαζηθνχ εξγαιείνπ εθπαίδεπζεο, ηεο 14.11.1993 θάλδαια κε επηδνηνχκελα 

ζεκηλάξηα, θαη, Σέξκα ε βηνκεραλία ζεκηλαξίσλ, θαη, εκεία θαη ηέξαηα είδαλ νη 

ειεγθηέο,Ζ ΑΤΓΖ 27.6.1991 Ζ αληηπνιίηεπζε θαηαγγέιιεη ηξνπνινγία γηα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 25.4.1992 Μπάηε ζθχινη αιέζηε; 

(παξαθπθιψκαηα κε εηαηξίεο κατκνχδεο θιπ). 

 Δπίινγνο: Ήηαλ έλα ζέκα πνπ πνιχ κε είρε ζηελνρσξήζεη, αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα πεηζκψζεη, γηα ηηο κεζνδεχζεηο πνπ είραλ αθνινπζεζεί θαη γηα ηελ 

(ηάρα) κε αληίιεςε/δηαπίζησζε ηνπ απηνλφεηνπ πνπ έπξεπε λα γίλεη απφ ηε 

δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Καη ηνχην δηφηη δελ κπνξνχζα λα πξνβιέςσ ή θαληαζηψ, 

ηα  φζα ρεηξφηεξα, βαξχηεξα θαη επαρζέζηεξα ζα αθνινπζνχζαλ απφ ηηο 

επφκελεο δηνηθήζεηο, γηα δηάθνξα (νηθνλνκηθά θαη άιια) ζέκαηα, πνπ 

θαηαξξάθσζαλ ην θχξνο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Σ.Α. 

--- ΔΚΓΟΔΗ γη απηά: Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, α) ηεχρνο κε ηίηιν: Μεζνγεηαθά Οιν-

θιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα,  Μάξηηνο 1993, θαη, β) ηεχρνο «Δπξσπατθφ Κνηλσλη-

θφ Σακείν – Οδεγφο Λεηηνπξγηψλ», επηέκβξηνο 1993. 

 



Β.-ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΒΑΖ ηνπ Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνχ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ηεο Δπξ.Δλσζεο γηα ηελ «απνζηξαηησθνπνίεζε»/ Demilitarised 

      ρφιηα:Σελ ίδηα πεξίνδν «απειεπζεξψλνληαλ» ζηελ Αηηηθή, ε Ακεξηθαληθή 

Βάζε Διιεληθνχ, ε Βάζε ηεο Νέαο Μάθξεο, θαη ζην Kaiserslautern ηεο Γεξκα-

λίαο ε ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή βάζε, φπσο θαη άιιεο. Έηζη ηδξχζεθε ην δίθηπν. 

 α) έγγξαθν Γήκνπ Νέαο Μάθξεο ηεο 15.10.1991, ρσξίο αξ.πξ., πξνο ην 

δήκν καο, κε αξ.πξ.11688/16.10.1991, θαη ηνπο άιινπο 3 δήκνπο, κε δηαβίβαζε 

εγγξάθνπ πνπ έζηεηιε ζην Kaiserslautern, β) έγγξαθν κε αξ.πξ. 9057/15.10.91 

ηνπ Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο, πξνο ην Γήκν Ν. Μάθξεο θαη ηνπο 3, κε ζέκα «Δλε-

κέξσζε ζρεηηθά κε: «Γίθηπν πφιεσλ γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηνλ αθνπιηζκφ θαη 

κείσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ», κε πξνυπνινγηζκφ, γηα δήισζε ζπκκε-

ηνρήο, γ) αίηεζή κνπ 29.12.1991 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.14547/30.12.1991 γηα 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ έηνηκε λνζνθνκεηαθή κνλάδα ζηελ πξψελ Ακεξηθαληθή 

Βάζε λα κε κεηαηξαπεί ζε θηίξην γξαθείσλ, γ.1) εηζήγεζε ηεο 23.1.1992 πξνο 

ην Γ κε ζέκα: «Πξφγξακκα RECITE- DEMILITARISED κε αλαθεξφκελνπο 

ζπκκεηέρνληεο δήκνπο(δελ έρσ ζεκεηψζεη αξηζκφ απφθαζεο),  δ) έγγξαθν κε 

αξ.πξ. ΚΔΓΚΔ πξνο Γήκν κε αξ.πξ.637/ 21.1.1992 κε αλαθνίλσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ζπλεκκέλε επηζηνιή ζηελ αγγιηθή, ε) 

έγγξαθν Γήκνπ Ν. Μάθξεο, πξνο Γήκν κε αξ. πξ.101/7.1.1992 κε ζπλεκκέλν 

έγγξαθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kaiserslautern θαη άιια έγγξαθα ηεο ΔΟΚ, ζη) 

πξαθηηθά Γ ηεο 30.1.1992, δ) εηζήγεζε ηεο 11.5. 1992 πξνο ην Γ κε ζέκα 

«Δγθξηζε εμφδσλ κεηάβαζεο θαη παξακνλήο ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ δ.ζ. Αλη. 

Φνπζηέξε, ζην Kaiserslautern ηεο Γεξκαλίαο», ε) αίηεζή κνπ ηεο 31.5.1992 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 5294/1.6.1992 κε αίηεκα ρνξήγεζε εγγξάθσλ, θαη, 

απαληεηηθφ έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ, ρσξίο εκ/λία θαη ππνγξαθή, κε 

απνζηνιή ηνπ κε αξ.πξ. 3857/20.4.92 εγγξάθνπ ηνπ Γήκνπ πξνο ηε Ννκαξρία, 

ρσξίο απάληεζε γηα ην πξφγξακκα (βι. ζην θάθειν γηα ηελ Ακεξηθαληθή βάζε), 

ζ) παξά ηελ έιιεηςε απάληεζεο κνπ εζηάιε ην NETWORK DEMILITARISED, 

Coordinated by the Municipality of Kaiserslautern, θαη, Declaration and 



Agreement, 13 ζει., ζ.1) αίηεζή κνπ 2.1.1993 (εζθαικέλα γξάθεηαη 1992) πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 40/5.1.1993 γηα ην ζέκα ηεο παξαρψξεζεο ρψξνπ 7.500 η.κ. 

γηα κίζζσζε εκπνξεπκαηηθνχ ζηαζκνχ, θαη αίηεκα γηα ζπδήηεζε ζην Γ, η) 

έγγξαθν ηνπ Γήκνπ ηεο 17.3.1993, ρσξίο αξ.πξ., ζηελ αγγιηθή, πξνο ―Peter M. 

Klopper, Zaanstad‖, ππνγξαθφκελν απφ Αλη. Φνπζηέξε, ηα) εηζήγεζε ζην Γ 

ηεο 23.3.93 κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα «Απνζηξαηησηηθνπνίεζε» 

θαη έγθξηζε εμφδσλ ηαμηδίνπ ζηελ Οιιαλδία», ηβ) εηζήγεζε Ο.Τ. πξνο ην Γ γηα 

ηε κε αξ.7/239/ … 1993 απφθαζή ηνπ, κε ζέκα «Απφδνζε ινγαξηαζκνχ γηα ηε 

δαπάλε ηνπ πξνγξάκκαηνο Demilitarised», ηγ) αίηεζή κνπ ηεο 10.7.1993 πξνο 

Γήκν κε αξ.πξ. 7307/12.7. 1993 γηα παξνρή ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ, ηδ) 

εηζήγεζε ηεο 1.11.93 πξνο ην Γ γηα ην ίδην πξφγξακκα (μεζσξηαζκέλε) γηα ηε 

κε αξ.275/1.11.1993 απφθαζή ηνπ, ηε) Φήθηζκα ησλ πφιεσλ θαη πεξηθεξεηψλ 

ηνπ Γηθηχνπ, γηα ην πξφγξακκα θαη ηελ επηινγή ελαιιαθηηθήο ρξήζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θιπ, ηζη) έγγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο Α.Φνπζηέξε κε αξ. 

πξ. 284/11.1.1994 κε ζπλεκκέλα, ηδ) έγγξαθν ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο Α. 

Φνπζηέξε κε αξ.πξ. 7442/ 17.6.1994 κε ζπλεκκέλα, ηε) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε 

κε αξ. 297/ … απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Καηαβνιή πνζνχ 4,9 εθαη.δξαρκψλ ζην 

Κέληξν Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο γηα κειέηε πνπ έρεη αλαηεζεί απφ ην Γίθηπν 

απνζηξαηηθνπνίεζε», ηζ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ. 332/ …… απφθαζή ηνπ 

γηα εμφθιεζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ,θ) εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.340/…… 

απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Μεξηθή αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 1993», 

θα) νθηαζέιηδν ζε παρχ ραξηί, ρξσκαηηζηφ, κε ηίηιν «Γίθηπν Απνζηξαηηθνπνί-

εζε – Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

Ακπλα», ρ.ρ., κε παξάζεκα ηνπ Ζζατα 2:4 «θαη ζπγθφςνπζη ηαο καραίξαο 

απηψλ εηο άξνηξα, θαη νπ ιήςεηαη επ έζλνο κάραηξαλ, θαη νπ κε κάζσζηλ έηη 

πνιεκείλ», θα.1) αίηεζή κνπ 17.8.1994 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 10963/25.8.1994 

γηα ηελ απεηινχκελε ρξήζε ηεο Βάζεο, κε ζπλεκκέλν ΣΟ ΒΖΜΑ 17.7.1994 κε 

ηίηιν «Ρεκάδεη ε βάζε ηνπ Διιεληθνχ». 

 θβ) ΟΜΗΛΗΔ, ρσξίο λα πξνθχπηεη εκ/λία, ζε θάπνηα ζπλάληεζε γηα ην 

πξφγξακκα, ήηνη θβ1) θείκελν κε νκηιεηή ην Γξ Πέηξν Πεηξίδε, εθπξφζσπν 



ησλ ειιεληθψλ δήκσλ ζηε πληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ Γηθηχνπ, θβ2) Υάξε 

Μηραιφπνπιν, ζχκβνπιν Γήκνπ Γιπθάδαο, θβ3) Γξ Νίθν θνπιηθίδε, επηζηε-

κνληθφ ζχκβνπιν ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο,  

 θγ) NETWORK DEMILITARISED «Δηήζηα αλαθνξά 1992, πξφρεηξν» γηα 

ηε πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, 53 ζειίδσλ. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΗΚΖ 10.6.1993 Απνζηξαηηθνπνίεζε γηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 10.6.1993 Κιεξνδφηεζε πξνβιεκάησλ απφ 

Βάζεηο, ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΧΡΑ 10.6.1993 Έξεπλεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 

απνζηξαηηθνπνηήζεσο, ΔΛΔΤΘΔΡΟ 12.6.1993 Πξνρσξεί ν αθνπιηζκφο ζηελ 

Δπξψπε – απμάλεηαη αικαησδψο ε αλεξγία, ΓΝΧΜΖ ‘93 Δγηλε ζπλέιεπζε ηνπ 

Δπξσπατθνπ δηθηχνπ απνζηξαηηθνπνίεζεο, ΠΑΛΜΟ Γιπθάδαο ηεο 28.10.1994 

Γεληθή ζπλέιεπζε Γηθηχνπ απνζηξαηηθνπνίεζεο ζηηο 28.11./2.12.1994, ΠΑΡΟΝ 

16.6.1993 Πξσηνβνπιία δήκσλ, Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ππήξραλ ζηξαηησηηθέο βάζεηο, ΣΟ ΒΖΜΑ 13.11.1994 Κνηλνηηθή πξσηνβνπιία 

πνπ αθνξά ηε κεηαηξνπή ηεο ακπληηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, Πνηνη δήκνη ζα σθειεζνχλ απφ ηελ Konver. 

 εκείσζε:Βιέπεηε γηα πεξηζζφηεξα,θαη ην ππνζέκα «Ακεξηθαληθή Βάζε» 

ζην θεθάιαην «Αεξνδξφκην», δηφηη ηα ζέκαηα ζπλδένληαη αλακθηζβήηεηα. 

 

Γ.-ΔΑΠΣΑ (Δηδηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Σ.Α.) Η + ΗΗ, έηε 1991 θαη 1994 

ΔΑΠΣΑ Η: α) έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Αλάπηπμεο Γήκνπ 

Αξγπξνχπνιεο-ΓΔΑΓΑ κε αξ.πξ. 349/8.12.1991 πξνο ηνπο δεκάξρνπο Αγ. Γε-

κεηξίνπ, Αιίκνπ (κε αξ.πξ. 14028/10.12.1991), Ν. κχξλεο, Τκεηηνχ, κε ζέκα 

«Κέληξν Τπνζηήξημεο θαη Πιεξνθφξεζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ 5 

δήκσλ», κε γλσζηνπνίεζε φηη θνξέαο πινπνίεζεο είλαη ε ΓΔΑΓΑ, ζπκκεηνρή 

Γήκνπ κε 3 εθαη.δξαρκέο, θαη γηα ιήςε απφθαζεο ζπκκεηνρήο, β) έγγξαθν ηεο 

29.12.1991, ρσξίο ππνγξαθή θαη ζπληάθηε, πξνο ηελ ΓΔΑΓΑ, κε ζέκα «Κέληξν 

Πιεξ. + Τπνζη. Δπηρ., πξνυπνινγηζκφο 1992 θαη ρξνλνδηάγξακκα ελεξγεηψλ 



ηξηκήλνπ», γ) πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο Γ ηεο 30.1.1992 κε ζέκα «πδ.θαη ιήςε 

απφθαζεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ καο ζην Κέληξν Τπνζη.+Πιεξ. ΜΜΔ 5 

δήκσλ θαη ηελ αλάζεζε πινπνίεζήο ηνπο ζηελ Γεκνηηθήο Δπηρείξεζε Αξγπξ.», 

δ)ΔΚΓΟΔΗ: δ1) ηξίπηπρν «Κέληξν Πιεξ.+Τπνζη.Δπηρ.-ΚΔΠΤΔ»  κε δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο, δ2) ηεχρνο ζει.16, ΚΔΠΤΔ ζηνπο δήκνπο Αι.,Αξγ,Αγ.Γεκ,Ν.κ. 

ΔΑΠΣΑ ΗΗ: α) έγγξαθν κε αξ.πξ. 3984/26.1.1994 Τπ. Δζσηεξηθψλ (εγθ. 

2), κε ζέκα: «Οδεγίεο θαηάξηηζεο ηνπ λένπ ΔΑΠΣΑ 1994-1999» β) έγγξαθν κε 

αξ.πξ. 1929/18.2.1994 ηνπ Γήκνπ «πξνο αληηδεκάξρνπο θαη δ.ζ.» κε ζέκα: 

«Πξνηάζεηο ΔΑΠΣΑ 2» γηα ρξεκαηνδφηεζε, γ) ηεχρνο  23 ζειίδσλ «Πξνηάζεηο 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ γηα ην ΔΑΠΣΑ ΗΗ» γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

 

 Γ.- ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ – Η.Δ.Κ. 

 ρφιηα: Καη ηα επφκελα ρξφληα ε ΔΟΚ ρξεκαηνδνηνχζε πξνγξάκκαηα 

γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ.Σν Τπνπξγείν Παηδείαο, ζπλέζηεζε ηνλ 

Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο= ΟΔΔΚ, πξνθεηκέλνπ 

λα απνξξνθεζνχλ πεξηζζφηεξα θνλδχιηα θαη  λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο.  

 Α.-α) αίηεζε ηεο Αλαλ.Κηλ.Αι. ηεο 9.12.1997 πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ, κε 

αξ. πξ.18809/10.12.1997 φηη επηζθέθηεθαλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΔΔΚ θαη φηη είλαη 

δπλαηή ε ίδξπζε δεκφζηνπ ΗΔΚ ζην Γήκν, κε αίηεκα ηε ζπδήηεζε ζην Γ, β) 

Πεξίιεςε πξνθήξπμεο ηνπ ΟΔΔΚ, ΗΔΚ Αιίκνπ ηεο 14.1.1998 γηα πξφζιεςε 

εθπαηδεπηψλ, γ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 1262/27.1.1998 πξνο ηνλ ΟΔΔΚ, φηη 

κεηά απφ ηε ζπλάληεζε ηεο 23.12.1997 πεξηκέλεη αθφκα ηελ απφθαζε γηα ηελ 

ίδξπζε ΗΔΚ ζηνλ Αιηκν, γηα λα ζπδεηεζεί ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, δ) 

έγγξαθν ΟΔΔΚ κε αξ.πξ.Ε1/1252/28.1.1998 πξνο ην Γήκαξρν Αξγ.Αξγ. κε αξ. 

πξ. 1393/29.1.1998 κε αίηεκα ηε δηαβεβαίσζε γηα ηε παξαρψξεζε δηδαθηεξίνπ 

γηα ζηέγαζε ηνπ ΗΔΚ, ε) έγγξαθν ΟΔΔΚ κε αξ.πξ.Ε1/1487/30.1.1998 κε ζέκα 

«Έγθξηζε ιεηηνπξγίαο λέσλ ΗΔΚ» κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ Αιίκνπ, κε ζπλεκ-

κέλε θαηάζηαζε δηαθφξσλ ΗΔΚ, κε εηδηθφηεηεο, ζη) έγγξαθν ΟΔΔΚ κε αξ.πξ. 



82/3.2.1998 πξνο ην δήκαξρν Αξγ.Αξγ., κε αξ.πξ. 1892/5.2.1998, φηη κε έθπιε-

με δηάβαζαλ ηε κε αξ.πξ. 1740 επηζηνιή, κε ηελ νπνία αληί γηα δεκφζην δηδα-

θηήξην, ν Γήκνο ππαλαρσξεί θαη πξνηείλεη ηδησηηθφ θηίξην ηδηνθηεζίαο Σειέκα-

ρνπ Βαζηιάθε, ελψ ε Γ/λζε ηνπ ΟΔΔΚ είρε ειέγμεη ην Θνπθπδίδεην Λχθεην, θη φηη 

ηα ΗΔΚ θαηά ζχζηεκα ζηεγάδνληαη ζε δεκφζηα εθπαηδεπηήξηα, θαη φηη έηζη ηίζεηαη 

ζε ακθηζβήηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΗΔΚ, δ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 1893/5.2.98 

πξνο πνιινχο (ΟΔΔΚ, Γηεπζπληέο ζρνιείσλ, δεκνηηθέο θηλήζεηο θιπ) γηα ζχ-

ζθεςε ηελ 6.2.1998, ε) ηνπνζέηεζή κνπ, ρσξίο εκ/λία, κε άπνςε γηα ηε Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ, 

ζχληνκε αλάιπζε ηνπ λ.2009/1992 γηα ηα ΗΔΚ, θιπ,  

Β.- ΝΟΜΟΘΔΗΑ-ΔΝΣΤΠΑ: α) θσηνηππία ζειίδαο ηνπ Γηαξθή Κψδ. 

Ννκνζεζίαο κε ην λ. 2009/1992, β) ηξίπηπρν ΟΔΔΚ κε ηίηιν «Ζ θαηάξηηζε είλαη 

θαηάθηεζε», γ) εθ. ΑΤΓΖ 27.6.1999 κε δεκνζίεπζε ηνπ ΟΔΔΚ γηα «πξνθήξπμε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπγθξφηεζε νκάδσλ ζπληαθηψλ «νδεγψλ 

θαηάξηηζεο» αλά εηδηθφηεηα αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο». 

Γ.- ΤΝΑΠΗΜΟ–Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο: Κείκελν κε ηίηιν 

«Δπίθαηξα δεηήκαηα Παηδείαο» κε αλαγγειία «Παλειιαδηθήο ζχζθεςεο 

31.1.1998» γηα ηελ Παηδεία θαη Δθπαίδεπζε, κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηελ Σερληθή 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (ΗΔΚ, ΣΔ, ΣΔΛ, ΔΠΛ θιπ).  

 

 Δ.- Πξφγξακκα: LOcal REsource DEvelopment MOdel- L O R E D E M O  

 α) Γήκνο, ρσξίο αξ.πξ. θαη εκεξνκελία, Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα γηα ην 

πξφγξακκα LOREDEMO κε ππνγξαθή Νίθνο ηλάλεο, Γηεπζπληήο ΑΝΔΓΑ, β) 

εηζήγεζε ζην Γ γηα ηε κε αξ.320/10.11.1999 απφθαζε, κε ηίηιν «Τπνβνιή 

πξφηαζεο ηνπ Γήκνπ καο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξ. Πξνγξάκκαηνο RECITE II κε 

ηίηιν «ρέδην ηνπηθψλ πφξσλ Αλάπηπμεο (LOREDEMO) θαη αλάζεζεο ζηελ 

ΔΑΓΑ ηεο πινπνίεζήο ηνπ», γηα δεκηνπξγία Μνπζείνπ Φαξέκαηνο θαη Αλαπηπ-

μηαθνχ Κέληξνπ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο» (κεηά απφ αληίδξαζε θαη πξφ-

ηαζή κνπ, ηειηθά δηνξζψζεθε θαη έγηλε Αιηεπηηθφ Μνπζείν ή Μνπζείν Αιηεπηηθήο 



Σέρλεο !!), γ) πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΑΓΑ Αι. Αινχθνπ, ζην μελνδνρείν 

ΦΟΗΝΗΞ Γιπθάδαο, ιφγσ επίζθεςεο αληηπξνζσπεηψλ απφ νπεδία, Ηηαιία, 

Ηζπαλία, δ) Μλεκφλην- εκεηψζεηο κνπ γηα ηε ζπλάληεζε ζην FENIX ηε 19.6.00, 

ε) ΑΝΔΓΑ 22.6.2000, επηζηνιή Ν. ηλάλε, κε επραξηζηίεο γηα ηε ζπκκεηνρή, ζη) 

έγγξαθν δεκάξρνπ Αι. Αι., ηεο 19.2.2001 πξνο φινπο ηνπο επαγγεικαηνβηνηέ-

ρλεο ηνπ Γήκνπ, γηα ην Μνπζείν Αιηεπηηθήο Σέρλεο θαη ην Κέληξν Αλάπηπμεο 

Δπηρεηξήζεσλ, ηνπο θαινχζε ζε ζπγθέληξσζε ηελ 21.2.01 θαη κηθξφ δίθπιιν γη 

απηή, δ) εκείσκα-κλεκφλην κνπ γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο 29.3.2001 ηεο ΔΑΓΑ, ε) 

θαηάινγνο κε «ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνυπνινγηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέ-

λησλ» ε) πξφζθιεζε ηεο 21.3.2001 γηα ζπλεδξίαζε ΔΑΓΑ ηελ 29.5.2001, ζ) 

θείκελν ηνπ Γήκνπ κε ηίηιν «ΜΤΝΗΥΗΠΑΛΗΣΦ ΟΦ ΑΛΗΜΟ ΦΗΖΗΝΓ ΜΤΔΤΜ» 

= Municipality of Alimos, Fishing Museum, ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε INTRO-

DUCTION θαη ζηνηρεία γηα ηνλ Αιηκν (δελ γλσξίδσ ζε πνηνπο δηαλεκήζεθε, 

αιίκνλν, γηα ην Γήκν!!), η) Γήκνο Αιίκνπ, δίθπιιν πξνπαγαλδηζηηθφ γηα ην 

Κέληξν Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ, ηα) πξφζθιεζε Αι. Αι., γηα ηα εγθαίληα ηνπ 

Αιηεπηηθνχ Μνπζείνπ ηε 27.3.2002, ηβ) 12ζέιηδν ρξσκαηηζηφ ηεχρνο κε ζηνηρεία 

θαη θσηνγξαθίεο γηα ην Αιηεπηηθφ Μνπζείν Αιίκνπ, ηγ) νθηαζέιηδν ρξσκαηηζηφ 

ηεχρνο κε ηίηιν Alimos Greece, Granada Spain,Isernia Italy/ LOREDEMO, ηδ) 

LOREDEMO PROJECT 1999-2002 ζηελ αγγιηθή, θαη ειιεληθφ θείκελν γηα ηηο 

δαπάλεο, ηε) αίηεζή κνπ 5.7.2000 πξνο Γήκν κε αξ.πξ. 13344/10.7.2000 γηα 

πνιιά (έθζεζε ειεγθηψλ Τπ. Δζση., κειέηε πνιενδνκηθψλ ρξήζεσλ γεο ηνπ 

Γήκνπ, γηα ηε γξακκή ηξακ θιπ., αιιά θαη) γηα ηε χκβαζε πνπ ππφγξαςε ν 

Γήκνο κε ηνλ ΟΑΔΓ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Αλέξγσλ θιπ., κε ζπλεκ-

κέλν απαληεηηθφ έγγξαθν δεκάξρνπ κε αξ.πξ.14608/31.7.2000.  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Πξψηε Γλψκε Φεβξ. 2001 , Γξαθείν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ, 

ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηνλ Αιηκν πάλε καδί, Πνιηηηζκφο θαη Παηδεία, 

Δγθαηληάζηεθε ην Αιηεπηηθφ Μνπζείν θαη ην αλαθαηληζκέλν 1ν Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

 ρφιηα: Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα δηαζπάζηζεο ησλ ρξεκάησλ ησλ Δπξσ-

πατθψλ πξνγξακκάησλ ρηιηάδσλ επξψ!. Κέληξν Δλεκέξσζεο Αλέξγσλ (κη-

ζζψζεθαλ γξαθεία, κηζζνδνηήζεθαλ θάπνηνη θιπ), φηαλ ν ΟΑΔΓ εδξεχεη ζην 



Γήκν καο, θαη ην Αιηεπηηθφ Μνπζείν (πνπ ζηεγάζηεθε ζην ηζφγεην ηνπ παιαηνχ 

1νπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ/ θηίξην ζπλεδξηάζεσλ Γ.) λα έρεη, 3-5 αζηεία πξάγκαηα 

θαη πνιιά δίρηπα, απφ ηα νπνία ΓΔΝ έκεηλε ηίπνηα. Δμαυιψζεθαλ ζην ηέινο. 

 

Σ.-   Πξφγξακκα:  Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Α  ηεο  Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Α  

 α)έγγξαθν Τπ. Πνιηηηζκνχ κε αξ.πξ. ΤΠ.ΠΟ/ΓΔΔ/1725/46018/20.8.2003 

κε αξ.πξ. 19064/8.9.2003 ηνπ Γήκνπ, κε ζέκα Πξφγξακκα Πνιηηηζκφο 2000 γηα 

ην έηνο 2004, β) Γήκνο, Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθνχ 

Υαξαθηήξα 2004- 2006, Οθηψβξηνο 2003, κε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ, 

γ) Τπ. Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε αξ.πξ. 152446/ΚηΠ 6668-Β2/23.9.2003 

κε ζέκα: Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2000-2006 Μέηξν 2.4 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 75% 

απφ ην ΔΠΣΑ, δ) Γ‘ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 

Αμνλαο 2 Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, Σερληθφ 

Γειηίν θνπηκφηεηαο ΄Δξγνπ, ηειηθφο δηθαηνχρνο Γήκνο Αιίκνπ, πξνηεηλφκελν 

έξγν: «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηνλ Δθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

Αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο απφ ην Γήκν 

Αιίκνπ, ε) ΑΝΔΓΑ κε αξ.πξ. ΓΑΠ61/27.10.2003 κε ζέκα: πκκεηνρή ζηε πξνζ- 

θιεζε γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο 2000-2006 Φεθηαθφο Πνιηηηζκφο, πξνο ηνλ Πξφεδξν Γ.. σο 

εηζήγεζε γηα ηε 496/3.11.2003 απφθαζε, κε πξνηεηλφκελν ζέκα ηελ θαηαγξαθή 

ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ ηεο δσήο ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηελ ςεθηαθή αλαπαξάζηα-

ζε ησλ Θεζκνθνξηαδνπζψλ ηνπ Αξηζηνθάλε, ζη) ΑΝΔΓΑ κε αξ. πξ. ΓΑΠ62/27. 

10.2003 κε ζέκα: πκκεηνρή ζηε πξνζθιεζε γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζην 

Πξφγξακκα ΠΟΛΗΣΗΜΟ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνο ην Πξφεδξν Γ.. σο 

εηζήγεζε γηα ηελ 497/3.11.2003 απφθαζε, κε πξνηεηλφκελν Νένη Θεζκνί ζε 

Αξραία Μνλνπάηηα, δ) ΑΝΔΓΑ κε αξ.πξ. ΓΑΠ64/5.11.2003 κε ζέκα «πκκεηνρή 

. . . Φεθηαθφο Πνιηηηζκφο», ε) θείκελν πξνυπνινγηζκνχ ηεο 19.2.2004 κε ηίηιν 

―Non Paper Education through sports 2004‖ κε πξφηαζε «ήκα ζεζκνχ, Νένη 



ζεζκνί ζε αξραία κνλνπάηηα» κε ηειηθφ πνζφ (γηα ηνπο Γήκνπο Αιίκνπ-leader, 

Αξγπξ, Γιπθάδα, Διιεληθφ, Π. Φάιεξν) 200.000 επξψ, ζ) έγγξαθν Αιέμαλδξνπ 

Γεζπνηφπνπινπ ηεο 24.2.2004 πξνο ηνλ Πξφδεξν Ησ. Κσλζηαληηλίδε, δήκαξρν 

Κ. Μαληδνπξάλε, θαη αηηήζαληεο Αξ.Θσκ., νθία Κσζηακπάξε, Γεκ. αξδέιε, 

Μαλφιε Φάξν, ηακ. Παπαζαλαζίνπ, Αλ. Κνλδχιε, κε ζέκα «Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ . . . Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αίηεζήο καο, η) Δπξσπατθή Δπηηξνπή, «Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ .. . 

Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηζκφο κέζσ ηνπ Αζιεηηζκνχ 2004», ηα) ΑΝΑΝΔΧΣΗΚΖ 

ΚΗΝΖΖ ΑΛΗΜΟΤ, αίηεζε ηεο 21.4.2004 πξνο ην δήκαξρν θαη ηα κέιε ηνπ Γ, 

θνηλνπνίεζε ζηνπο πιιφγνπο θαη θνξείο, κε πξνηάζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

γηα ηνπο Οι. Αγψλεο, ηβ) ΑΟΓΑ- Αζι.Οξγαλ.Γήκνπ Αιίκνπ, εηζήγεζε πξνο ην 

Γ γηα ηε κε αξ. 227/19.5.2004 απφθαζε, κε ππνγξαθή Μαξία Νεξνχηζνπ, κε 

ζπλεκκέλν «ζρέδην» γηα ην Νένη ζεζκνί  ..θιπ, ηγ) ΑΟΓΑ εηζήγεζε πξνο ην Γ 

γηα ηε κε αξ. 286/21.6.2004 απφθαζε, κε ζπλεκκέλν ζρέδην, ηδ) Γήκνο Αιίκνπ, 

γξαθείν αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, κε αξ.πξ. ΓΑΠ 2004-Ν3 ηεο 3.9.2004, 

κε ζέκα Κιήζε ζε ζπλεδξίαζε, ππνγξαθή Ησάλλεο Μπειηάο, ηε) δηαθεκηζηηθφ-

πξφγξακκα εθδειψζεσλ,ησλ Γήκσλ ηεο Νφηηαο Αηηηθήο, κε ηίηιν «γηνξηή, λένη 

ζεζκνί ζε αξραία κνλνπάηηα», ηζη) ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 20.9.2005 Δγθξίζεθαλ 113 λέα 

έξγα γηα ηελ Κνησλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ηεο 30.6.2006 Σεο «Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο» 3.260 έξγα ζε δήκνπο, δεκφζηα θαη άιια. 

 εκείσζε: Σελ αίηεζή καο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Θνπθπδί-

δε κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, βι. ζε θεθάιαην 

«πκπφζηα γηα ην Θνπθπδίδε». 

 

Ε.- 3ν Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο---ΔΠΣΑ=Δηδηθφ Πξνγξ.Σνπ.Απηνδ. 

 α) «Γήκνο Αιίκνπ, Πξνηάζεηο γηα ηε θαηάξηηζε ηνπ Γ‘Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο», Αιηκνο Φεβξνπάξηνο 1999, «ππφςε Γ», β) «ηξεηο Καηαζηάζεηο 

πξνηεηλφκελσλ έξγσλ γηα ηελ έληαμε ζην 3ν ΚΠ» θαη «πίλαθαο έξγσλ», γ) 

έγγξαθν ηεο ΓΣΤ ηεο 12.3.1999 πξνο ην Γ, γηα απφθαζή ηνπ, κε ηίηιν «Δλε-



κέξσζε επί ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ γηα ην Γ‘ ΚΠ», δ) «Γήκνο Αιίκνπ, 

Καηάζηαζε – Πξνηάζεηο Γήκνπ γηα ηε θαηάξηηζε ΔΠΣΑ – έγγξαθν Γήκνπ 

4488/1998)», Μάξηηνο 1999. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΣΟ ΒΖΜΑ 10.1.1999 Σν πιήξεο ρέδην Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο 2000-2006 κε ην παθέην αληέξ, Γηγαληηαίν πξφγξακκα έξγσλ κε 20 

ηξηο. δξρ., θαη, Γηγαληηαίν πξφγξακκα έξγσλ, ηεο 23.5.1999 Μηινχλ νη εθπξφ-

ζσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο πφξνπο 

ηνπ Γ‘ ΚΠ, Πεξηκέλνληαο ην 1 ηξηο. δξρ., ηεο 26.6.1999 Μεγάιν παδάξη ζηνπο 

δήκνπο κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, Πσο ιεηηνπξγεί ε αγνξά κειεηψλ, 

πσο γίλνληαη νη ΑΝΑΘΔΔΗ (=ν ηνληζκφο ηεο εθεκεξίδαο) θαη πνηα είλαη ηα 

ηερλάζκαηα ησλ ζπκβνχισλ, ηεο 22.8.1999 Βαζηέο ζεζκηθέο αιιαγέο γηα 

επελδχζεηο 15 ηξηο. δξαρ.,  Ζ ΑΤΓΖ 24.1.1999 «Ζ Αηδέληα 2000 θαη ην 3ν ΚΠ 

ζα θξίλνπλ πσο ζα δήζνπκε κέζα ζην επξψ», ηεο 27.4.1999 Απφ ην Γ‘ ΚΠ, 

Πνζφ 4,9 ηξηο. δηεθδηθεί ηνπ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ηεο 11.5.1999 Μεηά ην 

βξαρπθχθισκα ιφγσ.. ησλ ππεξβνιηθψλ δηεθδηθήζεσλ, Σν επηέκβξην νη απφ-

θάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηνπ Γ‘ ΚΠ, ηεο 9.6.99 Γηαγθσληζκφο 

γηα ην Γ‘ ΚΠ πξηλ … πινπνηεζεί ην δεχηεξν, ηεο 16.6.1999 πνπδή γηα ην Γ‘ 

ΚΠ, ηεο 5.8.1999 Μφλν ην 15% ζηνπο δήκνπο, Διάρηζηα ηα έξγα κέζσ ΔΠΣΑ, 

ηεο 25.8.1999 Γπζαξέζθεηα δεκάξρσλ γηα ηηο θαηαλνκέο ησλ θνλδπιίσλ, ηεο 

28.8.1999 Δμαγγειίεο εκίηε γηα ην ΚΠ, Δθινγηθφ παηρλίδη κο ην Σξίην Παθέην, 

ηεο 29.8. 1999 «Πξψηα ν πνιίηεο» κέζσ ηνπ Γ‘ ΚΠ, ηεο 1.9.1999 Γηα ηα έξγα 

ηνπ Γ‘ ΚΠ Απμεκέλε ηδησηηθή ζπκκεηνρή επηδηψθεη ε θπβέξλεζε, θαη, ε 

θηλεηνπνίεζε ν λνκφο Μαγλεζίαο γηα ην Γ‘ ΚΠ, ηεο 2.9.1999, Δλ φςεη Γ΄ΚΠ, 

πλήιζε κεηά απφ κήλεο ε Δπηξνπή ζεζκψλ, ηεο 12.9.1999 Αλεπαξθείο νη 

πφξνη απφ ην ηξίην ΚΠ γηα πγεία – πξφλνηα θαη έξεπλα – ηερλνινγία, ηεο 

21.12.2001 Πην βαζηά ην ρέξη ησλ εξγνιάβσλ ζην Γ‘ ΚΠ,   ΣΑ ΝΔΑ 8-9.5.1999 

Πιεζσξηζκφο αηηεκάησλ γηα ην παθέην αληέξ, ηεο 19.6.99 = 49 δηο. γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Νφηηαο Αζήλαο, Οη πξνηάζεηο ησλ δήκσλ γηα ηα έξγα θαη πξν-

γξάκκαηα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Πξφγξακκα ΔΠΣΑ, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ηεο 27.8.1999 Καβγάο γηα ην θνζηνιφγην ησλ έξγσλ, ηεο 



1.9.1999 Γηάλλνο (= Παπαλησλίνπ): Ση αιιάδεη κε ηα 15 ηξηο. ηνπ Γ‘ Παθέηνπ,  

ΔΠΔΝΓΤΣΖ ηεο 19-20.5.2001 Πνηα είλαη  ηα λέα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ 

έξγσλ ηνπ 3νπ Παθέηνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, ΘΑΡΡΟ 

Καιακάηαο, ηεο 4.8.2002 Κη φκσο, ην Γ‘ ΚΠ … πεγαίλεη ηελ Σ.Α., ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 

ηεο 21.3.2006 Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ απνξξφθεζεο ηνπ Γ‘ ΚΠ θζάλεη κφλν ην 

35,3% Δξψηεζε ηνπ ΤΝ γηα ην Γ‘ θαη Γ‘ ΚΠ. 

 Ζ.- Α Λ Λ Α   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΣΑ ηεο ΔΟΚ ή ηνπ Δ.Κ.Σ. 

 ρφιηα: Γελ θαηαγξάθσ ιεπηνκεξψο ηα ππάξρνληα ζηνπο θαθέινπο 

έγγξαθα. Πεξηιακβάλνληαη ζε απηά, αηηήζεηο, εηζεγήζεηο πξνο ην Γ (κε αλα-

γξαθή ησλ απνθάζεσλ), έγγξαθα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πξαθηηθά ηνπ 

Γ, θείκελά κνπ (αηηηνιφγεζε άξλεζεο ςήθνπ, ή απνρήο γηα δηακαξηπξία), 

ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ έγγξαθα θαηά παξάθιεζε ησλ Τπεξεζηψλ θιπ. 

*** 1992: α) ATELIER II: Έμππλε πφιε, ATELIER IV: ηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

πφιεσλ κεζαίνπ κεγέζνπο, ATELIER V: Αζηηθή αλαθαίληζε, ΚΑΛΔΗΓΟΚΟΠΗΟ: 

Γπλαίθεο θαη πφιεκνο, STRIDE: Ζιεθηξνληθή πιεξνθφξεζε, SEEDS: Μνλν-

θεληξηθή ή πνιπθεληξηθή πφιε, απαζρφιεζε, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θιπ. 

*** 1992: Γηα ηελ απαζρφιεζε, GIS =Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, γηα 

ηελ πιεξνθνξηθή θιπ. Πεξηιακβάλνληαη πξφηαζή κνπ γηα ην πνηα πξνγξάκ-

καηα πξέπεη λα επηδηψμνπκε, αηηήζεηο κνπ, πξαθηηθά Γ, απνθάζεηο Γ, θαη 

Καηάζηαζε κε ηξέρνληα δηαθξαηηθά πξνγξάκκαηα 1992 ηεο Τπεξεζίαο. 

*** 1992-1993:  LIFE: Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, Δξεπλα ηνπηθήο αγνξάο, 

Αλαβάζκηζε παξαιηαθήο δψλεο,  ACT VILL: γηα ηηο πφιεηο, PACTE: γηα ηελ νη-

θνλνκηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ,  ECOS: Σνπηθή Γεκνθξαηία θαη 

Γεκνηηθή δηνίθεζε(1993),  URSA NET: Πνιενδνκηθά πιεθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(1992),  NOW: γηα ηελ απαζρφιεζε γπλαηθψλ (1991-1993), θαη, Πξφγξακκα 

ζπλεξγαζίαο Αηηηθήο- Απνπιίαο (1991-1992) κε leader ην Γήκν Νέαο Ησλίαο. 

*** 1992: FEDER: Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ (κεηαμχ) ησλ ΟΣΑ ηεο 

Δπξψπεο, κε ζπκκεηνρή α) G.O.M. Βειγίνπ, θαη, β) S.O.G.E.S. Ηηαιίαο. 



*** Μειέηε κε ηίηιν «Πξφγξακκα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηα-

μχ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ επξσπατθψλ ρσξψλ (Γ.Σ. FEDER) – 

Πνιενδνκηθή Μειέηε, κε ζέκα: «Αλάιπζε ζηνηρείσλ – Δληνπηζκφο – Αληηκεηψ-

πηζε πξνβιεκάησλ πεξηνρψλ πνπ δέρνληαη επηδξάζεηο απφ κηα κεγάιε πφιε», 

Φεβξνπάξηνο 1992. Οκάδα κειέηεο: πχξνο Σζαγθαξάηνο, αξρηηέθησλ Γξ Πν-

ιενδνκίαο, Μπηηζαθάθε Άλλα, αξρ. κεραληθφο, κε ππνζηήξημε απφ ηνπο Μφζηα-

ινπ  Μαξία ζρεδηάζηξηα, θαη Γαξνχζνπ Μαξηάλλα γξακκαηέα. Δλζσκαηψλσ θαη 

ην κε αξ. πξ. 2557/10.5.1992 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ πξνο ηνπο Γεψξγην 

Κίηζν θαη Αξ.Θσκφπνπιν, επηθεθαιήο ζπλδπαζκψλ,  δηαβηβαζηηθφ ηεο κειέηεο 

(βιέπεηε ζην θεθάιαην «Σνπηθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Γήκνπ»). 

*** 1993: Καηάξηηζεο ζηειερψλ Σ.Α. ζε λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο (ην 1993 εγθξί-

ζεθε, ΟΥΗ ΟΜΧ κε απφιπηε πιεηνςεθία, επαλαθέξζεθε αιιά απνζχξζεθε 

απφ ην Γήκαξρν θαη ηνλ Πξφεδξν), θαη,  Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 1993-

1994, κε ηνπνζεηήζεηο κνπ, εθεκεξίδεο θιπ. 

*** 1993-1994: MED URBS - HERMES (αθνξνχζε θπξίσο ηελ ΣΑ ζηελ Παιαη-

ζηίλε κε δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε ειιεληθνχο ΟΣΑ), θαη, ΔΠΔΣ ΗΗ: Νέα επνπηηθά 

εξγαιεία θαη κέζνδνη γηα ηε δηδαζθαιία (1994). 

*** 1993-1994: Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα ENVIREG. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο απηνχ ην ΔΜΠ-Σνκέαο Πνιενδνκίαο Υσξνηαμίαο- ΟΡΑ, Αζήλα 1994, 

εθπφλεζε κειέηε 232 ζειίδσλ, κε ηίηιν: «Γηεξεχλεζε κεζφδνπ δηαρείξηζεο 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο παξάθηησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ κε εληαηηθή 

ρξήζε (Ζ πεξίπησζε ηνπ αξσληθνχ)», Κνηλνηηθφ πξφγξακκα ENVIREG)» 

(βιέπεηε θεθάιαην, Παξαιηαθφ Μέησπν). 

*** 1994: ΤΓΗΔΗ ΠΟΛΔΗ Δζληθφ δίθηπν, κε ζχκθσλν θνηλνπξαμίαο θιπ. 

*** 1995: ΚΔΚ Βαζηιάθε, γηα ην Πξφγξακκα απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγα-

ζίαο, θαη, EGLEI = European Group for Local Employment Initiatives, θαη,  γηα 

HORIZON: ηελ απαζρφιεζε. 



*** Αίηεζή κνπ κε αξ.πξ. 9485/10.7.1995 γηα θαζπζηέξεζε (απφ πξνεγνχκελα 

ρξφληα) ελεκέξσζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΟΚ 1991-1994, απάληεζε ζε 

απηή απφ ηε Μαξγ. Κνπηζηιένπ, θαη, Δλεκέξσζε γηα ηα δηαθξαηηθά πξνγξάκκα-

ηα 1991-1994 απφ ηε Μαξγαξίηα Κνπηζηιένπ (επηέκβξηνο 1995). 

*** Αίηεζή κνπ 4.8.1999 πξνο Γήκν κε αξ.πξ.13545/5.8.1999 κε αίηεκα ελεκέ-

ξσζε γηα ην ηαμίδη δεκάξρνπ ζηε Βξέκε, ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηηο κε 

αξ.380/13.11.2000, 393/20.11.00,  416/11.12.00 (αλαβιήζεθαλ) θαη 459/20.12. 

2000 απνθάζεηο ηνπ Γ, κε ζπλεκκέλα «πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο», έγγξαθν 

δεκάξρνπ ηεο 20.11.2000 κε ζέκα «Δλεκέξσζε Γ γηα ηε ζπλεξγαζία Γήκνπ 

Αιίκνπ-ΑΝΔΓΑ κε ην Γήκν Βξέκεο (Bremenhaven), εθεκ.ΓΖΜΟΣΗΚΟ Μέιινλ 

ηεο 19.7.1999 κε ηίηιν «Αληηπξνζσπείεο Γήκσλ Αιίκνπ θαη Μεζάλσλ 

επηζθέθηεθαλ ηε Γεξκαλία». 

 

 

   Κεθάιαην δσδέθαην 

  Α Θ Λ Ζ ΣΗ Κ Α    Γ Τ Μ Ν Α  ΣΖ Ρ Η Α 

 ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ζηελ Δι.Βεληδέινπ/Θεζζαιίαο:  

α) έγγξαθν Πνιενδ.Αξγπξ. ηεο 22.6.2001, ζην Α.Σ. Αλσ Καιακαθίνπ, 

δηαβηβαζηηθφ ηεο έθζεζεο απηνςίαο ηεο 14.6.01 γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή ζην 

ζχλνιφ ηνπ, θαη ην κε αξ.πξ.3886/1187/15.3.01 έγγξαθν πξνο ΑΣ Καιακαθίνπ, 

β) έγγξαθν Γήκνπ ηεο 10.7.2001 πξνο ηε Γ/λζε Πνι.Αξγ., κε αξ.πξ. 9752/ 

9.7.2001 κε ζέκα «Τπνβνιή έλζηαζεο θαηά ηεο απφ 14.6.2001 έθζεζεο 

απηνςίαο», γ) έγγξαθν ΟΚ κε αξ.πξ. ΔΓ.33/ Σ1/6745/31.7.2001 κε ζέκα 

«Υνξήγεζε ζηνηρείσλ γηα ην έξγν Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ζην ρψξν ηνπ 2νπ θαη 

7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, επί ηεο Δ. Βεληδέινπ ζην Α. Καιακάθη», δεηψληαο 

ζηνηρεία,  θαη, ΔΓ-33.Σ1/18643/20.9.2001  κε ζέκα «Ννκηκνπνίεζε θιεηζηνχ 

Γπκλαζηεξίνπ», φηη ην θαηαζθεχαζε ε Γ.Γ.Αζιεηηζκνχ, δ)Τπ. Πνιηηηζκνχ κε αξ. 



πξση. ΣΤ-Δα1/Φ550/ 2619/30.8.2001, πξνο ηνλ ΟΚ, κε ζέκα «Κιεηζηφ Γπκλα-

ζηήξην Αιίκνπ», φηη «δελ ππάξρεη ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα…., δελ ππάξρεη 

νηθνδνκηθή άδεηα ….», ε) Γήκνο κε αξ.πξ. 21428/25.9.2002 πξνο ηε Γ/λζε Πνι. 

Αξγ. κε ζέκα «Τπνβνιή αίηεζεο ζεξαπείαο» φηη «ν Γήκνο καο δελ είλαη νχηε 

ηδηνθηήηεο, νχηε ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ελ ιφγσ θηηξίνπ», ζη) Τπφκλεκα ηεο 

6.12.2002 ηνπ Η.Πξνπζαλίδε πξνο ην Γήκαξρν, φηη αθνχ δελ αλήθεη θαη δελ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ην Γήκν, δελ επζχλεηαη ν Γήκνο θαη λα γίλεη δηφξζσζε ζην 

φλνκα/επσλπκία γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ.  

*** ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ ζηηο θεξθίδεο ηνπ, ζε θάπνηα εθδήισζε, ζην βάζνο: Παλα-

γηψηεο Λαπξεληηάδεο, Δπγελία Εαθπλζηλνχ, Αξηζηείδεο Θσκφπνπινο. 

 

«ΚΛΔΗΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ» κε ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΣΔΝΣΑ- Κνπκνπλδνχξνπ 

 ρφιηα:Παξακνλέο ησλ εθινγψλ ηνπ Οθησβξίνπ 2002, ε δηνίθεζε ζέιεζε 

λα θαηαζθεπάζεη έλα (απνθαινχκελν) θιεηζηφ γπκλαζηήξην, κε ηέληα (ηεληφπα-

λν), γηα λα ην επηθαιείηαη ζηηο δεκφζηεο νκηιίεο γηα ηηο εθινγέο, σο επίηεπγκα. Κη 

ΔΝΧ πξντζηάκελνη κεραληθνί ηνπ Γήκνπ, ηελ εηδνπνηνχζαλ απφ ηηο 4.10.2002 

φηη ε θαηαζθεπή απηή, πξνυπνζέηεη άδεηα νηθνδνκήο, ην θαηαζθεχαζε ρσξίο λα 

ιάβεη άδεηα απφ ηε Πνιενδνκία. Ζ νπνία ην έθξηλε θαη επαλάιεςε, θαη κεηά 

απφ έλζηαζε ηδηψηε, απζαίξεην θη επέβαιε πξφζηηκα. ηαλ ε επφκελε δηνίθεζε 

ππνρξεψζεθε λα ην θαζαηξέζεη, ν Αι.Αι. δηακαξηπξφηαλ κε ζπλεληεχμεηο ζε 

εθεκεξίδεο, φηη ν λένο δήκαξρνο θαηεδαθίδεη . . .  ην θιεηζηφ γπκλαζηήξην !!. 

 Α.- α) Καηαγγειία Σδαλή Υξήζηνπ, πξνο ηελ Γ/λζε Πνι.Αξγπξ., Σκήκα 

Απζ. Καηαζθεπψλ, κε αξ.πξ. 12439/4.10.2002 «ζαο θαηαγγέινπκε φηη ζηελ νδφ 

Κνπκνπλδνχξνπ έλαληη ηνπ ΟΣ 38…θαηαζθεπάδεηαη Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ρσξίο 

πνιενδνκηθή άδεηα», β) έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πνι/κίαο κε αξ.πξ. 12439/2798/ 

24.10.2002 πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, φηη έγηλε απηνςία ηελ 22.10.2002 θαη δηαπη-

ζηψζεθε «θιείζηκν ρψξνπ (γήπεδν κπάζθεη) κε δεπθηά θαη επηθάιπςε ηεληφ-

παλνπ», γ) Γήκνο κε αξ.πξ. 24205/15.11.2002 πξνο ηε Γ/λζε Πνι. κε αξ.πξ. 



14758/18.11.2002 «ζαο γλσξίδνπκε φηη  …. (γήπεδν κπάζθεη) έρεη ηνπνζεηεζεί 

ιπφκελε κεηαιιηθή θαηαζθεπή κε επηθάιπςε ηεληφπαλνπ (ηέληα) πξνζσξηλά γηα 

ηε δηεμαγσγή αγψλσλ .. πνπ δηεμήρζεζαλ… πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ θαηαζθεπψλ πνπ επηηξέπνληαη ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο …», δ) έθζεζε 

απηνςίαο ηεο 12.12.2002  δηαπηζηψζεθε «θιεηζηφ γήπεδν κπάζθεη κε δεπθηά 

θαη επηθάιπςε ηεληφπαλνπ άλεπ αδείαο», ε) έγγξαθν ΓΣΤ κε αξ.πξ. 22156/4. 

10.2002 ηνπ Δπ.Κάηζηνπ πξνο ηελ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο ΣΤ, φηη ε θαηαζθεπή 

ηνπ ζηέγαζηξνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νηθνδ. άδεηαο, ζη) Γήκνο ΓΣΤ κε αξ. 

πξ. 568/10.1.2003 πξνο ηε Γ/λζε Πνι.Αξγπξ. κε ζέκα «Τπνβνιή έλζηαζεο 

θαηά ηεο 12.12.2002 έθζεζεο απηνςίαο», φηη «εθφζνλ νξηζηηθνπνηεζεί ε ζέζε 

ηνπ γεπέδνπ…. (ν Γήκνο).. λα πξνρσξήζεη ζε έιεγρν θαη έγθξηζε εξγαζηψλ 

απφ ελ αξκφδηα ΔΠΑΔ», δ) ηνπνγξαθηθφ ηνπ ρψξνπ φπνπ ε ηέληα, δ) εηζήγεζε 

ηεο Γ.Σ.Τ. ηεο ….12.2003 γηα ηε κε αξ.πξ. 627/15.12.2003 απφθαζε ηνπ Γ, κε 

ζέκα «Δγθξηζε πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα-εγθαηά-

ζηαζε πιαζηηθνχ ζηεγάζηξνπ γεπέδνπ νδνχ Κνπκνπλδνχξνπ», κε ζπλεκκέλν 

ην απφ 11.10.2002 «Πξσηφθνιιν παξαιαβήο» ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, κε ίδην 

σο άλσ ηίηιν, «… γηα ηελ παξαιαβή πιαζηηθνχ ζηεγάζηξνπ απνηεινχκελν απφ 

κεηαιιηθά δνκηθά κέξε θαη πιαζηηθή επηθάιπςε, ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ζην 

ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο» (ην Γεθ.2003 είραλ θαζαηξεζεί ηα πάληα!!, 

αιιά ν Γήκνο πιήξσλε ηηο «ακαξηίεο» ηεο παξακνλήο ησλ εθινγψλ 2002). 

*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο, ηεο 8.3.2003  Αιηκνο, 

Γθξέκηζκα Γεπέδνπ Μπάζθεη, Γηάιπζε Δλπδξείνπ ηνπ Γήκνπ, απφ ηε λέα 

δεκνηηθή αξρή, θαηαγγέιεη ε Αλαλεσηηθή Κίλεζε Αιίκνπ, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 

19.3.2003 Απίζηεπηε θαηαγγειία, Ο λένο δήκαξρνο Αιίκνπ γθξέκηζε δεκνηηθφ 

γήπεδν κπάζθεη, ηεο 10.4.2003 Αι. Αινχθνο, ε ηξνρηά νπηζζνδξφκεζεο ν 

Γήκνο, ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Μάξηηνο 2003, γθξέκηζαλ γήπεδν κπάζθεη. 

«Παξέκβαζε»: θ. 71 Απγεπη. 2003. 

 

 



   Β Τ Ε Α Ν ΣΗ Ν Ο  Κ Δ Ν ΣΡ Ο 

 α) Πξαθηηθά Γ 14.3.1989 (θαη) κε ζέκα: «πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 

επί ηνπ 50452/1988 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζρεηηθνχ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ρξήζεο γεο γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή ΣΡΑΥΧΝΔ», β) ΦΔΚ 

…… Γ/. . . . . . 1990 κε δεκνζηεπκέλε ηελ απφθαζε 35872/1762/5.4.1990 ηνπ 

Τπ.ΠΔΥΧΓΔ κε ηίηιν «Καζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο γεπέδσλ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή «Σξάρσλεο» ηνπ δήκνπ Αιίκνπ γηα 

ηελ αλέγεξζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ», γ) έγγξαθν ηνπ «Δθπνιηηηζηηθνχ 

Μνξθσηηθνχ θαη Φηιαζιεηηθνχ πιιφγνπ Σαηαπιηαλψλ θαη Πεξαησηψλ» ηεο 16. 

5.1990 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.5243/18.5.1990 κε ηελ νπνία δεηνχλ ηελ ηξνπν-

πνίεζε ηνπ Ρπκ. ρεδίνπ ζηελ πεξηνρή ΛΟΤΣΡΟ θαη κείσζε ηνπ πιάηνπο νδνχ, 

δ) Δηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 3.6.1991 γηα ην ίδην ζέκα, ε) Απφθαζε 2.4.1991 ηεο Πν-

ιενδνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζχκθσλε γλψκε γηα ηα πην πάλσ, ζη) Πξαθηηθά Γ 

ηεο 6.5.1991 γηα ην ίδην ζέκα, δ) απφθαζε Γ 120/6.6.1991 γηα ην ίδην ζέκα (κε 

ηζρπξή κεηνςεθία),  ε) αίηεζε Ησζήθ Κσλζηαληηλίδε (θαη ινηπψλ δ.ζ. ηνπ ζπλ-

δπαζκνχ «Αιηκνο 90») γηα νλνκαηνδνζία ζε νδνχο Εσγξαθείνπ Λπθείνπ θαη 

Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο (κε ηε ραξαθηεξηζηηθή «βπδαληηλή» γξαθή ηνπ, θαη 

ηζηνξηθφ γηα θάζε πξφηαζε) θαη απφζπαζκα ηνπνγξαθηθνχ,  ζ) εηζήγεζε ηεο 

ΓΣΤ ηεο 18.7.1993 γηα απφθαζε Γ 222/22.7.1993, γηα ην ίδην ζέκα = κείσζε 

πιάηνπο νδνχ, απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κνηλ.Υψξνπ θαη ΟΥΗ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Βπδ.Κέληξνπ, η) γλσκνδφηεζε 10.6.1993 ηνπ Ννκηθνχ πκβνχινπ ηνπ Γή-

κνπ, επί ησλ ελζηάζεσλ, κε γλψκε φηη ε 120/91 ΓΔΝ είλαη επαξθψο αηηην-

ινγεκέλε. Αλαθέξεηαη θαη ζε αίηεκα ηνπ ΤΛΛΟΓΟΤ ΕΧΟΓΟΥΟΤ ΠΖΓΖ ηεο 

29.3.1993 γηα ρνξήγεζε ζηνηρείσλ γηα ηεθκεξίσζε πξνζθπγήο ζηελ Δπηηξνπή 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, η) ελζηάζεηο Κ. Σζηγαξίδα θαη Νηθνιάνπ Καληφια θιπ, 

γηα ην ζέκα, ηα) ππφκλεκα ηνπ Αλησλίνπ Κξεηηθνχ, αξρηηέθηνλα πνιενδφκνπ θαη 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ ηνπ πην πάλσ πιιφγνπ, πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 7708/ 

20.7.1993 κε ηηο απφςεηο ηνπ, ηβ)ΦΔΚ 923 Γ/29.8.2003 κε ΚΤΑ γηα «Καζνξηζκφ 

ρψξνπ ππνδνρήο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή «Σξάρσλεο» ηνπ 

δήκνπ Αιίκνπ». 



 Τπφκλεζε: Χο έρεη ιερζεί (βι. πην πάλσ θεθάιαην γηα Κηήκα Σξάρσλεο) 

ε δηνίθεζε Αι.Αι.,ήζειε λα ραξαθηεξηζηεί έθηαζε σο Κέληξν Οιπκπηαθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ, γηα αγψλεο κπάληκηθηνλ. Υσξίο απφθαζε Γ.. ή γλψζε ησλ 

παξαηάμεσλ κεηνςεθίαο ή ησλ Τπεξεζηψλ. Σν κάζακε απφ ζπλέληεπμε ηνπ 

θίινπ ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Γηάλλε πλνδηλνχ, ζηελ εθεκεξ. ηνπ «Αλαλεσηηθή». 

 ρφιηα: Με ην ζθεπηηθφ, ην νπνίν είρα ππνζηεξίμεη θαη επαλάιεςε ζην 

παξειζφλ, φηη πξέπεη λα γίλεη ζπλνιηθή ξχζκηζε γηα ηελ πεξηνρή «Σξάρσλεο» 

ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην Βπδαληηλφ Κέληξν, ΚΑΣΑςήθηζα ζρεηηθά. 

**«ΝΔΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΝΟΜΟ (ζρέδην), Τθππνπξγείνπ Νέαο Γεληάο θαη Αζιε-

ηηζκνχ, Δθδεκνθξαηηζκφο θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ, 

πξνψζεζε ηνπ ιατθνχ καδηθνχ αζιεηηζκνχ θαη θαηάξγεζε ηνπ λ. 75/1975, 

Απξίιεο 1983. 

 

   Κεθάιαην δέθαην ηξίην  

  Δ Κ Σ Α Κ Σ Α   Γ Δ Γ Ο Ν Ο Σ Α  

Λ Δ Η Φ Τ Γ Ρ Η Α   1993 – Πξφηαζή καο γηα δηάζεζε λεξνχ 

 ρφιηα: Σν 1993, ιφγσ έιιεηςεο βξνρνπηψζεσλ, αιιά θαη κε εθηέιεζεο 

ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ απφ ηελ ΔΤΓΑΠ θαη ηελ ηφηε Κπβέξλεζε, ππήξμε κεγάιε 

ιεηςπδξία ζηελ Αζήλα θαη Αηηηθή, κε ιήςε κέηξσλ απαγφξεπζεο ζηελ νηθηαθή 

θαηαλάισζε π.ρ. ηνπνζέηεζε «ηνχβινπ» ζηα θαδαλάθηα (γηα λα γεκίδνπλ κε 

ιηγφηεξν λεξφ!), γηα νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο π.ρ. πφηηζκα θήπσλ θιπ. Δλφςε 

ηνχηνπ α) ππνβάιακε έγθαηξα ζην Γήκν ηε κε αξ.πξ. 2403/8.3.1993 αίηεζή καο 

κε ηελ νπνία πξνηείλακε ηελ αμηνπνίεζε ηξηψλ γεσηξήζεσλ πνπ είρακε, γηα 

πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ καο, θαη ηε κεηαθνξά κε βπηηνθφξν θαη πψιεζε 

λεξνχ ζε θαηνίθνπο πνπ απνδέρνληαλ, κε πιεξσκή «αληαπνδνηηθνχ» ηέινπο, 

θαη κε άιιεο ξπζκίζεηο, κε απφθαζε ηνπ Γ, β) ε αίηεζε απηή απνηέιεζε 

εηζήγεζε γηα ηε κε αξ.83/5.4.1993 απφθαζε ηνπ Γ, ε νπνία ηειηθά ήηαλ 



αλαβιεηηθή, γ) εηζήγεζε ηεο Σ.Τ. γηα ηε κε αξ.89/11.5.1993 απφθαζε ηνπ Γ, 

δ) απφθαζε 89/18.5.1993 Γ κε ηελ νπνία γίλεηαη θαη αξρήλ δεθηή ε πξφηαζε, 

κε ζχληαμε κειέηεο. Ήξζε ν ρεηκψλαο. Πήγε θαη απηή ζηηο θαιέλδεο. Άιιε κία 

γλήζηα ειιεληθή κέζνδνο, γηα λα κε ιεθζεί απφθαζε θαη γίλεη ελέξγεηα !!. 

«Παξέκβαζε»: θ. 8-9 ΝνεκΓεθ.1993. 

 

 ΠΛΖΜΜΤΡΑ 30.7.1999  -  ΔΗΜΟ 8.9.1999 

 Α.- ΠΛΖΜΜΤΡΑ: α) αίηεζε ηεο 9.8.1999 ησλ Υξ.ηεθ.+Αξ.Θσκ. πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 13759/12.8.1999 κε αίηεκα λα ζπδεηεζεί ζην Γ γηα λα 

ιεθζνχλ «ζπγθεθξηκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα, πξνο απνηξνπή/ κεηξηαζκφ 

ησλ δπζκελψλ απνηειεζκάησλ», β) κλεκφλην ηνπνζέηεζήο κνπ γηα ηε κε αξ. 

248/13.9.1999 απφθαζε ηνπ Γ γηα ηηο πιεκκχξεο (φρη κε βάζε ηελ αίηεζή καο, 

νπδέπνηε ζπδεηήζεθε) κε δηάθνξεο ζθέςεηο, γ) εηζήγεζε ΓΣΤ ηεο 2.9.2002, 

πξνο ην Γ γηα ηε κε αξ.339/23.9.2002 απφθαζή ηνπ κε ζέκα «Καηαζθεπή 

αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ ζηελ Παξαιηαθή Λ. Πνζεηδψλνο απφ Λ. Ακθηζέαο έσο 

Λ.Αιίκνπ». 

 Β.- ΔΗΜΟ:  Γειηίν λνκνζεζίαο ηνπ ΓΑ, ησλ 15-30.11.1999, κε φιεο 

(ζρεδφλ) ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο θιπ,  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζεηζκνχ. 

 Γ.- ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 10.9.1999 Οη 18 ζεηζκφπιεθηεο πεξηνρέο, 

ηεο 10.9.1999 Χξα 20.00, 83 λεθξνί, ηεο 11.9.1999 Πην πνιιά δίλεη ν Καξα-

καλιήο, Εεκηέο εθαηνληάδσλ δηο. δξρ…., ηεο 12.9.1999 Ο ζεηζκφο κεηαηφπηζε 

ην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο δηακάρεο, ηεο 5.10.1999 ΒΑΝ, εκείο πνηέ δελ είπακε 

γηα ζεηζκφ κέρξη ηελ Κπξηαθή, ηεο 15.10.1999 Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη 

ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο, ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 11.10.99 Σν ΤΠΔΥΧΓΔ 

ζέζπηζε γηα ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο, Κξηηήξηα γηα ηα ιπφκελα, ηεο 3.11.1999 Γηα 

ηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ απφ ην ζεηζκφ, Άκεζε ε θηλεηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ 

Αιίκνπ, ηεο 11.1.2000 Ο Γήκνο Αιίκνπ αληηκεηψπηζε, Με επηηπρία ηα πξνβιή-

καηα ηνπ ζεηζκνχ, ΣΑ ΝΔΑ 23.10.1999 = 6,5 δηο. καο ζσξαθίδνπλ απφ ηηο πιεκ-



κχξεο, ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο ηεο 30.10.1999 Αλνηρηή επηζηνιή ελεκέξσζε 

ηνπ δεκάξρνπ Αιίκνπ Αι. Αινχθνπ πξνο ηνπο δεκφηεο, ΠΡΧΣΖ ΓΝΧΜΖ 

Ννέκβξηνο 1999 Δλεκέξσζε ησλ ζεηζκνπιήθησλ ζηνλ Άιηκν, ΒΖΜΑ ηνπ 

αξσληθνχ, ρσξίο εκ/λία, Ζ Ννκάξρεο Αζελψλ Διέλε Μπεζκπέα ζηνλ Αιηκν. 

 

   Κεθάιαην δέθαην ηέηαξην 

  Άιινη θάθεινη ειάζζνλνο ελδηαθέξνληνο ζήκεξα 

 ***Γάλεηα απφ ην Σ.Π. θαη Γαλείσλ (1984, 1997, 2001, 2003,2006) 

*** Γηνξηή ηεο Θάιαζζαο 1994 

***Πξνζιήςεηο 1991 (πνπ δελ έγηλαλ, ιφγσ απαξάδεθησλ επηινγψλ Ννκάξρε) 

***ΟΣ 375 (ηδηνθηεζίεο θάληδα-Γθηψλε, θνηλφρξεζην πξάζηλν, δηαηξέζεθε ζε 

δχν ΟΣ, ην έλα νηθνδνκήζηκν κε απμεκέλν Γ, ην άιιν θνηλ. πξάζηλν, κε δχν 

θσηνγξαθίεο ησλ ΟΣ 374 + 375 έηνπο 1990 πεξίπνπ). ΒΖΜΑ ηεο Σνπ.Απη/ζεο 

Ηνχληνο 2008, άξζξν ηνπ Γηάλλε Πέηζα, Τπφζεζε απνδεκίσζεο ησλ νηθνπέδσλ 

ηδηνθηεζίαο θάληδα-Γθηψλε απφ έληαμε ζην ζρέδην, Ο Γήκνο ζε αδηέμνδν. 

*** ΠΔΣΑ –Πιεξνθφξεζε Δπηκφξθσζε Σνπηθή Αλάπηπμε ΑΔ (ζπζηάζεθε/ 

ζηεξίρηεθε ακέζσο κεηά ην 1990, απφ Γήκνπο πνπ πξφζθεηλην ζην ΠΑΟΚ) 

*** ΔΔΣΑΑ – Γήκνο Αιίκνπ – θαηάξηηζε ζχκβαζεο ζπκβνχινπ αζηηθήο 

αλάπηπμεο (1990) 

*** Πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (ησλ πξψησλ ζην Γήκν,1991) 

***Πεηζαξρηθή δίσμε Δξξηέηαο Βαζηιεηάδνπ (κε πεηζαξρηθή αλαθνξά, έλζηαζε, 

θιήζε ζε απνινγία, παξαπεκπηήξην έγγξαθν, απφθαζε 13/9.3.1990 Γεκ.Δπ. 

κεηά απφ αίηεζή κνπ, θαη απάιεηςε απφ ην θείκελν ηνπ παξαπεκπηεξίνπ (ηάρα) 

νκνινγίαο αθαίξεζεο, θαηαζέζεηο, απφθαζε Γεκ.Δπ. 63/10.7.1990 κε ηνπνζέ-

ηεζε Αξ.Θσκ., Πξνθφπε Μπαδνγηάλλε, Αξγ.Αξγπξίνπ, ηνπ δεκάξρνπ ΒΞΓ θαη 



πξνέδξνπ ηεο ΓΔ, θαη δεπηεξνινγίεο Αξ.Θσκ. θαη Πξ.Μπαδνγηάλλε, Αξγ.Αξγ., 

κε απφθαζε θαηά πιεηνςεθία φηη: «1) Ζ Γ.Δ. δελ κπνξεί λα θαηαινγίζεη επζχλε 

ζε νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν θαη θαη αθνινπζία δελ κπνξεί λα 

απαγγείιεη θαηεγνξία. . . .  2) Δπηζεκαίλεη ηελ επζχλε ηεο Γεκ. Αξρήο γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε ζηε δηαιεχθαλζε ηεο παξαπάλσ ππφζεζεο. ΚΑΣΑ ςήθηζε ν 

πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. δήκαξρνο Αιίκνπ Βαζίιεο Ξέλνο-Γαβξηέιεο». 

*** ηδέξεο Κψζηαο -  Πξφηαζε γηα δεκνηηθφ ιηκάλη, θ.ά. (1983, 1993-1994) 

*** Οκνζπνλδία Κηλεκαηνγξαθηθψλ Λεζρψλ Διιάδαο (θαη/θφ, εθεκεξίδεο) 

*** Δλπδξείν – κηθξή δεκνηηθή επηρείξεζε (θνξθφδεηινο) 

*** Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ 

*** Πεδνδξνκίσλ θαηαζθεπή ζηε Λεσθφξν Αιίκνπ, θαη, Καηαζθεπή ριννηάπεηα 

ζην Β‘ Γπκλαζηήξην ( θαη πάιη κε ηε κέζνδν «κειέηε, θαηαζθεπή κε ΑΝΣΑΛ-

ΛΑΓΜΑΣΑ = παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο γηγαληνδηαδεκίζεσλ ζηε Λεσθ. Αιίκνπ, 

δηαδηθαζίαο απφ ην 1997 έσο ην 2001). 

*** Κπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο Αγ.Παληειεήκνλα, Κπζεξίσλ,άιιεο πεξηνρέο. 

***Αλαζέζεηο 225 εθαη. δξαρκψλ (γηα εγθαηάζηαζε θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ, 

απνπεξάησζε δεκαξρείνπ, αλαθαηαζθεπή Α΄νξφθνπ, ΥΧΡΗ δηαγσληζκφ). 

*** Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ/ πιπληεξίσλ θάδσλ δξαρ. 70.800.000. 

*** Ρπζκίζεηο ρξεψλ/απφ ηέιε (ηδίσο μελνδνρείσλ) εθπξφζεζκεο θαη ραξηζηηθέο. 

*** Γηαθεκίζεηο α) ζηελ Παξαιία, β) ζηηο ηάζεηο ιεσθνξείσλ (κε ζειίδεο 

παξαηεξήζεψλ κνπ επί ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, θαη έθζεζε-θαηάζεζή κνπ ζηνλ 

Δηζαγγειέα, σο ππφπηνπ, κεηά απφ αλψλπκε θαηαγγειία. Γελ αζθήζεθε δίσμε). 

*** Αζθάιηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ. 

*** Απαιινηξηψζεηο ζην Ο.Σ. 152 νδνί Αιίκνπ θαη Παχινπ Μειά. 

*** Πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα Παηδηθνχο ηαζκνχο. 



*** Κάηζηνο Δπάγγεινο–Καηαγγειίεο (είρε κηα ηδηάδνπζα νπηηθή γηα ηα πξάγκαηα, 

κεηά ηε ΜΖ επηινγή ηνπ απφ ην Τπεξ. πκβνχιην ζηε ζέζε ηνπ Γ/ληή Σ.Τ.). 

*** Έξγν νδνχ Θνπθπδίδνπ (κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξγνιάβσλ). 

*** Γηάθνξεο άιιεο απαιινηξηψζεηο.  

*** Πξφγξακκα ΘΖΔΑ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ. 

*** ΗΚΑΡΟ ΑΔ θαηά Γήκνπ Αιίκνπ (αγσγή νθεηιφκελσλ απφ επηζθεπέο). 

*** Πεξίπηεξα (αίηεκα γηα ηππνπνίεζή ηνπο απφ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔ). 

*** Καηαγγειίεο Αζεκνκχηε-Φξαγθηαδάθε, Ο.Σ. 337 (βι.θαη νηθείν θεθάιαην). 

*** Αθίλεηα νηθνγέλεηαο  Ησ. Σαξαζηάδε, Ο.Σ. 333 (βι. θαη ζρεηηθφ θεθάιαην). 

 

 

    Μέξνο έθην 

 Γηα ηελ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  Γ Δ Ν Η Κ Α 

  Κεθάιαην πξψην 

 Θ Δ  Μ Η Κ Α  -  Γ Η Ο Η Κ Ζ ΣΗ Κ Α 

ρφιηα: Σα θπξίσο «ζεζκηθά» γηα ηελ Σ.Α. βξίζθνληαη ΚΑΗ ζηα επφκελα 

θεθάιαηα π.ρ. λφκνη, θψδηθεο, πξαθηηθά Βνπιήο, βηβιία θιπ. Δλφςε ηνχησλ: 

α) έγγξαθν ηνπ Τπ. Δζσηεξ., Γ/λζε Οηθνλ. Σ.Α., κε ηίηιν «Πίλαθαο Δζφ-

δσλ ΟΣΑ απφ θάζε πεγή» (πξαγκαηνπνηεζέληα)», πεξηιακβάλεη απφ 1971 έσο 

1981, άξα είλαη ηνπ 1982 ή 1983, β) έγγξαθν 3 ζειίδσλ (κάιινλ ηνπ Τπ. Δζ.) 

κε ηίηιν «Σαθηηθά έζνδα 88 δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αηηηθήο γηα ην 

1984», γ) ζηελ αγγιηθή γιψζζα «The National Association of Local Authorities 

in Denmark», δ) έγγξαθν «Δηζαγσγή ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ Γήκσλ 

Γαλίαο» κε ράξηεο, δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία, αξκνδηφηεηεο θαηά επίπεδν, νξγά-



λσζε θιπ, (άγλσζηνπ ζπληάθηε, ίζσο θείκελν ηνπ ΚΚΔ Δζση.), ε) εηζήγεζε ηεο 

12.4.1986, κε ηίηιν «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Θεζκηθφ πιαίζην- Κνηλφηεηεο» ηνπ Π. 

Παπαγηάλλε (ζε ζχζθεςε απηνδηνηθεηηθψλ ηνπ ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ), ζη) εηζήγεζε 

«Αζήλα 1989» ηνπ Υξήζηνπ Λάκπξνπ, Γηεπζπληή Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

ΟΣΑ ηνπ Τπ.Δζ., κε δηάθνξα θεθάιαηα π.ρ. αλαγλψξηζε Γήκσλ, αξκνδηφηεηεο 

δεκάξρνπ, Γ, Γεκ.Δπ., επνπηεία επί ησλ πξάμεσλ θιπ, δ) θείκελν κε ηίηιν 

«Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ξγαλα, Οξγάλσζε-Λεηηνπξγία ΟΣΑ…θιπ» ρ.ρ., 

κάιινλ ηεο ΔΑΡ, αλαθέξεηαη ζε ΠΓ 323/89), ε) θείκελν Αληψλε Σξίηζε, 

«11/1991» κε ηίηιν «Πξφηαζε Αλαζπγθξφηεζεο ηεο βαζηθήο βαζκίδαο ηνπηθήο 

απη/ζεο ζηελ Διιάδα», ζ) θείκελν ηεο ΚΔΓΚΔ(;), ρ.ρ.= πάλησο κεηά ην ηαθηηθφ 

ζπλέδξην ηεο (1991), κε ηίηιν «Πξφινγνο», η) θείκελν 2 ζειίδσλ (εκηηειέο) ηνπ 

ΤΝ, κε ηίηιν «Απφθαζε γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θη Απνθέληξσζε θαη ηηο δεκν-

ηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο», ρ.ρ. (ίζσο 1990), ηα) θσηνηππία ζειίδσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» κε κειέηε Π. Παπαγηάλλε κε ηίηιν «Δπίπεδα 

(βαζκνί) Απηνδηνίθεζεο (ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο) ζηελ Δπξψπε. 

***ΝΟΜΟ 1850/5/10.5.1989 (ΦΔΚ Α‘114) «Κχξσζε ηνπ Δπξσ-

πατθνχ Υάξηε ηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο». Πνιχ ζεκαληηθφ λνκνζέηεκα, 

γηα ηελ απηνλνκία ηεο Σ.Α. Σν έρσ επηθαιεζηεί, σο ζεκαίλνλ αιιά θαη (ιφγσ 

πεξηερνκέλνπ θαη ξπζκίζεσλ) ζεκαηλφκελν, θαη επαλάιεςε ζηηο γεληθέο 

ηνπνζεηήζεηο κνπ γηα ηελ ΣΑ. 

*** ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ- Σκήκα Απη/ζεο: α) έγγξαθν κε αξ.πξ. 61128/31. 

12.02 πξνο ΟΣΑ κε ζέκα «Δθινγή λέσλ νξγάλσλ ησλ ΣΔΓΚ θαη ηεο ΚΔΓΚΔ» 

κε ζπλεκκέλε ηε κε αξ.38 κε αξ.πξ.51136/19.12.2002 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσ-

ηεξηθψλ κε ίδην ζέκα, β) Π.Γ. 48/1999 ΦΔΚ 51 Α/17.3.1999 κε ζέκα «Σνπηθέο 

Δλψζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΣΔΓΚ) θαη Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ)». 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ:  Ζ ΑΤΓΖ 21.11.2007 πλέδξην ΣΔΓΚΝΑ, Ζ απη/ζε ζα 

ηνικήζεη;;, ηεο 11.11.2007 πλέδξην ΚΔΓΚΔ 14-16.11 ζηελ Κπιιήλε, ηφρνη θαη 

πξννπηηθέο γηα ηελ Απη/ζε, θαη, Πεξί (απην)δηνηθεηηθψλ θαη άιισλ κεηαξξπζ-



κίζεσλ, ηεο 15.11.2007 Απφ ην βήκα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, Γηθνκκαηηθή 

αληηπαξάζεζε γηα λέν εθινγηθφ λφκν, ηεο 18.11.2007 Παθέην ξηδνζπαζηηθψλ 

πξνηάζεσλ απφ ηνπο δεκάξρνπο, ηεο 6.5.2008, Απφθαζε ηεο παλειιαδηθήο 

απηνδηνηθεηηθήο ζχζθεςεο, Αλαγθαία ε απνθέληξσζε θαη φρη ε ςεπδψλπκε 

κεηαξξχζκηζε ζηελ απηνδηνίθεζε, θαη, Εεηνχλ εμαίξεζε απφ ηνλ Καπνδίζηξηα, 

ηεο 16.5.08 Γειψζεηο Παπιφπνπινπ ζηελ ΔΝΑΔ, Πεξηθεξεηαθή «απηνδηνίθεζε» 

κε θπβεξλεηηθφ γεληθφ γξακκαηέα!, ηεο 17.5.2008 Ζ «Αλεμάξηεηε Ννκαξρία» 

ζην ζπλέδξην ηεο ΔΝΑΔ,Οη ζέζεηο ησλ αηξεηψλ ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο γηα 

ηε κεηαξξχζκηζε ηεο απη/ζεο, ηεο 15.6.2008 πδεηψληαο πεξί δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο, ηεο 22.6.2008 Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, Μεγάιε θαζαξία – 

κηθξή πξνζδνθία, ηεο 21.8.2011 Γηήκεξν δηαιφγνπ γηα ηελ Απη/ζε ζηα Αλψγεηα, 

Μίαο ηζηνξία πνιηηηθήο θαληαζίαο,  ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 18.9.2008 ΠΑΟΚ: ην 

ζηφραζηξν ηεο Κπβέξλεζεο ε απηνηέιεηα ηεο απη/ζεο,  ΠΑΛΜΟ ηεο Γιπθάδαο 

ηεο 23.1.2010 ΚΔΓΚΔ Δηήζηνο ζπλέδξην 2010, Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, Σν 

κεγάιν βήκα ηεο απη/ζεο, νκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΓΚΔ Νηθήηα Καθιακάλε, 

ηεο 15.5.2010 γνπξφο Γηάλλεο, Απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ηεο Σ.Α. κε Παλεπη-

ζηήκηα θαη Σνπηθνχο, Κνηλσληθνχο θαη Οηθνλνκηθνχο θνξείο, πκπέξαζκα 

Γηεζλνχο δηάζθεςεο 10εο Ματνπ, ΒΖΜΑ ηεο Σνπ.Απη/ζεο,Μάηνο 2010, Ο Καιιη-

θξάηεο, θαη, Σν θαηαςήθηζε (ν Κ.Μαληδνπξάλεο, ηνλ επίγεην ζηαζκφ ΓΔΖ),  

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ηεο Ννκ.Απη.Αζελψλ-Πεηξαηά ηεο 22.1.2010 κε αξ.πξ. 758/ 

21.1.10 γηα επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ Τπ.Δζσηεξηθψλ Γηάλλε Ραγθνχζε. 

 

  ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ   

 εκείσζε: Απφ ηελ ΚΔΓΚΔ θαη ΣΔΓΚΝΑ, νη νπνίεο είραλ αλάγθε, πξν-

θεηκέλνπ λα πξνβάιινπλ απέλαληη ζηελ Κεληξηθή Δμνπζία, επηζηεκνληθέο θαη 

ηεθκεξησκέλεο, αιιά θαη εθηθηέο θαη εθαξκφζηκεο απφςεηο γηα ηα πξνβιήκαηα 

ηεο Σ.Α., θη φρη κφλν «δηεθδηθεηηθά αηηήκαηα» ρσξίο ηεθκεξίσζε (σο ζπλδηθα-

ιηζηηθφ φξγαλν), απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ζθνπφ «επη-

ζηεκνληθφ θαη γλσκνδνηηθφ» κε αλαιχζεηο ησλ δεηεκάησλ. Σν Ηλζηηηνχην ζηειε-



ρψζεθε θη απφ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ,θη εμέδσζε ζεκαληηθέο γλσκνδνηήζεηο 

γηα δηάθνξα δεηήκαηα, πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί. Γη απηφ ηδξχζεθε θαη θαηαζέησ: 

α)  Δηαηξηθφ Αζηηθήο Δηαηξίαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο 16.6.05 , 

κε αξ. θαηαζ. 8895/13.9.2005 ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ, κε ηελ επσλπκία 

«ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία» 

κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Η.Σ.Α.»,  β) εθεκ. ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 19.7.2005: Ηλζηηηνχην Σνπη-

θήο Απηνδηνίθεζεο ίδξπζε ε ΚΔΓΚΔ, 10.12.2005 Δγθαηληάζηεθε ην ΗΣΑ, γ) 

Γειηίν Σχπνπ ηεο ΚΔΓΚΔ ηεο 22.3.2006 γηα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ ΗΣΑ 

γηα ηελ «Αλαβάζκηζε ηεο Σ.Α. ελφςεη ηεο λέαο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο». 

 

   ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

 ΘΔΜΗΚΑ: α) ΦΔΚ 90Α/13.6.94 λ.2218/94 «(δξπζε λνκθήο απη/ζεο, ηξν-

πνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απη/ζε θαη ηελ πεξηθέξεηα ….», ΦΔΚ 

113 Α/15.6.1995 λ.2307/95 «Πξνζαξκνγή Ννκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπ. Δζσ-

ηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε Ννκαξρηαθή Απη/ζε» θαη ΦΔΚ 314 Β/25.4. 95 κε 

Τ.Α. «Αξ. 8 Φήθηζε Οξγαλ. ιεηηνπξγίαο ηεο Ν.Α. Ζιείαο (απφθαζε αξ. 10)», β) 

έγγξαθν Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε αξ.πξ.14842/14.4.1999 πξνο  φινπο ηνπο ΟΣΑ 

(Γήκνο αξ.πξ.6827/23.4.1999) κε ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ε Δγθχθιηνο 14 ηνπ Τπ. 

Δζση. κε αξ.πξ. 9787/17.3.1999 κε ζέκα Δθινγή λέσλ νξγάλσλ ησλ ΣΔΓΚ θαη 

ηεο ΚΔΓΚΔ, κε ζπκπιεξσκαηηθά θείκελα «Δλεκεξσηηθφ ζεκείσκα (γηα ΣΔΓΚ 

θαη ΚΔΓΚΔ)», θαη, «Γηαδηθαζίεο εθινγψλ ΣΔΓΚ –ΚΔΓΚΔ», γ) Π.Γ. 48/1999 

(ΦΔΚ 51 Α/17.3.1999) γηα ΣΔΓΚ θαη ΚΔΓΚΔ, δ) έγγξαθν Γήκνπ Κσ, Ννκαξρίαο 

Γσδεθαλήζνπ, κε αξ.πξ. 5415/17. 8.1992 κε ηίηιν «Έθζεζε δεκάξρνπ Κσ θ. 

Κψζηα Κατζεξιή, κε ζέκα «Πξφηππν Αλαπηπμηαθνχ πξσηνβάζκηνπ νξγαληζκνχ 

(ηζρπξφο Γήκνο), αξκνδηφηεηεο θαη πφξνη γηα ηελ θάιπςε αξκνδηνηήησλ», ε) 

θείκελν Ννέκβξηνο 1995, «Κεληξηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Θέζεσλ» κε 

εηζεγεηή ην Εαραξ. Γνμαζηάθε, πξφεδξν θνηλφηεηαο Ληκέλνο Υεξζνλήζνπ, ζη) 

θείκελν, ρ.ρ.= 1996, κε ηίηιν «Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο Απηνδηνίθεζεο 

(ΚΔΓΚΔ) ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη επηηξνπέο» δ) ΤΝΑΠΗΜΟ θείκελν 



Σκήκαηνο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 8.1.1994, κε ην νπνίν απνζηέιιεηαη «ε 

παξέκβαζε ηεο 25.11.1993 ζηε ΚΔΓΚΔ γηα αμηνπνίεζε ελφςεη ηεο ζπδήηεζεο 

ηνπ «λνκνζρεδίνπ» ηνπ ΤΠΔ», κε ζπλεκκέλεο αλαθνηλψζεηο, παξάξηεκα γηα 

ην λφκν-πιαίζην θιπ, ε) ΤΝΑΠΗΜΟ αλαθνίλσζε ηεο 27.1.1994 ηνπ Σκεκ. 

Απνθέληξ. θαη Απη/ζεο γηα ην πξνζρέδην λφκνπ θιπ, ζ) ηνπ ίδηνπ ΤΝ, θείκελν 

Μάξηεο 1994, «Γηα ηηο δεκνηηθέο-θνηλνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο», η) ηνπ 

ίδηνπ ΤΝ, θείκελν 9.3.94 κε ζέκα «Παλειιαδηθή χζθεςε Απηνδηνίθεζεο» κε 

πξφγξακκα, δειηίν ηχπνπ κε εηζήγεζε Πάλ. θνηηληψηε, κε «απνινγηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 4εηίαο πνπ πέξαζε» ηεο 16.4.1994, ηνπ Παλ. Παπαγηάλλε, κε 

θείκελν ηνπ Σάζνπ απνπλάθε ηεο 16.4.1994 «Ζ πνιηηηθή καο πξαθηηθή ζηελ 

Απηνδηνίθεζε θαη νη θνηλσληθέο καο παξεκβάζεηο», ηα) ηνπ ίδηνπ ΤΝΑΠΗΜΟΤ 

κε ζέκα «Πξνηάζεηο γηα ηελ απνθέληξσζε ζε ηξείο βαζκνχο γλήζηαο – ηζρπξήο- 

αλεμάξηεηεο Απη/ζεο» ρ.ρ.(πξηλ απφ ηηο εθινγέο 10/1990).  

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 20.12.(1990;;) Ζ Απη/ζε, ην ΠΑΟΚ, εκείο (ηνπ 

ΤΝ) θη νη άιινη ινγαξηαζκνί…, θαη, Λίγα βήκαηα εκπξφο θαη πνιιά ζεκεησηφλ, 

θαη, Αλαθαηαλνκή εμνπζηψλ θαη πφξσλ, Δπείγνλ πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πξφ-

βιεκα, ηεο 24.11.1993 Ννζεχνπλ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ηεο 27.11.1993 

Πξνο έθηαθην ζπλέδξην ε ΚΔΓΚΔ, ηεο 30.11.93 πκβηβαζκφο ρσξίο ζπλζέζεηο 

ζηελ ΚΔΓΚΔ, ηεο 15.2.1994 Ζ απηνλνκία ηεο Σ.Α. βαζηθφ ζηνηρείν ηζρπξνπνί-

εζεο ηνπ ζεζκνχ, ηεο 17.8.1994 Απαηηείηαη εηδηθή κεηξνπνιηηηθή απηνδηνίθεζε 

γηα ην ιεθαλνπέδην, ηεο 27.8.1998 Άηνικν λνκνζρέδην, ηεο 29.4.99 Οηθνλνκηθφ 

κπιάθ-ανπη ζην Γήκν Αζελαίσλ, ηεο 13.5.1999 Δληζρπκέλε ε Πεξηθέξεηα ζην 

Γ.. ηεο ΚΔΓΚΔ,  ΣΟ ΒΖΜΑ 21.11.1993 Οη πεξηπέηεηεο ελφο ζεζκνχ ηνπ Θενδ. 

Καηξηβάλνπ, ηεο 28.11.1993 Γηα πνηα Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ηνπ Θ. Καηξη-

βάλνπ, ηεο 5.12.93 Έηζη ζα ιεηηνπξγεί ε Ννκ. Απηνδηνίθεζε, θαη, Σα 4 πξφζσπα 

ηεο εμνπζίαο, νη δηνξηζκέλνη, νη αηξεηνί θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, ηεο 27.2.1994 

Ζ απηνδηνίθεζε ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Γ. Παπαδεκεηξίνπ, ηεο  

31.7.1994 Δθθξεκφηεηεο γηα ηηο λνκαξρίεο, ηεο 2.3.97 ηνπο δήκνπο ε Σξνραία 

θαη ε Ππξνζβεζηηθή,  ΔΞΟΡΜΖΖ 26.11.1993 επηά ζειίδεο γηα ηελ ΣΑ θαη ην 

πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ ζηα Υαληά (1993), ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 18.5.1999 ηε ΚΔΓΚΔ 



φπσο θαη ζηελ ΣΔΓΚΝΑ πέηπρε ην ΠΑΟΚ αξσηηθή λίθε, ΔΝ ΚΟΡΤΓΑΛΛΧ, 

ρ.ρ. Ννκαξρηαθή Απη/ζε: Δλαο άγλσζηνο ζεζκφο ηνπ Γεκ. Καηζνχιε. 

«Παξέκβαζε»: θ. 14-15 ΜαηΗνπλ. 1994. 

 

  Πξφγξακκα  «Κ Α Π Ο Γ Η  Σ Ρ Η Α » 

ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: Ζ ΑΤΓΖ 14.8.1997 άξζξν ηνπ Μηράιε Παπαγηαλλάθε, 

«Καπνδίζηξηαο: Σα ζρεηηθψο εχθνια θαη ηα δπζθνιφηεξα», ηεο 22.8.1997 Ζ 

δηνηθεηηθή θαη πξνγξακκαηηθή ζπλέλσζε ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, θαη, Ακεηα-

θίλεηε θαη αξρήλ ε Κπβέξλεζε, Καπνδίζηξηαο αλεμαξηήησο θφζηνπο, ηεο 

24.8.97 Ακεηαθίλεηε θαη αξρήλ ε Κπβέξλεζε, «Καπνδίζηξηαο» αλεμαξηήησο 

θφζηνπο, ηεο 14.9.1997 Οη «Μαπξνκηραιαίνη» απεηινχλ ηνλ «Καπνδίζηξηα», θαη, 

Γήκνο Σπρεξνχ, Μία εκπεηξία απηνδηνίθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη σο πξφηππν, 

ηεο 18.9.97 πλάληεζε Κσλζηαληφπνπινπ-Παπαδφπνπινπ, Σξεηο φξνη ΤΝ γηα 

ηελ επηηπρία ησλ ζπλελψζεσλ, ηεο 10.10.1997 πλελψζεσλ ην πξφβιεκα, θαη, 

Πνία είλαη ε θξηηηθή ζηνλ θπβεξλεηηθφ ςεπδν-«Καπνδίζηξηα», ηεο 11.10.1997 

(απφ ζέζεηο ΤΝ) Γηα κία επηζεηηθή πνιηηηθή ζπκκαρηψλ, άξζξν ηνπ Παλαγ. 

Παπαγηάλλε,ηεο 12.10.1997 Ν. Κσλζηαληφπνπινο, Να αιιάμνπλ νη κεζνδεχζεηο 

πνπ πεξηέρεη ν «Καπνδίζηξηαο», Τπάξρνπλ «Μαπξνκηραιαίνη» ζηε θαξδηά ηνπ 

«Καπνδίζηξηα», ηεο 15.10.1997 Απηφλνκα ή κε ζπκκαρίεο ;;, θαη, Σν ζρέδην 

«Καπνδίζηξηαο» θαη νη εξγαδφκελνη ζηελ Απηνδηνίθεζε, ηεο 21.9.1997 Παξεκ-

βάζεηο θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ ζην «Καπνδίζηξηα», Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο 

αλνξζφδνμσλ κεζνδεχζεσλ, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο 15.8.1997 Π. Μαίζηξνο: 

«Σν πξφβιεκα δελ είλαη ν αξηζκφο ησλ λέσλ Γήκσλ…», ΣΟ ΒΖΜΑ 14.9.97 Σν 

πξφγξακκα γηα ηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη ζπλελψζεηο, νη λένη δήκνη θαη θνηλφ-

ηεηεο, νη ξπζκίζεηο, ην πξνζσπηθφ, νη κεηαηάμεηο, Απηφο είλαη ν «Καπνδίζηξηαο».  

 

 



Β Η Β Λ Η Α --ηεχρε  - πεξηνδηθά γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

***ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» κε δηάθνξνπο ππφηηηινπο «Δπηζεψξεζε ζεσξίαο 

θαη πξαθηηθήο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ» απφ ην 1978 έσο ην 1987, «Δπηζεψξεζε 

Απηνδηνίθεζεο» σο ην 1989, «Γίκελε επηζεψξεζε» θαη ηε ιέμε «Απνθέληξσζε» 

έσο ην 1993, «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Απνθέληξσζε» έσο ην ηεχρνο Ηαλνπαξ.- 

Φεβξνπαξίνπ 2000. Καη δίθπιιν «δηαθεκηζηηθφ» ηνπ Οθησβξίνπ 1996, κε ηίηιν 

«19 ρξφληα ζηελ ππεξεζία ηεο Απηνδηνίθεζεο». 

πλνιηθά ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΞΖ (96) ηεχρε – ειάρηζηα δηπιά, (ε αξίζκεζε είλαη αθα-

ηάζηαηε, γηα θάζε ηεχρνο, θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο ινγηθήο). Ίδξπζε-έθδνζε ησλ 

Γηψξγνπ Αλαζηαζέα, ηνπ Παλαγηψηε Παπαγηάλλε, δηθεγφξνπ, πξψελ δήκαξρνπ 

Υνιαξγνχ, θαη Παλ. Παπαγαξχθαιινπ, παλεπηζηεκηαθνχ ζην Πάληεην. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα εθδφηεο ηαχξνο Ηαηξνχ.  

 Σν πεξηνδηθφ απηφ, κε ζνβαξέο κειέηεο, θαηλνηφκα παξαδείγκαηα θαη 

ξηδνζπαζηηθέο πξνηάζεηο, απερνχζε ηηο απφςεηο ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο 

(ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ θαη άιισλ θνξέσλ). Σν ίδην θαη επαλάιεςε δήισλε (θαη έηζη 

ήηαλ ζηελ πξάμε) ζην «Κφκκα …ηεο Απηνδηνίθεζεο». Πξνζδνθψ φηη θάπνηε ζα 

κειεηεζεί ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέλ-

ηξσζεο. Χο είλαη απηνλφεην εθδηδφηαλ κε πνιιέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

 ην ηεχρνο Ματνπ-Ηνπλίνπ 1983, ζηηο ζει.40-44, δεκνζηεχεηαη α) ε απφ 

7.7.1983 επηζηνιή (ζπλέηαμα εγψ, δηφηη είρα θάλεη ηηο ζπλελλνήζεηο) ηνπ δεκάξ-

ρνπ Β. Ξέλνπ-Γαβξηέιε πξνο ην πεξηνδηθφ, θαη, β) ε 49/30.3.1983 απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηνλ ηξφπν ρξέσζεο ηεο Απνρέηεπζεο (βι.γη απηή, 

ηελ αηηία δεκνζίεπζεο, θαη, ηνλ αληίθηππν πνπ είρε, ζην θεθάιαην γηα ηελ 

«Καλνληζηηθή ζπγθξφηεζε Γήκνπ»). 

 ην ηεχρνο «81-82 ζεξηλή έθδνζε ‗92» ζηε ζει. 50 δεκνζηεχεηαη «εκεί-

σκα» κνπ, κε ηίηιν «Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Δ.Κ. Σακείνπ»(βι. ρσξηζηφ θεθά-

ιαην γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο ΔΟΚ θαη ηελ αηηία ηεο ζπγγξαθήο ηνπ). 



*** ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, δηκεληαίν πεξηνδηθφ, δέθα 

νρηψ (18) ηεχρε απφ ην 1  Μάεο – Ηνχλεο 1984 έσο ην 19 Μάεο-Ηνχλεο 1987. 

Ηδηνθηήηεο-εθδφηεο Υξήζηνο Λνγαξάο, δηεπζπληήο Μαλψιεο Μέμεο. Ννκίδσ φηη 

απηά είλαη φια φζα εθδφζεθαλ (βιέπεηε θαη πην θάησ). Απερνχζε ηηο απφςεηο 

ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ηνπ Κ.Κ.Δ. (Καίηνη ηδενινγηθά-πνιηηηθά ήκνπλ εληαγκέλνο 

ζην ΚΚΔ Δζσηεξηθνχ, ην αγφξαδα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνκαη θαη λα 

πιεξνθνξνχκαη θαη γηα ηελ «άιιε» αξηζηεξή άπνςε). 

*** ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΚΟΗΝΧΝΗΑ, δηκεληαία επηζεψξεζε ελεκέξσζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ, ηδξπηήο Υξήζηνο Λνγαξάο, ηδηνθηήηεο-εθδφηεο Γεκήηξεο 

Παπαδήκνο, ελλέα (9) ηεχρε απφ 1 (ρσξίο λα αλαγξάθεηαη)= Γεθέκβξεο 1987 

έσο  11-12 = ρσξίο αλαγξαθή κελψλ. Μεξηθά ηεχρε κε δηπινχο αξηζκνχο. 

Ννκίδσ φηη απηά είλαη φια φζα εθδφζεθαλ, εθηφο αλ δηέιαζε ηεο πξνζνρήο κνπ 

ε ζπλέρηζε ηεο έθδνζήο ηνπο. Καη απηφ απερνχζε ηηο απφςεηο ησλ απηνδηνηθε-

ηηθψλ ηνπ Κ.Κ.Δ. 

*** ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ηεο ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ. Πεξηνδηθφ πνπ εμέδηδε θαη 

ήηαλ «φξγαλφ» ηεο, ε Κεληξηθή Δλσζε Γήκσλ+ Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ). 

Σα πιείζηα ησλ ηεπρψλ επηκεινχκελ θαη ηα ζπλέιεγα/έπαηξλα απφ ηα γξαθεία 

ηεο ΚΔΓΚΔ, ζηελ νδφ Γεσξγίνπ Γελλαδίνπ 6. Σν πεξηνδηθφ πεξηείρε ηελ πξψηε 

πεξίνδν, άξζξα ζεσξεηηθνχ ή θαη πξαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο ή εγθχθιηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ γηα ηα ζέκαηα ηεο Απηνδη-

νίθεζεο, πνπ κε ελδηέθεξαλ πνιχ. Αξγφηεξα απφθηεζε «ξεπνξηαδηαθφ» θαη 

θσηνγξαθηθφ (πξνβνιήο-δηαθεκηζηηθφ)  ραξαθηήξα, γη απηφ θη αηφληζε ην ελδηα-

θέξνλ κνπ γη απηφ. Απφ 1984-1987 =θαλνληθφ ζρήκα, απφ 1988-2011 = κεγάιν 

ή κεγαιχηεξν ζρήκα (ζαλ πεξηνδηθφ). Έρνπλ ζσζεί θαηά έηνο ηα εμήο ηεχρε: 

*** 1984: Μάξηηνο 1984 (γηα ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα . 1065/1980), θαη 

Ννέκβξηνο 1984 «Σα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ» (ζηε Κέξθπξα). ην ηεχρνο απηφ 

ελζσκαηψλσ θαη «Καλνληζκφ εξγαζηψλ ζπλεδξίνπ».***Ννέκβξηνο 1984 «Σα 

Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ»,*** 1985: ια ηα ηεχρε απφ Ηαλνπάξην 1985 έσο 

Γεθέκβξην 1985, σο θαη ην ηεχρνο κε ηα «Πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ –Οθηψβξηνο 



1985», *** 1986: ια ηα ηεχρε απφ Ηαλνπάξην έσο Γεθέκβξην 1986. Δπίζεο 

«Δπξεηήξην έηνπο 1986, αξηζκεηηθφ θαη θαζ χιε». *** 1987: Σα ηεχρε απφ Ηαλνπ-

άξην 1987 έσο επηέκβξην 1987. Δηδηθφ ηεχρνο κε ηα «πξαθηηθά ηεο 5εο ζπλδηά-

ζθεςεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπ λφηνπ ηεο Δπξψπεο πνπ ηηο αθνξνχλ ηα Μ.Ο.Π. 

(Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα), Ζξάθιεην Κξήηεο 7-9 Ματνπ 1987. 

Δλζσκαηψλσ εηζήγεζε ηνπ Πάλνπ Ματζηξνπ. Δπίζεο ηεχρνο κε «Πξαθηηθά 

ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ, Ρφδνο 8-11 Οθησβξίνπ 1987». Δπίζεο «Δπξεηήξην έηνπο 

1987», αξηζκεηηθφ θαη θαζ χιε».***1988: ηεχρνο = Πξαθηηθά έθηαθηνπ ζπλεδξίνπ 

ηεο ΚΔΓΚΔ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 7-8 Ματνπ 1988, «Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα – 

απηνδπλακία ησλ ΟΣΑ». Δπίζεο γη απηφ α) Δηζήγεζε ηεο Έιιεο Παπαθσλζηα-

ληίλνπ, εθπξνζψπνπ ηεο Διιεληθήο Αξηζηεξάο, β) Πξφηαζε ηεο Κ.Δ. ηεο ΔΑΡ 

γηα ηελ «Οηθνλνκηθή Απηνδπλακία ηεο Απηνδηνίθεζεο– Απξίιηνο 1988», γ)  Πξφ-

ηαζε ηνπ Σκήκαηνο Απηνδηνίθεζεο ηεο ΔΑΡ (βι.θεθάιαην ΔΑΡ), δ) Δηζήγεζε 

ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο ΣΔΓΚΝΑ 11-12/6/1988 ηνπ Γεκήηξε αξάθνγινπ, 

δεκάξρνπ Κεξαηζηλίνπ, κε ηίηιν «Σν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ ΟΣΑ», ε) ηεχρνο 

8 ζειίδσλ ηνπ Σκήκαηνο Απηνδηνίθεζεο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ, ε) ζει. ηεο ΑΤΓΖ 

22.11.87 κε άξζξν ηνπ Π. Παπαγηάλλε. *** 1988: ηεχρνο κε «Πξαθηηθά εηήζηνπ 

ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ΚΔΓΚΔ, κε ζέκα: «Οηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ – Αλαδηάξζξσζε 

ηεο ΚΔΓΚΔ θαη ησλ ΣΔΓΚ» ζηε Μπηηιήλε 13-15 Οθησβξίνπ 1988. Μέζα ζε 

απηφ έρσ ελζσκαηψζεη α) Δηζήγεζε ηεο Διιεο Παπαθσλζηαληίλνπ εθπξν-

ζψπνπ ηεο ΔΑΡ (βι. θεθάιαην ΔΑΡ), β) θείκελν ηνπ Σκήκαηνο Σ.Α. ηνπ ΚΚΔ, γ) 

ηεχρνο 8 ζει. ηνπ ηδίνπ, δ) δηάθνξεο εηζεγήζεηο. Δπίζεο δέθα ηεχρε απφ Απξηι-

Γεθέκβξηνο 1988. *** 1989: «Πξαθηηθά ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, 

Καιακάηα 14-16 Γεθεκβξίνπ 1989, ηφκνη Α, Β, Γ (δηπινί). Καη «έθηαθην ηεχρνο» 

γηα ην ίδην ζπλέδξην. Δπίζεο «έθηαθην ηεχρνο» κε «Πξαθηηθά εκεξίδαο ηεο ΚΔΓ 

ΚΔ, κε ζέκα: Οηθηζηηθά» (Καινθαίξη 1989). Καη δψδεθα ηεχρε απφ Ηαλνπάξηνο -

Γεθ.1989. ***1990: «Πξαθηηθά έθηαθηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, κε ζέκα 

«Πεξηβάιινλ θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» θηάζνο 7-9 Ηνπλίνπ 1990 (δηπιφ). 

Δλζσκαηψλσ αξθεηέο εηζεγήζεηο γηα ην ζέκα, φπσο ηηο είρα ζπιιέμεη. Δπίζεο 

έληεθα ηεχρε απφ Ηαλ.- Γεθ. 1990 (ιείπεη ην ηνπ Απγνχζηνπ 1990). ***1991: 

«Πξαθηηθά ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ» Ησάλληλα 21-23 Ννεκβξίνπ 1991» 



ηφκνη Α‘, Β‘. Καη ηεχρε Ηαλνπάξηνο 1991=34, Μάξη=35, Απξ=37, Μάηνο= 38, 

Ηνχληνο =39,  κε πξαθηηθά Θ‘ Γ.. ΚΔΓΚΔ, Ηνπι-Απγ-επη. 40,41,42 κε ζέκα 

«πλάληεζε πξσζππνπξγνχ-δεκάξρσλ», Οθη-Ννε-Γεθ= 43,44,45 «Καιακάηα 

έλα φλεηξν βξαβεχεηαη». Δπίζεο «Πνξίζκαηα Δπηηξνπψλ ΚΔΓΚΔ» ηεχρε 

Α+Β‘.***1992: ηέζζεξα ηεχρε (κεηαμχ απηψλ, θαη ην γηα ην ζάλαην ηνπ Α.Σξίηζε). 

*** 1993: ηέζζεξα ηεχρε (Ηαλ-Φεβξ, Απξ, Μαίνο, επη.1993),  *** 1994 η.Ηνπλ- 

Ηνχιηνο «Νφκνο 2218», *** 1996: Μάξηηνο, Μάηνο 1996, *** 1998: Απξηι-Μάηνο 

1998, *** 2002: Γεθέκβξηνο 2002, *** 2003: Ηνχιηνο θαη Ννέκβξηνο 2003, *** 

2004: ηεχρε Ηαλνπαξ., Απξηιίνπ, Ματνπ, Οθησβξίνπ 2004, *** 2005: ηεχρε 

Φεβξνπαξίνπ, Οθησβξίνπ 2005, *** 2006: ηεχρε Απξηιίνπ, Οθησβξίνπ 2006, *** 

2007: ηεχρε Φεβξνπαξίνπ, Ηνπιίνπ, Ννεκβξίνπ 2007, *** 2008: ηεχρε Μαξηίνπ, 

Ννεκβξίνπ 2008, *** 2009: ηεχρε Φεβξνπαξίνπ, Μαξη-Απξ.,Ματνπ-Ηνπλ., Ηνπι-

Απγ., επη-Οθη., Ννεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2009,*** 2010: ηεχρε Απξίιηνο-Μάηνο, 

Ηνχλ-Ηνχιηνο, επη-Ννέκ. 2010,*** 2011: η.Ηαλνπαξ-Φεβξ., Μάξηηνο-Μάηνο 2011. 

 

 Δ Κ Γ Ο  Δ Η    Κ Δ Γ Κ Δ  - Σ Δ Γ Κ Ν Α -  Δ Δ Σ Α Α  

  Θ Δ Χ Ρ Ζ Σ Η Κ Α  --  Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Α 

*** ΚΔΓΚΔ= ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ – Δπηζηεκνληθή Δπηζεψξεζε πεξί ηα 

«θνηλά ησλ πφιεσλ». ην εζψθπιιν αλαγξάθεηαη: Δπηζηεκνληθή έθδνζε ηεο 

«Δπηζεψξεζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» ηεο ΚΔΓΚΔ. Δηδηθή πεξηνδηθή έθδνζε 

έξεπλαο θαη πξνβιεκαηηζκνχ». ηεχρνο 1 ζει. 200, θαη ηεχρνο 2 ζει. 192, 1998. 

Καη, ζε δεχηεξε έθδνζε, ηφκνο Α‘ ηεχρε 1/1999 ζει.188, 1/2000 ζει.180, 

2/2000, ζει. 170 (δεκέλα καδί),  θαη, ηφκνο Β‘  ηεχρε 1/2001 ζει.166, 1/2002 

ζει.170, 2/2002 ζει. 170. 

*** ΚΔΓΚΔ - Βηβιίν (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔΜΠ) κε επίηηηιν «Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο» θαη ηίηιν «Γήκνη ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Αζήλα 2006. 

Δπηκέιεηα Γηάλλεο Καινγήξνπ, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ΔΜΠ. 



*** ΚΔΓΚΔ – ΔΔΣΑΑ: «Πξφγξακκα Δλεκεξσηηθψλ πλαληήζεσλ Αηξεηψλ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», Ννέκβξηνο – Γεθέκβξηνο 2002, ηξείο ηφκνη, ήηνη:--- 

ΑΘΖΝΑ, 21-23 Ννεκβξίνπ 2002,--- ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 29 Ννεκβξίνπ – 1 

Γεθεκβξίνπ 2002,--- ΗΧΑΝΝΗΝΑ, 6-8 Γεθεκβξίνπ 2002. 

--- ΔΔΣΑΑ, Αζήλα 1990: «Σα Σνπηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ν ξφινο 

ησλ ΜΟΠ= Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα, ζηελ πινπνίεζή ηνπο». 

--- ΔΔΣΑΑ, Αζήλα 1989: «Ζ θαηαζηαηηθή ζέζε θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ 

αηξεηψλ ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο - ΄Δθζεζε ηεο Γηεπζχ-

λνπζαο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηα πεξηθεξεηαθά θαη 

δεκνηηθά δεηήκαηα», Αζήλα 1989. 

***ΚΔΓΚΔ – Απνινγηζκφο 1988 θαη Πξφγξακκα Γξάζεο 1989, Αζήλα 1989. 

*** ΚΔΓΚΔ – ΔΔΣΑΑ = Οδεγφο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Αζήλα 2000. 

*** Βηβιίν ηεο Γήκεηξαο Κνπηζνχξε, η. γελ.δ/ληξηαο Τπ. Δζση., Αζήλα 2008, κε 

ηίηιν «Λεηηνπξγία Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

*** Βηβιίν κε ηίηιν: «Νένο Οηθηζηηθφο Νφκνο γηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο Υψξαο» (βειηίσζε-νινθιήξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ 

λφκνπ 1337/1983). Αζήλα 1995. πλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνχ Κψζηα Λαιηψηε. 

*** Σεχρνο έθδνζεο ΚΔΓΚΔ-ΔΔΣΑΑ, Αζήλα 1991, κε ηίηιν: «ΚΔΓΚΔ-ΣΔΓΚ 

Ννκηθά θείκελα». 

*** ΚΔΓΚΔ – Πξαθηηθά έθηαθηνπ ζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ, κε ζέκα: «Ο ξφινο ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ», Θεζζαινλίθε 26 θαη 27 Ννεκβξίνπ 1999. 

*** ΚΔΓΚΔ – Πξαθηηθά έθηαθηνπ ζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ, κε ζέκα: «Οηθνλνκηθή 

Απηνδπλακία γηα ηνλ άλζξσπν, γηα ηελ αλάπηπμε, γηα ηελ Διιάδα», Υαιθηδηθή 

4, 5, 6 Ματνπ 2000. 



*** ΚΔΓΚΔ – Πξαθηηθά έθηαθηνπ ζεκαηηθνχ ζπλεδξίνπ, κε ζέκα: «πληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο», Αγία 

Πειαγία Ζξαθιείνπ Κξήηεο 23 επηεκβξίνπ 2000. 

*** ΤΠ. ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ- ΠΔΣΑ- ΚΔΓΚΔ-Πξαθηηθά εκεξίδαο 17.12.2002 κε ζέκα 

«Απηνδηνίθεζε-Πνιίηεο- Κεληξηθή Δμνπζία, Νένη Ρφινη – Νέα ζρέζε». Καη, ίδηα 

εκεξίδα 18.12.2002 κε ζέκα «Γπλαίθεο θαη Απηνδηνίθεζε, Νέα δπλακηθή ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο». 

*** ΚΔΓΚΔ- Οη θπξηφηεξεο ξπζκίζεηο ηνπ λένπ ΓΚΚ, Ννέκβξηνο 2006, ηεο Γήκε-

ηξαο Κνπηζνχξε, η. Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ΤΠΔΓΓΑ. 

*** ΚΔΓΚΔ – Δπηηξνπή αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη πεξηβάιινληνο. Δηζήγεζε κε 

ζέκα «Πεξηβάιινλ», Αζήλα 2008.  

*** ΚΔΓΚΔ – Δπηηξνπή θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ (κε κειέηε γηα ηελ 

θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ζηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, 

ζρέδηα θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο, θαη άιια ζέκαηα. 

*** ΚΔΓΚΔ ηεχρνο κε ζέκαηα «Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ ΟΣΑ», 

«Δπνπηεία – έιεγρνη ζηνπο ΟΣΑ», Έμνδα παξάζηαζεο –εηδηθή άδεηα», 2008. 

*** ΚΔΓΚΔ ηεχρνο κε ζέκα: «Θεζκηθά ησλ ΟΣΑ», Δηήζην έθηαθην ζπλέδξην ηεο 

ΚΔΓΚΔ Θεζζαινλίθε 26-28 Ννεκβξίνπ 2008. 

*** ΚΔΓΚΔ – Δίζπξαμε εζφδσλ απφ ηνπο ΟΣΑ θιπ ζέκαηα. Αζήλα 2008. 

*** ΚΔΓΚΔ – Μειέηε κε ζέκα: «Ζ πξφθιεζε κηαο λέαο κεηαξξχζκηζεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», θαη ελζσκάησζε Οκηιία Πξνέδξνπ ηεο 

ΚΔΓΚΔ Νηθήηα Καθιακάλε ζην ζπλέδξην κε ην πην πάλσ ζέκα, 23-24.6.2008. 

*** ΚΔΓΚΔ – Κείκελν δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο. «Αξρέο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπ-

ιίαο γηα ηε Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 10 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

*** ΚΔΓΚΔ ηεχρνο «Δηζεγήζεηο ζεκαηηθψλ θχθισλ ηνπ Γ.. ΚΔΓΚΔ» 2010. 



*** ΚΔΓΚΔ – Δγθχθιηνη θαη απνθάζεηο ηνπ Τπ. Δζσηεξ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

«Καιιηθξάηε», Αζήλα 2011. 

*** ΚΔΓΚΔ – ΣΔΓΚ Ννκ. Μεζζελίαο: «Πξαθηηθά Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή ησλ ΟΣΑ–Γξάζεηο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ 

θαη ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ», Καιακάηα Ηνχληνο 2005. 

*** ΚΔΓΚΔ – Τθππνπξγείν Νέαο Γεληάο θαη Αζιεηηζκνχ, Αζήλα 1985 (;): 

πλέδξην «Νενιαία θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», α)γηα ην δηθαίσκα ζηε δνπιεηά, 

β) γηα ηελ Δηξήλε, γ) γηα ηελ πιεξνθφξεζε. 

 

 ΣΔΓΚΝΑ = Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνη. Ννκνχ Αηηηθήο 

*** Πξαθηηθά εηήζηνπ ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ 20-21.11.2003  κε ελζσκαησκέλεο  

εηζεγήζεηο δηαθφξσλ, γηα ην Νέν Κψδηθα, ηα Θεζκηθά, ηε Μεηξνπνιηηηθή Απηφ-

δηνίθεο, ηνλ Δθινγηθφ λφκν ζηελ απηνδηνίθεζε- θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ην Γ‘ 

Κ.Π..- Π.Δ.Π. Αηηηθήο, ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη άιια. 

*** Δηήζην ηαθηηθφ ζπλέδξην 14.10.2004 κε εηζεγήζεηο δηαθφξσλ νκηιεηψλ θαη 

επίθαηξα θχιια εθεκεξίδσλ γηα ην ζέκα. 

*** ΣΔΓΚΝΑ – «Γηεζλήο ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ», Αζήλα 1994. 

*** ηεχρνο 4 ζει. ηεο 10 Ννεκβξίνπ 1987 κε ηίηιν «Μήλπκα ζην Λαφ ηεο Αηηηθήο 

γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». 

 

***ΔΔΣΑΑ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ θη ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

α) «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν» αξ.3 Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1988. β) «Σνπηθή 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ θαη ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ- Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο ΔΔΣΑΑ» αξ. 8 Απξ- 

Ηνχιηνο 1989, αξ.9 Απγ-Ννέκβξηνο 1989, αξ.10 Γεθ.89-Φεβξ.1990,  αξ.11 Μαξ-

Απξίιηνο 1990, αξ.13 Απγ-επηέκ. 1990, αξ.16 Απξ-Ηνχιηνο 1991, αξ. 22 Ηαλ-



Μαξηηνο 1993,αξ.23 Απξηι-Ηνχληνο 1993, αξ.1 Ηαλνπαξ-Μαξη. 1994, γ) Ζ Σνπη-

θή Απηνδηνίθεζε ελφςε ηνπ 1992, ηεηξαζέιηδν.  

 εκείσζε: Χο επίζεκν φξγαλν ηεο ΔΔΣΑΑ. Ζ νπνία ηφηε είρε πνιχ κεγά-

ιν θχξνο, νξγάλσλε εκεξίδεο, ζπλέδξηα θιπ, ελψ ηψξα (=2017-18, (εάλ νξζά 

εθηηκψ ηα πξάγκαηα), έρεη πεξηπέζεη ζε γξαθεηνθξαηηθή αδξάλεηα. πλέιεγα 

απφ δηάθνξνπο ρψξνπο θαη απφ ηα γξαθεία ηεο ζηελ Αθαδεκίαο, ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν απηφ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχζα πιεξνθνξίεο.

  

***ΔΔΣΑΑ ΑΔ: «Μειέηε ΚΔΓΚΔ – ΔΔΣΑΑ = Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Σ.Α.- 

Παξνχζα θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο», Αζήλα 1993. 

*** ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΣΣΗΚΑ ΓΡΧΜΔΝΑ, ηξίκελε έθδνζε ηεο Σνπηθήο Έλσζεο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Αηηηθήο (ΣΔΓΚΝΑ), ηεχρε 1 Οθηψβξηνο 2004 (εηο 

δηπινχλ), ηεχρνο 2 Απξίιηνο 2005, ηεχρνο 9 Οθηψβξηνο 2007 (εηο δηπινχλ).  

*** ΓΖΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, αξ.5, Ηνχληνο 1989, 

«Αθηέξσκα ζηε δηεηία 1987-1988». 

*** ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΤΠΡΟΤ: ηεχρνο 20 Οθη-Γεθ. 1988 Λεπθσζία: «Γήκνη ηεο 

Κχπξνπ» Αθηέξσκα ζην Πεξηβάιινλ. 

***ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, έλζεην πεξηνδηθφ ηεο εθεκεξίδαο «ε Άπνςε», εθδφηεο 

Βίθησξ Μεηξφπνπινο, ηεχρνο 2 ηεο 10.11.2007 (ηξείο εκέξεο πξηλ ην ζπλέδξην 

ηεο ΚΔΓΚΔ).  Μάιινλ δεμηάο απφθιηζεο. 

 

  Β Η Β Λ Η Α  γηα ηελ  ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

   Θ Δ Χ Ρ Ζ Σ Η Κ Α  - Η  Σ Ο Ρ Η Κ Α 

*** Γεσξγνχια Μπέτθνπ, «Ζ ιατθή εμνπζία ζηελ Διεχζεξε Διιάδα», ηφκνη πξψ-

ηνο ζει.510, ηφκνο δεχηεξνο ζ. 508, εθδφζεηο ΘΔΜΔΛΗΟ, 1979. Θεκειηαθφ 

βηβιίν γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζηελ πεξίνδν ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. 



*** «Ζ Απηνδηνίθεζε ζηελ ειεχζεξε Διιάδα – Απφ ην Νενιιεληθφ Γηαθσηηζκφ 

ζηνπο «Κψδηθεο « ηεο Αληίζηαζεο. Δπηκέιεηα- Παξνπζίαζε Παλαγηψηεο Παπα-

γηάλλεο, εθδφζεηο Νέα θέςε, Αζήλα 1990. 

*** Θαλάζε Σζνππαξφπνπινπ: «Οη Λανθξαηηθνί ζεζκνί ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

– ηζηνξηθή θαη λνκηθή πξνζέγγηζε», εθδφζεηο Γιάξνο, Αζήλα 1989. 

***ππξίδσλνο Η.Φινγατηε (θαζεγεηή Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ζην ΔΚΠΑ): «Κιαζηθά 

θείκελα θαη βαζηθή λνκνζεζία γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», Αζήλα 1986. 

Πεξηέρεη κειέηεο θαη λφκνπο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε, απφ ην 1830 έσο ζήκεξα. 

*** Κσλζηαληίλνπ Γ. Καηζαδψξνπ, δηνηθεηηθνχ επηζεσξεηή Τπνπξγείνπ Δζσηε-

ξηθψλ: «πκβνιή εηο ηελ αλσηέξαλ βαζκίδα Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, Δπαξ-

ρηαθά θαη Ννκαξρηαθά πκβνχιηα», Αζήλα 1978. 

*** Υξήζηνπ Π. Κιεηψζε, δηεπζπληνχ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ: «Ζ ζπληαγκα-

ηηθή θαηνρχξσζηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» (πξψηνλ βξαβείνλ Ηδξχκαηνο 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Μ. Γ. ηαζηλφπνπινπ), Αζήλα 1981. 

*** Γηψξγνπ Γνπαηδή: «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε» εθδφζεηο Δμάληαο 1986. Έλζεην 

ζε απηφ, θχιιν ηεο ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 27.11.1986, κε παξνπζίαζε απφ ηνλ 

Δπγέλην Αξαλίηζε. 

*** ΔΔΣΑΑ: «Νένη ζεζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Ννκηθά ζέκαηα Απηφ-

δηνίθεζεο», Αζήλα 1989. 

*** πεξηνδ. Δπηζεψξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ηεχρνο 5: «Απηνδηνίθεζε θαη Πν-

ιηηηθή» πεξηνδηθή έθδνζε ηνπ Γ.Δ.Π. (δηδαθηηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ) 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Παλ. Αζελψλ», 

εθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα  . . . . . . ; ;  

*** Δπξηδίθεο Μπεζίια- Βήθα, επίθνπξεο θαζεγήηξηαο Παληείνπ Παλ/κίνπ: «Σν 

ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», εθδφζεηο Αθνί 

Π. άθθνπια, Αζήλα 1995. 



*** «Θέκαηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» - άξζξα θαη κειέηεο δηαθφξσλ Γεκάξ-

ρσλ», εθδφζεηο Αθνί Σνιίδε, Αζήλα 1982. 

*** Υ. Καζηαλίδε, Α. Λεληάθε, Π. Ματζηξνπ, η. Μπέλνπ, Κ. Ρέκειε, πξφινγνο 

Γηψξγνο Γελλεκαηάο: «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη Κνηλσλία», εθδφζεηο Κνριίαο, 

Αζήλα 1986. 

*** ΔΔΣΑΑ 1994 «Πνιηηηζκφο θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε – ε αθαλήο πιεπξά κηαο 

πξνθαλνχο ζρέζεο» κε άξζξα πνιιψλ κειεηεηψλ. 

*** Παλαγηψηε Παπαγηάλλε: «Πνιπζπιιεθηηθά ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο 

θαη άιια», εθδφζεηο Νέα θέςε, Αζήλα 1990. 

*** Λέληλ: «Γηα ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε», εθδφζεηο χγρξνλε Δπνρή, 1986. 

 

  Π Ρ Α Κ ΣΗ Κ Ζ    Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ  

*** Αληψλε Θενδσξφπνπινπ, δηεπζπληνχ ΟΣΑ: «Καλφλεο Λεηηνπξγίαο Γεκ. θαη 

Κνηλ. πκβνπιίνπ (θαη ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ)». Ζξάθιεην Αηηηθήο 1978. 

*** Θεφδσξνπ Θσκφπνπινπ, Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ: «Σα νηθνλνκηθά 

ησλ Οξγαλ. Σνπ. Απηνδηνίθεζεο θαη ν Νένο Γεκ. θαη Κνηλ.Κψδημ», Αζήλα 1976. 

***Ζιία Σζελέ, Αζήλα 1986 κε ηίηιν «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Θεσξία θαη πξάμε». 

*** Παλαγηψηεο Ζι. Κνπηίβαο, ηκεκαηάξρεο δηνηθεηηθνχ Γήκνπ Καιακάηαο: 

«Οδεγφο Υνξεγήζεσο Αδεηψλ», άξζξνπ 41 λ. 2218/1994, Καιακάηα 1995. 

 

Γηα ην ΓΖΜΟΣΗΚΟ θαη ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ, λφκνη, εθδφζεηο θιπ. 

*** α)  Ν.Γ. 2888/30.6/1.7.1954 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ Γεκ. + Κνηλ. Κψδηθνο» 

(πξσηφηππα θχιια, απφ «Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο» Παληειή Ραπηάξρε). 



β) Τπ. Δζση. ΓΚΚ 1980, λφκνο 1065/1980, Δηζεγεηηθή ΄Δθζεζε, ΦΔΚ 168Α/24. 

7.1980 γηα ην λ.1065/1980, λφκνο 1065/1980 θχιια απφ ην Ραπηάξρε,  

γ) ΦΔΚ 93Α/10.8.1982 λφκνο 1270/82 «Σξνπνηήζεηο ηνπ ΓΚΚ γηα ην εθινγηθφ 

ζχζηεκα, ηελ απνθέληξσζε, ηε ιατθή ζπκκεηνρή θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ 

δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», 

δ) Τπνπξγείν Δζση. ΓΚΚ Π.Γ. 76/1985 (ΦΔΚ 27Α/1.3.1985), ΦΔΚ 27Α/1985 

Π.Γ. 76/1985 «θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν. . . .ΓΚΚ . . . ..»,  

ε) Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο: Πξφηαζε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Καηάξηηζεο ηνπ λένπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε Σ.Α. γηα «Σελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη ην Γεκνθξαηηθφ Πξνγξακκαηηζκφ», Αζήλα 

Απξίιεο 1986. Έλζεην ζε απηφ ζει.ηεο ΑΤΓΖ 6.6.1986 κε άξζξν κε ηίηιν 

«Παξαηεξήζεηο ζην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Απηνδηνίθεζε-Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπ-

με» ηνπ Π. Λ. Παπαγαξχθαιινπ. 

ζη) ζη.1) Τπ. Δζση. ΓΚΚ 1989, Π.Γ. 323/1989, ΦΔΚ 146Α/1.6.1989 Π.Γ. 323/89 

«θσδηθνπνίεζε . . .ΓΚΚ. . .», ζη.2) ΚΔΓΚΔ 1993, ΓΚΚ κε εξκελεπηηθέο 

ζεκεηψζεηο, επηκέιεηα Υξήζηνο Λάκπξνπ,  

δ) ΔΔΣΑΑ = Δηαηξία Σνπ. Αλάπηπμεο θη Απηνδ/ζεο, ΓΚΚ 1995, Π.Γ. 410/95,  

ε) ΚΔΓΚΔ 1997 – Λεηηνπξγία Γήκ.+Κνηλνηήησλ, επηκέιεηα Γήκεηξα Κνπηζνπξή,  

ζ) ΔΔΣΑΑ, ΓΚΚ 2002, 

η) ζα) ΦΔΚ 90 Α/13.6.1994 λ.2218/1994 «Ηδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, 

ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζβ) ΦΔΚ 113 Α/15.6.1995, λ.2307/1995 «Πεξί πξνζαξ-

κνγήο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηηο δηαηάμεηο γηα ηε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. . . ..» (βι. θεθάιαην «Ννκαξρηαθή Απηνδ/ζε»). 

ηα) βηβιίν Μάξθνπ Καξαλαζηάζε, η.Γηεπζπληή Τπ. Δζσηεξηθψλ, «Ζ εξκελεία 

ηνπ λένπ Γεκνη. θαη Κνηλ. Κψδηθα θαη άξζξν» (=ΠΓ 410/1995), Αζήλα 1996. 



*** ΓΚΚ: α) ΦΔΚ 114 Α/8.6.2006 κε ην λφκν 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», β) επηζηνιή Κ. Μαληδνπξάλε κε αξ.πξ.16557/26.6.06 

πξνο ηνπο δ.ζ. γηα θνηλνπνίεζε ηνπ λφκνπ, γ) Πιήζνο θχιισλ εθεκεξίδσλ, 

ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, κε εηζεγεηηθέο εθζέζεηο, εγθπθιίνπο θαη απφςεηο ΚΔΓΚΔ/ 

Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δεκάξρσλ, επηζηεκφλσλ. 

 

 ΠΡΑΚΗΚΑ  ΒΟΤΛΖ γηα Γ.Κ.Κ. θιπ --- ΜΔΛΔΣΖ   ΣΔΔ. 

*** Γηα ην λ. 1065/1980 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» ζ. 5212-5376 απφ 

24 έσο 26.6.1980. 

*** Γηα ην λ.1080/1980 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηη-

λσλ ηεο πεξί πξνζφδσλ ησλ ΟΣΑ λνκνζεζίαο θαη άιισλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ» 

ζειίδεο 902 – 1323 απφ 29.8.1980 έσο 18.9.1980. 

*** Γηα ην λ. 1416/1984 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο Γεκν-

ηηθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», ζει. 2353- 3152 απφ 13.12.1983 

έσο 18.1.1984. 

***ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ: α)«Μειέηε νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΣΔΔ 

γηα ηε ζχληαμε ηνπ λένπ Κψδηθα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», Αζήλα επηέκβξεο 

1984 ζει. 1- 150, β) Ζκεξίδα ΣΔΔ λένο ΓΚΚ, 20.11.1984, α) «Κξηηήξηα γηα ηελ 

Απηνδηνίθεζε Α,Β θαη Γ βαζκνχ» εηζήγεζε Θεαλψ Γηαιχξε, β)  ρέζεηο Κξάηνπο 

–Απηνδηνίθεζεο, εηζήγεζε Λεσλίδα Απδή. 

 

  ΤΝΔΓΡΗΑ ΚΔΓΚΔ θαη ΣΔΓΚΝΑ (βι. θη «εθδφζεηο») 

**πλέδξην ΣΔΓΚΝΑ, Αζήλα 6-7 Ννεκβξίνπ 1992.α)Έγγξαθν ηεο 2.12.92 ηνπ 

Γήκνπ, κε ην νπνίν κνπ απνζηέιινληαη νη ζπλεκκέλεο εηζεγήζεηο/ έγγξαθα/ 

πιηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ιφγσ αδπλακίαο παξαθνινχζεζήο ηνπ απφ εκέλα, ήηνη α) 



εηζήγεζε Ζιία θαιαίνπ «Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ν ξφινο ηεο Σ.Α.», β) 

«Κείκελν ζέζεσλ θαη αξρψλ πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηηο πνιηηηθέο πξνζσπηθνχ 

θαη ηηο Δ ζηελ ΣΑ» Αζήλα 6-7.11.1992 ρσξίο ζπληάθηε. 

β) ΚΔΓΚΔ πλέδξην Υαιθηδηθή  26.11.1992: «Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Β‘ βαζκνχ 

(Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζεζε) ζηελ Διιάδα», εηζήγεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παπαζηεξγίνπ, δεκάξρνπ Σξηθθαίσλ, Γ.Γ. ΚΔΓΚΔ. 

*** πλέδξην ΚΔΓΚΔ Ρφδνο 21-23.10.1999, γηα ηελ «Απηνδηνίθεζε ηεο λέαο 

ρηιηεηίαο»: ΑΤΓΖ 24.10.1999 Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζην παξειζφλ,  

*** πλέδξην ΔΝΑΔ Κέξθπξα 19-20.11.1999 Δζληθφ πκβνχιην Απηνδηνίθεζεο. 

*** Ζκεξίδα ΔΝΑΔ θαη ΚΔΓΚΔ 23.9.2000: ΑΤΓΖ 24.9.2000 Γηα ηε «ζπληαγκα-

ηηθή θαηνρχξσζε» ηεο Απηνδηνίθεζεο, «Κνπηζέο» αιιαγέο ζηελ Απηνδ/ζε. 

*** πλέδξην ΚΔΓΚΔ Κσο 2-4.11.2000: ΑΤΓΖ 2.11.2000 Απηνδηνίθεζε, ζπληαγ-

καηηθή αλαζεψξεζε θαη απαζρφιεζε, ηεο 3.11.2000 Θέκα δηαπινθήο άλνημε 

ζηελ απηνδηνίθεζε, ηεο 4.11.2000 Με δηάζπαζε ζηελ ΚΔΓΚΔ απεηιεί ε ΝΓ. 

*** ΑΠΟΦΑΖ εηήζηνπ ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ 2005 ηεο ΚΔΓΚΔ. 

*** ΤΝΔΓΡΗΑΚΑ ΝΔΑ, εθεκεξίδα, έθδνζε ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεχρε 1= 14.11.2007, 

θαη, 2= 15.11.2007 (πξνθαλψο πιηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 14-16.11.2007). 

*** πλέδξην ΚΔΓΚΔ 14-16.11.2007. Δηζεγήζεηο Δπηηξνπψλ, κε ηίηινπο: α) 

Θεζκψλ, β)Οηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ, γ)Κνηλσληθή Πνιηηηθή-Απαζρφιεζε– Πνιηηηθέο 

ηεο Απηνδηνίθεζεο, δ) Πεξηβάιινληνο. 

*** πλέδξην ΚΔΓΚΔ 14-16.11.2007, εηζεγήζεηο κε ζέκαηα: α) χλνςε ηεο 

κειέηεο «Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε», β) Παξέκβαζε Πάλνπ 

Επγνχξε, λνκηθνχ ζπκβνχινπ ΚΔΓΚΔ, κε ηίηιν «Δπίθαηξα ζεζκηθά δεηήκαηα 

ηεο Σ.Α.» γ) Δηζήγεζε Λάκπξνπ Μίρνπ, «Σ.Α. θαη Κνηλσληθφ Κξάηνο», δ) Γ. 

Μνξάηνγινπ, «Σα νηθνλνκηθά ηεο Σ.Α.», ε) Γξ. Ράιιεο Γθέθαο, «Οξηζκέλα ηα-

ηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηεο Σ.Α.», ζη) Γ. Σζηαληή, «Οη κηθξνί 



πιεζπζκηαθά ΟΣΑ, θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο δπζπξαγία», δ) σκαηείν ζηειερψλ 

πξφιεςεο. 

*** ΣΔΓΚΝΑ, α)έγγξαθν κε αξ.πξ. 757/11.6.2003, πξνο Γεκάξρνπο Ν.Αηηηθήο, 

γηα Γ.. ηε 19.6.2003, β) Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΣΔΓΚΝΑ Π. Φηιίππνπ, ηεο 

10.6.03 ζηε ζπλάληεζε ΚΔΓΚΔ, κε ζέκα «Σα Οηθνλνκηθά ηεο Απηνδηνίθεζεο», 

γ) έγγξαθν 759/11.6.2003 θαη «Τπφκλεκα γηα ηα Οηθνλνκηιθά ησλ ΟΣΑ». 

***πλέδξην ΣΔΓΚΝΑ 19-20.10.2007, εηζεγήζεηο κε ζέκαηα: α) Παχινπ Κακάξα, 

«Θεζκηθά ζέκαηα», β) Κψζηα Αζθνχλε, «Οηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ», γ) Γηψξγνπ 

Βαζαξδάλε «Ζ πξσηνβάζκηα Απηνδ. ηεο Αηηηθήο θαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ 

Πιαίζην Αλαθνξάο (ΔΠΑ)», δ) Ησάλλε Αλαγλψζηνπ, «Γηα ην πεξηβάιινλ», ε) 

Γεσξγίνπ Παηνχιε, πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο ΣΔΓΚΝΑ». 

***πλέδξην ΚΔΓΚΔ Θεζζαινλίθε 26-28.11.2008. Δπηηξνπή ζεζκψλ, Δηζήγεζε 

ηνπ Γηνηθ.. ηεο ΚΔΓΚΔ κε ζέκα «Θεζκηθά ησλ ΟΣΑ» (ζε ηεχρνο 40 ζειίδσλ). 

***πλέδξην ΣΔΓΚΝΑ 14.10.2004, εηζεγήζεηο κε ζέκαηα:α)Οκηιία ηνπ Πξνέδξνπ 

Π. Φηιίππνπ, β) Παξέκβαζε Θεφδσξνπ Γεσξγάθε, δεκάξρνπ Ζιηνχπνιεο. 

 ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ ηεο 27.5.2000 Οη απνθάζεηο ηνπ έθηαθηνχ 

ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΚΔ, ηεο 20.6.2000 Μφλν ελσκέλε ε Σ.Α. ζα αληαπνθξηζεί 

ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο, Θεφδσξνο Γεσξγάθεο, ηεο 13.10.2000 Σν 

Ννκαξρ.πκβ. ζχζζσκν, ην πιεπξφ ηεο Μπεζκπέα (ζηελ επίζεζε Θενδ. 

Καηξηβάλνπ), ηεο 31.10.2000 Οη ζέζεηο ηεο ΣΔΓΚΝΑ ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ, 

ηεο 1.11.2000 Πξνζπλεδξηαθή εκεξίδα ΣΔΓΚΝΑ, Να δηαθπιαρζεί ε ελφηεηα ηεο 

Απη/ζεο, ηεο 3.11.00 Κψζηαο Αζθνχλεο, Γηεθδηθεηηθή ε Απη/ζε, ηεο Ννεκ-Γεθ. 

2000 Αλέλδνηε ε ΚΔΓΚΔ ζηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ ρσξίο πφξνπο, θαη, 

2-5.11.(2000) Σν 26ν ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ ζηε Κσ, ηεο 11.5.01 Σδαλίθνπ θαηά 

ΚΔΓΚΔ, θνδξή επίζεζε, ρ.ρ. Γ. Μαζηνξάθνο, Θα πξναζπίζνπκε ηα ζπκθέξν-

ληα ηεο Αηηηθήο, ΣΟ ΒΖΜΑ ηνπ αξσληθνχ, Ννεκ-Γεθ.2000, 2-5 Ννεκβξίνπ Σν 

26ν πλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ ζηελ Κψ, θαη, Δλαο επηθήδεηνο γηα ηνπο ΟΣΑ, Πεξηθιή 

Κνξνβέζε,  ΑΤΓΖ ηεο 1.3.01 Αλαδηαλνκή πφξσλ ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ 



δήκσλ, ηεο 22.6.2002 Ζ Απη/ζε ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, ηεο 3.7.2005 

Σξία θξηηήξηα γηα αξηζηεξέο παξεκβάζεηο ζηελ Σ.Α. ηνπ Δπθιείδε Σζαθαιψηνπ, 

ηεο 9.3.2006 Ζ Διιάδα ηεο Απη/ζεο, Μηα απνζπαζκαηηθή θαη κηθξνθνκκαηηθή 

ηξνπνινγία, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο, 27.7.2002 Οη λέεο πνιενδνκηθέο αξκν-

δηφηεηεο ηεοΣΑ, κε ην λ/ζ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή, ηνπ Γ.Υξηζηνθηιφπνπινπ.  

 

ΔΝΗΑΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΧΝ θαη ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ λ. Αηηηθήο 

*** ΔΓΚΝΑ: ηεχρνο Αζήλα, Ηνχιεο 1982, ζει.38, ελεκεξσηηθφ πξνο Γήκνπο. 

*** ΔΓΚΝΑ: Σξηήκεξε ζπλάληεζε  γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ 

Διιάδα», Αζήλα 18-19-20 Οθηψβξε 1984. Πξφγξακκα εξγαζηψλ. Δηζεγήζεηο 

ησλ α) ηνπ Νίθνπ Πνιίηε, πξνέδξνπ ΔΓΚΝΑ, β) ΔΠΗΣΖΜΟΝΧΝ Δπάγγεινπ 

Καπεηάληνπ, Υαξάιακπνπ Εηψγα, Κψζηα πςά, ηακάηε Λψια, Κψζηα Μπνχξ-

θα, Γαλάεο Υαηδετσζήθ-Γηαθνπιάθε, ηαχξνπ Καηζηψηε, ηαχξνπ Υξηζηφπνπ-

ινπ, ηακάηε Λψια, Γηψξγνπ Θαιαζζηλνχ, Ησάλλε Φξαληδή, Μαξίαο Λντδίδνπ, 

Βαζίιε Η. Μαληνχ, Α. θνξδίιε, Σάζνπ Υξπζνζηνκίδε, Αλδξέα Κνπζθνχξε θαη 

Παλαγηψηε ηακνχινπ, θαη γ) ησλ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ Αιέθνπ Καιαθάηε, Αλ-

δξέα Θενδφζε,Γεκεηξίνπ Μπνπξλνχ,Νίθνπ Γηαλλνχιε, Παλαγηψηε Βαθαιφπνπ-

ινπ, Σξχθσλ Αζαλαζφπνπινπ, Υαξάιακπνπ Μπεριηβαλίδε, ηέιηνπ Λνγνζέηε.  

Δπίζεο: α) απνθάζεηο Γ Γήκνπ Αιίκνπ κε αξ. 21/31.1.1983 θαη 18/28.1.1987 

κε ηίηιν «Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ, ζηνλ ΔΓΚΝΑ γηα ηε 

δεκνηηθή πεξίνδν 1983-1986» (νξίδεηαη ν Αξ. Θσκφπ.), β) απφθαζε 103/30.3. 

1983, κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ν «Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο» κε εηζήγεζή 

κνπ, γ) απφθαζε 132/25.7.1983 «πκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνχ Καζαξηφηεηαο 

ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ», δ) ΦΔΚ 63Β/14.2.1964 (εμήληα ηέζζεξα!!), δεκνζηεχεηαη 

ΤΑ κε ηίηιν: «Πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηαζέζεσο απνξξηκκάησλ», ε) 

πγθεληξσηηθέο Καηαζηάζεηο πιινγήο, ηεο 10.11.1983 κε ππνγξαθή ηνπ 

ππεχζπλνπ θαζαξηφηεηαο Γεσξγίνπ Μαληίθνπ, γηα  ηελ πεξίνδν 1.1.1983 έσο 

30.9.1983, ε1) απνθιάδσλ, ε2) απνξξηκκάησλ, ζη) Πξαθηηθά Γ.. ηεο 17.9.1984 



επί απφθαζεο 8/28.6.1984 Γ.. ηνπ ΔΓΚΝΑ γηα δεκηνπξγία λέσλ ρσκαηεξψλ 

θαη ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, δ) αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ Κνη-

λφηεηαο Χξσπνχ 21.5.1984, η) Αλαθνίλσζε γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο 

Νέαο Μάθξεο. 

*** Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, «Πνιηηηθή δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ», Παλαγηψηεο 

. Κφιιηαο, δηπισκ. πνιηηηθφο πγεηνλνιφγνο κεραληθφο,Αζήλα, Ννέκβξηνο 1983. 

*** Μειέηε «Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ελφο εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ – πλνπηηθή εηζήγεζε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζεκηλαξίνπ γηα ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο», Οθηψβξηνο 1983, κε 

εηζεγήηξηα ηε Μαξία Αιεμάθε, αξρ. κερ., Σκήκαηνο πξνζη. πεξηβ. Τπ. Δζση. 

*** ΔΓΚΝΑ, αξ.πξ.906/12.3.1986 κε ηίηιν: «Έθζεζε πξνφδνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γηαινγή ζηελ πεγή», ππνγξαθή ηακάηεο Λψιαο Κνηλ.. Βξηιεζζίσλ. 

*** ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ: Μειέηε (πνιπζέιηδε), πνιιά θεθάιαηα κε αληηθείκελν 

ηα απνξξίκκαηα ηνπ Γήκνπ Αζήλαο, ρσξίο ρξνλνινγία θαη ζπληάθηε. 

*** ΔΓΚΝΑ, Φιεβάξεο 1987. ηεχρνο κε ηίηιν: «Πνξεία Αλάπηπμεο θαη δεκηνπξ-

γίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα», κε έλζεηα: α) Γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο 1.4.1987 «γηα 

ελεκέξσζε ησλ θ. ζπκβνχισλ, γηα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Γ ζηελ 

ΔΔ», β) Φεθνδέιηην γηα εθινγή κειψλ εθηειεζηηθήο επηηξνπήο. 

*** ΔΛΔΣΑ Δ.Π.Δ. – Παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ 

ζηνπο ηνκείο α) Καζαξηφηεηα ησλ πφιεσλ, β) ηαζκνί ζπκπίεζεο θαη κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ, μελνδνρείν HOLIDAY INN, 28 Ματνπ 1984. 

*** Μειέηε, κε ηίηιν «έξγν: ηαζκφο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ, ρηζηφ 

Πεηξαηά, επηέκβξεο 1988», κε εξγνδφηε ΔΓΚΝΑ θαη αλάδνρν ηελ θνηλνπξα-

μία «Α. Κανχζεο ΑΔ – ΗΡΗ ΑΔ», κε ζεψξεζε απφ ην Υαξάιακπν Εψγα, 

πνιηηηθφ κεραληθφ, δηεπζπληή Σ.Τ. ΔΓΚΝΑ ηεο 1.11.1988, 

*** ΔΓΚΝΑ, α) Μειέηε γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

ελίζρπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ πλδέζκνπ (αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ ηνπ 



εζφδσλ), ρσξίο ρξνλνινγία, πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Οηθν-

λνκηθνχ ηκήκαηνο Γεψξγην Γθφληνξα, β) Δηζεγεηηθή έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ 

1991 θαη δηάθνξεο ζπλνδεπηηθέο θαηαζηάζεηο, γ) Έγγξαθν κε αξ.πξ. 1327/8.2. 

1990 ηνπ Γήκνπ καο, ηνπ ΔΓΚΝΑ πξνο φια ηα κέιε ηνπ Γ, κε ζέκα: «πκκε-

ηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ..» κε παξάπνλα γηα απνπζίεο, κε ζπλεκκέλε 

θαηάζηαζε ησλ απνπζηψλ θαη παξνπζηψλ θάζε κέινπο (εγψ ν Α.Θ. ήκνπλ 

παξψλ ζε ΟΛΔ ηηο ζπλεδξηάζεηο), δ) πνιιέο πξνζθιήζεηο γηα ζπλεδξηάζεηο, 

κεηαμχ απηψλ θαη γηα ηε ζχζθεςε ησλ ΣΔΓΚΝΑ θαη ΔΓΚΝΑ ηεο 24.10.1989 κε 

ζέκα «Σα ζθνππίδηα ζηελ Αηηηθή: Έλα βήκα πξηλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πγεην-

λνκηθή έθξεμε ηνπ πξνβιήκαηνο»,  ε) ςεθνδέιηην γηα εθινγή εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο γηα ηα έηε 1989-1990, ζη) πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ-κειεηψλ- 

πξνκεζεηψλ έηνπο 1991, δ) θαηάζηαζε «νθεηιψλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ πξνο 

ην χλδεζκν» (ν Άιηκνο δελ αλαγξάθεηαη, δελ φθεηιε), ε) θαηάζηαζε Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ αθνξά ηα ηαθηηθά έζνδα 1989. . …», ε) 

πξφζθιεζε ηνπ ΔΓΚΝΑ κε αξ.πξ. 4229/11.9.1990 γηα ζπλεδξίαζε Γηνηθ.πκ., 

ζ) έγγξαθν κε αξ.πξ. 2071/14.5.90 γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ηνπ πλδέ-

ζκνπ, θαη 1469/2.4.1990 κε ζέκα «Πεξίιεςε απφθαζε ΔΔ ηνπ πλδέζκνπ γηα 

ηε κε θαηαβνιή ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο», θαη,έγγξαθν πξνο ηα Γ ησλ κειψλ, 

κε ζέκα «Πεξίιεςε απφθαζεο ΔΔ ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε κε θαηαβνιή ππνρξε-

σηηθήο εηζθνξάο», θαη, θείκελν «εκεία πνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο 

απνθάζεηο ησλ Γ …», θαη ηέινο «Πξνυπνινγηζκφο 1990». 

*** ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ ΔΓΚΝΑ 13 θαη 14.3.1992: α) εηζήγεζε κε ηίηιν «Τγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ Καζαξηφηεηα – Κίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη 

κέηξα πξφιεςήο ηνπο» ησλ Δκκαλνπήι Βεινλάθε, πχξνπ Γξίβα, Γφθηνξεο 

Δξγαζίαο, β) εηζήγεζε κε ηίηιν: Ρχπαλζε ηνπ επξχηεξνπ θαη εξγαζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο απφ ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ» ηνπ Δπάγγεινπ Καπεηάληνπ, 

Γξ. Υεκηθνχ κεραληθνχ, γ) ΠΟΔ ΟΣΑ «Καζαξηφηεηα: Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

ζηελ ππεξεζία δεκνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ», δ) «Καζαξηφηεηα: Ζ νηθνλνκηθή 

πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο», ηνπ Βαζίιε Βαιαζζφπνπινπ, νηθνλνκνιφγνπ, ε) Ζ 



πξφηαζε ηδησηηθνπνίεζεο θαη ε απάληεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ Κψζηα Πεηξν-

πνπιέα, Γ.Γ.ΠΟΔΟΣΑ. 

*** Μειέηε «Δκπεηξίεο θαη εθηηκήζεηο απφ θαηλνηφκεο εθαξκνγέο ηνπ ΔΓΚΝΑ 

ζηελ δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ηεο Αηηηθήο, Απξίιηνο 1992, ηνπ 

Πέηξνπ Οηθνλνκφπνπινπ, κερ/γνπ ΔΓΚΝΑ. 

*** «Κξηηηθή ζεψξεζε ηεο Πξνκειέηεο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξ/ησλ θαη ηελ 

Καζαξηφηεηα ησλ 8 Γήκσλ ηεο Ν.Α. Αηηηθήο», ηνπ Μπάκπε Εψγα, Γ/ληή ΣΤ 

ΔΓΚΝΑ, Ηνχιηνο 1992. 

*** ΔΓΚΝΑ: α) Σξία ηεχρε πεξηνδηθνχ 1/Ηνχιηνο 1995, 2/Αχγνπζηνο 1995, 3/ 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο 1995 γηα ζέκαηα απνξξηκκάησλ, δηαινγήο ζηελ πεγή 

θιπ, θαη έλζεηα ζε απηά θχιια ηνπ ΠΑΛΜΟΤ Γιπθάδαο, κε ην ραηξεηηζκφ ζε 

ζπλέδξην ηνπ ΔΓΚΝΑ ηνπ Κ. Λαιηψηε κε ηίηιν «Ζ Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκά-

ησλ – Μία θξίζηκε πεξηβαιινληηθή παξάκεηξνο» θαη β) θάθεινο 26.9.2001 κε 

ηίηιν «Γηαρείξηζε ζηεξψλ απνβιήησλ», κε νκηιία πξνέδξνπ ηνπ Γ. Λαληδνπ-

ξάθε, θαη γ) θάθεινο θαη ηεχρε γηα «Μνλάδα απνηέθξσζεο λνζνθνκεηαθψλ 

απνβιήησλ», «δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ» θαη Company Profile, δ) 

δηαθεκηζηηθά ηεο εηαηξίαο ENVITEC A.E. 

*** ΔΓΚΝΑ: Βηβιίν 128 ζειίδσλ, κε ηίηιν: «Σν Πξφγξακκα ηνπ ΔΓΚΝΑ. Γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο Αηηηθήο θαη ε ηεθκεξίσζή ηνπ. 

πλνπηηθή παξνπζίαζε», εθδφζεηο ΔΓΚΝΑ, Αζήλα 1996. 

*** ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: «Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιιν-

ληνο»,  Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, 2003 κε ραηξεηηζκφ Κσλ. Μαληδνπξάλε. 

*** ΓΖΜΟ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: α)«Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο», απφθαζε 354/30.9.1997 θαη, β) ηεχρνο «ε εηθφλα ηεο πφιεο- 

νη ρξήζεηο γεο ζηνλ Αγην Γεκήηξη» Ηνχληνο 2005. 

EΦΖΜΔΡΗΓΔ: ΑΤΓΖ 26.9.1986  θνππίδηα, Πνιπδηάζηαην πξφβιεκα κε 

κνλνδηάζηαηε αληηκεηψπηζε,ηεο 3.10.1986 Φπηηάιεηα: Δπί 4 ρξφληα βήκα ζεκεη-

σηφλ, ηεο 7.7. 1988 Σα ζθνππίδηα θη εκείο, ηεο 14.8.1988 Δθαηφ ρηιηάδεο ηφλνη 



ξνδάθηλα θαη βεξχθνθα ζηηο ρσκαηεξέο, ηεο 25.10.1989 Πξνηάζεηο ηεο Σ.Α. γηα 

ηα ζθνππίδηα, ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ 28.3.1991 Σα ζθνππίδηα απεηιή γηα ηελ Αηηηθή, 

ηεο 29.3.1991 Πηέζεηο απφ δεκάξρνπο γηα ηηο λέεο ρσκαηεξέο,ΣΑ ΝΔΑ 29.3.91 

Αλσ Ληφζηα, Σν άιπην πξφβιεκα ηεο ρσκαηεξήο,  ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 29.3.91 

Χξα κεδέλ γηα ηηο ρσκαηεξέο, ηεο 6.8.1992 Βνπλά ζπκθεξφλησλ πίζσ απφ ηα 

βνπλά ησλ ζθνππηδηψλ,  ΜΔΖΜΒΡΗΝΖ 29.3.91 Γήκνο Ληνζίσλ: ηειεζίγξαθν 

ζηνλ Κνχβεια γηα ηηο ρσκαηεξέο, ΡΗΕΟΠΑΣΖ 29.3.1991 Απνκάθξπλζε ηεο 

ρσκαηεξήο απαίηεζαλ ρηέο ζηα Ληφζηα, ΣΟ ΒΖΜΑ 28.4.1991 Σα ζθνππίδηα 

πλίγνπλ ηε γή, θαη, Ζ αλαθχθισζε ζα καο ζψζεη, ηεο 22.12.1991 Οη λνλνί ησλ 

ζθνππηδηψλ, ηεο 19.4.1992 Υσξίο θαληαζία ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, 

θαη, Οη Αζελαίνη φκεξνη ησλ ζθνππηδηψλ, ηεο 20.2.1994 Πεληαεηέο πξφγξακκα 

κε θφζηνο 52 δηζεθ. δαξρκψλ, Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζε φιε ηε ρψξα, ηεο 

27.2.1994 Έμη ζρέδηα γηα ηα ζθνππίδηα, θαη, Τςειή ηερλνινγία γηα ηα απνξξίκ-

καηα/ Τπεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ δήκσλ θαη ηνπ ΔΜΠ, ηεο 20.3.1994 Σα 

ζθνππίδηα δελ είλαη γηα πέηακα.  

 

  Ν Ο Μ Ο Θ Δ  Η Α,  Β Ο Ζ Θ Ζ ΣΗ Κ Ζ  γηα κέλα 

*** «Νφκνη», θάθειινο κε πνιινχο λφκνπο γηα ην ζεζκφ ηεο ΣΑ, ρνξεγήζεηο 

αδεηψλ θιπ, γηα ηε κειέηε θαη λνκηθή βάζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ, ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ησλ ηνπνζεηήζεψλ κνπ ζηα Γ.. ή δεκφζηα, αιιά θαη γηα ηηο 

πξνγξακκαηηθέο πξνηάζεηο ησλ δεκνηηθψλ εθινγηθψλ ζπλδπαζκψλ καο. 

***  «Ννκνζεζία γηα Γεκφζηα έξγα» θαη Μειέηεο γη απηά, θάθειινο 

κε πνιινχο λφκνπο, εγθπθιίνπο Τπνπξγείσλ, Ζκεξίδεο κε εηζεγεηέο απφ ην 

Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, πξνκήζεηεο, ΤΠΔΥΧΓΔ, Αζήλα 1992, ηεχρνο 

«Πεξηβάιινλ. ρεδηάδνληαο γηα φινπο πεδνδξφκηα» θιπ, αιιά θαη θσηνηππίεο 

απφ βηβιία εξκελείαο ησλ λφκσλ απηψλ (ηα ειάκβαλα κεηά απφ πνιχσξεο 

κειέηεο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Γ.. Αζελψλ), γηα ηελ ίδηα πην πάλσ αηηία. Ζ γλψζε 

θαη ηεθκεξίσζε απηή, καο βνεζνχζε ζηε ηεθκεξίσζε ησλ απφςεψλ καο, θαη 



νδεγνχζε α) ηνπο δηνηθνχληεο ζε δηθαηνινγίεο αβάζηκεο, πνπ δελ γίλνληαλ 

πηζηεπηέο απφ ην ιαφ, θαη, β) ηελ απνδνρή πνιιψλ ΔΝΣΑΔΧΝ θη ΠΡΟΦΤ-

ΓΧΝ καο ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο επηηξνπέο νη νπνίεο (παξά ηε παξάζηαζή 

καο θαηά ηε ζπδήηεζε απηψλ, πξνο ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκψλ καο) κε πνιχ 

κεγάιε θεηδψ νδεγνχλην ζε αθχξσζε ησλ νηθείσλ πξνζβαιινκέλσλ απνθά-

ζεσλ, θαη ηνχην ΜΟΝΟ φηαλ ε παξαβίαζε θαη θαηαζηξαηήγεζε ηεο λνκνζεζίαο 

ήηαλ εμφθζαικε – βι. θάθειν ελζηάζεσλ γηα θαη ηδίαλ ζέκαηα θιπ. 

 

   Κεθάιαην δεχηεξν 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ-ΣΟΠΗΚΖ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ  - ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

*** ΤΝΑΠΗΜΟ: «Θεζκηθά ηεο Σ.Α.», Αλάπηπμε θαη Σνπηθή Αλάπηπμε, 

Σνπηθή Αλάπηπμε θαη Σ.Α., ηεο 8.8.1995, εηζεγεηήο ηέιηνο Μπακπάο. 

*** ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ: Γξαθείν Σνπηθήο Αλάπηπμεο, Ηθαξηαθφ 

πλέδξην 11-12.8.1995 «νινθιεξσκέλε ελδνγελήο αλάπηπμε», Λεσλίδαο Α. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, επίθνπξνο θαζεγεηήο. 

*** έθδνζε «χλδεζκνο Διιήλσλ Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ) – ΣΟΠΟ Δπηζεψξε-

ζε Αζηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ κειεηψλ». Δπηζηεκνληθφ πλέδξην, ΠΑΝΣΔΗΟ 

Παλεπηζηήκην, Αζήλα 15-16 Γεθεκβξίνπ 1995, κε ζέκα: «Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπ-

με, Υσξνηαμία θαη Πεξηβάιινλ, ζην πιαίζην ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο»: α) ηξείο 

ηφκνη, ήηνη:---Α‘ ηφκνο «Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε»,-

--Β‘ ηφκνο «Υσξνηαμηθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο», --- Γ‘ ηφκνο 

«Πνιηηηθέο πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμε», β) Αλαθνίλσζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ, γ) Πξνζσξηλφ πξφγξακκα. 

*** ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ  ΑΤΓΖ ηεο 7.4.1996 «1ν Σαθηηθφ ζπλέδξην ηεο Δλσζεο Ννκαξ-

ρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο» δηζέιηδν, ηεο 28.7.1996 Καηαηίζεηαη ην ζρέ-

δην λφκνπ Πεξηθεξεηαθή Απνζπγθέληξσζε ηνπ θξάηνπο γηα έιεγρν ηεο Απηφ-

δηνίθεζεο, ηεο 2.3.1997 «Νέν(δηνηθεηηθφο) ζπγθεληξσηηζκφο επί ζχξαηο. 



 εκείσζε: Σν ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ ΣΟΠΟ ην αγφξαδα (εθδφζεθαλ 12 

ηεχρε απφ 1/1990 έσο 12/1997), κε δηεπζπληέο ζχληαμεο ηνλ Παλαγηψηε Γεηίκε 

(θαζ.Πάληεην) θαη Γξεγφξε Καπθαιά (θαζ. ΑΠΘ) δηφηη είρε ζέκαηα πνπ κε βνε-

ζνχζαλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ κνπ σο δεκ.ζπκβ. Αιίκνπ. ια ηα 

ηεχρε ηα έρσ θαηαζέζεη ζηελ ΔΜΗΑΝ κε ηελ πξψηε παξάδνζε ηεο 18.3.2016. 

 

   Ρ Τ Θ Μ Η  ΣΗ Κ Ο    Α Θ Ζ Ν Α  

*** ΣΔΔ Ηνχληνο 1979, «Σν πξφβιεκα Αζήλα» Κξηηηθή ζηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο 

θαηάζηαζεο θαη ζην πξνηεηλφκελν Ρπζκηζηηθφ ρέδην «Πξσηεχνπζα 2000». 

*** Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο (ΤΥΟΠ). Τπνπξγφο 

Γεψξγηνο Πιπηάο. «Πξφγξακκα 1981» ηφκνη 1 θαη 2. ηνλ πξψην ηφκν έρσ 

ελζσκαηψζεη κειέηε κε ηίηιν «Αζήλα – 8ν δηακέξηζκα (θαη ν Αιηκνο), Α‘ θάζε-

πξνθαηαξθηηθή έθζεζε, πεξίιεςε Α‘. 

***α) Τπνπξγείν Γεκνζίσλ Έξγσλ, Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθηζκνχ, γηα ζπδήηεζε 

«Πξσηεχνπζα 2000»,κε πξφινγν ηέθαλνπ Μάλνπ,Απξίιηνο 1979, β) Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Αζελαίσλ, απφθαζε 1318/29.12.1982 κε ζέκα «Ζ ιατθή ζπκκεην-

ρηθή δηαδηθαζία ζηε δηακφξθσζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Αζήλαο- Πξνηά-

ζεηο ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο πξνο ην ΤΥΟΠ», γ) ΤΥΟΠ-Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο 

Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, γ1) ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ‘83 – Ζ Αζήλα θαη πάιη Αζήλα – 

Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο Πξσηεχνπζαο, Ηνχιηνο 1983, εηδηθφηεξα 

11.7.1983, θσηνηππεκέλεο ζει. 78, γ2) Παξαξηήκαηα γ3) απφθαζε ηνπ 

Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο, γ4) Έγγξαθν κε αξ. πξ.886/6.7.1983 Γήκνπ 

Αζελαίσλ θαη 8187/6.7.83 ΤΥΟΠ, κε  απφςεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο 20.6.1983, δ) ΓΖΜΟ ΑΛΗΜΟΤ: Απφθα-

ζε Γ.. κε αξ. 152/19.9.1983 κε ζέκα «Ρπζκηζηηθφ ζρέδην Αζήλαο 1983», ε) 

ΤΥΟΠ α) ηεηξάθπιιν «Ζ Αζήλα θαη πάιη Αζήλα, ηη είλαη ην Ρπζκηζηηθφ ‘83 θαη 

πσο ζα αιιάμεη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο», β) ηξίθπιιν «Οη αθηέο 

αλνηθηέο» ηη πξνβιέπεη ν Οηθηζηηθφο λφκνο 1337/1983 γηα ηηο αθηέο, Πφηε θαη 



πσο απνδίδνληαη ζην ιαφ, Ση ξπζκίζεηο ππάξρνπλ γηα ην κέιινλ», ζη) Κείκελν 

23 θσηνηππεκέλσλ ζειίδσλ, ρσξίο ππνγξαθή ή νλφκαηα, νκάδαο εξγαζίαο 

πνπ ηνλ Ηαλνπάξην 1980, ηεο αλαηέζεθε απφ ην ΣΔΔ, ε επεμεξγαζία ηνπ 

ζέκαηνο «Κνηλσληθφο εμνπιηζκφο ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ», δ)Σερληθά Υξνληθά 

ηεχρνο Ηαλ-Μάηνο 1983, κε ζπδήηεζε κε ζέκα «Νέα Φηιαδέιθεηα: πξνζπάζεηα 

ζπλεξγαζίαο ΓΔΠΟ–ΓΖΜΟΤ γηα νηθηζηηθφ πξφγξακκα», ε) Ζ ΑΤΓΖ, απνθφκ-

καηα ησλ 9.2.1985 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο, έγηλε γηα λα κε εθαξκνζηεί!.., 

ηεο 2.10.1985 Λ. Κχξθνο, Ση γίλεηαη κε ην Ρπζκηζηηθφ ηεο Αζήλαο;;, θαη ηεο 

25.10.1985 Καζπζηεξεί ε πινπνίεζε ηνπ Ρπζκ. ρεδίνπ Αζήλαο, ΣΟ ΒΖΜΑ, 

δηζέιηδν ηεο 17.8.1986 κε ζέκα «Σα ζρέδηα γηα ηελ Αζήλα», ζπλέληεπμε ζηε 

Ληάλα Καλέιιε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ Δπάγγεινπ Κνπινπκπή, Ζ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ ζει. 

19.5.1999 κε ηίηιν: «Πξψηα Οιπκπηαθνί, κεηά αλακφξθσζε ηεο πξσηεχνπζαο, 

εγθαηαιείθζεθε, πξνο ην παξφλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

Αζήλαο», ζ) ΟΡΑ – Οξγαληζκφο Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο, κε ζέκα 

«ΑΘΖΝΑ – ΑΣΣΗΚΖ, 2000 ε Αηηηθή ζην λέν αηψλα», Έθζεζε Εάππεην Μέγαξν 

22.5/5.6.96. Δλεκεξσηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην, η)Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο 

θη Δλέξγεηαο: «Πνπ θαη πσο επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ βηνκεραλίεο θαη 

βηνηερλίεο ζηελ Αηηηθή», 1981, ηα) ΠΑΟΚ: «Σν ξπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο Αιιαγήο 

είλαη λφκνο γηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο» (λφκνο 1515/1985), έθδνζε 1985, ηβ) 

ΤΠΔΥΧΓΔ, ηεχρνο αξ.2, Ηαλ-Φεβξ-Μαξηηνο 1992, «Δλεκεξσηηθφ Γειηίν», ηγ) 

ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ – Απνινγηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ην 

έξγν ηνπ λένπ ζεζκνχ ζην ιαφ θαη ηνπο θνξείο ηεο Ννκαξρίαο», Πεηξαηάο 

Οθηψβξεο 1988 (ζην νπνίν «ππαγφηαλ» θαη ν Γήκνο Αιίκνπ), ηδ) ΔΞΑΝΣΑ: 

Δμακεληαία έθδνζε επηζηεκψλ ηνπ ρψξνπ-ΓΔΧΡΓΡΑΦΗΔ. Αζήλα 2001, η.1, 

«Γηα ην άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο, ρψξνο θαη πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θ.α. 

ζέκαηα, ηε) Δπηηξνπή νηθνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΝ, επηέκβξηνο 

1990, κε ζέκα «Βηβιηνγξαθία γηα ηελ Οηθνινγία θαη ην πεξηβάιινλ», κε 

ελζσκαησκέλα α) θείκελν θνξέσλ γηα ηνλ Τκεηηφ, β) ΤΝΑΠΗΜΟ δειηίν 

ηχπνπ 21.3.91, ηζη) ΔΔΣΑΑ: Ζ Σνπηθή απηνδηνίθεζε ελφςε ηνπ 1992 (βι. θεθ. 

«εθδφζεηο ΔΔΣΑΑ»), ηδ) ΔΛΑΗΧΝΑ ην ρξνληθφ ελφο πξναλαγγειζέληνο 

ζαλάηνπ: άξζξν ηνπ Κψζηα Φσηεηλάθε,θαη δίθπιιν ηεο «Δπηηξνπήο Πνιηηψλ 



γηα ηε δηάζσζε ηνπ Διαηψλα», ηε) ΦΔΚ 694 Γ/22.6.1993 Πνιενδνκηθφ Γηάηαγκα 

ηεο 26.5.1993 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο». 

 

 ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ γηα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 

 α) εθεκεξ. ΝΔΑ ΓΝΧΜΖ 29.7.2005 «Μεηξνπνιηηηθφο Γεκνηηθφο Οξγαλη-

ζκφο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα», Νηφξα Μπαθνγηάλλε, δήκαξρνο Αζελαίσλ, β) 

πεξηνδηθφ «Γπλακηθή πνξεία ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ» η.Ηνχιηνο 2005, β1) 10 πξνηά-

ζεηο γηα ηε Μεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, β2) Νηφξα Μπαθνγηάλλε, δήκαξρνο  

Αζελαίσλ: «ΥΗ ζην δηνηθεηηθφ παξαινγηζκφ, ΝΑΗ ζηε «κεηξνπνιηηηθή δηαθπ-

ξβέξλεζε», β3) Πάξηο Κνπθνπιφπνπινο, Γέθα πξνηάζεηο γηα «Μεηξ.Γηαθπβ.», 

Πέηξνο Φηιίππνπ: Αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ. 

 

   Κεθάιαην ηξίην 

 Γηα ηελ  Δ Τ Ρ Χ Π Α Η Κ Ζ   Δ Ν Χ  Ζ 

Β Η Β Λ Η Α  γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Euro  θιπ. 

*** Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Βξπμέιιεο 24.7.1990 «Πξάζηλν 

βηβιίν γηα ην αζηηθφ πεξηβάιινλ» αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχ-

ιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. ΄Δρσ ελζσκαηψζεη α) πξφηαζε ηνπ ΤΝ γηα 

ηελ νηθνινγηθή αλαβάζκηζε θαη πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζηηο πφιεηο, ππνγξά-

θεη ε Μαξία Γακαλάθε, πξνο ην Γήκν Αιίκνπ, αξ.πξ. 218/8.1.1991, β) θχιιν 

ηεο ΑΤΓΖ 29.12.1990 κε ζρεηηθφ ξεπνξηάδ, γ) ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ 15.6.1991 

κε άξζξν ηνπ Γηάλλε Πνιχδνπ, κε ηίηιν «Πσο ε πφιε κπνξεί λα μαλαγίλεη 

ρψξνο ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο». 

*** έθδνζε Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο: α) «πλζήθε ηνπ Ακζηεξληακ: Ση άιιαμε 

ζηελ Δπξψπε», β) «Ζ Δπξσπατθή ΄Δλσζε θαη ν θφζκνο», Λνπμεκβνχξγν 1999, 

γ) Ζ Δπξψπε γηα ζαο, δ) «Γηαηί ππάξρεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα;» 1/1979, ε) 



«Ζ βηνκεραληθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» 2/1979, ζη) «Σν Δπξσ-

πατθφ Κνηλνβνχιην» Ηαλνπάξηνο 1987 θαη 1988, δ) «ρέδην γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλφξζσζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο», Απξίιηνο 1984. 

*** CCRE – πκβνχιην Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο, ηεχρνο κε ζέκα 

«Ζ Σέρλε ηεο αδειθνπνίεζεο». 

*** ΔΠΗΣΡΟΠΖ ησλ ΔΤΡΧΠΑΊΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ – Δπξσπατθή Κνηλσληθή 

Πνιηηηθή, βηβιίν εηο δηπινχλ, κε ζέκα «ΠΡΑΗΝΟ ΒΗΒΛΗΟ». 

*** ΔΤΡΧΠΑΊΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Μάηνο 1994, ηεχρνο α) κε ζέκα «Ζ δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο – ε Δπξψπε ζε εμέιημε», β) κε ζέκα «Δξσηήζεηο θαη 

απαληήζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε- ε Δπξψπε ζε εμέιημε», Απξίιηνο 1994, 

γ) κε ζέκα «Ζ Δληαία αγνξά– ε Δπξψπε ζε εμέιημε» Οθηψβξηνο 1993, δ) ηεχρνο 

ζέκα «Σα δηαξζξσηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ Διιάδα: 

Γεσξγία, Αιηεία», Γάζε, 1995, ε)ηεχρνο «Σν Δπξσπ. Κνηλνβνχιην» Μάηνο 2002, 

ζη) ηεχρνο κε ζέκα «Οδεγφο Κνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΚΑΣΑΡΣΗΖ, ΝΔΟΣΖΣΑ»,Βξπμέιιεο 1993, δ) «Ζ Δπξψ-

πε γηα ζαο», Ηνχληνο 1987, ε) «Γηαηί ππάξρεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ;;» 1979, 

ζ) «Ζ βηνκεραληθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» 1979, η) Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην,  ηα) «Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην» 1987, ηβ) «ρέδην γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο» Απξίιηνο 1984, ηγ) Σα 

ξγαλα ηεο Δπξσπ.Κνηλφηεηαο ππφ Emile Noel, πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπ.Παλ. 

Ηλζηηη. Φισξεληίαο, ηδ) άιια θείκελα: Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Σν Δπξσπ. 

Γηθαζηήξην, Σν Διεγθηηθφ πλέδξην, Οη κέζνδνη εξγαζίαο, ηε)Σν χληαγκα ηεο 

Δπξψπεο, ΣΟ ΒΖΜΑ 20.6.2004, ηε)«πλζήθε γηα ηε ζέζπηζε πληάγκαηνο ηεο 

Δπξψπεο», έθδνζε απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα Απξίιηνο 2005. 

*** ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ, έθδνζε γξαθείνπ επξσβνπιήο αξ.5, θνκκνπληζηηθή 

νκάδα θαη πξνζθείκελνη επξσπατθνχ θνηλνβνπιίνπ, Μάξηηνο 1988: «Ζ Διιάδα 

κπξνζηά ζην 1992, ε επξσπατθή νινθιήξσζε», Ζ χλνδνο ηεο Κεληξηθήο Δπη-

ηξνπήο ηεο ΔΑΡ 11, 12, 13 Γεθέκβξε 1987 Θεζζαινλίθε», ζει. 171 (βι. ζην 

αξρείν πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ΔΜΗΑΝ, επηζηνιή-παξάδνζε ηεο . . . . . . . 2017). 



*** ΤΝΑΠΗΜΟ – Σκήκα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Αζήλα 1999. «Οηθνλνκηθφ 

πλέδξην» Εάππεην Μέγαξν, 20-21 Μάξηε 1998, κε εηζεγήζεηο Ν. Κσλζηαληφ-

πνπινπ, Αι. Αιαβάλνπ, Μηρ. Παπαγηαλλάθε θ.α., ελφςε ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηε ρξήζε ηνπ επξψ (βι. θαη θεθάιαην ΤΝΑΠΗΜΟ). 

 

CCRE= Conseil des Communes et Regions d‘ Europe 

 α) αίηεζή κνπ 6.1.1993 (εζθαικέλα αλαγξάθεηαη 1992) πξνο Γήκν κε 

αξ. πξ.444/15.1.1993 γηα ην γεγνλφο φηη νη εθπξφζσπνη ζηελ Δπηηξνπή 

Πεξηθεξεηψλ, δελ ζα ήηαλ ΜΟΝΟ αηξεηνί ηεο Σ.Α., αιιά θαη ΓΗΟΡΗΜΔΝΟΗ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο, ε νπνία απνηέιεζε εηζήγεζε γηα ηε κε αξ. 23/17.2.93 

απφθαζε Γ, α.1) Message/ αλαθνίλσζε ζεκηλαξίνπ ζην Λνλδηλν 31.3.1993 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ.654/20.1.1993, β) ΣΔΓΚΝΑ, έγγξαθν κε αξ.πξ. 868/ 

9.7.1993 πξνο ηνπο Γήκνπο, κε αξ.πξ. 7309/12.7.1993 κε αλαθνίλσζε Γεληθήο 

πλέιεπ-ζεο ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο (.Γ.Π.Δ.) ζην 

ηξαζβνχξγν 20-23.10.93, γ) ΚΔΓΚΔ έγγξαθν κε αξ.πξ. 1412/29.4.1993 πξνο 

Γήκνπο θιπ, κε αλαθνίλσζε ηεο Γελ. πλ. δ) ΓΠΔ κήλπκα ηεο Καο Καηξηλ 

Σξάνπηκαλ, θαη, πξφγξακκα νκηιεηψλ θιπ, ε) Υαηξεηηζκφο πξνο ηνλ Πξφεδξν 

Φξαλζνπά Μηηηεξάλ απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ CCRE, θαη θήξπμε έλαξμεο, ζη) 

Πξνζθψλεζε ηνπ Φξαλζνπά Μηηηεξάλ, 9 ζειίδσλ, δ) Λφγνο ηεο Καο Καηξηλ 

Σξάνπηκαλ, ε) Λφγνο ηνπ θ.Landaduru, Πνιηηηθή ζπδήηεζε «ηάδην εμέιημεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο», ζ) Μήλπκα ηνπ Εαθ ακπάλ-Νηεικάο, η) ρέδην νκηιίαο 

ηνπ Παζθάι Μαξαγθάι,ηα) Δξγαζηήξην 1, Γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

εδαθηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ, θαη απφςεηο δηαθφξσλ, ηβ) 

Δξγαζηήξην 2: Οη ζπλεξγαζίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο, θαη 

απφςεηο δηαθφξσλ, ηγ) πλεξγαζία κε ηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, πξνεδξεχεη ν 

Λεσλίδαο Κνπξήο, δήκαξρνο Αζελαίσλ, ηδ) Δπηηξνπή Β = Ο ξφινο θαη ε ζέζε 

ησλ εδαθηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ πινπνίεζε ηεο θνηλσληθήο Δπξψπεο, Δξγαζηή-

ξην 3: Ζ ζέζε ησλ εδαθηθψλ θνηλνηήησλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλσληθνχ ρψξνπ θαη ε ζπκβνιή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ηεο Κνηλφηεηαο 



ζηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε) Δπηηξνπή Β – 

Δξγαζηήξην 1: Οη ππεπζπλφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ησλ εδαθηθψλ θνηλνηήησλ 

ζηελ πινπνίεζε ηεο θνηλσληθήο Δπξψπεο, ηζη) Δπηηξνπή Β- Δξγαζηήξην 2: Ο 

ξφινο ησλ εδαθηθψλ θνηλνηήησλ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ απνθιεηζκνχ, ηδ) 

Δπηηξνπή Β – Δξγαζηήξην 3: Ο ξφινο ησλ εδαθηθψλ θνηλνηήησλ. . . ζηελ 

αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο, ηζ) Πνιηηηθή ζπδήηεζε: Ζ θαηάζηαζε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θ) Γηαθήξπμε γηα ηε πξψελ Γηνπγθνζιαβία, θα) 

Οκηιία . . Κνζκφπνπινπ, δεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο, θβ) ΑΤΓΖ 10.4.1994: Ζ 

Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ λέα πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε ηνπ 

Υξήζηνπ Παιαη-νιφγνπ, δεκάξρνπ Λεβαδέσλ, θγ) απφθαζε 126/ 6.5.96 ηνπ 

Γήκνπ καο, γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Γ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε 22-25.5.1996, πνηνη ζα ζπκκεηέρνπλ θαη δαπάλεο, θδ) θείκελν ηνπ 

Γεκήηξε Καηζνχιε κε ηίηιν «Ζ Δπξσπατθή Γηαθήξπμε γηα ηα δηθαηψκαηα ζηελ 

πφιε – Μηα αθφκα αλεθπιήξσηε νθεηιή ηεο ΣΑ», θαη ζπλεκκέλν θείκελν κε 

«Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Υάξηε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζηηο επξσπατθέο 

πφιεηο, ρσξίο ρξνλνινγία. 

 

    Μέξνο έβδνκν 

   Π Δ Ρ Η Ο Γ Η Κ Α (βνεζεηηθά) 

    Σ Δ Υ Ν Η Κ Α    Υ Ρ Ο Ν Η Κ Α 

εκείσζε: Πεξηνδηθφ πνπ εμέδηδε ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ). Σηο 

δεθαεηίεο 1970, 1980, 1990 ην Σ.Δ.Δ. ήηαλ έλαο θνξέαο κε ηζρπξή γλψκε θαη 

θσλή ζηελ Κνηλσλία (φπσο θαη άιινη θνξείο π.ρ. Γηθεγνξηθφο χιινγνο, 

χιινγνο Αξρηηεθηφλσλ θιπ). Οξγάλσλε πνιιέο εκεξίδεο θαη παξεκβάζεηο γηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ θαη ηελ Σ.Α. ηηο νπνίεο παξαθνινπζνχζα γηα ζπιινγή 

ζηνηρείσλ/πιεξνθνξηψλ/ελεκέξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα είκαη απνηειεζκαηηθφο 

ζηα θαζήθνληά κνπ σο δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ. Καη γηα ηε ζπγθξφηεζή κνπ. 



*** ηεχρνο: πλέδξην γηα ηελ Αλάπηπμε, Δ‘ Πξνζπλεδξηαθή Ζκεξίδα 15.4.1981 

κε ζέκα: «Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο».  

*** ηεχρνο α) 3-5/82. Α‘ ηφκνο, β) 6-7/82 Β‘ ηφκνο, θαη γ) 8-9/82 Γ‘ ηφκνο, 

πξαθηηθψλ ζπλεδξίνπ ΣΔΔ, κε ζέκα «Ζ Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα». 

*** ηεχρνο 3/90 «Γπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθή αλαθχθισζεο νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ, εκεξίδα ΣΔΔ ηελ 11.5.1987,  

*** ηεχρνο α) 4/90 «Αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο – ε κηθξή θαη κεγά-

ιε θιίκαθα ηεο πφιεο» (δηεκεξίδα α‘ κέξνο), γ) 5/90 ίδηα δηεκεξίδα, β‘ κέξνο. 

 

   Τ Γ Υ Ρ Ο Ν Α     Θ Δ Μ Α Σ Α  

*** ΤΓΥΡΟΝΑ ΘΔΜΑΣΑ, ηξηκεληαία έθδνζε επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ 

θαη παηδείαο, κεγάινπ ζρήκαηνο. Δθδφηεο ηακάηεο Υξπζνινχξεο (κεραληθφο, 

είρε κηα γεληθή κεραλνινγηθή βηνκεραλία/ αλψλπκε εηαηξία), δηεπζχλεηαη απφ 

ζπληαθηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηεο ΔΛΔΜΔΠ (=Διιεληθή 

Δηαηξία Μειεηψλ θαη Δπηζηεκνληθνχ Πξνβιεκαηηζκνχ). Ο ίδηνο εμέδηδε πεξηνδη-

θφ (κηθξφηεξνπ ζρήκαηνο) κε ην ίδην φλνκα θαη ΠΡΗΝ ηε Γηθηαηνξία ησλ ζπληαγ-

καηαξρψλ. χληνκα ηελ έθδνζε ηνπ αλέιαβε εθδνηηθή αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή 

εηαηξία. Σν πεξηνδηθφ είρε επξχηαην θαηάινγν ζπλεξγαηψλ, ήηαλ «ζνβαξφ» θαη 

«βαξχ» θαη ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο επνρήο καο. 

Σν πξψην ηεχρνο εθδφζεθε ην Μάην 1978. Παξαδίλσ εμήληα (60) ηεχρε, ήηνη: 

1978 = 3 ηεχρε, 1979= 3 ηεχρε, 1980= 3 ηεχρε, 1981 = 4 ηεχρε, 1982= 2 ηεχρε, 

1983= 4 ηεχρε (Ηνχληνο 83, αθηέξσκα ζηνλ Μαξμ), 1984 = 4 ηεχρε (ην η.20 

Απξίιηνο 1984 γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε),  1985= 2, 1986= 2, 1987=3, 

1988= 2, 1989= 3, 1990= 2 ηεχρε, 1991= 2 ηεχρε, 1992= 1 ηεχρνο, 1993 = 1 

ηεχρνο, 1994= 2 ηεχρε, 1995= 4 ηεχρε, 1996= 2 ηεχρε, 1997= 4 ηεχρε, 1998=2, 

1999= 2 ηεχρε, 2000= 1 ηεχρνο, 2013 = 1 ηεχρνο (κε ζέκα ν Κ. Καβάθεο ηνπ 

ηξαηή Σζίξθα) θαη 2015= 1 ηεχρνο κε αθηέξσκα ζην Λεπηέξε Βνγηαηδή (έρεη 



ηνπνζεηεζεί ζην θεθάιαην γηα ηελ εηαηξία ζεάηξνπ Ζ ΚΖΝΖ) θαη ην 

ζεαηξάλζξσπν Γεκήηξε πάζε. 

 

   Π Δ Ρ Η Ο Γ Η Κ Ο    Α Ν Σ Η 

 εκείσζε:  Γελ είρα ην ρξφλν λα ην δηαβάδσ αλειιηπψο. Γη απηφ κε βάζε 

ηηο αλαγγειίεο ηεο έθδνζεο θάζε ηεχρνπο ζηηο εθεκεξίδεο, έθαλα επηινγέο. Ηδίσο 

αγφξαδα ηα «αθηεξσκαηηθά».  Πξνθαλψο ππήξραλ θαη άιια ηεχρε, ηα νπνία 

δάλεηζα πξνζσξηλά. . .  θαη, σο ζπλήζσο!!, ηα έραζα. 

 Καηαζέησ ηξηάληα ηέζζεξα (34) ηεχρε, απφ ην 1983 έσο ην ηειεπηαίν 

2008, θπξίσο αθηεξσκαηηθά, ήηνη ζε: 234/83= Κάξι Μαξμ, 280/85= Ζιία Ζιηνχ, 

292/85=Γεκήηξε Υαηδή, 293/85, 297/85= Γεκ. Υαηδή, 298/85= άθε Καξάγησ-

ξγα, 308/86= Κ. Βάξλαιε, 309/86, 345/87, 347/87=Αληφλην Γθξάκζη, 492/92= 

Οδπζζέα Διχηε, 510/92=Αλδξέα Κάιβν, 527-528/93= Μαλ. Αλαγλσζηάθε, 

560/94= Ησ.πθνπηξή, 623/96= Κ. Καξπσηάθε, 652/98= Ρήγα Φεξαίν, 672/98= 

Νηθ. Παλαγησηάθε, 694-695/99=Δκθχιην Πφιεκν, 50 ρξφληα (κε έλζσκαησκέλν 

απφ ΒΖΜΑ-Νέεο Δπνρέο), 697/99= Νίθν Πνπιαληδά, 714/2000= Αληξέα 

Φξαγθηά, 728/00 = ηξαηή Σζίξθα, 731/2001=Αλδξέα Δκπεηξίθν (κε ελζσκαησ-

κέλν απφ ΒΖΜΑ- Νέεο Δπνρέο), 743-744/01= Γ.Υαηδή, 751/01=ηξ.Σζίξθα, 

753/01=Αι. Παπαδηακάληε, 793-794/03= Κσζηή Παιακά, 807/04, 823-824/04= 

Εήζηκν Λνξεληδάην, 846/05= Μαλ. Αλαγλσζηάθε (κε έλζσκαησκέλε ηελ ΑΤΓΖ 

26.6.2005, γηα ην ζάλαηφ ηνπ), 848-849= Κ. Θ. Γεκαξά, 858-859/05= Μίιην 

αρηνχξε, 885/06= Νηθ. Γηαλλαδάθε, 911-912/08= Νηθ. Καδαληδάθε, θαη ην 

ηειεπηαίν ηειπηαίν εθδνζέλ 919/11.4.2008 κε ηίηιν «αληίν». Ο εθδφηεο Υξήζηνο 

Παπνπηζάθεο, αξλήζεθε λα «πνπιήζεη» αθξηβά θαη εθρσξήζεη ην ηίηιν ζε ηξίην, 

γηα λα ζπλερηζηεί ε έθδνζή ηνπ. «Σν ΑΝΣΗ είλαη απηφ πνπ είλαη» δήισζε. 

 

 



 ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ  ΠΟΛΗΣΖ θαη ΓΔΚΑΠΔΝΘΖΜΔΡΟ ΠΟΛΗΣΖ 

--- Δθδηδφηαλ ηαπηφρξνλα κε ηίηινπο ΓΔΚΑΠΔΝΘΖΜΔΡΟ ΠΟΛΗΣΖ θαη 

ΠΟΛΗΣΖ, κε εθδφηε έσο ην ηεχρνο 29 ην Νίθν Πνιίηε, θη απφ ηφηε θαη κεηά ηνλ 

Άγγειν Διεθάληε. Σξηάληα ελλέα (39) ηεχρε ησλ εηψλ 1984, 1985 θαη 1986. 

*** ηαπηφρξνλα αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηίηιν Ο ΠΟΛΗΣΖ, κε εθδφηε ην Νίθν 

Πνιίηε θαη δηεπζπληή ηνλ Άγγειν Διεθάληε. Δλλέα (9) ηεχρε (1984 έσο 2005), 

θπξίσο αθηεξσκαηηθά (ιφγσ ηεο έιιεηςεο ρξφλνπ γηα κειέηε ηνπ θάζε ηεχρνπο). 

 

  Β Η Β Λ Η Ο Θ Ζ Κ Ζ   ηεο Διεπζεξνηππίαο  (έλζεην) 

 εκείσζε: Έρσ δηαηεξήζεη (πξνθαλψο κνπ έρνπλ μεθχγεη θάπνηα) ηα 

πην θάησ αθηεξσκαηηθά κε ηνπο αξηζκνχο έθδνζεο:  106/9.6.2000 (Γ. εθέξεο), 

259/6.6.2003 (Κ. Καβάθεο), 278/24.10.2003 (Κ. Παιακάο), 279/31.10.2003 

(Σδέηλ ζηελ), 314/2.7.2004 (π. Αζδξαράο), 346/18.2.2005 (Φηι. Ζιηνχ), 369/ 

12.8.2005 (Ν. Δγγνλφπνπινο) θη ελζσκαησκέλν ζε απηφ θχιιν ηεο ΑΤΓΖ 

24.9.06 γη απηφλ, πέξαλ ησλ αθηεξσκάησλ ησλ ΑΝΑΓΝΧΔΧΝ ηεο, θ.230/20.5. 

2007 θαη 231/27.5.07), 380/4.11.2005 (Δζλνο θαη Αξηζηεξά), 392/10.2.2006 

(Μπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ νη Ρντδεο,Παπαδηακάληεο;), 404/19.5.2006 (Γ. 

Βηδπελφο), 414/28.7. 2006 (Δληγθαξ Άιαλ Πφε), 448/13.4.2007 (Δπηζεψξεζε 

Σέρλεο, πνπ ππήξμε ε alma mater γηα κέλα ζηα εθεβηθά ρξφληα κνπ,γηα ηε ιν-

γνηερλία θαη ηελ πλεπκαηηθή θίλζε, έρσ φιε (ζρεδφλ) ηε ζεηξά), 498/11.4.08 (ν 

Λνγνηερληθφο θαλφλαο θαη ν Υάξνιλη Μπινχκ). 

  Η  Σ Ο Ρ Η Κ Α ηεο Διεπζεξνηππίαο θιπ. 

ηεχρε γηα ην Πέηεξ Βάηο, Μπέξηξαλη Ράζζει, Καιακάηα: Ο αζηηθφο εθζπγρξνλη-

ζκφο, Θνπθπδίδεο, ΔΓΑ 1951-1967, θαη ην ηεχρνο γηα ηελ αγσγή ηνπ Κφθθαιε 

γηα απνδεκίσζή ηνπ, θαηά ηεο Υ. Σεγφπνπινο Α.Δ. κε αγσγή, πξνηάζεηο, θαη, 

γηα ηελ ππφζεζε Λάξη Φιίλη θαη πεξηιακβάλεη ην θείκελν ηεο απφθαζεο ηνπ 

Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ, πνπ απνηέιεζε ηνκή γηα ηελ ειεπζεξνηππία, 



θαη κλεκνλεχεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαηά ηελ νπνία «Σα ζρφιηα δηα ηνπ 

ηχπνπ γηα ηα δεκφζηα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο». 

---ηεχρνο 65/27.5.2000, «Πξφζσπα, 21νο αηψλαο» (ηνπ ΓΟΛ- ΒΖΜΑ σο έλζεην), 

κε αθηέξσκα ζηνλ Αλδξέα Δκπεηξίθν «Παηο ελ θακίλσ». 

--- ηεχρνο 104/11.10.2001 «Ναπκαρίεο Αηγφο – Κλίδνπ». 

--- ηεχρνο 4.12.2005 ησλ «Καζεκεξηλή, επηά εκέξεο», αθηέξσκα ζην Μαλφιε 

Αλαγλσζηάθε. 

 

   Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α 

 εκείσζε: Ζ Καιακάηα είλαη ε γελέζιηα πφιε κνπ,κεηνίθεζα ζηελ Αζήλα 

ζε ειηθία 18 εηψλ.Σν 1978 εθιέρηεθε δήκαξρνο ν ηαχξνο Μπέλνο, κε ηελ ππν-

ζηήξημε ηνπ ΠΑΟΚ. Έθαλε ζεκαληηθά πξάγκαηα, ζηελ πξψηε θαη ζηηο επφκε-

λεο ζεηείεο ηνπ, εμαληιψληαο ηα φξηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Δθκεηαιιεπφκελνο 

θαη ην «πνιηηηθφ θιίκα» ηεο επνρήο, παξφηξπλε, βνήζεζε θαη ελίζρπζε ηε 

ιεηηνπξγία ζπιιφγσλ ζε πνιιέο γεηηνληέο, κε ζπκκεηνρή πνιηηψλ, ην θπξηφηεξν 

θαη εκέλα. Δίρε θαη ηα αξλεηηθά ηνπ, αιιά δελ ζα θάλσ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, απηή ηε ζηηγκή. Οχηε είκαη ν αξκφδηνο. Λέγεηαη φηη ν Γηψξγνο Γελλεκαηάο 

φηαλ ηνλ ξσηνχζαλ, σο Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ κεηά ην 1981, «πνηα είλαη ε αληί-

ιεςή ζαο γηα ηε Σ.Α.»;, απαληνχζε: «Γέζηε ηελ Καιακάηα (δήκνο ηεο επαξρίαο) 

θαη ηελ Αξγπξνχπνιε (πεξηαζηηθφο Γήκνο = Γεκ. Δπζηαζηάδεο). Σα Καινθαίξηα 

θάλακε ηηο δηαθνπέο εθεί, ζην παηξηθφ ζπίηη καο. (Γη απηφ φιεο νη εθεκεξίδεο ηεο 

Καιακάηαο, ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ή ΘΑΡΡΟ, είλαη φιεο ηνπ Απγνχζηνπ θάζε ρξφλνπ). 

Παξαθνινπζνχζα ηε ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ  απφ ηα εηδηθά πεξηνδηθά θαη 

ηηο εθεκεξίδεο θαη πξνκεζεπφκνπλ ηα ζρεηηθά ΦΔΚ ζηελ Αζήλα, θαη ηα άιια 

έληππα, ηα Καινθαίξηα, ζηελ Καιακάηα. Ήηνη: 

 α) ΦΔΚ 4165/11.12.1981 η.ΑΔ+ΔΠΔ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΚΑΚ ΑΔ= Κεληξη-

θή Αγνξά Καιακάηαο Αλψλπκε Δηαηξία», β) ΦΔΚ 91 Β/21.2.1985 γηα ηελ 



ίδξπζε Γεκνηηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Θέα-

ηξν Καιακάηαο» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Καιακάηαο», γ) απφθαζε 

Γ.. κε αξ.77/9.4.1985 γηα ηελ ίδξπζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία 

«Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Καιακάηαο» θαη δ.η. ΓΔΠΑΚ, δ) 

ΦΔΚ 204 Β/17.4.1985 γηα ηε ζχζηαζε ηεο ΓΔΠΑΚ, ε) ΦΔΚ 281 Γ/10.4.1986 

«Δγθξηζε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Καιακάηαο» θαη, έλζεην, απφθνκκα 

άγλσζηεο εθεκεξίδαο γηα ην Βηνκεραληθφ Πάξθν ζηα Αθνβίηηθα Καιακάηαο. ζη)  

ηεχρνο, Καιακάηα Έθζεζε Γιππηηθήο 10.8./2.9.1984, νξγάλσζε Γήκνο Καιακ. 

θαη χιινγνο Γιππηψλ (κε ηε ζθξαγίδα ηνπ), δ) Αθίζα γηα ηελ «9ε Αλζνθνκηθή 

Γεληθή Έθζεζε Μεζζελίαο» 8-20.6.1985, κηθξή ίδηα αθίζα, ηεχρνο κε πξφγξακ- 

κα εθδειψζεσλ, ηξίπηπρν γηα ηνλ ίδην ιφγν κε νξγαλσηέο ην Τπ. Γεσξγίαο, 

Γήκν Καιακάηαο, χιινγν Αλζεζηήξηα, ε)  Κάηνςε ηνπ Γεκνηηθνχ Πάξθνπ 

ηδεξνδξφκσλ, Αχγνπζηνο 1986, ζ) ηεχρε γηα εθδειψζεηο ηεο ΓΔΠΑΚ: ζ1) 

Έθζεζε θηγνχξαο θαη ζθεληθψλ Καξαγθηφδε, ζπιινγή ηνπ Θ. ππξφπνπινπ 

1986,  ζ2) Σξεηο γεληέο ειιεληθήο γιππηηθήο, 1986, ζ3) Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε 

Καιακάηαο, 1986, «Ζ Νχρηα ησλ βξπθνιάθσλ», η) ηεχρνο γηα Έθζεζε βηβιίνπ 

1994, ηα) Έθζεζε Βηβιίνπ 2001, κε αθηέξσκα ζηελ Καιακαηηαλή,  Μαξία Πνιχ-

δνχξε, ηβ) ηέζζεξα ηεχρε «14/Καινθαίξη 1991», «17…1992», «19…1993», 

«23…1994» κε ηίηιν «ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΚΑΛΑΜΑΣΑ», έθδνζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Πεξηθεξεηαθνχ Θεάηξνπ-ΓΖΠΔΘΔ Καιακάηαο, ηγ) ΔΛΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ-Ηζηνξηθά, η. 

99 6.9.2001: «Καιακάηα Ο αζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο» (βι.ζην νηθείν θεθάιαην).  

 εκείσζε: Ζ παιαηά αγνξά Καιακάηαο (φπνπ εθηφο απφ ηα θαηαζηήκαηα 

πήγαηλαλ θαη νη «πεξηβνιάξεδεο»/ παξαγσγνί θαη πνπινχζαλ απ επζείαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηα πξντφληα ηνπο) ζηεγαδφηαλ ζε έλα ζηξνγγπιφ ή πνιπγσληθφ 

θηίξην, ζηελ θαξδηά ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο, δίπια ζηνλ ηζηνξηθφ λαφ 

ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, φπνπ έγηλε ε πξψηε δνμνινγία ηελ 23 Μαξηίνπ 1821, 

φηαλ νη εμεγεξκέλνη θαηέιαβαλ ηελ πφιε, θαη, ιέγεηαη (αλ θαη απίζαλν ηζηνξηθά) 

φηη, αλαγλψζηεθε ε «Γηαθήξπμε πξνο ηαο Δπξσπατθάο Απιάο», ην πξψην 

πνιηηηθφ θείκελν ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ είρε επηθξαηήζεη. Σν θηίξην απηφ ηεο 



παιαηάο αγνξάο, κεηά απφ ζπληήξεζε, ζηεγάδεη πνιιά ρξφληα ηψξα ην 

«Μνπζείν Μεζζελίαο» φπνπ εθζέηνληαη ζεκαληηθά αξραηνινγηθά επξήκαηα. 

 

 ΠΑΚΟΔ- Παλειιήλην Κέληξν Οηθνινγηθψλ Δξεπλψλ 

*** ΠΑΚΟΔ Γηαθήξπμε αξρψλ ρ.ρ., ζε ινγφηππφ ηνπ, *** ηεχρε κε ζέκαηα α) 

«Πεξηβάιινλ Χξα κεδέλ» Φιεβάξεο 1980, β) «Καξθίλνο ζε εξγαζηαθνχο ρψ-

ξνπο» Ηνχλεο 1981, γ) «Πξψηεο βνήζεηεο» Ηνχλεο 1981, δ) «Απηφ είλαη ην 

λέθνο» (κάιινλ 1980),*** ΠΑΚΟΔ– Πεξηβάιινλ S.O.S.: Ο ηχπνο γηα ηηο έξεπλεο 

ηνπ ΠΑΚΟΔ. Απνζπάζκαηα/ θσηνηππίεο δεκνζηεπκάησλ απφ ην 1979 έσο ην 

Μάε 1981, ***ΠΑΚΟΔ – ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ: «ψζηε ην πεξηβάιινλ απφ ηε 

ξχπαλζε», Ηνχλεο 1981. 

 

    Μέξνο φγδνν 

 Π Ο Η Ν Η Κ Δ  – Γ Η Ο Η Κ Ζ ΣΗ Κ Δ     Γ Η Χ Ξ Δ Η   

 ρφιηα: Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, καδί κε άιινπο δ.ζ., κε ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο ΓΔ ή θαη ηνπ Γ, 2-3 θνξέο ήκνπλ «χπνπηνο»), γηα πα-

ξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ην άξζξν 259 Πνηληθνχ Κψδηθα, κεηά απφ απηεπάγ-

γειηεο εηζαγγειηθέο δηψμεηο, ή ίζσο, θαη αλψλπκεο θαηαγγειίεο, θαη αθνξνχζαλ 

έθδνζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ή κε αλάθιεζή 

ηνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Μία θνξά, ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ήκνπλ χπνπηνο 

θαη γηα ηα άξζξα 216 (πιαζηνγξαθία), 375 (ππεμαίξεζε), 390 (απηζηία). 

Δθδφζεθαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαθηηθά βνπιεχκαηα («λα κε γίλεη 

θαηεγνξία»),ζηε πξνδηθαζία θαη έηζη ΟΤΓΔΠΟΣΔ κνπ απαγγέιζεθε θακία 

θαηεγνξία ή απφθηεζα ηελ ηδηφηεηα ηνπ «θαηεγνξνχκελνπ». 

 Οη αλψλπκεο θαηαγγειίεο ήηαλ ζπάληεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990. Σελ ηειεπηαία πεξίνδν φκσο (2002-2006) έιαβε ελδεκηθέο δηαζηάζεηο θαη 

επεθηάζεθε ζε επψλπκεο ή κε επψλπκεο, κελχζεηο. Τπάιιεινη ηεο Σερληθήο 



Τπεξεζίαο, δπζαξεζηεκέλνη ή «παξαγθσληζκέλνη» θαηά ηελ αληίιεςή ηνπο (νη 

νπνίνη βξίζθνληαλ ζε απνδξνκή, ιφγσ επηθείκελεο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο), 

ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ «δπζαξεζηεκέλν» εξγνιάβν θαη «δπζαξεζηεκέλν» 

δεκνηηθφ ζχκβνπιν, ελαιιάζζνληαλ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ κελπηή θαη ηνπ κάξηπξα, 

θαη πξνέβαηλαλ ζε πιήζνο κελχζεσλ θαηά άιισλ ππαιιήισλ, δεκάξρνπ, 

αληηδεκάξρνπ, άιισλ εξγνιάβσλ θιπ. Γηφηη π.ρ. μαθληθά «αλαθάιπςαλ» φηη νη 

αλαζέζεηο κε πξφζθιεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εξγνιάβσλ, δελ ήηαλ λφκηκεο. 

Δλψ ζε πξνεγνχκελεο δηνηθήζεηο γηα δεθαεηίεο, νη ίδηνη ππάιιεινη, ππέγξαθαλ 

θαη ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Καη αγλννχζαλ 

(ηφηε) ή παξέθακπηαλ ηηο δηακαξηπξίεο καο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ήηαλ ηέηνηα 

ε βεβαηφηεηά ηνπο γηα ην αβάζηκν ησλ «θαηαγγειηψλ» ηνπο, ψζηε α) ηηο πεξηζ-

ζφηεξεο θνξέο δελ ππέβαιιαλ κελχζεηο, πνπ ζπλεπάγνληαη ζπλέπεηεο π.ρ. 

αληίζεηεο κήλπζεο γηα ςεπδή θαηακήλπζε, αγσγήο γηα ρξεκαηηθή απνδεκίσζε 

θιπ, αιιά «αλαθνξέο» ζηνλ Δηζαγγειέα, γηα λα κπνξνχλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη 

άζθεζαλ, ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα !!, θαη, β) δελ πξνζδηφξηδαλ ην 

κελπφκελν πξφζσπν, αιιά ππέβαιιαλ αλαθνξέο ανξίζησο «θαηά παληφο»!. 

ιεο απηέο νη κελχζεηο ή «θαηαγγειίεο»/ αλαθνξέο, σο αβάζηκεο, αθνχ επί 

πνιιά ρξφληα, ηαιαηπψξεζαλ πνιινχο, ΑΠΟΡΡΗΦΣΖΚΑΝ ζηα Γηθαζηήξηα. 

 Απερζαλφκνπλ πάληα ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο/δεκνηηθήο δσήο, 

έζησ θαη αλ αζθνχζα απζηεξή θξηηηθή, θακηά θνξά θαη ζε νμείο ηφλνπο, γηα ηηο 

επηινγέο ησλ δηνηθήζεσλ. Πνιινί κε θαηέθξηλαλ δηφηη δελ ππέβαια νχηε κία 

κήλπζε, έζησ θαη αλ είρα ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππήξραλ ηζρπξέο απνρξψζεο ελδείμεηο γηα δηάπξαμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ. 

Γεκφζηα δηαηχπσλα ηελ άπνςε φηη ε ΣΑ πξέπεη λα βξεί ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο 

ψζηε λα απεκπιαθεί απφ ηηο λνζεξέο θαηαζηάζεηο. Ίζσο, εηηήζεθε ε άπνςή 

κνπ απηή. Αθνχ ηψξα (2018) πιεξνθνξνχκαη φηη ΚΑΗ νη δηνηθήζεηο πξνβαίλνπλ 

ζε ππνβνιή κελχζεσλ πξνο επίιπζε δεκνηηθψλ δηαθνξψλ. εκεία ησλ θαηξψλ. 

 

 



  Μ Ζ  Α Φ Α Η Ρ Δ  Ζ  ΑΓΔΗΑ ηνπ PRINZ (ηεβ Καθέηζε) 

 α) έγγξαθν ηνπ ΑΣ Παιαηνχ Φαιήξνπ κε αξ.πξ. 1045/2/1-Α4/5.7.1996 

πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 9477/5.7.96, γλσζηνπνίεζεο φηη ζην λπρηεξηλφ θέληξν 

PRINZ έιαβε ρψξα αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε, θαη ππελζχκηζεο ηνπ λφκνπ 

γηα αθαίξεζε ηεο άδεηαο θαη ζθξάγηζε, β) έγγξαθν ηνπ ίδηνπ ΑΣ, κε αξ.πξ. 

1045/2/1628-δ‘/6.7.1996, πξνο ηνλ Δηζαγγειέα Πιεκ/θψλ Αζελψλ, κε ζέκα 

«απνζηνιή ζπλνδείαο Τπνβνιή δηθνγξαθίαο», γ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 

9541/8.7.1996 πξνο ηα κέιε ηεο Γεκ.Δπ. γηα ζπλεδξίαζε, κε ζέκα θαη ηελ αθαί-

ξεζε ηεο άδεηαο, δ) απφθαζε ΓΔ κε αξ.πξ.104/11.7.1996 κε απφθαζε λα δεηε-

ζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία (ν Αι.Αινχθνο απείρε, κε ην αηηηνινγηθφ φηη 

πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηειηθά δελ πινπνηήζεθαλ), ε) δηαβηβαζηηθφ Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 11188/22.8.1996 πξνο ηε Ννκαξρία, ηεο απφθαζεο 104/96, ζη)έγγξαθν 

ΑΣ Π.Φαιήξνπ κε αξ.πξ. 1045/2/1-β‘/10.7.1996 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 9679/ 

10.7.1996 κε ζέκα «Γηνηθεηηθέο πνηλέο θαη εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 180/1979», δ) 

έγγξαθν Γ/λζεο Αζηπλνκίαο Αζελψλ κε αξ.πξ. 1020/539/2-β/ 10.7.1996, πξνο 

ην Γήκν κε αξ.πξ. 9760/11.7.96 φηη ζηελ πεξίπησζε ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη 

δηαηάμεηο γηα αθαίξεζε ηεο άδεηαο, ε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 10079/18.7.96 

πξνο ην ΑΣ Π.Φαιήξνπ, κε ζέκα «Σειεζζέληα εγθιήκαηα ζην θέληξν δηαζθεδά-

ζεσο PRINZ ζηη 5.7.1996», ζ) έλνξθε εμέηαζε κάξηπξα Αλαζηαζίνπ Κεθαιά 

ηεο 11.3.1998 ζηνλ Πηαηζκαηνδίθε, η) έλνξθε εμέηαζε κάξηπξα =αζηπλνκηθνχ 

ηεο 5.2.1998 ζηνλ Πηαηζκαηνδίθε, ηα) κήλπκα ηειενκνηνηππίαο ηεο 4.3.1998 

απφ δηθεγνξηθφ γξαθείν Εήζε Κσλζηαληίλνπ, πξνο Αξγ.Αξγπξίνπ κε ζρέδην 

απνινγεηηθνχ ππνκλήκαηνο, ηβ) απνινγεηηθφ ππφκλεκα ηεο 5.3.1998 ηνπ Α. 

Αξγπξίνπ, πξνο ηνλ Δηζαγγειέα, ηγ) έθζεζε εμέηαζεο θαηεγνξνχκελνπ Αξγ.Αξγ. 

ηδ) απφθαζε Γ κε αξ.6/15.1.1998 κε ζέκα «Δπαλαθνξά ηεο αξκνδηφηεηαο ζην 

Γ απφ ηε ΓΔ, ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο» κε δηάθνξεο ξπζκίζεηο, ΤΠΔΡ 14, ΠΑΡΧΝ 5 (Αι. 

Αινχθνο, Θ. Οξθαλφο, Γ.Σζηηζάλεο, Αλη. Φνπζηέξεο, Αξ. Θσκ.), ηε) θιήζε Αξ. 

Θσκ. απφ Πηαηζκαηνδίθε Αζελψλ (κέζσ Γήκνπ, κε αξ. πξ. 12863/28.8.1998) 

γηα απνινγία, ηζη) απνινγεηηθφ ππφκλεκα Αλαζηαζίνπ Κεθαιά, Ησάλλε Μπειηά 



θαη Αξ.Θσκ., απφ 29.10.1998 κε ζεκείσζε=θαηαηέζεθε 3.11.1998, πξνο ηνλ 

Δηζαγγειέα, ηδ) Βνχιεπκα κε αξ. 2387/1999 ηνπ πκβνπιίνπ Πιεκ/θψλ 

Αζελψλ, κε θξίζε λα «κε γίλεη θαηεγνξία» θαηά ησλ Αξγ.Αξγ, Αλ.Κεθ., 

Ησ.Μπ., θαη Α.Θ. ηε) ΦΔΚ 46 Α/10.3.79 κε ΠΓ 180/79, ΦΔΚ 109 Α/2.5.89 κε ηξν-

πνπνίεζε 180/79, ΦΔΚ 175 Α/14.12.90 κε ηξνπνπνίεζε ΠΓ 180/79, ηζ) ζειίδεο 

Γηαξθή Κψδηθα Ννκνζεζίαο/Ραπηάξρε, κε ηελ Αζηπλ.Γηάηαμε κε αξ.10/13.12.71 

Πεξί ησλ φξσλ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ δηαζθεδάζεσο. 

 

       Υ Ο Ρ Ζ Γ Ζ  Ζ   Α Γ Δ Η Α    ζε  GERONIMO (Νηθ. Βαζηιάθε) 

 Α.- ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: α) Πνιιά έγγξαθα ηεο Γ/λζεο Τγείαο απφ 

10.1.2002 θαη κεηά γηα ελέξγεηεο, ειέγρνπο θαη δηαπηζηψζεηο ηνπο π.ρ. ρσξίο 

άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε αηηήκαηα αθαίξεζεο θιπ, αηηήζεηο ηνπ Ν. Βαζηιάθε, θαη, β) 

γηα ΔΠΟΜΔΝΟ ΜΗΘΧΣΖ, αίηεζε Νεθηάξηνπ Ρήγα, πξνο ην Γήκν κε αξ. πξ. 

30813/27.12.2005 γηα έθδνζε άδεηαο, κε ζρεηηθά έγγξαθα = κηζζσηήξην θιπ, ζ) 

έγγξαθν Σκήκαηνο Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ κε αξ.πξ. 7256/14.7.2006 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 18779/14.7.2006 γηα ηελ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ηνπ ΚΤΔ ζηελ νδφ 

Παιακεδίνπ 1, η) απφθαζε Γ κε αξ. 339/31.7.2006 κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ (Καθεηέξηα κπάξ)ζην Ρήγα Νεθηάξην επί ηεο νδνχ Παιακεδίνπ 

1 θαη Θνπθπδίδνπ κε ΤΠΔΡ 8, ΚΑΣΑ 4 (Αξ.Θσκ., Α.Κνλδχιεο, Μ. θνξηζήο, Π. 

Πηεξξάθνο), ηα) άδεηα ιεηηνπξγίαο κε αξ.πξ. 10990/28.9.06 κε ππνγξαθή Κ.Μ. 

 Β.- ΑΠΟΦΑΔΗ Γ.. : α) αίηεζε Ν. Βαζηιάθε πξνο Γήκν, κε αξ.πξ. 

3124/ 9.2.2001, ζπλνδεπφκελε απφ έγγξαθν ηεο ΓΣΤ, σο εηζήγεζε β)ζηε κε 

αξ. 257/16.7.02 απφθαζε Γ κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζηή-

καηνο Τ.Δ. (Ρέζηνξαλη-Καθέ) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν GERONIMO ηδηνθηεζίαο 

Νηθνιάνπ Βαζηιάθε, επί ηεο νδνχ Παιακεδίνπ 1 ζηνλ Αιηκν», κε ΤΠΔΡ 13, 

ΚΑΣΑ 1 =Αξ. Θσκ., γ) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 23525/ ρ.ρ., πξνο Πεξηθέξεηα, 

δηαβηβαζηηθφ ηεο 257/02 απφθαζεο, δ)άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζη/ηνο 

ηνπ Γήκνπ κε αξ.πξ. 3125/2001/2.8.02 ζην πην πάλσ θαηάζηεκα – ππνγξαθή 



Αι. Αινχθνο, ε) πξφζθιεζε Γήκνπ κε αξ.πξ. 20535/16.9.2002 πξνο ηα κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Καη/ησλ, κε ζπλεκκέλε αίηεζε Νηθ. Βαζηιάθε γηα 

ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, κε ζπλεκκέλα, ζη) πξφζθιεζε Γήκνπ κε 

αξ.πξ. 20406/13.9.2002 πξνο ηα κέιε ηεο ΓΔ, γηα ζπλεδξίαζε, δ)  απφθαζε κε 

αξ. 151/18.9.2002 ηεο ΓΔ κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθψλ 

oξγάλσλ ζην εζηηαηφξην θαθέ ηνπ Ν. Βαζηιάθε κε ην δηαθξηη. ηίηιν GERONIMO 

(δελ κπφξεζα λα παξαβξεζψ θαη ήκνπλ απψλ), ε) έγγξαθν ηνπ Σκεκ. Τγεηνλ. 

Διέγρνπ κε αξ.πξ. 25563/Β31/18.10.2002 πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 23379/23. 

10.2002 κε παξαηεξήζεηο θαη αίηεκα αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, ζ) 

έγγξαθν ηνπ Σκεκ. Τγεηνλ. Διέγρνπ κε αξ.πξ. 27583/1200/18.10.2002 πξνο ην 

Γήκν κε αξ.πξ. 23377/23.10.2002 κε επηζήκαλζε φηη δελ κπνξνχλ λα γλσκν-

δνηήζνπλ γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, δηφηη δελ έρεη άδεηα ιεηηνπξ-

γίαο, η) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 25296/10.11.2002 πξνο ην Γήκαξρν Αι.Αι.  

κε ζέκα «Αλάθιεζε άδεηαο Ν. Βαζηιάθε», ηα) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ.23652/ 

29.10.2002 πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, σο εηζήγεζε γηα ηηο απνθάζεηο 186/ 

31.3.2003, 327/2.7.2003 θαη 372/21.7.2003 γηα αλάθιεζε ηεο άδεηαο, ηβ) 

απφθαζε Γ 186/31.3.2003 κε ζέκα «Αλάθιεζε ηεο κε αξ. 257/02 απφθαζεο 

ηνπ Γ πνπ αθνξά ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζην Νηθ. Βαζηιάθε ζηελ 

νδφ Παιακεδίνπ 1», αλαβνιήο ηνπ ζέκαηνο ΤΠΔΡ 16 ΚΑΣΑ 8, ηγ) πξφζθιεζε 

κειψλ Γ ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε αξ.πξ. 14757/27.6.2003, πεξηιακβάλεηαη 

θαη απφθαζε Γ 327/2.7.2003 κε ζέκα «Αλάθιεζε ηεο κε αξ. 257/2002 

απφθαζεο ηνπ Γ πνπ αθνξά ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΚΤΔ ζην Νηθ. Βαζη-

ιάθε» -- αλαβιήζεθε, ηδ) έγγξαθν ηνπ Σκ. Τγεηνλ.Διέγρνπ κε αξ.πξ.4238/21. 

5.2003 πξνο ην Γήκν (κε αξ.πξ. 11521/27.5.2003) θαη ΑΣ Αιίκνπ, γηα αλάθιε-

ζε ηεο άδεηαο, ηε) έγγξαθν Γήκνπ κε αξ.πξ. 15053/1.7.2003 γλσζηνπνίεζε 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, ηζη) αίηεζε ηνπ Ν. Βαζηιάθε ηεο 21.7.2003 πξνο Γήκν 

κε αξ.πξ. 16651/21.7.2003 φηη ε πνιενδνκία ελέθξηλε ηα ζρέδηα, ηδ) Τπφκλεκα 

ζε πξσηφηππν, ηεο 30.6.2003, ηνπ πλδέζκνπ Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ ηνπ 

Γήκνπ Αιίκνπ, κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ Απφζηνινπ Σδψηδνπ, 

πξνο «ηνλ επηθεθαιήο ηεο Πξσηνβνπιίαο (=πλεξγαζίαο) Πνιηηψλ γηα ηνλ Αιη-

κν, Αξ.Θσκ.» κε αίηεκα ηελ ηζνλνκία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαη/ησλ, θαη άξα 



εγψ λα εηζεγεζψ ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο/Ν. Βαζηιάθε, ψζηε 

ζην επφκελν Γ λα ζπδεηεζνχλ νη άδεηεο γηα φια ηα θαηαζηήκαηα, αιιηψο ζα 

αλνίμνπλ νη αζθνί ηνπ αηφινπ (κηινχλ θαη γηα «ηξηθ» ζπλεξγάηε κνπ, πξνθαλψο 

ηνπ Αλδξέα Κνλδχιε, δελ ζπκάκαη ζε πνην ζέκα αλαθέξνληαη), κε ζπλεκκέλα 

έγγξαθν ηεο 17.6.2003 πξνο αληηδήκαξρν Γεψξγην Ληαθφπνπιν, θαη, έγγξαθν 

ηνπ πλδέζκνπ πξνο ην Γήκν κε αξ.πξ. 2689/5.2.2001, κε παξαηεξήζεηο θαη 

γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο/επεθηάζεηο ζηελ πξαζηά, ηε) Σνπνζέηεζή κνπ, 5 

ζει., γηα κε αξ. 372/21.7.2003 απφθαζε Γ, φπνπ αλαθνηλψλσ ηε ιήςε ηνπ 

εγγξάθνπ απφ ην χλδεζκν θαη ηελ πξφηαζε λα δεηήζνπκε αλαβνιή, θη εθθξά-

δνπκε ηελ απνξία «γηαηί θαη κε πνηα αθεηεξία ν χλδεζκνο απεπζχλζεθε ζηε 

πλεξγαζία . . .αθνχ γλσξίδνπλ φηη ειέγρνπκε ηε Γηνίθεζε Μαληδ. γηα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο θαη δελ επξφθεηην λα δερηνχκε λα πξνηείλνπκε αλαβνιή» θαη 

ηειεηψλακε φηη νη ζθνπηκφηεηεο θαη ηα «παηρλίδηα» δελ καο αθνξνχλ, θαη φηη 

ήηαλ κηα άηπρε θαη άζηνρε ζηηγκή γηα ηνλ πξφεδξν θ. Σδψηδν, θη άιιεο απνξίεο, 

ηζ) απφθαζε Γ κε αξ. 372/21.7.2003, κε ην ίδην ζέκα, κε ΤΠΔΡ 7, ΚΑΣΑ 5 

(πεξηιακβάλνληαη Αξ.Θσκ, θαη Αλδξέαο Κνλδχιεο), ΛΔΤΚΟ 1.  

 ρφιην: Ο Γήκνο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ΓΔΝ ρνξεγνχζε άδεηα ΠΡΗΝ απφ 

ηελ απνμήισζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ π.ρ. έγγξαθν κε αξ.πξ.17627/ 

29.7.2002 πξνο Γήκεηξα Κνπξή, απαληεηηθφ ζε αίηεζή ηεο, φηη «αδπλαηνχκε λα 

ζαο ρνξεγήζνπκε άδεηα ιεηηνπξγίαο Καθεηέξηα Αλαςπθηήξην, ΔΑΝ ΓΔΝ 

απνμεισζεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή πέξγθνιαο. ..». Γχν κέηξα- δχν ζηαζκά. 

 Γ.- ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ: α) έγγξαθν ηνπ Σνκέα Τγείαο Νφηηαο Αζήλαο 

κε αξ.πξ. νηθ.4238/21.5.2003, επί ηνπ νπνίνπ έρεη ηεζεί θαη ε ζθξαγίδα ηεο 

Δηζαγγειίαο κε Αξηζκφ Βηβιίνπ Μήλπζεο = ΑΒΜ ΗΓ 2003/7412, β) παξαγγειία 

Δηζαγγειέα γηα παξάβαζε Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο, γ) δηάθνξα έγγξαθα ηνπ ΑΣ 

Αιίκνπ, κε θαηαζέζεηο αζηπλνκηθψλ, Μπαθαινχκα Κσλ/λνπ= ηαηξνχ-λνκίαηξνπ, 

ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Υξπζνχιαο αξάληε θαη ππαιιήινπ Τπ. Τγείαο. ε απηή 

ΓΔΝ κε ελέπιεμαλ, είλαη βέβαην φηη ΓΔΝ ζπλερίζηεθε, θαη ηέζεθε ζην αξρείν. 



Γ.-ΠΟΗΝΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ γηα ΠΑΡΑΒΑΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΟ:α) παξαγγειία 

ηνπ Δηζαγγειέα πξνο Πηαηζκαηνδίθε γηα ηε κε ΑΒΜ= Β05/840/23.2.2005 έξεπλα 

πιεκκειήκκαηνο, β) παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα γηα πξνθαηαξθηηθή, ηεο 8.8.05 

γηα ηελ ίδηα κήλπζε, γ) πνιιά έγγξαθα αιιεινγξαθίαο Γήκνπ/Πηαηζκαην-

δηθείνπ, δ) αλσκνηί εμέηαζε κελπφκελνπ Θ. Οξθαλνχ, ηεο 3.2.2006, ε) έλνξθε 

εμέηαζε κάξηπξα Κ.Μαληδνπξάλε ηεο 19.1.06, ζη) παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα 

ηεο 13.11.2006 πξνο Πηαηζκαηνδηθείν, γηα δηεξεχλεζε ςεθηζάλησλ, δ) πνιιά 

έγγξαθα ηνπ Γήκνπ πξνο Πηαηζκαηνδίθε θαη αληίζηξνθα, κε απνζηνιή πξαθηη-

θψλ θαη απφθαζεο 1/7.1.2001, 1/5.1.2003 Γ γηα εθινγή πξνέδξνπ, αληηπξνέ-

δξνπ θιπ, κειψλ ΓΔ, θιπ, ε) πξφζθιεζε ηεο 12.9.2008 απφ Πηαηζκαηνδίθε ηνπ 

Αξ.Θσκ., γηα απνινγία,  ζ) απνινγεηηθφ ππφκλεκα Αξ.Θσκ., ηεο 20.9.2008 κε 

ζεκείσζε «θαηαηέζεθε 22.9.2008» κε αλάδεημε ησλ ΑΡΝΖΣΗΚΧΝ ςήθσλ κνπ 

ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, θαη, η) Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ Γ ησλ 16.7.2002, θαη, 

21.7.2003, κε ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ ηνπνζεηήζεψλ κνπ.  

ληαο βέβαηνο γηα ηελ θξίζε «λα κε γίλεη θαηεγνξία», ΓΔΝ ελδηαθέξζεθα 

λα ιάβσ αληίγξαθν ηνπ ΑΠΑΛΛΑΚΣΗΚΟΤ Βνπιεχκαηνο πνπ εθδφζεθε.  

 

   ΑΝΔΓΔΡΖ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 

 α) πξφζθιεζε ηνπ 18νπ Πηαηζκαηνδίθε (κέζσ ηνπ ΑΣ Αιίκνπ) ηεο 5.11.06 

πξνο εκέλα, γηα παξνρή εμεγήζεσλ ηελ 17.11.2006 θαη αλψκνηε εμέηαζε γηα 

ελδερφκελε δηάπξαμε αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 216, 259, 375, 390 ηνπ Πνηλ. 

Κψδηθα, β) Τπφκλεκα γξαπηψλ εμεγήζεψλ κνπ ηεο 24.11.2006, γ) αλαθνξά 

(πξνζνρή: ΟΥΗ κήλπζε) ηεο 3.5.2006, ζηνλ Δηζαγγειέα, «δπζαξεζηεκέλνπ» 

επψλπκνπ κεραληθνχ θαη εξγνιάβνπ, κε πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο δχν «παξα-

γθσληζκέλνπο» ππαιιήινπο ηεο Σ.Τ., ρσξίο θαηνλνκαδφκελν αλαθεξφκελν (κε-

λπφκελν) πξφζσπν, δ) θαηάζεζε ηνπ αλαθέξνληνο, κε δηαηππψζεηο «πηζηεχσ 

φηη», «εθθξάδσ ηελ ππνςία», «ππνζέησ φηη», «δηφηη άιιεο εληππψζεηο δεκηνπξ-

γνχληαη» θιπ, ε) θαηάζεζε ηνπ ελφο εθ ησλ πξνηεηλνκέλσλ καξηχξσλ, «ν 

κελπηήο είλαη αμηφπηζην άηνκν», «Ζ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ηφζν εκέλα φζν θαη ηνλ 



θ. Κ. καο είρε παξαγθσληζκέλνπο. Παξ φια απηά έπεζαλ ζηελ αληίιεςή κνπ 

νξηζκέλα πξάγκαηα», ζη) θαηάζεζε ηνπ άιινπ εθ ησλ πξνηεηλνκέλσλ καξηχ-

ξσλ «(ν αλαθέξσλ είλαη) εξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ … ππήξμε άςνγνο…», 

θιπ, δ) δηάθνξα έγγξαθα ηεο δηθνγξαθίαο, πνπ πξνζήγαγε ν αλαθέξσλ, θη εγψ 

έιαβα κεηά απφ αίηεζή κνπ, σο χπνπηνο, πνπ δελ έρεη λφεκα ε εδψ θαηαγξαθή 

θη απαξίζκεζή ηνπο, σο θαη άιια πνπ πξνζήγαγα κε ην ππφκλεκά κνπ ή απφ 

άιινπο θιεζέληεο σο ππφπηνπο. Μεηαμχ απηψλ θαη πξάμε κε αξ. 196/20.7.06 

ηνπ Σκήκαηνο δηαθνπψλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, «ελφςεη φζσλ έγηλαλ δεθηά, 

ΓΔΝ είλαη λφκηκε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη εθαξκνγή ηεο σο άλσ 

εμαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο…. φπσο βάζηκα πξνβάιιεη ε Δπίηξνπνο….», θαη, κεηά 

απφ ηε κε αξ.πξ. 26246/13.10.2006 αίηεζε αλάθιεζεο ηνπ Γήκνπ, εθδφζεθε ε 

πξάμε κε αξ.359/7.11.2006 ηνπ VII ηκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, κε ηελ 

νπνία «…ΑΝΑΚΑΛΔΗ ηελ 196/20.7.06 πξάμε… Απνθαίλεηαη φηη ην … ρξεκαηηθφ 

έληαικα,πξέπεη λα ζεσξεζεί, θαηά ην ζθεπηηθφ». Ζ ηειεπηαία πξάμε ηνπ Διεγθη. 

πλεδξίνπ, εθηηκψ φηη είρε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε ζπλείδεζε ηνπ Δηζαγγειέα, γηα 

ηε κε απαγγειία θαηεγνξηψλ θαηά θαλέλα ππφπηνπ θαη ειεγρζέληνο.   

 ρφιηα: Πεξηηηφ λα επηζεκάλσ φηη ε «αλαθνξά» απηή ππνβιήζεθε θαη νη 

δηαδηθαζίεο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο, φπσο αλακελφηαλ (θη επηδησθφηαλ;; δελ 

γλσξίδσ), ιάκβαλαλ ρψξα ζε πξνεθινγηθή πεξίνδν, θαη κε φια απηά γίλνληαλ 

δειψζεηο/εξσηήζεηο ζην Γ θαη «ηξνθνδνηνχληαλ» νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

  ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΜΔΣΑ ΔΗΚΟΗ (20) ΥΡΟΝΗΑ 

 ΖΜΔΗΧΖ: Τπάξρνπλ θαη άιινη θάθεινη γηα πνηληθέο ππνζέζεηο, πνπ 

αθνξνχλ άιια πξφζσπα. Πεξηέρνπλ πνιιά έγγξαθα, θαηεγνξεηήξηα, καξηπ-

ξηθέο θαηαζέζεηο θιπ. Γηα απηνχο, ΔΝΧ έρσ θαηαγξάςεη ηα πεξηερφκελα,  ΓΔΝ 

ηα παξαζέησ, δηφηη, δέθα θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα κεηά ηα γεγνλφηα θαη ηηο απφ-

θάζεηο, ΣΗΘΔΣΑΗ ΟΡΗΟ θαη άιισλ ΔΗΚΟΗ (20) ΔΣΧΝ απφ ηελ παξάδνζε ζην 

Γήκν, θαη ΜΔΣΑ απφ απηφ, ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ λα δεκνζηνπνηεζνχλ ή κειεηεζνχλ. 

 



    Μέξνο έλαην 

  Γ Η Α Λ Δ Ξ Δ Η   -  Δ Η  Ζ Γ Ζ  Δ Η  

 

Α.-   «Πνίεζε θαη Πνιηηηθή». 

Πλεπκαηηθφ θαη Κνηλσληθφ Κεληξν Ζ ΔΝΧΖ. Γεπηέξα 18 Φεβξνπαξίνπ 2002. 

 

 ρφιηα: Σν Πλεπκαηηθφ θαη Κνηλ. Κέληξν Ζ ΔΝΧΖ, απνθάζηζε ην 2002 

(έηνο δεκνηηθψλ εθινγψλ) λα θαιέζεη ηνπο κέιινληεο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, 

λα θάλνπλ κηα νκηιία ζηελ αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ, ζηηο νδνχο Μεηακνξθψζεσο 

θαη Νίθεο, γηα φπνην ζέκα ζέινπλ ν θαζέλαο, κε έλαλ φξν:  Να κελ αθνξνχλ ηα 

δεκνηηθά πξάγκαηα ηνπ Άιηκνπ. Ακέζσο κεηά θαηαγξάθεηαη ην ζέκα πνπ 

δηάιεμε ν θαζέλαο. Ζ νκηιία κνπ ηε 18.2.2002 είρε ζέκα: «Πνίεζε θαη πνιηηηθή». 

 -------------------------------------------------------------   

«Κπξίεο θαη Κχξηνη, 

 Θεσξψ εμαηξεηηθή ηηκή γηα κέλα ηελ πξφζθιεζε πνπ κνπ απεχζπλε ν 

Πξφεδξνο θίινο ηακάηεο Παπαζαλαζίνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, γηα ηε 

ζπκκεηνρή κνπ ζηνλ θχθιν ησλ εηζεγήζεσλ απηψλ. 

 Δηζαγσγηθά ζα ήζεια λα θάλσ κηα θαζφινπ πξσηφηππε παξαηήξεζε. 

Αθνχ είκαη βέβαηνο φηη απνηειεί θνηλφ ηφπν γηα φινπο καο. Οηη δειαδή νη 

εηζεγήζεηο απηέο είραλ σο αθεηεξία ηελ Τιε, ζπλερίδνληαη κε ηελ Φπρή, ην 

Πλεχκα, θαη ζα νινθιεξσζνχλ κε ηελ Οξγάλσζε ηεο Κνηλσλίαο δειαδή ηνπ 

Βίνπ, θαη ηέινο κε ηηο Καηαθηήζεηο ηνπ έκθξνλνο αλζξψπνπ. Αθνχ ε πξψηε 

εηζήγεζε ηνπ γηαηξνχ θ.Κψζηα Μαληδνπξάλε αλαθεξφηαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πιηθνχ ζψκαηνο απφ ηελ ππέξηαζε, ε παξνχζα αλαθέξεηαη ζηελ Πνίεζε 

δειαδή ζηε ζεξαπεία θαη ην βάιζακν ηεο Φπρήο θαη ηνπ Πλεχκαηνο, θαη απηέο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ησλ θ.Αξγχξε Αξγπξίνπ θαη Αιέθνπ Αινχθνπ, ζχκθσλα 



κε ηελ αλαθνίλσζε, ζα αθνξνχλ ηνλ νξγαλσκέλν θνηλσληθφ βίν ησλ αλζξψ-

πσλ, δειαδή ηα Μεζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη ηε Γεκνθξαηία, θαη ηεινο ηελ 

επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ δηθηχσλ ζηε δσή καο. 

 (Να κνπ επηηξέςεηε επνκέλσο λα επηζεκάλσ ηελ επηπρή ζπγθπξία. Οηη νη 

νκηιίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ζέκαηα, πνπ βαίλνπλ παξάιιεια κε ηηο απνξίεο 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαιάβεη ηελ χπαξμε θαη ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ πάλσ ζηε Γε. Γειαδή κε ηελ Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο. Ο 

άλζξσπνο πξψηα ζέιεζε λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, θαη 

έηζη είρακε ηνπο Ησλεο θπζηθνχο θηιφζνθνπο. Μεηά έγηλε ε κεγάιε ζηξνθή κε ην 

σθξάηε, ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ 2.500 ρξφληα, έζηξεςε ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνλ Μέζα Κφζκν καο. Καη ηέινο κεηά ηελ Αλαγέλλεζε θαη 

θπξίσο απφ ην 17ν αηψλα ε θηινζνθία πξνζπαζεί λα ηρλειαηήζεη ην ζηίγκα, ηελ 

πνξεία θαη ηε κνίξα ηνπ αλζξψπνπ ζηηο βηνκεραληθέο θαη κεηαβηνκεραληθέο 

θνηλσλίεο πνπ δνχκε). 

       Σν πεξηερφκελν θαη ηελ αμία ησλ νκηιηψλ/εηζεγήζεσλ, ζα ηελ θξίλεηε ζεηο. 

 Καζφζνλ κε αθνξά, ζαο παξαθαιψ λα κε θξίλεηε κε επηείθεηα. Καη δελ 

πξέπεη λα ιεζκνλάηε φηη έρεη ηελ ηηκή λα ζαο νκηιεί, απιά θαη κφλν, έλαο 

εξαζηήο ηεο ηέρλεο, δειαδή έλαο εξαζηηέρλεο. Καη κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

φρη θαη ηφζν πηζηφο εξαζηήο ηεο, αθνχ άιιεο ππνρξεψζεηο απνξξνθνχλ κέξνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο κνπ.  

 Σειεηψλσ ηα εηζαγσγηθά κε δπφ αθφκα αλαθνξέο. 

 Ζ ΠΡΧΣΖ: Με πξνβιεκάηηζε πνιχ ν ηίηινο ηνλ νπνίν ζα έδηλα γηα ην 

ζέκα ζηνλ θ.Πξφεδξν, πξνθεηκέλνπ λα εθηππσζνχλ νη πξνζθιήζεηο. 

 Δαλ δειαδή ζα είλαη «Πνιηηηθή Πνίεζε», φπσο ζα κπνξνχζε, αθνχ 

νπζηαζηηθά γη απηή ζα κηιήζνπκε, κε ηελ έλλνηα πνπ ζα αλαπηχμνπκε πην θάησ. 

Καη φπσο δε δηζηάδνπλ λα ηελ νλνκαηίδνπλ δηάθνξνη κειεηεηέο. Απέξξηςα φκσο 

ηε ζθέςε κνπ απηή, δηφηη δελ ζέιεζα λα κεηαηξέςσ ηελ «Πνιηηηθή» (κε 

θεθαιαίν Π), ζε επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ (κε κηθξφ π) ηεο Πνίεζεο.  



 Δηζη πξνηίκεζα ηνλ ηίηιν «Πνίεζε θαη Πνιηηηθή», ψζηε ε απφδνζε ησλ 

ελλνηψλ λα γίλεη κε δπφ ηζνζζελή θαη ηζνδχλακα νπζηαζηηθά. Αθνχ θαη νη δπφ 

επεξεάδνπλ, αηζζεηψο ή αλεπαηζζήησο, ηε δσή καο. 

 αο παξαθαιψ λα κε εθιάβεηε ηηο πηφ πάλσ ζθέςεηο, σο ζέζθαηα. Αθνχ 

ζηελ Πνίεζε, φπσο θαη ηελ Πνιηηηθή, ηίπνηα δελ είλαη νξηζηηθφ, ηειεησκέλν, 

θιεηζηφ. Αληίζεηα φια είλαη αλνηρηά. Απφ ηελ απνδνρή, έσο ηελ άξλεζε θαη ηελ 

αλαηξνπή ή απφξξηςε. 

 Ζ ΓΔΤΣΔΡΖ: Δίλαη γλσζηέο νη ηππηθέο έλλνηεο ηεο Πνίεζεο θαη ηεο 

Πνιηηηθήο.  

 Σνλ νξηζκφ ηεο πνίεζεο, κπνξεί θαλείο λα ηνλ βξεί ζε φια ηα ιεμηθά. Αλ 

θαη ην εγρείξεκα λα δνζεί έλαο απζηεξφο ή κε, νξηζκφο ζην θαηλφκελν ηεο 

πνίεζεο, ελέρεη πνιιή καηαηφηεηα.   

 Σνλ πην δξακαηηθφ νξηζκφ ηεο φκσο, ηνλ έρεη δψζεη κε δπφ ζηίρνπο ν 

Μαλφιεο Αλαγλσζηάθεο: «Γηαηί ε πνίεζε δελ είλαη ν ηξφπνο λα κηιήζνπκε, 

αιιά ν θαιχηεξνο ηνίρνο λα θξχςνπκε ην πξφζσπφ καο». 

 Γηα ηελ Πνιηηηθή (κε θεθαιαίν Π) ζα ήζεια κφλν λα ηνληζηεί φηη 

εθιακβάλεηαη κε ηελ έλλνηα ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ 

πξνζψπσλ θαη εγγξάθνληαη ζηε ζπλείδεζε φρη σο πξνζσπηθή, αιιά σο 

ζπιινγηθή εκπεηξία.  

 Δίλαη ζε αξθεηνχο αλζξψπνπο εκπεδσκέλε ε αληίιεςε θαη ε ηδέα φηη ε 

πνίεζε δελ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή. Γηφηη πηζηεχνπλ 

φηη θαη αλ αθφκα ε έλλνηα ηεο πνιηηηθήο πιάηαηλε ηφζν πνιχ ψζηε λα θαιχςεη 

θαη ζπκπεξηιάβεη έλα πιήζνο απφ γεγνλφηα κε δεκφζηα απήρεζε, ν 

ζπλδπαζκφο ηεο κε ηελ πνίεζε ζα ήηαλ άραξνο, νη επεκβάζεηο ζρεδφλ πάληα 

άηπρεο θαη ε επηξξνή ηεο άιιν δελ ζα έθαλε, παξά λα κνιχλεη κηα θαηά θαλφλα 

«θαζαξή ηέρλε».  

 Ο πνηεηήο φκσο, σο θνηλσληθφ φλ, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν απφ κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Καη γη απηφ δελ κπνξεί παξά λα 



επεξεάδεηαη απφ ηα ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΑΓΜΑΣΑ θαη ΘΔΜΑΣΑ, δειαδή ηα γεγνλφηα 

ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα, ε ελαζρφιεζε 

ησλ πνηεηψλ κε ηα ηξέρνληα δεκφζηα ζέκαηα ήηαλ θάηη ην ζπλεζηζκέλν. 

Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα κεηακθίεδαλ ζε ζχκβνια θαη κχζνπο.  

 Γχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα δεηήζεη απφ ηνπο πνηεηέο λα ζηαζνχλ 

καθξηά απφ ηελ πνιηηηθή κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα, ησλ θνηλψλ ή δεκφζησλ 

πξαγκάησλ. Αθνχ απηά, φρη κφλν ηα βηψλνπλ θαη νη ίδηνη,αιιά θαη ζπιιακβά-

λνπλ εξεζίζκαηα, κε βάζε ηελ θαζνιηθφηεξε ζπγθξφηεζή ηνπο, πνπ δελ 

κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε εκείο νη ππφινηπνη. 

 Ζ παξφξκεζε πνπ θάλεη ηνλ πνηεηή λα γξάθεη γηα ηα θνηλά πξάγκαηα, 

είλαη απφ ηελ αξρή δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ δξα ζην Δίλαη ηνπ, φηαλ γξάθεη 

γηα ηα ηδησηηθά ηνπ πξάγκαηα. Ο πνηεηήο ζέιεη λα δψζεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή ή 

απφρξσζε γηα θάηη πνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κνηξάδνληαη, ίζσο, καδί ηνπ.   

 Ζ δχλακε ηεο πνίεζεο απηήο πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζε ηνπ πνηεηή φηη 

κηιάεη γηα ινγαξηαζκφ θαη ζην φλνκα ελφο θφζκνπ πνπ ζπκκεξίδεηαη ηηο απφςεηο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Γη απηφ θαη ζηελ πνίεζή ηνπ πξνζπαζεί λα 

ζπκππθλψλεη ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Βιέπεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ φρη σο αξρεγφ ή έμσζελ δηαθσηηζηή, αιιά σο αθνζησκέλν θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ κέινο ηνπ ζπλφινπ. Πνπ κνηξάδεηαη καδί ηνπ φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο, ηηο δπζηπρίεο, ηηο έξηδεο, θαη ηνπο θηλδχλνπο. 

 Καη πέξαλ απηνχ. Ο πνιηηηθφο πνηεηήο δελ ελδηαθέξεηαη λα θαηαζθεπάζεη 

έλα θαληαζηηθφ παξειζφλ. Πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ην πνιηηηθφ παξφλ 

(δειαδή ηα δεκφζηα πξάγκαηα), θαη θπξίσο λα ζπιιάβεη θαη πξνδηαγξάςεη ηελ 

επίδξαζε ησλ πξαγκάησλ απηψλ ζην κέιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ, νθείιεη, 

θαη ζε απηφ ην ζεκείν έγθεηηαη ε επαηζζεζία θαη ε νμπδέξθεηά ηνπ, κέζα ζηελ 

επηθαηξηθφηεηα θαη ηελ αιιεινπρία ησλ δεκφζησλ πξαγκάησλ, λα έρεη έλα 

απζηεξφ θξηηήξην:  

--- Να δηαιέγεη θαη θξαηά εθείλα ηα νπνία έρνπλ δηαρξνληθή επίπησζε, θαη, 



---Να απνξξίπηεη/παξακεξίδεη εθείλα πνπ ζα μεραζηνχλ ηελ επφκελε εκέξα. Ζ 

πνίεζε απηή εκπλέεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φζν καθξχηεξα θεχγεη απφ 

απηέο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θέξδνο ηεο. Γηαηί ηφηε αγγίδεη επξχηεξα ζέκαηα 

θαη άγλσζηεο πηπρέο, πέξαλ απφ ηε ζθελή ηνπ παξφληνο. 

 Δαλ πεηχρεη λα ζπιιάβεη ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία θαη λα θαηαζέζεη ηε δηθή 

ηνπ εθδνρή γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα, ηφηε ππνζηαζηψλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

πνιηηηθνχ πνηεηή.  Δαλ παξαζπξζεί ή ήζειεκέλα ππεξηνλίζεη ηα επηθαηξηθά 

ζηνηρεία, ηφηε έρεη κεηαβιεζεί ζε πνιηηηθφ πξνπαγαλδηζηή κε ζηίρνπο ή 

αηάιαλην πνηεηηθφ πξνπαγαλδηζηή. Καη ηφηε ε πνίεζε γίλεηαη θηελή ή ξερή ή 

ςεχηηθε. Γειαδή κε πνίεζε. 

 Ζ έλλνηα ηνπ πνηεηηθνχ πξνπαγαλδηζηή δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε 

λα ζπγρέεηεαη ή λα ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ «ζηξαηεπκέλνπ πνηεηή». Δλλνηα 

πνπ έρεη απαξαδέθησο παξεμεγεζεί ηνλ αηψλα πνπ πέξαζε.  

 Πνιηηηθνί θαη ζηξαηεπκέλνη πνηεηέο ππήξμαλ φιεο νη κεγάιεο πνηεηηθέο 

κνξθέο ηνπ λενειιεληθνχ βίνπ καο, φπσο νη νισκφο, Παιακάο, ηθειηαλφο, 

Ρίηζνο, αθφκα θαη ν Διχηεο. Βεβαίσο θαη νη Καβάθεο θαη εθέξεο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα πνχκε πεξηζζφηεξα αθνινχζσο. Οη νπνίνη ζηξαηεχηεθαλ ζε κηα 

Ηδέα ή Οξακα θαη έγξαςαλ  Κ Α Η   πνιηηηθή πνίεζε. 

 Καηά ηελ άπνςε ηνπ θαζεγεηή Μηράιε Μεξαθιή, πνπ δηαηππψζεθε πξηλ 

απφ 35 ρξφληα, ν θαη εμνρήλ θαη ζηελ θπξηνιεμία ζηξαηεπκέλνο πνηεηήο, ππήξμε 

ν Αλδξέαο Καιβνο. Ο νπνίνο αθνχ ην 1824 θαη ην 1826 ηχπσζε ηηο είθνζη 

ΧΓΔ ηνπ, κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθφηεξε πλεπκαηηθή αθχπληζε ηνπ Γέλνπο, θαη 

αθνχ δέλ πέηπρε ην ζθνπφ απηφ, εζίγεζε γηα 40 ρξφληα, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 

1867.   

 Πξηλ αθίζνπκε ηηο ζεσξεηηθέο γεληθεχζεηο, λα κνπ επηηξαπεί κηα 

ηειεπηαία επίζεο ζεσξεηηθή παξαηήξεζε:  

 Ζ πνιηηηθή πνίεζε ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ πνιηηηθή πνίεζε ηνπ 19νπ αηψλα. 



 Απηή ηνπ 19νπ αηψλα έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε ρξεζηκνπνίε-

ζε ζην έπαθξν ηεο ζπγθηλεζηαθήο δχλακεο. Ο πνηεηήο ζπλεπαίξλεηαη ν ίδηνο 

απφ ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά ζπλεηδεηά πξνζπαζεί λα ζπλεπάξεη θαη ην 

αθξναηήξην. Γηφηη πξσηαξρηθά θηινδνμεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ελφο επξχηεξνπ θνηλνχ, θαη γη απηφ ην ιφγν θάλεη νξηζκέλεο 

παξαρσξήζεηο θαη γηα λα ζπλαληεζεί καδί ηνπ αλεβάδεη ηνπο ηφλνπο, ψζηε νη 

ακθηβνιίεο λα θαηαζηγάζνπλ θαη ν αλαγλψζηεο λα θαηαθιπζηεί απφ ην νξκεηηθφ 

ζπλαίζζεκα πνπ μερεηιίδεη.  Θεκηηφ είλαη απηφ. Μφλν πνπ ζέ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο 

παξακνλεχεη ν θίλδπλνο ηεο κεγαινζηνκίαο, ηνπ ζηνκθψδνπο χθνπο, ηνπ 

ελζνπζηψδνπο νίζηξνπ, ηεο ππέξ ην δένλ δπλακηθήο, ίζσο θαη βίαηεο, πξνβνιήο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ αγγίδεη ηα φξηα, αλ δελ ηα μεπεξλά, ηεο πλεπκαηηθήο 

ηηκηφηεηαο θαη ηεο απινχζηεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηφζν πνπ λα κελ 

αληαπνθξίλνληαη πηα ζηελ αιήζεηα. 

 Απφ ηε γξακκαηνινγία καο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη θπξίσο ηνπ Αρηιιέα 

Παξάζρνπ, δεπηεξεπφλησο ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (κε ηε ζεηξά δελ 

απνηηκάηαη ε αμία ηνπο) αιιά θαη άιισλ «ειαζζφλσλ»,ελψ ζηελ ίδηα θαηεγνξία 

θαηαηάζζνπλ θάπνηνη, θαη κπνξψ λα πψ φηη ηελ ίδηα εληχπσζε έρσ απνθνκίζεη 

θαη εγψ απφ ηελ αλάγλσζε κεηαθξαζκέλσλ πνηεκάησλ ηνπ, θαη ηνλ Βίθησξα 

Οπγθψ (εάλ ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ην γεγνλφο απηφ δελ νθείιεηαη ζηνπο 

κεηαθξαζηέο). 

 Ζ πνιηηηθή πνίεζε ηνπ 20νπ αηψλα, έρεη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ ηφλν. 

Ο ρεηξηζκφο ηνπ ζέκαηνο ζπλδπάδεηαη κε ππνθεηκεληθέο δηαζέζεηο. Απνθεχγν-

ληαη ν ζηφκθνο θαη ε ηεηξηκκέλε ζπγθίλεζε. Δρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ θαζεγεηή 

ηεο Ομθφξδεο εζηι Μπάνπξα, ε άπνςε φηη απηφ δελ ήηαλ κηα απιή ππφζεζε 

αιιαγήο ιεμηινγίνπ ή ηερλνηξνπίαο, αιιά είρε λα θάλεη κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

παξνπζίαο ηνπ πνηεηή σο πξνζψπνπ κε δηθή ηνπ αηνκηθή επαηζζεζία.Καη κε ηηο 

εκπεηξίεο ηεο (ηφηε) ζχγρξνλεο δσήο.  

 Ζ έιεπζε ηνπ Α‘ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, ηα ραξαθψκαηα, ε εμαζιίσζε, ε 

δπζηπρία, ε θξίθε, θαη ε γηα πξψηε θνξά (θαη ιέγσ πξψηε θνξά, αθνχ 



αθνινχζεζε θαη ν Β‘ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, κε αθφκα ρεηξφηεξα επαθφινπζα) 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, γηα κηα 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε, επεξέαζαλ θαη ηνπο πνηεηέο. Δμίζνπ  

ζπγθινληζηηθά, αλ θαη είλαη απηνλφεην απφ άιιε θαηεχζπλζε, ηνπο επεξέαζε θαη 

ε Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε. 

 Οη πνηεηέο ζέιεζαλ θαη ζηηο δπν πεξηζηάζεηο λα κηιήζνπλ, θαζέλαο απφ 

ηε ζθνπηά ηνπ, γηα δεκφζηα γεγνλφηα πνπ ηξάληαδαλ απφ ηα ζεκέιηα ηε δσή ηνπ 

αλζξψπνπ, θαη ηε δηθή ηνπο. Αηζζάλζεθαλ φκσο ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ, φρη κε 

ηνλ παιαηφ ηξφπν, αιιά κε λέν. Δηζη γελλήζεθε ε λέα πνίεζε, κε ηνλ ειεχζεξν, 

θαη αθαηάζηαην θαη πνιιέο θνξέο ηξαρχ ζηίρν, ηνλ θνθηφ ζπδεηεηηθφ ηφλν, ηνλ 

εζσηεξηθφ ξπζκφ θαη ηα άιια γλσξίζκαηά ηεο (πνπ ππήξραλ ελ ζπέξκαηη ζε 

παιαηφηεξνπο πνηεηέο π.ρ.ηνλ Αξζξνχξν Ρεκπψ), ηψξα φκσο παγηψλνληαλ. Ζ 

λέα επνρή ρξεηαδφηαλ έλα λέν πνηεηηθφ χθνο θαη ην απέθηεζε.  Γελ είλαη ηπραίν 

φηη φια ηα καληθέζηα θαη νη δηαθεξχμεηο ησλ λέσλ ξεπκάησλ ηεο ηέρλεο π.ρ. 

ληαληατζκφο, θνπηνπξηζκφο, θπβηζκφο, ππεξξεαιηζκφο θαη άιια, μεπήδεζαλ 

ηελ πεξίνδν εθείλε. 

Απφ ηε ζεσξία θαη ηηο γεληθεχζεηο, αο κεηαθεξζνχκε ηψξα ζην πεδίν ηεο 

πξάμεο. 

 Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, αο πεξηνξηζηνχκε ζε δπφ κφλν πνηεηέο, ηνλ 

Κσλζηαληίλν Καβάθε θαη ην Γηψξγν εθέξε, πνπ ππήξμαλ θαη πνιηηηθνί πνηεηέο 

κε ηελ έλλνηα πνπ εθηέζεθε, θαη αο εμεηάζνπκε, εηδηθφηεξα, δπφ-ηξία πνιηηηθά 

πνηήκαηα ηνπ θαζέλα. 

 Τπελζπκίδσ φηη ν Κ. Καβάθεο, Κσλζηαληηλνππνιίηεο ηελ θαηαγσγή, 

γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηελ 29.4.1863 θαη πέζαλε εθεί, ράξε ζε κηα 

εθπιεθηηθή ζπλέπεηα ηεο Μνίξαο, ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ ήηνη ηελ 

29.4.1933. 

 Ηζσο ν κεγαιχηεξνο Διιελαο πνηεηήο ηνπ 20νπ αηψλα (ε πξσηηά, κεηαμχ 

ησλ θξηηηθψλ ηεο ινγνηερλίαο καο,  δηαθηινληθείηαη κε ηνλ Αγγειν  ηθειηαλφ) κε 

παγθφζκηα αλαγλψξηζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 20 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, 



έλα απφ ηα γλσζηφηεξα βηβιηνπσιεία ηνπ Λνλδίλνπ δηαθήκηδε φηη: «Δρνπκε φια 

ηα θαιχηεξα βηβιία. Απφ ηνλ Σζψζεξ σο ηνλ Καβάθε». (Ο Σζψζεξ ζεσξείηαη 

φηη είλαη ν αληίζηνηρνο Αδακάληηνο Κνξαήο, γηα ηνπο Αγγινπο). 

 Οη Καβαθηθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα, ηέκλνληαη απφ έλα ζεκαληηθφ 

γεγνλφο. Σε δεκνζίεπζε ην 1957 ηεο πνιπζέιηδεο κειέηεο ηνπ ηξαηή Σζίξθα, 

κε ηίηιν: «Ο Καβάθεο θαη ε Δπνρή ηνπ», πνπ απέζπαζε ην Α‘ Κξαηηθφ βξαβείν 

ην 1958. 

 Ο Σζίξθαο, αηγππηηψηεο Διιελαο θαη απηφο, αλέηξεςε ηνλ κέρξη ηφηε 

θξαηνχληα ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη εξκελείαο ηνπ θαβαθηθνχ έξγνπ, θαη 

πξφηεηλε λένπο ηξφπνπο αλάγλσζήο ηνπ, κε ηελ θαζηέξσζε  ΝΔΑ ΜΔΘΟΓΟΤ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ, απφ ηηο νπνίεο ν Καβάθεο «ζπλζέηεη» 

νξηζκέλα πνηήκαηά ηνπ, πνπ ηελ νλφκαζε ησλ ηξηψλ «θιεηδηψλ». Γειαδή: 1.- Σν 

θιεηδί ηεο ιφγηαο πεγήο, ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ή πξνζσπείνπ, πνπ θαιχπηεη 

ην ππαηληζζφκελν ζχγρξνλν γεγνλφο 2.- Σν θιεηδί ησλ πεξηζηάζεσλ, ηνπ 

ζχγρξνλνπ θαη πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο, πνπ κέλεη πάληνηε θξπκκέλν/ πνπ 

θαιχπηεηαη, θαη 3.- Σν θιεηδί ηνπ ςπρηθνχ γεγνλφηνο, πνπ ππνβάιιεη ηε 

ζπγθίλεζε ηνπ πνηεηή. 

 Καζηέξσζε γηα ηνπο αηγππηηψηεο Διιελεο θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ 

είραλ, ηνπο φξνπο «πξσηνθιαζζάηνη» θαη «δεπηεξνθιαζζάηνη». Γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ αθκή ηνπ παξνηθηαθνχ ειιεληζκνχ, πνπ είρε  Π Ρ Η Ν  απφ ηελ 

Αγγιηθή θαηνρή ηεο Αηγχπηνπ (1882-1910) θαη ηελ παξαθκή πνπ αθνινχζεζε  

Μ Δ  θαη ΔΞΑΗΣΗΑ ηεο θαηνρήο απηήο. Πξφηεηλε εξκελείεο πνπ ζπδεηήζεθαλ 

ζνβαξά, είηε έγηλαλ απνδεθηέο είηε φρη, απφ ηνπο άιινπο θαβαθηζηέο.  

 Ζηαλ ζπλεζηζκέλν ηελ επνρή εθείλε απφ νξηζκέλνπο, νη Αγγινη θαη ε 

Αγγιηθή Απνηθηνθξαηία λα ηαπηίδνληαη κε ηνλ «Πνιηηηζκφ», ελψ νη 

απειεπζεξσηηθέο εμεγέξζεηο ησλ ηζαγελψλ, δελ απνηεινχζαλ παξά εμεγέξζεηο 

ησλ «βαξβάξσλ». 



 Ο Σζίξθαο βαζίζηεθε ζηε γλψζε πνπ είρε ηνπ ρψξνπ,ησλ πεγψλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ, αιιά θαη ζην αηζζεηήξηφ ηνπ, θαη απέδεημε φηη ν Καβάθεο, είλαη θαη 

εμνρήλ «πνιηηηθφο πνηεηήο», κε ηελ έλλνηα πνπ αλαιχζακε. 

 Δλα απφ ηα γλσζηφηεξα πνηήκαηά ηνπ είλαη θαη ην «Πεξηκέλνληαο ηνπο 

Βαξβάξνπο», πνπ ζπληέζεθε ην 1898 θαη δεκνζηεχηεθε ην 1904. 

  ΠΔΡΗΜΔΝΟΝΣΑ  ΣΟΤ  ΒΑΡΒΑΡΟΤ   

--- Ση πεξηκέλνπκε ζηελ αγνξά ζπλαζξνηζκέλνη; / Δίλαη νη βάξβαξνη λα θηάζνπλ 

ζήκεξα. // --- Γηαηί κέζα ζηελ ύγθιεην κηα ηέηνηα απξαμία;; /Ση θάζνληαη νη πγ-

θιεηηθνί θαη δελ λνκνζεηνύλε; // Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θηάζνπλ ζήκεξα./ Ση λό-

κνπο πηα ζα θάκνπλ νη πγθιεηηθνί;/Οη βάξβαξνη ζαλ έιζνπλ ζα λνκνζεηήζνπλ./ 

--- Γηαηί ν απηνθξάησξ ηόζν πξστ ζεθώζε, / θαη θάζεηαη ζηεο πόιεσο ηελ πην 

κεγάιε πύιε/ ζηνλ ζξόλν επάλσ, επίζεκνο, θνξώληαο ηελ θνξώλα;// Γηαηί νη 

βάξβαξνη ζα θηάζνπλ ζήκεξα./ Κη ν απηνθξάησξ πεξηκέλεη λα δερζεί/ ηνλ 

αξρεγό ηνπο. Μάιηζηα εηνίκαζε/ γηα λα ηνλ δώζεη κηα πεξγακελή. Δθεί/ ηνλ 

έγξαςε ηίηινπο πνιινύο θη νλόκαηα.// --- Γηαηί νη δπό καο ύπαηνη θ νη πξαίηνξεο 

εβγήθαλ/ ζήκεξα κε ηεο θόθθηλεο, ηεο θεληεκέλεο ηόγεο/ γηαηί βξαρηόιηα θόξεζαλ 

κε ηόζνπο ακεζύζηνπο,/ θαη δαρηπιίδηα κε ιακπξά, γπαιηζηεξά ζκαξάγδηα,/ γηαηί 

λα πηάζνπλ ζήκεξα πνιύηηκα κπαζηνύληα/ κ αζήκηα θαη καιάκαηα έθηαθηα 

ζθαιηγκέλα; // Γηαηί νη βάξβαξνη ζα θηάζνπλ ζήκεξα,/ θαη ηέηνηα πξάγκαηα 

ζακπόλνπλ ηνπο βαξβάξνπο. // --- Γηαηί θ νη άμηνη ξήηνξεο δελ έξρνληαη ζαλ 

πάληα/ λα βγάινπλε ηνπο ιόγνπο ηνπο, λα πνύλε ηα δηθά ηνπο; // Γηαηί νη 

βάξβαξνη ζα θηάζνπλ ζήκεξα,/ θη απηνί βαξηνύλη επθξάδεηεο θαη δεκεγνξίεο. // -

-- Γηαηί λ αξρίζεη κνλνκηάο απηή ε αλεζπρία / θ ε ζύγρπζηο. (Σα πξόζσπα ηη 

ζνβαξά πνπ εγίλαλ)./ Γηαηί αδεηάδνπλ γξήγνξα νη δξόκνη θ νη πιαηέεο,/ θη όινη 

γπξλνύλ ζηα ζπίηηα ηνπο πνιύ ζπιινγηζκέλνη;// Γηαηί ελύρησζε θ νη βάξβαξνη 

δελ ήιζαλ./ Καη κεξηθνί έθζαζαλ απ ηα ζύλνξα,/ θαη είπαλε πσο βάξβαξνη πηα 

δελ ππάξρνπλ./// Καη ηώξα ηη ζα γέλνπκε ρσξίο βαξβάξνπο./ Οη άλζξσπνη απηνί 

ήηαλ κηα θάπνηα ιύζηο. 



 Μέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο κειέηεο ηνπ Σζίξθα, ε θξαηνχζα άπνςε γηα ην 

πνίεκα ήηαλ φηη απνηεινχζε ζχλζεζε πνπ έμέθξαδε γεληθά ηνπ πλεχκα ηεο 

επνρήο εθείλεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηνπο πξνεγνχκελνπο αιιά θαη ην 19ν αηψλα ε 

Δπξψπε ζπαξαζζφηαλ απφ αηκαηεξνχο πνιέκνπο, κεηαμχ ησλ Απηνθξαηνξηψλ. 

Μεηά ην 1870 φκσο ε Δπξψπε έδεζε ζρεδφλ πελήληα ρξφληα (κέρξη ην 1914), 

ρσξίο κεγάιν πφιεκν. Ζ δηαπίζησζε δελ αθνξά ηνπο πεξηθεξεηαθνχο 

πνιέκνπο, κεηαμχ κηθξφηεξσλ θξαηψλ, πνπ φλησο ππήξμαλ. Ζ ηεξάζηηα 

ζπζζψξεπζε ηνπ πινχηνπ, ηνλ κηζφ απηφ αηψλα, δελ έθεξε επηπρία, αιιά θφβν, 

θαη κάιηζηα έλα θφβν ηφζν ηζρπξφ πνπ κνλαρά κε εηθφλεο απνζχλζεζεο θαη 

νιέζξνπ κπνξνχζε λα εθθξαζηεί. Ζ ηδέα ηεο θαηαζηξνθήο είρε δηαδνζεί απφ 

πνιχ λσξίο. Σν «Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο» ζεσξήζεθε πνηεηηθή έθθξαζε 

ηεο ηδέαο απηήο. 

 Ο Σζίξθαο αληίζεηα, αλαδηθψληαο ηηο πεγέο ινγίσλ ηεο ειιεληθήο 

παξνηθίαο (πνπ είραλ γλσξίζεη θαη κηιήζεη κε ηνλ Καβάθε) αιια θαη ηελ ηζηνξία 

ηεο Αηγχπηνπ πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα θαη ηα ηξία «θιεηδηά» ηεο ζχλζεζεο ηνπ 

πνηήκαηνο, φρη κε βάζε ηε γεληθή, επξσπατθή, παξαδνρή, αιιά κε βάζε 

δεκφζηα πξάγκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ Αγγιηθή θαηνρή θαη ηελ εμέγεξζε 

ηζαγελψλ. ε ππαγνξεπκέλν απφ ηνλ Καβάθε θείκελν ζην Γ.Πεηξίδε, γηα ην 

λφεκα ηνπ πνηήκαηνο, εκθαλψο δειψλεηαη: «Καη έλα άιιν κεγάιν θνηλσληθφ 

πξφβιεκα απαζρνιεί ηνλ πνηεηή καο. Σν πξφβιεκα ηνπ Πνιηηηζκνχ. Ο Καβά-

θεο λνκίδεη φηη ν Πνιηηηζκφο δελ καο έδσθε ηελ επηπρίαλ. ε ζηηγκή καχξεο 

απαηζηνδνμίαο θαη βαξεηάο ξέκβεο πξέπεη λα ζπλέιαβε ην «Πεξηκέλνληαο ηνπο 

βαξβάξνπο»....,γξάθεη ν Πεηξίδεο, νκηιεί φκσο ν Καβάθεο. Απφ ην απφζπαζκα 

απηφ, αιιά θαη ηε ζπλέρεηά ηνπ (πνπ δελ κπνξψ λα παξαζέζσ) θαη άιια πνιιά, 

θαζίζηαηαη θαηάδειν, φηη θαη ν Καβάθεο, φπσο ήηαλ δηαδνκέλν ηα ρξφληα εθείλα 

ζηνπο ειιελεο ηεο Αηγχπηνπ, ρξεζηκνπνηνχζε ηε ιέμε «Πνιηηηζκφο» γηα λα 

ππνλνήζεη ηελ Αγγιηθή θαηνρή, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο είρε παξαθκάζεη φρη κφλν ε 

παξνηθία, αιιά θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ.Σν γέλνο ηνπ απφ «πξσηνθιαζάην» είρε 

γίλεη «δεπηεξνθιαζζάην» θαη ν ίδηνο είρε θαηαληήζεη «…. ππάιιεινο εηο έλα 



θπβεξλεηηθφλ γξαθείνλ εμαξηψκελνλ απφ ην Τπνπξγείνλ ησλ Γεκνζίσλ Δξγσλ 

ηεο Αηγχπηνπ». 

 Σελ 1ε επηεκβξίνπ 1898 ν αγγινο ζηξαηεγφο Κίηζελεξ, κε 15.000 

ζηξαηφ βξίζθεηαη έμσ απφ ην Οκληνπξκαλ (πφιε ηνπ νπδάλ, πνπ πξηλ ιίγα 

ρξφληα είρε γίλεη πξσηεχνπζα ηνπ εμεγεξκέλνπ πνιηηηθνχ, ζηξαηησηηθνχ θαη 

ζξεζθεπηηθνχ εγέηε Αι-Μαρληί) αληηκέησπνο κε ρηιηάδεο θαλαηηζκέλνπο θαη 

θαθά νπιηζκέλνπο νπδαλνχο, πνπ απφ ην 1881 είραλ εμεγεξζεί θαηά ησλ 

ηνπαξρψλ αξρηθά θαη ηεο Αγγιηθήο θαηνρήο κεηά. Οη Αγγινη, ηνπο ζεξίδνπλ. 

Γξάθηεθε φηη δελ ήηαλ κάρε, αιιά εθηέιεζε. Δηζη έιεμε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 

νπδάλ, δειαδή ησλ Βαξβάξσλ ελαληίνλ ηνπ Πνιηηηζκνχ. Οια απηά ηα 18 

ρξφληα, ε εμέγεξζε, θαη ε απεηιή εηζβνιήο ησλ νπδαλψλ, παγίσο 

ρξεζηκνπνηήζεθε πξνπαγαλδηζηηθά θαη ηδενινγηθά, σο θφβνο νπηζζνδξφκεζεο 

ηνπ Πνιηηηζκνχ έλαληη ηεο Βαξβαξφηεηαο. 

   Δπαλαιακβάλσ φηη ην πνίεκα γξάθηεθε ην Γεθέκβξην 1898. 

 Ο πνηεηήο ζηήλεη κηα «θαληαζηηθή» ζθελή, ζε κηα πφιε ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ ηεο Ρσκατθήο ή ησλ αξρψλ ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο (πνπ ηφηε 

νλνκαδφηαλ φρη Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, αιιά Αλαηνιηθφ Ρσκατθφ Κξάηνο). 

Δλα κεγάιν πιήζνο ζε θαηάζηαζε ππεξδηέγεξζεο, έρεη ζπλαζξνηζηεί, θαη φπσο 

αθνχκε, πεξηκέλνπλ ηνπο Βαξβάξνπο πνπ πξφθεηηαη λα θηάζνπλ. Σν πιήζνο 

θνβάηαη ή ζλνκπάξεη ηνπ Βαξβάξνπο; Σν εξψηεκα κέλεη αλνηρηφ. Πάλησο κάι-

ινλ ηνπο πεξηθξνλνχλ, αιιά πηζηεχνπλ φηη ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο ρεηξαγσγή-

ζνπλ. Γη απηφ φια έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί θαηά ηα γνχζηα ησλ Βαξβάξσλ.  

 ην πξψην κέξνο ηνπ πνηήκαηνο (πνπ θηάλεη κέρξη ην ζηίρν: Γηαηί νη 

βάξβαξνη ζα θηάζνπλ ζήκεξα. θη απηνί βαξπνύληαη επθξάδεηεο θαη δεκεγνξίεο), 

ν Καβάθεο παξνπζηάδεη κεζα ζε έλα πεηζηηθφ ηζηνξηθφ ζθεληθφ πσο έλαο 

βαξπεζηεκέλνο ιαφο κπνξεί λα δερηεί, ζρεδφλ κε ζθηξηήκαηα πξνζδνθίαο, ηελ 

πξννπηηθή ηεο βαξβαξηθήο θαηάθηεζεο. Αηζζάλνληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο 

αλψηεξνπο, αιιά είλαη έηνηκνη λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα μέλα ήζε. Ο Καβάθεο 

απεηθνλίδεη κηαλ άςπρε, παξαθκαζκέλε, θπληθή σο ην θφθθαιν θνηλσλία, θαη δελ 



ηεο ραξίδεηαη. Ζ θνξχθσζε ζε θάζε ζηξνθή ηεο επαλάιεςεο «Γηαηί νη βάξβαξνη 

ζα θηάζνπλ ζήκεξα», ππλσηίδεη θαη ηαηξηάδεη ζαπκάζηα κε ηα αηζζήκαηα ησλ 

μεκπαιηζκέλσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 

 ην ζεκείν απηφ ν Καβάθεο,  Α Π Ο Σ Ο Μ Α  αιιάδεη ηφλν θαη ζέκα. Ζ 

ππεξδηέγεξζε έρεη μαθληθά ππνρσξήζεη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε αλεζπρία θαη 

ε ηαξαρή. Σα πξφζσπα ησλ αλζξψπσλ ζνβαξεχνπλ θαη νη δξφκνη θαη νη 

πιαηείεο αδεηάδνπλ θαζψο φινη γπξλνχλ πίζσ ζηα ζπίηηα ηνπο γεκάηνη ζθέςεηο. 

Σφηε αθνχγεηαη ε εμήγεζε:«Γηαηί ελύρησζε θ’ νη βάξβαξνη δελ ήιζαλ. Καη κεξηθνί 

έθζαζαλ απ’ ηα ζύλνξα, θαη είπαλε πσο βάξβαξνη πηα δελ ππάξρνπλ. Καη ηώξα 

ηη ζα γέλνπκε ρσξίο βαξβάξνπο. Οη άλζξσπνη απηνί ήζαλ κηα θάπνηα ιύζηο».  

 Πνπ βξίζθεηαη ην βάξνο ηνπ λνήκαηνο ηνπ πνηήκαηνο;  Υσξίο ακθηβνιία 

ζηνλ ηειεπηαίν ζηίρν: «Οη άλζξσπνη απηνί ήζαλ κηα θάπνηα ιχζηο». 

  Πξνζέμηε, παξαθαιψ. Ορη Ζ ΛΤΗ, πνπ απνδέρεηαη ν πνηεηήο. Αιιά  Μ Η Α   

Κ Α Π Ο Η Α   ιχζηο.  

 Ση θάλεη ν πνηεηήο κε ην ζηίρν απηφ;  παξάδεηαη ή ριεπάδεη; Ο Σζίξθαο 

λνκίδεη θαη ηα δπφ καδί. Ο Καβάθεο ήηαλ πεξήθαλνο γηα ην γέλνο ηνπ θαη γηα ηνλ 

Διιεληζκφ, ηνλ νπνίν ήζειε πξψην κέζα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ζ Αγγιηθή θαηνρή, 

ηνλ είρε θαηαδηθάζεη ζε παξαθκή. Οη «Βαξβαξνη», δελ ήηαλ ε ιχζε, αιιά  κ η α   

θ ά π ν η α   ιχζε. 

 Οζν ην «Πεξηκέλνληαο ηνπο Βαξβάξνπο» θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ 

Υξηζηφθνξνπ Μειηψλε, «είλαη αθφξεηα γλσζηφ», ηφζν άγλσζην, είλαη ην 

επφκελν πνίεκα πνπ ζα ζρνιηάζνπκε, πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα επίζεκα,θαη 

έρεη ηίηιν «27 Ηνπλίνπ 1906,  2 κ.κ.». πληέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1908, αιιά 

δε δεκνζηεχηεθε πνηέ. 

Θπκάκαη ζαλ ηψξα ηε ζπγθίλεζε πνπ έλησζα, φηαλ λένο πνιχ, έπηαζα ζηα 

ρέξηα κνπ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1963 ην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ «Δπηζεψξεζε 

Σερλεο» ην αθηεξσκέλν ζηνλ πνηεηή. ε απηφ πεξηιακβαλφηαλ εθηελήο 

ζρνιηαζκφο ηνπ πνηήκαηνο απφ ηνλ ηξαηή Σζίξθα, ζηνλ νπνίν επγελψο είρε 



παξαδψζεη ην ρεηξφγξαθν, γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Γηψξγνο αββίδεο. Σν πνίεκα 

έρεη σο εμήο: 

«αλ ηόθεξαλ νη Υξηζηηαλνί λα ην θξεκάζνπλ/ ην δεθαεθηά ρξνλώ αζών παηδί,/ ε 

κάλα ηνπ πνπ ζηελ θξεκάια εθεί θνληά/ ζέξλνληαλ θαη ρηππηνύληαλ κεο ζηα 

ρώκαηα/ θάησ από ην κεζεκεξηαλό, ηνλ άγξην ήιην/ πόηε νύξιηαδε, θαη θξαύγαδε 

ζα ιύθνο, ζα ζεξίν/ θαη πόηε εμαληιεκέλε ε κάξηπζζα κνηξνινγνύζε/ 

«Γεθαεθηά ρξόληα κνλαρά κε ηάδεζεο παηδί κνπ». /Καη όηαλ ην αλέβαζαλ ηελ 

ζθάια ηεο θξεκάιαο/ θ επέξαζάλ ην ην ζθνηλί θαη ηόπλημαλ/ ην δεθαεθηά ρξνλώ 

αζών παηδί,/ θη ειεεηλά θξεκληνύληαλ ζην θελόλ/ κε ηνπο ζπαζκνύο ηεο καύξεο 

ηνπ αγσλίαο/ ην εθεβηθόλ ώξαία θακσκέλν ζώκα,/ ε κάλα ε κάξηπζζα 

θπιηνύληαλε ζηα ρώκαηα/ θαη δελ κνηξνηινγνύζε πηα γηα ρξόληα ηώξα./ 

«Γεθαεθηά κέξεο κνλαρά», κνηξνινγνύζε,/ «δεθαεθηά κέξεο κνλαρά ζε ράξεθα 

παηδί κνπ». 

 Οπσο βεβαηψλεη ν Σζίξθαο, γηα ηνπο αηγππηίνπο ε 27 Ηνπλίνπ 1906, 

ζεκαίλεη φ,ηη πεξίπνπ ζεκαίλεη ε 3 Ματνπ 1808 γηα θάζε Ηζπαλφ (φηαλ εηζήιζαλ 

ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Ηζπαλία--θαη πξνέβεζαλ ζε εθηειέζεηο 

παηξησηψλ, φπσο ηηο απνζαλάηηζε ν Γθφγηα), θαη ε 13 Οθησβξίνπ 1943 (ζθαγή 

ησλ Καιαβξχησλ), ή ε 10ε Ηνπλίνπ 1944 (ζθαγή ηνπ Γηζηφκνπ) θαη ε 1ε Ματνπ 

1944 (εθηέιεζε ησλ 200 ζηελ Καηζαξηαλή) γηα θάζε Διιελα: εκαίλεη ηελ 

νκαδηθή εθηέιεζε αζψσλ αλζξψπσλ απφ ηνλ θαηαθηεηή ηεο παηξίδαο ηνπο. 

 Σν ηζηνξηθφ γεγνλφο, έρεη σο εμήο: ηηο αξρέο Ηνπλίνπ 1906 νκάδα 

βξεηαλψλ αμησκαηηθψλ, έθηαζε ζην ρσξηφ Νηελζνπάη ηεο Αηγχπηνπ, θαη άξρηζαλ 

λα ληνπθεθάλε ηα πεξηζηέξηα πνπ έηξεθαλ νη ρσξηθνί. Δλαο πξνεζηφο ηνπ 

ρσξηνχ, ηνπο παξαθάιεζε λα ζηακαηήζνπλ. Τζηεξα βάιαλε θσηηά ζε αιψληα 

θαη ζπίηη θαη πιεγψζαλε βαξηά κηα κάλα κε ην παηδί ηεο. Οη θειιάρνη ηνπο 

θπλήγεζαλ κε ξφπαια θαη μχια, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνπζία θαη ηε 

δσή ηνπο, θαη φρη γηαηί ήηαλ βξεηαλνί αμησκαηηθνί. Οη Αγγινη θαηάθεξαλ λα 

μεθχγνπλ. Δλαο απφ απηνχο, ηξαπκαηηζκέλνο ζην θεθάιη θαη εγθαηαιεηκέλνο 

απφ ηνπο ινηπνχο πνπ είραλ θχγεη κε ηα άινγά ηνπο, έθαλε πεδφο φιε ηελ 



απφζηαζε, θάησ απφ 42 βαζκνχο ζεξκνθξαζία, έπαζε ειίαζε θαη φηαλ έθηαζε 

ζην ζηξαηφπεδν  πέζαλε. Σν ζάλαην απφ ειίαζε βεβαίσζαλ θαη νη Αγγινη 

γηαηξνί, θαη ν γηαηξφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη Αγγινη απνζεξησκέλνη, μερχζεθαλ ζε 

γεηηνληθφ ρσξηφ θαη ζθφησζαλ έλα θειιάρν ζπληξίβνληάο ηνπ ην θξαλίν. 

Σαπηφρξνλα ζπλέιαβαλ πελήληα θαηεγνξνχκελνπο θαη έζηεζαλ έλα έθηαθην 

δηθαζηήξην. Σν νπνίν έδσζε ηξηάληα ιεπηά, ζε ΟΛΟΤ ΜΑΕΗ ηνπο θαηεγνξνχ-

κελνπο γηα λα θάλνπλ ηηο απνινγίεο ηνπο, αξλήζεθε λα αθνχζεη έλα ρσξνθχ-

ιαθα πνπ βεβαίσλε φηη νη Αγγινη ππξνβνινχζαλ ελαληίνλ ησλ θειιάρσλ θαη 

βάζηζε ηελ απφθαζή ηνπ κφλν ζηηο θαηαζέζεηο ησλ αμησκαηηθψλ πνπ 

πξνθάιεζαλ ηε ζπκπινθή. ηηο 27 Ηνπλίνπ βγήθε ε απφθαζε. Σεζζεξεο 

αηγχπηηνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε απαγρνληζκφ, θαη νη ππφινηπνη ζε ηζφβηα 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα ή ζε θπιάθηζε ή ζε δεκφζηα καζηίγσζε. ηηο 28 Ηνπλίνπ 

1906 ζηηο 2 κ.κ. νη Αγγινη κεηέθεξαλ ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο ζην Νηελζνπάη θαη 

ηνπο απαγρφλεζαλ. Θειεζαλ νη εθηειέζεηο λα γίλνπλ ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα 

ψξα, ηεο ζπκπινθήο. 

 Ο Καβάθεο κε ην λα γξάθεη ζηνλ ηίηιν φρη 28 Ηνπλίνπ 1906 πνπ έγηλαλ νη 

εθηειέζεηο, αιιά 27 Ηνπλίνπ ζέιεζε λα θαηαγγείιεη ηελ απφθαζε ηνπ έθηαθηνπ 

δηθαζηεξίνπ. Σν πνίεκα κνηάδεη ζα δηακαξηπξία, ζαλ θαηαγγειία κηαο ΤΒΡΖ 

θαη ζαλ απειπηζκέλν θάιεζκα γηα βνήζεηα. 

 Λαίιαπα νξγήο μεζήθσζαλ νη εθηειέζεηο απηέο, πνπ ηξάληαμαλ φιν ηνλ 

πνιηηηζκέλν θφζκν. ηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ αθνχγνληαη θσλέο απνδνθηκα-

ζίαο θαη θξίθεο γηα ην έγθιεκα. ηελ Αίγππην ην Νηελζνπάη, πέξαζε ζηε ιατθή 

κνχζα, θαη ζψδνληαη πνιιά ιφγηα έξγα θαη ιατθά ηξαγνχδηα γη απηφ. 

 Ο πξψηνο ζηίρνο («αλ ηόθεξαλ νη Υξηζηηαλνί λα ην θξεκάζνπλ») εηζάγεη 

θαη επζείαλ ζην ζέκα. Μαιηζηα έρεη ζσζεί κηα πξψηε κνξθή ηνπ ζηίρνπ απηνχ, 

πνπ ιέεη: «Οηαλ νη Δγγιέδνη έθεξαλ γηα λα θξεκάζνπλ». Σειηθά φκσο επέιεμε 

ηελ πηφ ππαηληθηηθή θαηαγγειία. Πνπ θαη νπζίαλ, ίζσο, ππνθξχπηεη ηε ιέμε 

«Δπξσπαίνη». 



 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Μαλα ηνπ 17ρξνλνπ παηδηνχ, θάησ απφ ηελ 

ηξνκεξή δνθηκαζία, ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ, θαη πηζηεχεη πσο φρη 

δεθαεθηά ρξφληα, αιιά κφλν δεθαεθηά κέξεο ράξεθε ην παηδί ηεο. Απηή ε 

ξαγδαία ζπζηνιή ηνπ ππνθεηκεληθνχ ρξφλνπ, θάησ απφ ηε δπλαηή ζπγθίλεζε 

πφλνπ ή ραξάο, φπσο θαη ην αληίζεην, ε δηαζηνιή ηνπ θάησ απφ κηα θνπξαζηηθή 

θαη αληαξή εξγαζία, είλαη γλσζηή ζηε ιφγηα θαη ηε ιατθή παξάδνζε. 

 Αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ν Καβάθεο ην 1891 δεκνζίεπζε ζε αζελατθή 

εθεκεξίδα δχν άξζξα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ Διγηλείσλ Μαξκάξσλ, θαη ην 1893 

έλα άξζξν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κχπξνπ απφ ηελ Αγγιηθή Καηνρή, έρσ 

ηελ ηαπεηλή γλψκε, φηη ζα αξθνχζε απηφ θαη κφλν ην πνίεκα, γηα λα 

απνδερηνχκε ρσξίο δηζηαγκνχο, φηη ν Καβάθεο, ππήξμε ΚΑΗ πνιηηηθφο πνηεηήο.  

 Αο έιζνπκε ηψξα, πηφ πεξηιεπηηθά, ζε έλα άιιν κηθξφ πνίεκα κε ηνλ 

ηίηιν: «Τπέξ ηεο Αρατθήο πκπνιηηείαο πνιεκήζαληεο», πνπ γξάθηεθε ην 1922. 

 «Αλδξείνη ζεηο πνπ πνιεκήζαηε θαη πέζαη επθιεώο,/ηνπο παληαρνύ ληθήζαληαο 

κε θνβεζέληεο./ Άκσκνη ζεηο, αλ έπηαηζαλ ν Γίαηνο θη ν Κξηηόιανο./ Όηαλ ζα 

ζέινπλ νη Διιελεο λα θαπρεζνύλ,/ «Σέηνηνπο βγάδεη ην έζλνο καο» ζα ιέλε/ γηα 

ζαο. Έηζη ζαπκάζηνο ζάλαη ν έπαηλόο ζαο.— 

Δγξάθε ελ Αιεμαλδξεία ππό Αραηνύ. 

έβδνκνλ έηνο Πηνιεκαίνπ, Λαζύξνπ».   

 Ηζηνξηθά ν επηηάθηνο απηφο, ηνπνζεηείηαη ζηελ επνρή ηνπ ςπρνξξα-

γήκαηνο ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θφζκνπ, φηαλ ε Αρατθή πκπνιηηεία, δειαδή 

ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα ησλ ειιαδηθψλ πφιεσλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλεμαξηε-

ζία ηνπο (280-146 π.Υ.), θαηαηξνπψζεθε νηθηξά δπφ θνξέο απφ ηνπο Ρσκαίνπο 

ην 146 π.ρ. Σελ πξψηε θνξά είρε γηα αξρεγφ ηνλ Γίαην θαη ηε δεχηεξε ηνλ 

Κξηηφιαν πνπ αθνχζαηε. 

 Γηα ππνβνήζεζε ηεο κλήκεο ζαο, ιέγσ φηη: Μεηά ηελ ήηηα ζηελ θάξθεηα 

ηεο Λνθξίδαο, ν κελ Κξηηφιανο εμαθαλίζηεθε θαη ζεσξήζεθε φηη πλίγεθε. Ο δε 

Γίαηνο, πνπ ληθήζεθε ιίγν κεηά απφ ηνλ Μφκκην Αρατθφ ζηε Λεπθφπεηξα ηεο 



Κνξίλζνπ, έηξεμε πίζσ ζην ζπίηη ηνπ ζηε Μεγαιφπνιε φπνπ ζθφησζε ηε 

γπλαίθα ηνπ, έθαςε ην ζπίηη ηνπ θαη ν ίδηνο πήξε δειεηήξην θαη πέζαλε. Ζ 

ιεειαζία ηεο Κνξίλζνπ απφ ην Μφκκην, αθνινχζεζε ηελ θαηαζηξνθή. Οη δπφ 

ζηξαηεγνί ζεσξήζεθαλ ππεχζπλνη γηα ηα φζα ζπλέβεζαλ. 

  Σν επηηάθην επίγξακκα απνδίδεηαη (κε κηα ππνζεκείσζε, παξείζαθηε κε 

ηελ πξψηε καηηά, πνπ δε δηθαηνινγείηαη θαζφινπ αηζζεηηθά) ζε έλα θαληαζηηθφ, 

αλψλπκν Αραηφ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηα 109 π.Υ. ζηε βαζηιεία ηνπ 

Πηνιεκαίνπ Λαζχξνπ. εκεησηένλ φηη ε επίζεκε νλνκαζία ηνπ Πηνιεκαίνπ ηνπ 

Θ‘, ήηαλ «σηήξ», θαη ην παξαηζνχθιη ηνπ ήηαλ «Λάζπξνο», δειαδή 

«Ρεβίζεο». Ο Καβάθεο επέιεμε ζπλεηδεηά ην παξαηζνχθιη. 

 Ο εθέξεο γξάθεη γηα ηε βαζηιεία απηή: «Δίλαη θαη απηή κηα ηαξαγκέλε 

επνρή εμεπηειηζκνχ, θαηάληηαο θαη αλεμάληιεηεο ξαδηνπξγίαο, πνπ θνξπθψλεηαη 

κε ηε θπγή ηνπ Πηνιεκαίνπ απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, ελψ ε παληνδχλακε Ρψκε 

ππθλψλεη ηα δίρηπα ηεο γχξσ απφ ην ειεεηλφ βαζίιεην ησλ Λαγηδψλ». 

 Απηφ είλαη ην πξψην θιεηδί, δειαδή ηνπ ηζηνξηθνχ ζπκβάληνο, θαηά ηνλ 

Σζίξθα. Πνηφ είλαη φκσο ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο, ηα δεκφζηα πξάγκαηα, πνπ 

θαιχπηνληαη πίζσ απφ ην πνίεκα;  

 Ο εθέξεο απαληά θαίξηα: «Ο Καβάθεο δε κε ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ηελ 

επνρή εθείλε. Ζ θξίζε κνπ απνζησπνχζε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζηίρνπο, φπσο 

ηνπο απνζησπνχλ νη πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο. Ση ρξεηαδφηαλε απηή ε 

ελνριεηηθή νπξά; «Δγξάθε, ελ Αιεμαλδξεία ππό Αραηνύ. έβδνκνλ έηνο 

Πηνιεκαίνπ Λαζύξνπ». Πέξαζαλ ηα ρξφληα. Δλα βξάδπ ζηε ζπζθνηηζκέλε 

Αιεμάλδξεηα, ιίγεο εκέξεο χζηεξα απφ ηε Μάρε ηεο Κξήηεο, ζπκήζεθα πάιη ην 

επίγξακκα ηνπ Αραηνχ. Ζηαλε ηξαγηθά επίθαηξν. Ηζσο γη απηφ, ίζσο επεηδή 

βξηζθφκνπλα ζηελ πφιε ησλ Πηνιεκαίσλ, ην ςηζχξηζα νιφθιεξν καδί κε ηνπο 

αθξνηειεχηηνπο, θξππηνγξαθηθνχο ζηίρνπο ηνπ. Καη ηφηε, πξψηε θνξά, 

ζπιινγίζηεθα πσο ην πνίεκα είρε γξαθηεί ζην 1922, ζηηο παξακνλέο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. ρεδφλ αζπλείδεηα ην κεηάθξαζα: «Δγξάθε ελ 

Αιεμαλδξεία ππφ Αραηνχ. ην έηνο πνπ ην Δζλνο θαηεζηξάθε». 



Ο θαζεγεηήο ηεο Ομθφξδεο, εζηι Μσξηο Μπάνπξα, ίζσο ππνζέηνληαο 

φηη ην πνίεκα έηπρε επεμεξγαζίαο θαη ζε κεηαγελέζηεξν θαηξφ, θάλεη θαη άιινπο 

ζπζρεηηζκνχο. Θεσξεί φηη ε αηκφζθαηξα ηνπ 146 π.ρ. ήηαλ ίδηα κε ηελ ηνπ 1922, 

φηαλ νη πνιηηηθνί αξρεγνί θαη νη ζηξαηεγνί θαηεγνξήζεθαλ γηα ηελ παλσιεζξία, 

δηθάζηεθαλ (ε γλσζηή Γίθε ησλ Δμ) θαη ηνπθεθίζηεθαλ. Αιινη ακθηβάιινπλ γη 

απηφ. 

 Δθείλν φκσο πνπ είλαη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία είλαη ηα δεηλά θαη ην 

ζάξξνο ησλ ειιήλσλ ζηξαηησηψλ, πνπ βξέζεθαλ ρσξίο εγεζία θαη ρσξίο 

εθφδηα, αληηκέησπνη κε ην θαλαηηθφ ζηξαηφ ηνπ Κεκάι. Ο θφξνο ηηκήο ηνπ 

Καβάθε πξνο ηνπο λεθξνχο ηνπ πνιέκνπ, βξίζθεηαη κέζα ζην πλεχκα ελφο 

επηηάθηνπ, γη απηνχο πνπ έρνπλ πέζεη ζηνλ αγψλα. Απηή αθξηβψο ε ιηηή 

ζηφρεπζε, ε απνθιεηζηηθή ζπγθέληξσζε ζην ΔΝΑ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΘΔΜΑ ηνπ 

ζάξξνπο θαη ηεο άζβεζηεο κλήκεο πνπ ην ζπλνδεχεη, αξκφδεη απνιχησο ζηα 

δεκφζηα πξάγκαηα, ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν πνηεηήο. Ζ θαηαζηξνθή ηνπ 1922, 

ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην ζθεληθφ κηαο ηφζν απνκαθξπζκέλεο επνρήο, απνθηάεη 

κηα πνηφηεηα κλεκεηαθή θαη έλα ηδηαίηεξν κεγαιείν. 

 Θα θιείζσ κε κηα παξαηήξεζε ηνπ θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Καιηθφξληαο Πέηξνπ Κνιαθιίδε, γηα ηε Γιψζζα ηνπ Καβάθε, (πνπ θαηαηέζεθε 

ην 1983, ζην 3ν πκπφζην Πνίεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ).  

 Ο Αραηφο (δει. ε persona ηνπ Καβάθε), φζν κηιά ν ίδηνο, ρξεζηκνπνηεί 

ιφγν αξρατδνληα («αλδξείνη ζεηο πνπ πνιεκήζαηε θαη πέζαηε επθιεώο»). Οηαλ 

φκσο βάδεη ηνλ έπαηλν ζην ζηφκα ησλ πνιιψλ, ρξεζηκνπνηεί κηα δπλαηή ιατθή 

έθθξαζε («ηέηνηνπο βγάδεη ην έζλνο καο» ζα ιέλε). 

 Δδψ αλαγθαζηηθά ζα θιείζνπκε ην θεθάιαην Καβάθεο. Μηα θεπγαιέα 

εηθφλα ζρεκαηίζακε. Σα πνιηηηθά πνηήκαηά ηνπ είλαη άπεηξα. Αο ηα βξνχκε, θαη 

αο ηα ραξνχκε. 

 Ο Γηψξγνο εθέξεο, είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο ζην επξχ θνηλφ, ιφγσ 

ηνπ βξαβείνπ Νφκπει. Τπελζπκίδσ κφλν φηη γελλήζεθε ζηελ κχξλε ηεο Ησλίαο 

ην 1900 θαη πεζαλε ζηελ Αζήλα ην 1970, φηη ήηαλ δηπισκάηεο θαξηέξαο θαη φηη 



ην 1940 έθπγε ζηε Μεζε Αλαηνιή. Παξαθνινπζνχζε επνκέλσο ηα πνιηηηθά, ηα 

δεκφζηα πξάγκαηα, θαη ιφγσ ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ. Αιισζηε θαη ηνλ θαηξφ 

ηεο δηθηαηνξίαο ηεο Υνχληαο, δελ έκεηλε θαζφινπ αδηάθνξνο, θαη πξφζζεζε ην 

εζηθφ βάξνο ηνπ κε ηε γλσζηή δήισζε ηνπ 1969, θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα 

Γεθανρηψ Κείκελα. 

 Καηά ηνλ Roderick Beaton, ζηελ «Δηζαγσγή ζηε Νεφηεξε Διιεληθή 

Λνγνηερλία» ν εθέξεο είλαη «ν θαη εμνρήλ ζθνηεηλφο θαη ππαηληθηηθφο πνηεηήο» 

ζηα λνήκαηά ηνπ. Καη κε ην εθέξε, ζαζηίδεη θαλείο απφ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνιιψλ επηινγψλ πνιηηηθήο πνίεζεο πνπ έρεη. Παξαιείπσ ην «Με ηνλ ηξφπν 

ηνπ Γ..» πνπ ηειεηψλεη κε ηφ γλσζηφ ζηίρν «Οπνπ θαη λα ηαμηδέςσ ε Διιάδα 

κε πιεγψλεη. .. Σν θαξάβη πνπ ηαμηδεχεη ην ιέλε ΑΓ ΧΝΗΑ 937» γξακκέλν ην 

Καινθαίξη ηνπ 1936, ή ην «Μέξεο ηα  Απξίιε 1943», ή ην «Θεαηξίλνη Μ.Α.» θαη 

άιια πνιιά. 

 Δπηιέγσ απφ ην «Ζκεξνιφγην θαηαζηξψκαηνο Α΄», ην πνίεκα κε ην ηίηιν 

«Αλνημε Μ.Υ.» γξακκέλν ζηηο 16 Μαξηίνπ 1939, πνπ ζε απνζπάζκαηα έρεη σο 

εμήο: 

 «Πάιη κε ηελ Άλνημε/ θόξεζε ρξώκαηα αλνηρηά/ θαη κε πεξπάξηεκα αιαθξύ/ 

πάιη κε ηελ άλνημε/ πάιη ην θαινθαίξη / ρακνγεινύζε.// Μέζα ζηνπο θξέζθνπο 

ξνδακνύο/ ζηήζνο γπκλό σο ηηο θιέβεο/ πέξα απ ηε λύρηα ηε ζηεγλή/ πέξα απ 

ηνπο άζπξνπο γέξνληεο/ πνπ ζπδεηνύζαλ ζηγαλά/ ηη ζα ηαλε θαιύηεξν/ λα 

παξαδώζνπλ ηα θιεηδηά/ ή λα ηξαβήμνπλ ην ζθνηλί/ λα θξεκαζηνύλε ζηε ζειηά/ λ 

αθήζνπλ άδεηα ζώκαηα/ θεη πνπ νη ςπρέο δελ άληεραλ/ εθεί πνπ ν λνύο δελ 

πξόθηαηλε/ θαη ιύγηδαλ ηα γόλαηα.// Με ηνπο θαηλνύξγηνπο ξνδακνύο/ νη γέξνληεο 

αζηόρεζαλ/ θη όια ηα παξαδώζαλε/ αγγόληα θαη δηζέγγνλα/ θαη ηα ρσξάθηα ηα 

βαζηά/ θαη ηα βνπλά ηα πξάζηλα/ θαη ηελ αγάπε θαη ην βηόο/ ηε ζπιάρληζε θαη ηε 

ζθεπή/ θαη πνηακνύο θαη ζάιαζζα,/ θαη θύγαλ ζαλ αγάικαηα/ θη άθεζαλ πίζσ 

ηνπο ζηγή/ πνπ δελ ηελ έθνςε ζπαζί/ πνπ δελ ηελ πήξε θαιπαζκόο/ κήηε ε 

αθσλή ησλ άγνπξσλ,/ θη ήξζε ε κεγάιε κνλαμηά/ θη ήξζε ε κεγάιε ζηέξεζε/ καδί 

κ απηή ηελ άλνημε/ θαη θάζηζε θη απιώζεθε/ σζάλ ηελ πάρλε ηεο απγήο/ θαη 



πηάζηε απ ηα αςειά θιαδηά/ κεο απ ηα δέληξα γιίζηξεζε/ θαη ηελ ςπρή καο 

ηύιημε.// Μα εθείλε ρακνγέιαζε/ θνξώληαο ρξήκαηα αλνηρηά/ ζαλ αλζηζκέλε 

ακπγδαιηά/ κέζα ζε θιόγεο θίηξηλεο/ θαη πεξπαηνύζε αλάιαθξα/ αλνίγνληαο 

παξάζπξα/ ζηνλ νπξαλό πνπ ραίξνληαλ/ ρσξίο εκάο ηνπο άκνηξνπο. //Κη είδα ην 

ζηήζνο ηεο γπκλό/ ηε κέζε θαη ην γόλαην/ πσο βγαίλεη από ηελ παηδσκή/ λα πάεη 

ζηα επνπξάληα/ ν κάξηπξαο αλέγγηρηνο/ αλέγγηρηνο θαη θαζαξόο,/ έμσ από ηα 

ςηζπξίζκαηα/ ηνπ ιανύ η αμεδηάιπηα/ ζηνλ ηζίξθν ηνλ απέξαλην/ έμσ απ ην 

καύξν κνξθαζκό/ ηνλ ηδξσκέλν ηξάρειν/ ηνπ δήκηνπ π αγαλάρηεζε/ ρηππώληαο 

αλσθέιεπηα.// Έγηλε ε ιίκλε κνβαμηά/ έγηλε ε ιίκλε ζηέξεζε/ αλέγγηρηε θη 

αράξαρηε. 16 Μαξη.’39».  

 Σν ηζηνξηθφ πιαίζην γλσζηφ. Ο Υίηιεξ εηνηκάδεηαη λα επηηεζεί ζε φιε ηελ 

Δπξψπε, θαη νη Αγγινγάιινη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ «Καηεπλαζκνχ» ζπδεηνχζαλ 

καδί ηνπ, ηάρα κνπ,  γηα ηελ Δηξήλε!  Απφ ηηο 10 έσο ηηο 16 Μαξηίνπ 1939 ν 

Υίηιεξ θαηέιαβε ηελ Σζερνζινβαθία. ηηο 16 γξάθηεθε θαη ην πνίεκα. 

 Ζ Αλνημε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ πνηήκαηνο γίλεηαη ζχκβνιν ηεο ειεχζεξεο 

θαη θπζηθήο δσήο πνπ εκπνδίδνπλ νη πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

παιαηφηεξεο γεληάο πνπ θπβεξλάεη ηα πάληα. Ζ Αλνημε θέξλεη εηθφλεο ραξάο θαη 

αθζνλίαο/πιεξφηεηαο θαη πξνθαιεί ηνπο γέξνληεο πνπ, αδχλακνη πηα θαη ζηελ 

ςπρή θαη ζην ζψκα, ζάηαλ θαιχηεξα θαη γηα ηνπο ηδηνπο λα πέζαηλαλ. Απηήλ ηελ 

αηκφζθαηξα ηεο επνρήο εηθνλίδεη ν εθέξεο, θαη δείρλεη κε πνηφλ ηξφπν νη 

ειπίδεο ζξπκαηίδνληαη εμ αηηίαο ηνπ καξαζκνχ(ηνπιάρηζηνλ) πνπ επηθξαηεί ζηηο 

αλψηαηεο  θξαηηθέο ζέζεηο. 

 Δίλαη θαλεξφ φηη ηνλ πνηεηή βαξαίλεη, ζε αθάληαζην βαζκφ, ε αλαλδξία 

ηεο Δπξψπεο. Απηήο ηεο Δπξψπεο ηνπ 1939. Θεσξεί φηη ε πξνπνιεκηθή γελεά 

απέηπρε νινθιεξσηηθά. Ζ ζηάζε ηεο Μεγάιεο Βξεηηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο γηα 

ηνλ πνηεηή ηζνδπλακεί κε πξνδνζία, θαη κε παξαίηεζε γηα ην κέιινλ θαη απφ 

θάζε ηη πνπ δίλεη ζηε δσή αγάπε, ηηκή θαη αζθάιεηα.  

 Ακέζσο φκσο κεηά ηελ θαηαγγειία ησλ γεξφλησλ, δειαδή ησλ 

επξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ, βιέπεη φηη έλα λέν πλεχκα αλαδχεηαη κέζα ζηνπο 



αλζξψπνπο, θαη φηη δελ έξρεηαη κάηαηα ε Αλνημε. Γελ θέξλεη παξεγνξηά αιιά 

αγψλα θαη ζάξξνο, πνπ κεηαβάιιεη ηα ζχκαηα ζε κάξηπξεο. Ο δήκηνο κπνξεί λα 

θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά ζην ηέινο δελ ζα θαηνξζψζεη ηίπνηα γηαηί δελ κπνξεί 

λα κεηαβάιεη ηελ θνηλή ζπλείδεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, παξά ηηο 

ζπκβηβαζηηθέο ή ππνρσξεηηθέο ζθέςεηο ησλ γεξφλησλ. Σειηθά δειαδή ν 

πνηεηήο παξακεξίδεη ηνπο θφβνπο θαη πξνιέγεη ην θαιφ πνπ ζα βγεί κέζα απφ 

ην θαθφ.  Δπηβεβαηψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζην αλζξψπηλν γέλνο, θαη ράξε ζε 

απηή ην πνίεκα νδεγείηαη ζε κηα ζθαίξα φπνπ ην ζέκα ηνπ θαζαγηάδεηαη απφ ηελ 

επηζπκία θαη ηε δχλακε ηεο δσήο.  

Αλ εμαθνινπζείηε λα έρεηε θνπξάγην, αο πξνζπαζήζνπκε λα ζρνιηάζνπκε θαη 

ην ηειεπηαίν πνίεκα, απφ ην «Ζκεξνιφγην θαηαζηξψκαηνο Β‘», κε ηίηιν: 

«Τζηεξφγξαθν» πνπ γξάθηεθε ζηηο 11 επηεκβξίνπ 1941, θαη έρεη σο εμήο: 

«Αιιά έρνπλ κάηηα θάηαζπξα ρσξίο καηόθιαδα/ θαη ηα ρέξηα ηνπο είλαη ιηγλά 

ζαλ ηα θαιάκηα.// Κύξηε, όρη κ απηνύο. Γλώξηζα/ ηε θσλή ησλ παηδηώλ ηελ απγή/ 

πάλσ ζε πξάζηλεο πιαγηέο ξνβνιώληαο/ ραξνύκελα ζαλ κέιηζζεο θαη ζαλ/ ηηο 

πεηαινύδεο, κε ηόζα ρξώκαηα.// Κύξηε, όρη κ απηνύο, ε θσλή ηνπο/ δελ βγαίλεη 

θαλ από ην ζηόκα ηνπο./ ηέθεηαη εθεί θνιιεκέλε ζε θίηξηλα δόληηα.// Γηθή ζνπ ε 

ζάιαζζα θη ν αγέξαο/ κ έλα άζηξν θξεκαζκέλν ζην ζηεξέσκα,/ Κύξηε, δελ 

μέξνπκε πσο είκαζηε/ ό,ηη κπνξνύκε λα είκαζηε/ γηαηξεύνληαο ηηο πιεγέο καο κε 

ηα βόηαλα/ πνπ βξίζθνπκε πάλσ ζε πξάζηλεο πιαγηέο,/ όρη άιιεο, ηνύηεο ηηο 

πιαγηέο θνληά καο,/ πσο αλαζαίλνπκε όπσο κπνξνύκε λ αλαζάλνπκε/ κε κηα 

κηθξνύια δέεζε θάζε πξσί/ πνπ βξίζθεη ηα αθξνγηάιη ηαμηδεύνληαο/ ζηα ράζκαηα 

ηεο κλήκεο. ---Κύξηε, όρη κ απηνύο. Αο γίλεη αιιηώο ην ζέιεκά ζνπ. 11 

επηέκβξε ‘41».  

 Ζ εκεξνρξνλνινγία, επέρεη ζέζε ζεκαδνχξαο. Αξα γξάθηεθε κεηά ηε 

γεξκαληθή εηζβνιή θαη ηελ θαηάθηεζε θαη ηεο Κξήηεο. Οηαλ ν πνηεηήο βξίζθεηαη 

ήδε ζηελ Αίγππην. 

 Σν ζέκα ηνπ είλαη ηα πεηλαζκέλα παηδηά πνπ ε ζέα ηνπο ηνλ ηξνκάδεη θαη 

ηνλ γεκίδεη θξίθε. πγθξίλνληαη νη θαρεθηηθέο θαη δαξσκέλεο κνξθέο, ηα 



ζθηάρηξα, πνπ βιέπεη γχξσ ηνπ, κε ηα παηδηά πνπ ν ίδηνο ζπκάηαη. Ζ 

αληηπαξάζεζε απηή ηνλ γεκίδεη κε ηέηνηα αγσλία πνπ δελ κπνξεί λα αληέμεη ηε 

ζέα, θαη παξαθαιεί λα κελ αλαγθάδεηαη λα θνηηάδεη. Ο πνηεηήο, θαη κέζσ απηνχ 

ν θαζέλαο καο, παίξλεη έλα ηξνκεξφ κάζεκα, πνπ πεξηνξίδεη ηηο ακθηβνιίεο θαη 

ηνπο θφβνπο θαη πξνιέγεη ην θαιφ πνπ ζα βγεί. Οηη ελψ ν άλζξσπνο θάησ απφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο γίλεηαη κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηφ πνπ επηζπκεί λα γίλεη, 

ηα πιάζκαηα εηνχηα, ιφγσ ησλ δεκφζησλ πξαγκάησλ, δειαδή ηνπ πνιέκνπ, 

είλαη ηζαθηζκέλα απφ ηνλ αγψλα ηεο επηβίσζεο. Καη δηαιέγεη λα αλαθεξζεί ζηα 

παηδηά, γηαηί κεγαισκέλα ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ, είλαη ακθίβνιν αλ ζα κάζνπλ 

πνηέ ηε δπλαηφηεηα πνπ ζα είραλ θάησ απφ θαλνληθέο εηξεληθέο ζπλζήθεο, λα 

πεηχρνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη λα εθπιεξψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο. 

 Δλα ζέακα γηα εθείλν ηνλ θαηξφ θνηλφηαην, παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

πνηεηή, κέζα ζε φιε ηε θνβεξή, ηελ ηξαγηθή αιήζεηα ηνπ. «Κύξηε, όρη κ 

απηνύο,αο γίλεη αιιηώο ην ζέιεκά ζνπ».  

 Αλ έζησ θαη έλαο απφ εζάο, πνπ κέρξη ζήκεξα ακθέβαιε εάλ νη πνηεηέο 

πξέπεη λα ζηξαηεχνληαη ζηηο κεγάιεο ηδέεο θαη λα γξάθνπλ πνιηηηθή πνίεζε,  

πείζηεθε κε φζα είρα ηελ ηηκή λα ζαο εθζέζσ, ηφηε κπνξψ λα ζπκπεξάλσ φηη ν 

ρξφλνο ζαο ήηαλ θεξδηζκέλνο. αο επραξηζηψ». 

 Καηαζέησ θάθειν α) κε πξνζθιήζεηο πξνο ηνπο 4 νκηιεηέο, β) επηζηνιή- 

πξφζθιεζε ηνπ Κέληξνπ πξνο Α.Θ. ηεο 28.11.2001γηα νξηζκφ ζέκαηνο («δελ ζα 

ζρεηίδεηαη θαηά θαλέλα ηξφπν κε ηα Γεκνηηθά Πξάγκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ 

ρψξνπ καο»), γ) ε νκηιία κνπ, δ) θσηνγξαθίεο ησλ πνηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνί-

εζα, αιιά θαη ηνπ απηφγξαθνπ ηνπ πνηεηή γηα ην 27 Ηνπλίνπ 1906 2 κ.κ., ηηο 

εθηειέζεηο, ηηο δηακαξηπξίεο ησλ ρσξηθψλ, ηηο νπνίεο είρα πξνεηνηκάζεη θαη 

δηαλεκήζεθαλ ζηνπο αθξναηέο, δ) ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ: δ.1) Αλαγλψζεηο ηεο 

ΑΤΓΖ 21.3.2004 αθηεξσκέλν ζηελ Πνιηηηθή Πνίεζε, θαη δ.2.) Νέεο Δπνρέο, 

ΒΖΜΑ 22 θαη 29.3.2015, κε 2 επηθπιιίδεο ηνπ Γ.Ν. Μαξσλίηε, κε ηίηιν «Πφιηο- 

Πνίεζε – Πνιηηηθή» 1 θαη 2.   

«Παξέκβαζε»: θ. 65/2002. 



  Β.-   Π Α Ρ Θ Δ Ν  ηνπ Κ.Π. Καβάθε 

Δηζήγεζε Αξηζηείδε Θσκφπνπινπ, ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ν «χι-

ινγνο Δθηεισληζηψλ» (κε πξφεδξν ηνλ Πφληην Παλ. Λαπξεληηάδε) ζηελ αίζνπζα 

Καξνινο Κνπλ, ηελ 26.5.2002, κε ζέκα «Αιεζκφλεηεο Παηξίδεο». 

----------------------------------------- 

 

  Π Α Ρ Θ Δ Ν   ηνπ Κ.Π. Καβάθε 

Απηέο ηεο κέξεο δηάβαδα δεκνηηθά ηξαγνύδηα,/ γηα ηα άζια ησλ θιεθηώλ θαη ηνπο 

πνιέκνπο,/ πξάγκαηα ζπκπαζεηηθά, δηθά καο, Γξαηθηθά. / Γηάβαδα θαη ηα πέλζηκα 

γηα ην ρακό ηεο Πόιεο/ «Πήξαλ ηελ Πόιε, πήξαλ ηελ. Πήξαλ ηελ αινλίθε»./ 

Καη ηελ Φσλή πνπ εθεί πνπ νη δπό εςέιλαλ,/ «δεξβά ν βαζηιεάο, δεμηά ν 

παηξηάξρεο»,/ αθνύζηεθε θ είπε λα πάςνπλ πηα/ «πάςηε παπάδεο ηα ραξηηά θαη 

θιείζηε ηα βαγγέιηα»/ πήξαλ ηελ Πόιε, πήξαλ ηελ, πήξαλ ηε αινλίθε. // Όκσο 

απ ηα άιια πην πνιύ κε άγγημε ην άζκα/ ην Σξαπεδνύληηνλ κε ηελ παξάμελή ηνπ 

γιώζζα/ θαη κε ηελ ιύπε ησλ Γξαηθώλ ησλ καθξπλώλ εθείλσλ/ πνπ ίζσο όιν 

πίζηεπαλ πνπ ζα ζσζνύκε αθόκε.// Μα αινίκνλνλ κνηξαίνλ πνπιί «απαί ηελ 

Πόιελ έξηαη»/ κε ζην «θηεξνύιηλ άζε ραξηίλ πεξηγξακκέλνλ/ θαη νπδέ ηελ 

άκπεινλ θνλεπ κεδέ ζην πεξηβόιη/ επήγελ θαη εθόλεςε ζηνπ θππαξηζ΄ ηελ 

ξίδαλ»./ Οη αξρηεξείο δελ δύλαληαη (ή δελ ζέινπλ) λα δηαβάζνπλ/ «Υέξαο πηόο 

Γηαλίθαο ελ» απηόο ην παίξλεη ην ραξηί,/ θαη ην δηαβάδεη θη νινθύξεηαη./ «ηη 

αλαγλσζ  ζηη αλαθιαηγ  ζηη αλαθξνπγ ηελ θάξδηαλ./ Να ανηιιή εκάο λα βάη εκάο 

ε Ρσκαλία πάξζελ». (Μάξηηνο 1921).  

 Σν πνίεκα απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθεθξηκέλα θαβαθηθά 

πνηήκαηα, δειαδή απηά πνπ είραλ δεκνζηεπηεί κέρξη ην ζάλαην ηνπ πνηεηή κε ηε 

ζέιεζή ηνπ, αιιά ζηα ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΠΟΗΖΜΑΣΑ. 



 Γηα ηελ αμία ηνπ ππάξρεη δηάζηαζε γλσκψλ, απφ ζεκαληηθνχο κειεηεηέο 

ηνπ Καβαθηθνχ έξγνπ. Αιινη ην ζεσξνχλ απνηπρεκέλν, ελψ άιινη πνίεκα 

άξηην, ηνπιάρηζηνλ φζν θαη κεξηθά απφ ηα εγθεθξηκέλα ηνπ πνηεηή.  

 Γηα ηνλ πξνζεθηηθφ παξαηεξεηή ην πνίεκα παξνπζηάδεη ηέιεηα 

νξγαλσηηθή δνκή. Ζ νπνία είλαη εκθαλήο θαη έρεη ζρέζε κε ηε ινγηθή ηνπ 

δηάξζξσζε, φπσο δείρλνπλ νη αξρηθνί ζηίρνη ησλ επη κέξνπο ελνηήησλ: 

 «Απηέο ηεο κέξεο δηάβαδα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ..... 

 Γηάβαδα θαη ηα πέλζηκα .... 

 Οκσο απ  η  άιια πηό πνιύ ....» 

 Σν πξνζζεηηθφ «θαη» θαη ην αληηζεηηθφ «φκσο» αιιά θαη νη ζχζηνηρεο 

θξάζεηο, ζεκαζηνδνηνχλ θαη ηαηξηάδνπλ απφιπηα κε ην «λενειιεληθφ κχζν 

δσήο», γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ εχζηνρε δηαηχπσζε ηνπ Γηάλλε Γαιια. 

Δηδηθφηεξα ε ζεκαζηνδφηεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηηο θξάζεηο «δηθά καο, 

Γξαηθηθά» ηεο αξρήο, «ησλ Γξαηθψλ ησλ καθξηλψλ εθείλσλ» θαη ην ξήκα 

«ζσζνχκε», πνπ ελψλεη ηα καθξηλά κε ηα ησξηλά ζε κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα 

γηα ηνλ ειιεληζκφ. Με ηελ θνηλή ιαιηά, ηε γισζζηθή ελφηεηα, έζησ θαη αλ ν 

πνηεηήο νλνκάδεη ηε γιψζζα ηνπ Σξαπεδνχληηνπ άζκαηνο «παξάμελε». Δίλαη 

θαη απηή Γξαηθηθή. 

 Δθείλν φκσο πνπ νινθιεξψλεη αηζζεηηθά θαη πνηνηηθά, φιν απηφ ην άξηηα 

νξγαλσκέλν πνηεηηθφ ζψκα, είλαη Ζ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ πνπ 

δηαηξέρεη ηνπο αξκνχο θαη ηηο θιέβεο ηνπ. 

 Ο Καβάθεο δελ πιεζηάδεη ην λενειιεληθφ κχζν δσήο σο «ινγηφηαηνο», 

αλ θαη ν ίδηνο είλαη ιφγηνο θαη γφλνο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο. Ο Εήζηκνο 

Λνξεληδάηνο, εμεγψληαο ηε ζεκαζία ηνπ επηζέηνπ «ζπκπαζεηηθά», επηζεκαίλεη 

εχζηνρα φηη «…. ε ιέμε «ζπκπαζεηηθά» δείρλεη φρη ηε ζπγθαηάβαζε ηνπ γξακ-

καηηζκέλνπ ή ηνπ ιφγηνπ θαλαξηψηηθνπ γφλνπ, αιιά ηε ζέξκε ηεο θαξδηάο».  



 Σε ιέμε «ζπκπαζεηηθά» εάλ ηελ εθιάβνπκε κε ηελ ελλνηα «απηνχ πνπ 

πξνθαιεί ζπκπάζεηα, πνπ θαηέρεηαη απφ αίζζεκα ζηνξγηθνχ ελδηαθέξνληνο», 

θαίλεηαη φηη αλαθέξεηαη «ζηα άζια ησλ θιεθηψλ». 

 Δαλ ηελ εθιάβνπκε κε ηελ έλλνηα «απηνχ πνπ πξνθαιεί αίζζεκα ιχπεο 

γηα αιιφηξηα δεηλά, απηνχ πνπ ζπκκεξίδεηαη ηνλ πφλν, ηε ζιίςε θάπνηνπ», 

θαίλεηαη φηη αλαθέξεηαη ζηνπο «πνιέκνπο» δειαδή ζηηο νδπλεξέο πεξηπέηεηεο 

ηεο θπιήο καο, αιιά θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ε θξάζε  «ηα δηθά 

καο, ηα Γξαηθηθά». 

 Σν ζηνηρείν φκσο πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ελφηεηαο ηνπ πνηήκαηνο, 

είλαη ε απψιεηα ηεο Ρσκαλίαο, πνπ ζεκαζηνδνηείηαη απφ ηνλ ηίηιν «Πάξζελ» 

θαη ηνλ θαηαιεθηηθφ ζηίρν «Ζ Ρσκαλία πάξζελ». Σν πνίεκα αξρίδεη θαη ηειεηψλεη 

κε ηελ ίδηα ιέμε. Οια ηα άιια πνπ δηάβαζε ν πνηεηήο, απνηεινχλ νδπλεξέο 

πεξηπέηεηεο ηνπ ειιεληζκνχ, ην πάξζηκν ηεο Ρσκαλίαο φκσο ήηαλ ΜΟΗΡΑΗΟ θαη 

ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΟ γηα ηνλ Διιεληζκφ. 

 Ο πνηεηήο γηα ιφγνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο, δε κνηξνινγεί ν ίδηνο, κε δηθέο 

ηνπ ιέμεηο, αιιά αθίλεη ηνπο Γξαηθνχο ηνπο καθξηλνχο, πνπ βξίζθνληαλ φκσο 

πηφ θνληά ζηε ζπκθνξά, λα εθθξάζνπλ ηνλ πφλν ηνπ ειιεληζκνχ, κε ηε δηθή 

ηνπο παξάμελε γιψζζα: 

  «Ν� ανηιιή εκάο λα βάτ εκάο ε Ρσκαλία πάξζελ». 

 Κξαπγή θαη νηκσγή, πνπ απνηειεί γλήζηα έθθξαζε ηνπ ζπαξαγκνχ, 

ρσξίο εμεγήζεηο, επεμεγήζεηο ή ζρφιηα απφ ηε κεξηά ηνπ πνηεηή. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ πξψηε ελφηεηα ν πνηεηήο κηιάεη κε ηε δηθή 

ηνπ θσλή, ζε πξψην πξφζσπν («απηέο ηεο κέξεο δηάβαδα ....»).  

 ηε δεχηεξε ελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηα πέλζηκα, κηιάεη κε ηε θσλή ηεο 

νιφηεηαο, ηνπ ιανχ, φπσο έρεη απνηππσζεί ζε παζίγλσζηεο θξάζεηο («Πήξαλ 

ηελ Πόιε πήξαλ ηελ, πήξα ηε αινλίθε»), θσλή ηελ νπνία νηθεηνπνηείηαη, 

απνδέρεηαη, γηα λα κελ πνχκε ηαπηίδεηαη καδί ηεο. 



 ηελ ηξίηε ελφηεηα, θαίλεηαη φηη ε ζπγθίλεζή ηνπ είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ 

δελ ληψζεη ην ηξαγηθφ γεγνλφο λα ζπκβαίλεη καθξηά ηνπ ζαλ ηζηνξία, αιιά ΑΝ 

ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ. Γίλεηαη έλα κε «ηνπο Γξαηθνύο ηνπο καθξηλνύο 

εθείλνπο» θαη κηιάεη κε ηα ιφγηα ηα δηθά ηνπο. 

 Δηζη ην παξειζφλ γίλεηαη παξφλ, θαη ν πφλνο εθείλσλ, δηθφο καο πφλνο.  

 Γηαηί φκσο ν πνηεηήο έγξαςε ην πνίεκα απηφ;  

 Θα παξαηεξήζαηε θηφιαο απφ ηηο θσηνηππίεο, αγαπεηνί θίινη, φηη ην 

πνίεκα γξάθηεθε ην Μάξηην ηνπ 1921. Γειαδή κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 

1920 ζηελ Διιάδα, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δηείζδπζε ζηε κηθξαζηαηηθή ελδνρψξα 

γηλφηαλ φιν θαη βαζχηεξε, άξα θαη πηφ επηθίλδπλε. Μεηαηξεπφηαλ ζε κηα 

ηπρνδησθηηθή πεξηπέηεηα. Ο Καβάθεο, απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, έβιεπε ηνπο 

θηλδχλνπο. Καη φπσο ην έρεη θάλεη πνιιέο θνξέο, ρξεζηκνπνίεζε καθξηλά 

ηζηνξηθά γεγνλφηα (ηελ Αισζε ηεο Πφιεο), κε ζθνπφ λα επηζεκάλεη ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηελ θαηαζηξνθή πνπ εξρφηαλ. 

 Απηφ πνπ πξέπεη λα καο κείλεη, απφ ηα ιίγα ιφγηα πνπ κνπ επηηξέςαηε 

λα ζαο απεπζχλσ, είλαη ε βαζηά ζπγθίλεζε απφ ην γεγνλφο φηη έλαο πνηεηήο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ Καβάθε, ρξεζηκνπνίεζε ζηίρνπο γξακκέλνπο ζηελ πνληηαθή 

ιαιηά, γηα λα εθθξάζεη ην ζπαξαγκφ θαη ηελ νδχλε ηνπ γηα ηηο αιεζκφλεηεο 

παηξίδεο. 

 Οζν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο «παιαηνειιαδίηε» φπσο εγψ, φηαλ 

πξσηνδηάβαζα ην πνίεκα, ζα κνπ επηηξέςεηε, παξαθξάδνληαο ηα ιφγηα θίινπ 

Πνληίνπ, λα ζαο ηα εηπψ ζηα Πνληηαθά: 

«Δ, ηε δνπιείαλ λη‘  έπαζα κε ην αγληάξ‘ ην ΠΑΡΘΔΝ 

ζπληξφκαδαλ ηα γφλαηα κ‘ θαη θηηιάθηδ‘ ε θάξδηα κ».   αο επραξηζηψ. 

«Παξέκβαζε»: θ. 65/2002. 

 

 



Γ.- ΔΜΗΑΝ- ΔΣΑΗΡΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΑΡΗΣΔΡΖ ΝΔΟΛΑΗΑ  

Πλεπκαηηθφ Κέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, 26 Μαξηίνπ 2015 ψξα 18.νν 

Πνιηηηθφ Μλεκφζπλν γηα ην Υξήζην Ρεθιείηε  

Δηζήγεζε Αξηζηείδε π. Θσκφπνπινπ θαη Νίθνπ Καπεηαλέα 

καζεηψλ (1958-1964) ηνπ Νπρηεξηλνχ Γπκλαζίνπ Καιακάηαο 

 Μεηά ην εθινγηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1961. Αλεξγία. Ζ κεηαλάζηεπζε 

πξνο ηελ Δπξψπε, ζε ςειά πνζνζηά. Αγξφηεο ησλ θάκπσλ ή θηελνηξφθνη ησλ 

βνπλψλ, θιείλνληαλ ζηα εξγνζηάζηα ή ηα νξπρεία. Αζχκκεηξε αλαηξνπή. 

 Καιακάηα Μεζζελίαο. Σξνκνθξαηία θαλεξή θαη θαιπκκέλε (λα 

ζηακαηάλε νη αζθαιίηεο ζην δξφκν θνξίηζη 13 ρξφλσλ, θαη λα ην ξσηνχλ εάλ 

είλαη θφξε ηνπ ηάδε). Να ζεσξεί ππνρξέσζε θάζε δηνηθεηήο ηεο Αζθάιεηαο λα 

θαιεί παιαηνχο αξηζηεξνχο, «γηα ππφζεζή ηνπο», δχν θνξέο ην ρξφλν.  

 Δκείο νη καζεηέο ησλ λπρηεξηλψλ γπκλαζίσλ. Παηδηά απφ 12 έσο 18-20 

ρξφλσλ. Με αλέρεηα, απφιπηε θαη νξηδφληηα, θαη ζέιεζε γηα κάζεζε θαη ζπνπδή, 

θαηαθφξπθε. Γνπιεηά απφ ηα 12, θαη πξηλ απφ ηα 12. Ο λφκνο απαγφξεπε ηελ 

εξγαζία ησλ λέσλ έσο 14 εηψλ. Γη απηφ θαη νη πεξηνδεχνληεο ζηα γξαθεία θαη 

κηθξνκάγαδα, ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ (πνπ έςαρλαλ αλαζθάιηζηνπο) δε κπνξνχζαλ 

λα καο αζθαιίζνπλ. Γνπιεηά νινήκεξε, εμαήκεξε ή εθηαήκεξε. Καηά 

πεξίπησζε θαη ηα Υξηζηνχγελλα θαη ην Πάζρα. 

Παηδηά εξγαηψλ, αγξνηψλ, επαγγεικαηηψλ ζηε κεγάιε πιεηνςεθία. Αιιά 

θαη παηδηά λεφπινπησλ, πνπ δελ ηα θαηάθεξλαλ ζην εκεξήζην, θαη έβξηζθαλ 

απνθνχκπη ζην Νπρηεξηλφ, κήπσο ηα θαηαθέξνπλ. Πνιινί έξρνληαλ θαη επζείαλ 

απφ ηε δνπιεηά, θαη δελ πξνιάβαηλαλ νχηε ξνχρα λα αιιάμνπλ. 

 Νπρηεξηλφ Γπκλάζην Καιακάηαο. Καηαθχγην ηεο φπνηαο κάζεζεο, κε 

δίδαθηξα. Δίρε 250 καζεηέο ηνπιάρηζηνλ. Με ην πνπ νξηζηηθνπνηήζεθε ην 

εθηάρξνλν, ιάθηζαλ νη κηζνί. Απφ ηηο 7.15 έσο 10.45 καζήκαηα. Υξήζηκα θαη κε 

ρξήζηκα. Χδηθή, επηπρψο, δελ είρακε, απφ έιιεηςε θαζεγεηή. Γπκλαζηηθή φκσο, 

θαη ην ρεηκψλα κε βξνρή, νπσζδήπνηε. πλήζσο ηειεπηαία ψξα. Γελ 

κπνξνχζακε θαη δελ αληέρακε λα θξαηήζνπκε ηα ρέξηα ζηελ έθηαζε. 

 Ζ Μεζζελία, ηφηε ήηαλ ν πινπζηφηεξνο λνκφο ηεο Διιάδαο, ιφγσ ηεο 

πξψτκεο σξίκαλζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (εμαγσγέο παηαηψλ, θεπεπηη-



θψλ, κε πινία πνπ είραλ ςχμε. Σα θνξηεγά-ςπγεία απηνθίλεηα, ήηαλ αλχ-

παξθηα ή ειάρηζηα, νη δξφκνη θαθνί θαη νη νδηθέο κεηαθνξέο πεξηνξηζκέλεο.   

Σαπηφρξνλα ήηαλ θαη έλαο πνιχ ζπληεξεηηθφο λνκφο. Ζ ΔΡΔ πξψην 

θφκκα. Ζ Δλσζε Κέληξνπ αλέβαηλε. Ζ ΔΓΑ είρε βγάιεη δχν βνπιεπηέο ην 1958 

(ζηε Μεζζελία), αιιά ην 1961 ππνρψξεζε. Αληαλάθιαζε ηεο θαηάζηαζεο 

ππήξρε θαη ζην ζρνιείν. Αξηζηεξήο θαη δεκνθξαηηθήο πίζηεο ή πξνέιεπζεο 

καζεηέο ιίγνη, δεμηνί νη πεξηζζφηεξνη. Καη αθξνδεμηνί πνπ ζηα δηαιείκκαηα 

θψλαδαλ (πέξαλ απφ ηα ζπλήζε ηεο επνρήο) «θνπ-θινπμ-θιαλ» θαη «θακφξα», 

ρσξίο ν Γπκλαζηάξρεο λα ηνικά έζησ κία επίπιεμε. 

Οη θαζεγεηέο ην ίδην, ζπληεξεηηθνί. Με θσηεηλέο εμαηξέζεηο ειάρηζηεο. Οη 

πην ηνικεξνί, έβαδαλ ζηελ εμσηεξηθή ηζέπε ηνπ ζαθαθηνχ ηνπο ηα ΝΔΑ, έηζη 

ψζηε λα θαίλεηαη ν ηίηινο. Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ είρακε θαζεγεηή ην Μ. Γ. 

Μεξαθιή, κεηέπεηηα θαζεγεηή Λανγξαθίαο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη 

πλεπκαηηθφ άλζξσπν. Ήηαλ θαζεγεηήο ζε εκεξήζην, ζην ρσξηφ Λνγγά θαη δχν 

θνξέο ηε βδνκάδα εξρφηαλ θαη ζην Νπρηεξηλφ. Ζ παξνπζία, ε ζηάζε θαη ε 

ζρέζε πνπ αλέπηπμε, ρσξίο επίδεημε, έδσζε άιινλ αέξα ζηνπο καζεηέο. 

Ζ απεξγία ησλ θαζεγεηψλ ην 1962, κε ζπγθεληξψζεηο ζηε κεγάιε 

πιαηεία, καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπκε ηε ζηάζε ηνπ θαζέλα απφ 

ηνπο θαζεγεηέο καο. Δθπιαγήθακε επράξηζηα, θη αιιάμακε γλψκε γηα αξθεηνχο 

απφ απηνχο. 

επηεκβξηνο-Οθηψβξηνο 1962. Δθαξκνγή ηνπ εθηάρξνλνπ. Αξρηθά 

δηακαξηπξία αηνκηθή, πνπ έγηλε νκαδηθή. χληνκα κεηαηξάπεθε ζε ζπιινγηθή 

απαίηεζε, γηα λα κε πνχκε ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Έλαο απφ εκάο δηάβαδε θάζε 

κέξα ηελ ΑΤΓΖ (ηελ έθεξλε ν παηέξαο ηνπ ζην ζπίηη), θαη κεηέθεξε ηηο εηδήζεηο 

θαη ηα αηηήκαηα ηνπ ΔΜΜΔ (=χιινγνο Δξγαδνκέλσλ Μαζεηψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο), ζην ζρνιείν. Έγξαθαλ βέβαηα θαη νη άιιεο εθεκεξίδεο. 

πζηήζακε Δπηηξνπή, εκείο πνπ πήξακε ηελ πξσηνβνπιία. Με 2-3 

ζπλαληήζεηο ζηα ζθαιηά ηεο εθθιεζίαο, απέλαληη απφ ην Γπκλάζην, ή ζε ζπίηη. 

Μαο έπληγε ην άδηθν. 

 Καη άκαζνη θαη αθαζνδήγεηνη, φπσο ήκαζηε, θεξχμακε ΑΠΟΥΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ απφ ηα καζήκαηα. Έηζη κε ηελ πξψηε. Μία θη έμσ. Πνπ θξάηεζε 



ΣΡΔΗ βδνκάδεο. πληάζζακε θαη ζηέιλακε ππνκλήκαηα ζην Ννκάξρε, ζηελ 

Κπβέξλεζε, δεηψληαο ηελ θαηάξγεζε ηνπ εθηάρξνλνπ, θαη άιια αηηήκαηα. 

 ηαλ δεκνζηνπνηήζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ ηεο Αζήλαο ζην 

Θέαηξν Μνπζνχξε, εθιέμακε αληηπξνζσπεία απφ ηνπο Νίθν Καπεηαλέα, 

Παλαγηψηε Πξάηηε θαη Παλαγηψηε Παληειάθε (απηνί κπνξνχζαλ λα ιείςνπλ 

απφ ηε δνπιεηά ηνπο), ηζνληάξακε απφ ην πζηέξεκα καο, θαη ηνπο ζηείιακε ζηελ 

Αζήλα, σο αληηπξνζσπεία. ην κηθξφ βηβιίν γηα ην Υξήζην, δεκνζηεχεηαη ν 

ραηξεηηζκφο πνπ απεχζπλαλ εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ηεο Καιακάηαο. Καη ζηε 

«Μαζεηηθή» (θχιιν 7/27.11.1963) δεκνζηεχεηαη ην ηειεγξάθεκα ζπκπαξάζηα-

ζεο πνπ ζηείιακε, αξγφηεξα, κε ππνγξαθή ηνπ Νηθ. Καπεηαλέα, ζε άιιε 

εθδήισζε. Αληαπνθξίζεηο καο ή ξεπνξηάδ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Νπρηεξηλνχ καο, έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη ζε άιια θχιια ηεο Μαζεηηθήο. 

 Σν «ζχζηεκα» φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα, θηλεηνπνηήζεθε. Απεηιέο απφ 

κεξηθνχο θαζεγεηέο (απνπζίεο, απνβνιέο), λνπζεζίεο απφ ην Γπκλαζηάξρε, 

πξνζθιήζεηο ζην γξαθείν ηνπ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Παξάιιεια θαλεξά νη 

αζθαιίηεο, ζηηο γσλίεο, παξαθνινπζνχζαλ ηνπο καζεηέο πξνζεξρφκελνπο ζην 

πξναχιην, φρη φκσο ζηηο ηάμεηο. Ζ παξνπζία ηνπο θαη κφλν, ήηαλ κηα απεηιή. 

 Λέκε λνπζεζίεο απφ ην Γπκλαζηάξρε, δηφηη απηφο ν ίδηνο, κεηά απφ ιίγεο 

εκέξεο, ζπλέηαμε έλα θείκελν, θάιεζε ην Νίθν θαη ηνπ ην παξέδσζε εκπηζηεπ-

ηηθά (κε ηε δέζκεπζε λα κελ εηπεί ιέμε, πνπζελά) θαη δήηεζε λα ην αλαπαξαγά-

γνπκε θαη λα ην ζηείινπκε φπνπ έπξεπε. Σηο επφκελεο ρξνληέο, δηνξίζηεθε λένο 

Γπκλαζηάξρεο, πνπ καο θπλήγαγε θη απεηινχζε πξνθιεηηθά. 

Σνλ Ηνχλην 1964, ν πξψηνο απφ εκάο κεηαθφκηζε νηθνγελεηαθά ζηελ Αζήλα. 

Απφ ην επηέκβξην 1964 άξρηζαλ νη πξνζθιήζεηο ηνπ Νίθνπ Καπεηαλέα θαη 

καζεηψλ ζηελ Αζθάιεηα Καιακάηαο. ε κία απφ απηέο, έλαο θνβήζεθε, θαη 

ακέζσο κεηά πεξηέινπζε κε πεηξέιαην θη έβαιε θσηηά ζην αξρείν ησλ 

ππνκλεκάησλ, αηηήζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ είρακε θάλεη. Υάζεθε κέξνο απφ ην 

Δίλαη καο. 

 Γελ ζα αλαιχζνπκε ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο πνπ έθαλαλ ην 

θίλεκα ησλ καζεηψλ ηνπ Νπρηεξηλνχ Γπκλαζίνπ, λα αλζίζεη. Σν έρεη θάλεη, ζην 



κηθξφ βηβιίν γηα ην Υξήζην, ν Πξφεδξνο ηεο ΔΜΗΑΝ θαζεγ. Θαλάζεο 

Καιαθάηεο, θαη άιινη κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ θη άιια, θαιχηεξα απφ εκάο. 

 Ζ Δπηηξνπή Αγψλα καο, είρε θαη κεγάιε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με 

ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο, θάλακε πνιηηηζηηθέο εθδξνκέο ζηελ 

Οιπκπία, ζηα Αλάθηνξα ηνπ Νέζηνξα, ζηα ζπήιαηα ηνπ Γπξνχ (κηζή δηαδξνκή 

κε ιεσθνξείν θαη κεηά κε ην θατθη, δηφηη δελ ππήξρε δξφκνο). Σηο νξγαλψλακε, 

θηελά, κε θαγεηφ καδί καο, φπσο γηλφηαλ ηφηε.Ο Γπκλαζηάξρεο απαγφξεπε λα 

έρνπκε ηακπέιια «Νπρηεξηλφ Γπκλάζην Καιακάηαο», εάλ δελ καο ζπλφδεπε 

θάπνηνο θαζεγεηήο. Απηφο πνπ, κε πιήξε επίγλσζε, δερφηαλ λα καο ζπλνδεχεη 

ήηαλ ν Θενιφγνο. 

Οξγαλψζακε θαη κία ζηηο Μπθήλεο– Κεθαιάξη Αξγνιίδαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηαπηφρξνλε ηνπ ΔΜΜΔ. Έηζη νη δεζκνί καο, έγηλαλ αθφκα πην ζηελνί. Σελ 

επφκελε ρξνληά ν ΔΜΜΔ νξγάλσζε θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηελ Αζήλα 

θαη ηε Μεζζελία (κε φιεο ηηο δπζθνιίεο, αθπξψζεηο αηζνπζψλ θιπ). 

 ηνλ αγψλα θαη ηηο εθδειψζεηο απηέο γλσξίζακε ηνπο Βαζίιε Κσηνχια, 

Γηνλχζε Παπαδάην, Γεκήηξε Πξνβαηά, θη ε ηαπεηλφηεηά κνπ ην 1964-1965 ζην 

Νπρηεξηλφ ηεο Ληνζίσλ ηηο Αλησλία Κπβέινπ, Υαξίθιεηα Σφιηνπ, θαη άιινπο 

πνιινχο ζπληξφθνπο. 

 Ζ ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηεο Καιακάηαο, φζν θη αλ θαίλεηαη παξάμελν, 

καο ζπκπαξαζηάζεθε. ηηο εθεκεξίδεο ηεο Καιακάηαο ΝΔΑ θαη ΘΑΡΡΟ 

(εξγάδνληαλ ζε απηέο αξηζηεξνί δεκνζηνγξάθνη), δεκνζηεχηεθαλ θείκελα 

ζπκπαξάζηαζεο ζην δίθαην ησλ αηηεκάησλ θαη ηνπ αγψλα καο. Πξφβαιιαλ θαη 

ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχμακε. 

 Ο Αγψλαο απηφο καο ΦΡΑΓΗΔ. Μαο ΑΛΛΑΞΔ ξηδηθά. Κη ακεηάθιεηα. 

 Καη πάιη ζηε Καιακάηα ην 1962. Ακέζσο κεηά ηε ζπγθέληξσζε ζην 

Μνπζνχξε. Ο πξψηνο απφ εκάο ελεκεξψζεθε απφ ηνλ ειαηνρξσκαηηζηή 

παηέξα ηνπ (πνπ ήηαλ κέινο ηεο Ννκαξρηαθήο ηεο ΔΓΑ Καιακάηαο, κέινο ηνπ 

ΚΚΔ απφ ην 1931, εμφξηζηνο επί Μεηαμά, αληάξηεο ζηελ Αληίζηαζε, θαη κεηά, 

10 ρξφληα θαηαδηθαζκέλνο, απνθπιαθίζηεθε ηνλ Οθηψβξην 1956) φηη, ήζειε λα 

κε ηδεί θάπνηνο πνπ ζα εξρφηαλ απφ ηελ Αζήλα, γηα ηνλ αγψλα ησλ Μαζεηψλ 

ηνπ Νπρηεξηλνχ. Γειαδή, θαηάιαβα,  ζα εξρφηαλ «ην Κφκκα». 



 Ήξζε ν Υξήζηνο Ρεθιείηεο. Κάλακε κηα βφιηα ζην πεξηβφιη καο, 

θαζίζακε ζε κηα πεδνχια, θαη άξρηζε λα κνπ κηιάεη. Σν Υξήζην ηνλ «ήμεξα» 

πξηλ ηνλ γλσξίζσ. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έθεξαλ απφ ην Μνπζνχξε ν 

Νίθνο θαη νη άιινη αληηπξφζσπνί καο, γηα ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΜΜΔ. Σφηε ήηαλ 

πνπ μεθπιιίδνληαο ηνπο Γξφκνπο ηεο Δηξήλεο, ηνλ ηαπηνπνηήζακε κε βάζε ηηο 

θσηνγξαθίεο, ζην ηεχρνο κε εμψθπιιν ηελ Δηξήλε Παππά θαη ην ξεπνξηάδ ηνπ 

Γηάλλε Θενδσξάθε γηα ηνπο καζεηέο ηεο λχρηαο, θαη ζην ηεχρνο πνπ κφιηο είρε 

εθδνζεί, κε ξεπνξηάδ γηα ηνπο νηθνδφκνπο, ηνπ Γηψξγνπ Μαληάηε. 

 Με εληππσζίαζε (ήκνπλ 16 εηψλ, ν Υξήζηνο ήηαλ κεγαιχηεξφο κνπ 9 

ρξφληα θαη «ςεκέλνο» θνκκαηηθά), ε απιφηεηα (ρσξίο ζηφκθν ή «ηνππέ» 

ζηειέρνπο) κε ηελ νπνία κε πιεζίαζε, ε πξνζπάζεηα πεηζνχο, κε επηρεηξήκαηα 

γηα ηελ αλάγθε θαη ηε ζεκαζία ηεο νξγαλσκέλεο δξάζεο, ηε ζχλδεζε ηνπ 

αγψλα κε ηα γεληθφηεξα πξνβιήκαηα, θαη άιια πνιιά, πνπ ζπκπέξαζκα είραλ 

φηη ζα έπξεπε λα βνεζήζσ ή λα νξγαλσζψ, ή ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπλδεζψ 

(ελλνείηαη φρη κφλν εγψ, αιιά θαη νη άιινη) κε ηε Νενιαία ηεο ΔΓΑ Καιακάηαο, 

απηή πνπ ππήξρε. Δπηθαιέζηεθα ηελ νινήκεξε δνπιεηά κνπ, ηα αγγιηθά πνπ 

έθαλα, ην δηάβαζκα γηα ην Νπρηεξηλφ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε Ννκηθή, θαη άιια 

παξφκνηα. Απφ ην Υξήζην θακία δηάζεζε «πίεζεο» «θαηαλαγθαζκνχ» ή 

«επηβνιήο». Ήξζε πάιη, γηα ηνλ αγψλα ησλ καζεηψλ, ζηε Καιακάηα, κία, ίζσο 

θαη δχν θνξέο, ηα επφκελα ρξφληα. Γελ κε έπεηζε γηα νξγάλσζή κνπ ζηε 

Νενιαία, κε ηηο ίδηεο, απφ εκέλα, αηηηνινγίεο. Δπεηδή φκσο σο Δπηηξνπή Αγψλα 

καζεηψλ ζπκκεηείρακε ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ΔΜΜΔ θαη είρακε 

έληνλε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ επέκεηλε. Γηαηί εθείλνο είρε απφ ηφηε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πνιχ θαιά (ελψ εκείο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ δελ είρακε ηηο 

πξνζιακβάλνπζεο, αηζζαλφκαζηε απιά, κε βάζε ηα βηψκαηά καο απφ ηνλ 

αγψλα) φηη ε δξαζηεξηφηεηά καο ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηε βάζε ησλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ θνηλψλ επηδηψμεσλ φισλ ησλ καζεηψλ, ρσξίο θακία 

δηάθξηζε. Δίλαη απηφ πνπ κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, ην πξνζδηνξίζακε κε ηε 

έλλνηα ηεο «απηνλνκίαο» (απηνλνκία ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θιπ). 



 Ζ παιηθαξηά, ε γελλαηφηεηα θαη ε αληξεηνζχλε κε ηελ νπνία αληηκεηψ-

πηζε ηα βαζαληζηήξηα ηεο ρνχληαο, είλαη παζίδειε, θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πνχκε 

ηίπνηα άιιν. Παξά κφλν λα εμαθνινπζνχκε λα ππνθιηλφκαζηε. 

 Ο πξψηνο απφ εκάο ζπλαληήζεθε κε ην Υξήζην ζην ΚΚΔ Δζση., θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζην πλαζπηζκφ. Με ηηο ζπκθσλίεο θαη δηαθσλίεο καο, ζηε κεγάιε θη 

αλεπαλάιεπηε πεξηπέηεηα ηεο Αλαλεσηηθήο Αξηζηεξάο. Ζ εθηίκεζή κνπ γηα ην 

Υξήζην ήηαλ απξνζκέηξεηε. Ζ ραξά ζε θάζε ζπλάληεζή καο ήηαλ απέξαληε 

θαη ε θάζε αληάκσζή καο κε φπνηα αθνξκή ήηαλ δσνγφλνο. 

 Ο Νίθνο Καπεηαλέαο ζπκάηαη θη άιιεο ζπλαληήζεηο καδί ηνπ. Θέζε ηνπ 

Υξήζηνπ ήηαλ, φηη, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο καο, ζπλαληηφκαζηε ζηηο 

αμίεο ηεο Αλζξσπηάο, ηεο Παηδείαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ, δηαιεγφκαζηε, 

παιεχνπκε, αιιάδνπκε ηνπο εαπηνχο καο, αιιάδνπκε ηελ θνηλσλία. 

 Απνηηκψληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο αγψλεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

ρσξίο θακία εμηδαλίθεπζε, αιιά ςπρξά θαη αληηθεηκεληθά, κε φξνπο ηζηνξηθήο 

απνηίκεζεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή, 

αλαληηθαηάζηαηε γηα ηελ επνρή θαη αμεπέξαζηε.  

Tνπ ηαηξηάδνπλ απφιπηα, νη ζηίρνη ηνπ Βάξλαιε: «Σε εθηπρηά ηε γλώξηζα ζην 

δόζηκν ρσξίο κηζηό, ηε ιεθηεξηά ζην ζθιάβσκα ζε θάπνην ηδαληθό ζσζηό». 

 Θα ηνλ ζπκφκαζηε φζν δνχκε. Χο νδεγεηή. 

 

πλεκκέλν ζηνλ ππνθάθειν: α) Μηθξφ βηβιίν ηεο ΔΜΗΑΝ κε ηίηιν «Υξήζηνο 

Ρεθιείηεο 1937-2014» έθδνζε ηεο ίδηαο Αζήλα 2014, β) πξφζθιεζε γηα ηελ 

ηηκεηηθή εθδήισζε ζηελ νπνία, γξάθνληαη ιαλζαζκέλα ηα νλφκαηά καο (εγψ, 

Γεκφπνπινο, θαη ν Νίθνο=Βαζίιεο!!), γ) ΑΤΓΖ ηεο 22.3.2015 ζει.63, κε ηίηιν 

«εθδήισζε γηα ην Υξ. Ρεθιείηε», ηεο 25.3.2015 ζει. 11 κε ηνλ ίδην ηίηιν, δ) 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Καιακάηαο 11/12.4.2015, ζει.48, κε δεκνζίεπζε νκηιίαο. 

 

 

 



 Γ.- ΗΓΡΤΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ-βηβιηνπαξνπζίαζε γηα ην ΣΑΗΠΔΓ 

 ρφιηα: Με ην «Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψ-

πνπ (ΗΜΓΑ), είρα κία ζπλεξγαζία, δηφηη κνπ δήηεζαλ (κεηά απφ ζχζηαζε) λα 

ππεξαζπηζηψ, θαη ππεξαζπίζηεθα, κία αίηεζε αθχξσζεο πνπ είραλ αζθήζεη 

ζην ηΔ πνιίηεο ηεο Κέξθπξαο, θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο Νήζνο ή 

Ίζζνο θαη ηνπ θηήκαηνο θαη θηηξίνπ Castello Mibelli, ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο, ην 

έηνο 2013. εκεησηένλ φηη ε θαζεγήηξηα Κα Αιίθε Γησηνπνχινπ-Μαξαγθν-

πνχινπ, θαηάγεηαη απφ ηελ Κέξθπξα. Μεηά απφ κήλεο, ε ίδηα, κνπ δήηεζε θαη 

επέκεηλε λα ζπκκεηάζρσ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ έθδνζεο ηνπ Ηδξχκαηνο 

κε ηίηιν «ΣΑΗΠΔΓ ξγαλν εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη θαηάξγεζεο ηεο 

Δζληθήο Κπξηαξρίαο ηεο Διιάδαο». Ζ νπνία έγηλε ηελ 16.12.2014 ζην βηβιηνπσ-

ιείν ΗΑΝΟ, κε ζπληνληζηή ην Γεξάζηκν Αξζέλε. Άιινη νκηιεηέο/παξνπζηαζηέο 

ήηαλ νη ηαχξνο Λπγεξφο, δεκνζηνγξάθνο, Μαξία Καξακαλψθ, ζχκβνπινο ηεο 

Δπηθξαηείαο, Υξήζηνο πίξηδεο, πξφεδξνο ΣΔΔ, θαη Διέλε Πνξηάιηνπ, 

θαζεγήηξηα ΔΜΠ. Σν θείκελν ηεο εηζήγεζήο κνπ ήηαλ: 

 

Παξνπζίαζε βηβιίνπ ηνπ ΗΜΓΑ «ΣΑΗΠΔΓ – ξγαλν εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

θαη θαηάξγεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ηεο Διιάδαο» Β‘  έθδνζε 

ΗΑΝΟ 16 Γεθεκβξίνπ 2014 ψξα 12.00 – 15.00.  

 Να κνπ επηηξέςεηε λα εθθξάζσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ηηο επραξηζηίεο 

κνπ ζηελ Κα Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ γηα ηελ πξφζθιεζε, αιιά θαη ην 

ζαπκαζκφ κνπ γηα ην Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ, γηα ηηο πνιιέο πξνζπάζεηεο 

πνπ θάλεη γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. 

 Κάζε θνξά πνπ θαηαθέξλσ λα απνιαθηίζσ ηελ ηχξβε ηεο θαζεκεξηλφηε-

ηαο, θαη λα αλαζηνραζηψ ην γίγλεζζαη, θαη ε ζθέςε κνπ πεγαίλεη ζηα ζέκαηα 

πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, δειαδή ηελ εθπνίεζε ηεο δεκφζηαο (θαη αο βαθηίδεηαη 

ηδησηηθή) πεξηνπζίαο, απφ ην ΣΑΗΠΔΓ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζε βάζνο ηζηνξηθνχ 

ρξφλνπ, ζπκάκαη θαη αλαβιχδνπλ ζηε ζθέςε κνπ νη ζηίρνη ηνπ πνηήκαηνο  



«Σειεπηαίνο ηαζκφο»  απφ ην Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Β‘, ηνπ Γηψξγνπ 

εθέξε, πνπ ην έγξαςε κηα λχρηα ηνπ Οθησβξίνπ 1944, «ζε ηνχηε ηε ζηεξλή 

καο ζθάια, φπνπ πξνζκέλνπκε ηελ ψξα ηεο επηζηξνθήο καο λα ραξάμεη» ζην 

αιέξλν ηνπ Σπξξεληθνχ Πειάγνπο, φηαλ ηνλ θαηαιάκβαλε ν «κλεζηπήκσλ» 

πφλνο. Έλα πνίεκα ζπαξαρηηθφ γηα ηνπο (ηφηε) ρακέλνπο ζπληξφθνπο θαη θί-

ινπο. Αιιά θαη πξνθεηηθφ γηα ηα δεηλά πνπ καο πεξηκέλαλε απφ φζνπο θνπβα-

ινχζαλ «ςπρέο καξαγθηαζκέλεο απφ δεκφζηεο ακαξηίεο». Καη «βιέπνληαο» ζηε 

λφεζε θαη κε ηελ επαηζζεζία ηνπ σο πξνεηθαζία ηνπ κέιινληνο, ηε Υψξα καο, 

ηε ραξαθηήξηδε σο «ηνλ ηφπν πνπ ηνλ πειεθνχλ θαη πνπ ηνλ θαίλε ζαλ πεχθν». 

 Ο θαζέλαο απφ εκάο έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ηνπο ίδηνπο ζπλεηξκνχο, γη 

απηνχο πνπ (εθηφο απφ ηα πνιιά άιια πνπ θάλνπλ απφ ην 2010) απνθάζηζαλ 

ηελ ίδξπζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη ην γεληθφ μεπνχιεκα. ηη δειαδή ππνζηαζηψλνληαη 

σο «ςπρέο καξαγθηαζκέλεο απφ δεκφζηεο ακαξηίεο», ελψ έρνπλ πιήξε 

επίγλσζε φηη ε απφθαζή ηνπο απηή καο έρεη νδεγήζεη ζε έλα «ηφπν πνπ ηνλ 

πειεθνχλ θαη πνπ ηνλ θαίλε ζαλ πεχθν». 

 Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί, ΤΠΔΡΒΟΛΔ. Αο αλαξσηεζνχκε 

φκσο: ια απηά πνπ γίλνληαη δελ απνηεινχλ ππεξβνιέο, θαη δελ ππεξβαίλνπλ 

ην θάζε έιινγν κέηξν ;; 

Με ηελ παξέκβαζή κνπ απηή, πξνζπαζψ λα ζπκβάισ ζηελ παξνπζίαζε 

ηεο Β‘ έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ηδξπκ. Μαξαγθνπ.Γηθ.Αλζξψπνπ.  

Έρσ ηελ πεπνίζεζε φηη: 

*** Δίλαη έλα βηβιίν πνπ ζα απνηειέζεη «ΠΖΓΖ» ή «ΘΖΑΤΡΟ» θαη ζα 

κπνξνχλ λα αλαηξέρνπλ ζε απηφ νη ηζηνξηθνί ή νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ηνπ 

κέιινληνο, αθνχ ζηηο ζειίδεο ηνπ ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ην ζπληεινχκελν έγθιεκα (ή «έγθιεκα», εάλ ζεηο ην ζέιεηε) ηεο 

εθπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. Πνπ κπνξεί ζήκεξα απηή, λα απνθέξεη 

θάπνηα ρξήκαηα, ηα νπνία πεγαίλνπλ θαη επζείαλ ζηνπο δαλεηζηέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο, αιιά ε ΚΑΘΟΛΗΚΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ηελ νπνία πθίζηαηαη ν 



ειιεληθφο ιαφο είλαη πνιιαπιάζηα θαη ζε κφληκε βάζε πιένλ. Απηά πνπ 

ράλνληαη, δχζθνια κπνξνχλ λα επαλαθηεζνχλ. 

*** Δίλαη έλα βηβιίν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΓΗΑΦΧΣΗΣΗΚ. Γηαηί ζπκπεξηιακ-

βάλεη γλσκνδφηεζε θαη κειέηεο, αιιά θαη απνθάζεηο, πνπ δίλνπλ πιήξε 

επηζηεκνληθή απάληεζε, ζην πιήζνο ησλ εξσηεκάησλ θαη απνξηψλ, πνπ 

βαζαλίδνπλ ηνπο απινχο αλζξψπνπο, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

ή αληρλεχζνπλ ηελ «αιεζεζηάηε πξφθαζη» θαηά ην Θνπθπδίδε, δειαδή ηελ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΗΣΗΑ γηα ηελ νπνία παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο ηεο Λνγηθήο. Καη 

ΓΗΑΣΗ νη θπβεξλψληεο ην Κξάηνο, δεκφζηα, θάλνπλ φηη ΓΔΝ θαηαιαβαίλνπλ ηε 

ρανηηθή αληζνξξνπία πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ (ηάρα) πξφζθαηξνπ νθέινπο, θαη 

ηεο πξαγκαηηθήο απψιεηαο πνπ ζπληειείηαη γηα φινπο εκάο. 

ην βηβιίν, ζε κειέηε πνπ θηινμελείηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ, απνθαιχπηεηαη ε 

«αιεζεζηάηε πξφθαζηο» απηή. Αθνχ ξεηά επηζεκαίλεηαη φηη «ζεκαζία ζε κηα 

απφθαζε έρεη φρη κφλν ΠΟΗΟ είλαη ην αληηθείκελφ ηεο, αιιά θαη ΜΔ ΠΟΗΑ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ θαη κε ΠΟΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ιεηηνπξγεί εθείλνο πνπ απνθαζίδεη». Γει. σο 

εμεγείηαη, ζεκαζία έρεη, εάλ απηφο πνπ απνθαζίδεη είλαη ην Κξάηνο (ή νη πνιίηεο) 

κε θξηηήξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή νη ηδηψηεο κε θξηηήξηα ηε κέγηζηε 

θεξδνθνξία ηνπο. 

Με απηή ηελ έλλνηα, ε εκπινπηηζκέλε Β‘ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ, είλαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ  Α Π Ο Κ Α Λ Τ Π ΣΗ Κ Ζ,  γηα ηε ζπλείδεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ αλαγλσζηψλ ηνπ. 

***Δίλαη έλα βηβιίν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ  Α Λ Λ Α θη ΑΠΛΟ θαη 

ΚΑΣΑΝΟΖΣΟ απφ πνιινχο πνιίηεο πνπ ζα ην δηαβάζνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ή θαη απφ ηηο γεληθέο γλψζεηο ηνπο. 

Γηαηί ζθνπφο θαη ζηνρεπκέλε επηδίσμε, φπσο ξεηά επίζεο αλαθέξεηαη ζε 

απηφ, ήηαλ «λα ην πνχκε απιά, θαη, φζν ιηγφηεξν λνκηθά γίλεηαη». Ζ απιφηεηα 

ζηελ έθθξαζε, απνηειεί ζχζηνηρν ππφβαζξν, κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπ βηβιίνπ. 

Καη ηελ αθξίβεηα ζηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  



*** Έρσ ηε γλψκε, φηη ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο, αιιά θαη νη 

Σνπηθέο Δλψζεηο, ε Πεξηθέξεηα θαη ν θάζε Γήκνο, πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο λα 

πξνκεζεπηνχλ ην βηβιίν απηφ, ψζηε λα παξαιεθζεί απφ ηνπο αηξεηνχο, γηαηί 

έηζη ζα κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ΠΡΧΣΟΓΔΝΧ, απφ 

ηελ «πεγή» φπσο ιέγακε, γηα ην «ηη αθξηβψο γίλεηαη», ψζηε (θαη κε απηφ) λα 

δηακνξθψζνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζηάζε ηνπο. 

Καη βέβαηα ην Ίδξπκα, έρεη εζηθή ππνρξέσζε (πξνζδνθψ θαη καθάξη, φηη 

ζα βξεί θαη ηε δπλαηφηεηα), νη παξνπζηάζεηο ηνπ βηβιίνπ λα γίλνπλ πιεζπληηθέο, 

ζε ζπλεξγαζία κε Γήκνπο, αιιά θαη ηελ Δπηηξνπή Αγψλα γηα ην Διιεληθφ, ψζηε 

απηφ θαη νη δηαηππνχκελεο αιήζεηεο, λα έξζνπλ ζε ΑΜΔΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  κε 

ηνπο δεκφηεο θαη πνιίηεο.  Υσξίο θακία άιιε δηακεζνιάβεζε. 

Λίγεο ιέμεηο αθφκα. Δίρα ιεηηνπξγηθή εκπινθή, σο δηθεγφξνο, (πέξαλ 

απφ άιιεο πεξηπηψζεηο) θαη ζε δχν αηηήζεηο αθχξσζεο πνπ ζέιεζαλ θη άζθε-

ζαλ πνιίηεο ηεο Κέξθπξαο ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, γηα ηελ αθχξσζε, 

ιφγσ ανξηζηηψλ θαη αλαθξηβεηψλ, κε ζθνπφ λα παξαθακθζεί ε λνκηκφηεηα, 

Πξάμεσλ ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηή-

ζεσλ. Πνπ αθνξνχζαλ μεπνπιήκαηα εθηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηελ Κέξθπξα, θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ Κάησ Κνξαθηάλα θαη ηε Λίκλε ή Ληκλνζάιαζζα Κνξηζζίσλ. 

ηελ πεξηνρή Κάησ Κνξαθηάλα, πνπιηέηαη κε ραξαθηεξηζκφ ηνπ (ηάρα) 

σο «αγξνηεκάρην», αθίλεην 83 ζηξεκκάησλ αληί εμεπηειηζηηθνχ ηηκήκαηνο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ,  ΔΝΧ ζηελ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, πξφθεηηαη 

γηα έλα ρψξν επί ηνπ νπνίνπ είλαη θηηζκέλα απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, ηξία 

παιάηηα, δειαδή ην Παιάηη Μηκπέιιη, πξψελ Πχξγνο ησλ Πνιπιάδσλ, ην 

Καζηειίλν θαη ην Καζηειέην. Κηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

ΓΗΑΣΖΡΖΣΔΟ ΜΝΖΜΔΗΟ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, ζηελ νπνία 

αλαπηχζζνληαη νη ιφγνη θαη ηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά, αηζζεηηθά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, κε βάζε ηα νπνία θεξχρηεθε δηαηεξεηέν κλεκείν. 

Ζ χπαξμε ηνπ ΜΝΖΜΔΗΟΤ απηνχ, απνθξχθηεθε ζηελ Πξάμε ηεο 

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα ραξαθηεξηζηεί «αγξνηεκάρην». 



Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ληκλνζάιαζζαο ησλ Κνξηζζίσλ, αλήθεη ζην 

Δπξσπατθφ Γίθηπν NATURA, σο «Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο-ΕΔΠ», είλαη 

ραξαθηεξηζκέλε ζην ζχλνιφ ηεο σο ΓΑΟ, κε Πξάμε ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ 

Κέξθπξαο, έρεη ακκνζίλεο ηεο πιεηζηφθαηλεο πεξηφδνπ (νηθνζχζηεκα 700.000 

εηψλ), έρεη ζπάληα αξραηνινγηθά επξήκαηα ΣΔΥΝΔΡΓΑ (ρξνλνινγνχκελα απφ 

700 –400 ρηιηάδεο ρξφληα), ην ΜΟΝΑΓΗΚΟ δάζνο (ζαιαζζν) ΚΔΓΡΧΝ, θαη είλαη 

ν θπξηφηεξνο πγξφηνπνο ηεο Κέξθπξαο γηα πιήζνο πηελψλ θαη άιισλ δψσλ. 

Ζ εκπεξηζηαησκέλε, δηεηζδπηηθή θη εκβξηζήο Γλσκνδφηεζε ηελ νπνία ΜΔ 

ΠΡΟΘΤΜΗΑ θη ΑΦΗΛΟΚΔΡΓΧ, ζπλέηαμε ε Κα Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ, 

ΑΠΟΣΔΛΔΔ ην ξηδηκηφ ιηζάξη ηεο ππεξαζπηζηηθήο γξακκήο ησλ ηζρπξηζκψλ 

καο. Βέβαηα, πέξαλ απφ ην ΓΗΚΑΗΟ ησλ Κεξθπξαίσλ, ζην νπνίν πηζηεχνπκε. 

Δπειπηζηνχκε φηη ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ζα δηθαηψζεη ηηο πξνζδνθίεο καο. 

 Οη πην πάλσ ραξαθηεξηζκνί ή εθηηκήζεηο γηα ηε Γλσκνδφηεζε, επηηξέςηε 

κνπ λα ζαο βεβαηψζσ, δηφηη απηή είλαη ε άπνςή κνπ, είλαη ιφγνο νπζηαζηηθφο, 

θαη φρη ιφγνο ράξηλ επγελείαο. Γηφηη ζε απηή ππάξρνπλ παξαπνκπέο ζε 

εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία, πιήζνο αλαθνξψλ ζε Γηεζλείο πκβάζεηο/ χκθσλα 

θαη λνκνινγία Δπξσπατθψλ θαη άιισλ Γηθαζηεξίσλ, ηηο νπνίεο, φπσο είλαη 

εχινγν, δελ κπνξψ λα απαξηζκήζσ.  

Πξνζσπηθά είκαη επηπρήο πνπ απηνχζηα πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν, γηα 

λα κπνξέζνπλ λα θνηλσλήζνπλ κε ην πεξηερφκελφ ηεο, φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. 

Σειεηψλσ. Δθείλν πνπ απνκέλεη ζε φινπο καο, θαη ζηνλ θαζέλα ρσξηζηά, 

είλαη, παξαθξάδνληαο ηνλ πνηεηή, λα δηαδειψλνπκε κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθφ 

ηξφπν, κε θάζε επθαηξία, φηη: «ζν κνπ κέλεη κνιχβη ραξηί, ρισξνθχιιε ζηε 

ζθέςε» ζα ΑΝΣΗΣΔΚΟΜΑΗ. 

Ζ ζηάζε απηή (δειαδή ε ΑΝΣΗΣΑΖ απηή) επηηπγράλεηαη ΚΑΗ κε ηελ 

έθδνζε ηνπ Βηβιίνπ.   αο επραξηζηψ. 



πλεκκέλα: α) Βηβιίν ηνπ ΗΜΓΑ- Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ αλζξψπνπ, κε ηίηιν «ΣΑΗΠΔΓ φξγαλν εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη θαηάξ-

γεζεο ηεο εζληθήο θπξηαξρίαο ηεο Διιάδαο», Β‘ έθδνζε πιήξσο ελεκεξσκέλε, 

κε κειέηεο δηαθφξσλ, γλσκνδφηεζε θιπ, β) πξφζθιεζε γηα ηελ παξνπζίαζε, 

κε ηνπο εηζεγεηέο, γ) ηειενκνηνηππία πξνο εκέλα ηεο 28.11.2014 κε ηελ 

«Δθθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ΗΜΓΑ Αι.Γηση-Μαξ. πξνο ηα ειιεληθά πνιηηηθά θφκ-

καηα», δ) email πξνο εκέλα, κε επηζχλαςε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε) νκηιία κνπ, 

ζη) ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ησλ πληαθηψλ 17.12.2014 ζει.32 κε ηίηιν «2ε έθδνζε . . . . 

Πξνζθιεηήξην αληίζηαζεο ζην γεληθφ πξνζθιεηήξην», θαη γηα ηελ παξνπζίαζε. 

 

 


