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ΤΑΙΠΕ∆ 
 
κ. Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου, 
Προέδρου 
 
κ. Εµίρη Γιάννη, 
∆/ντος Συµβούλου 
 
 

Θέµα: Αξιοποίηση ΧΕΥ ∆ήµου Αµαρουσίου. 
 
Αντιληφθήκαµε προσφάτως ότι το ΤΑΙΠΕ∆ έχει προκηρύξει ανοικτό δηµόσιο διεθνή 
διαγωνισµό σε δύο (2) φάσεις, ο οποίος πρόκειται να διενεργηθεί την 7.3.2014, µε 
αντικείµενο την αξιοποίηση πέντε (5) εκ των δεκαέξι (16) συνολικά ακινήτων που έχουν 
απαλλοτριωθεί υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και τα οποία χαρακτηρίζονται ως Χώροι 
Εγκαταστάσεων Υποστήριξης στην κυρωθείσα µε το ν. 2445/1996 Σύµβαση 
Παραχώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Αυτοχρηµατοδότησης και Εκµετάλλευσης της 
Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας Σταυρού Αεροδροµίου Σπάτων και ∆υτικής 
Περιφέρειας Λεωφόρου Υµηττού. 
 
Εκ των πέντε (5) αυτών ακινήτων, τα τρία (3) και συγκεκριµένα το ΧΕΥ Α.Κ. Κύµης, 
εµβαδού 6.680,00 τ.µ., το ΧΕΥ Σιδηροδροµικού Σταθµού Νερατζιώτισσας, εµβαδού 
6.830,00 τ.µ. και το ΧΕΥ Α.Κ. Λεωφόρου Κηφισίας, εµβαδού 4.275,00 τ.µ., ήτοι 
συνολικής επιφάνειας 17.785,00 τ.µ., ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Αµαρουσίου, ως προς αυτά δε, είχε υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου µας και της 
πρώην ΚΕ∆, το έτος 2009, Μνηµόνιο Συνεργασίας για την ανάδειξη, αξιοποίηση και 
ανάπτυξή τους. 
 
Ήδη, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6181/3.7.2013 έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων ∆ηµοσίου, 
η οποία απορρόφησε την ΚΕ∆, ενηµερωθήκαµε ότι τα ως άνω ακίνητα έχουν 
µεταβιβαστεί κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή στο Ταµείο σας για αξιοποίηση και ως εκ 
τούτου το µεταξύ µας Μνηµόνιο Συνεργασίας δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί ως προς 
τα µεταβιβασθέντα ακίνητα. 
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Είναι σαφές ότι η µεταβίβαση των άνω ακινήτων στο ΤΑΙΠΕ∆, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε µε αποφάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων, σκοπό έχει την άµεση και όσο το δυνατόν επωφελέστερη για το 
δηµόσιο εκµετάλλευση και αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων, πρωτοβουλία που 
επικροτούµε, υπό την αυστηρή, όµως, προϋπόθεση της µη επιβάρυνσης του ήδη 
επιβαρυµένου οικιστικού περιβάλλοντος. 
 
Σας γνωρίζουµε, λοιπόν, τα εξής: 
 
Κατ’ αρχάς, εκφράζουµε τη δυσαρέσκειά µας που δεν ενηµερωθήκαµε και δεν µας 
δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσουµε γνώµη για την εκµετάλλευση των 
συγκεκριµένων ακινήτων, τα οποία ευρίσκονται στο ∆ήµο µας και καταλαµβάνουν 
συνολική έκταση, 17.785,00 τ.µ. και µάλιστα σε περιοχές υπερτοπικού κέντρου.  
 
∆εύτερον, τα συγκεκριµένα ακίνητα είναι χαρακτηρισµένα ως Χώροι Εγκατάστασης 
Υποστήριξης και εποµένως δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένες 
ανάγκες κατά τη διάρκεια κατασκευής της Αττικής Οδού. Είµαστε, λοιπόν, αντίθετοι σε 
οποιαδήποτε επί τω χείρω µετατροπή της χρήσεώς τους, ειδικά δε, εάν η εκµετάλλευση 
συνδέεται µε τη δηµιουργία εµπορικών, ξενοδοχειακών κ.λπ. επιχειρήσεων, που εκ των 
πραγµάτων θα επιβαρύνουν το ήδη επιβαρυµένο υπερτοπικό κέντρο.  
 
Τρίτον, ως αποδέκτες, ακόµη και σήµερα, των δυσµενών συνεπειών του ολυµπιακού 
νόµου και της µετατροπής του ∆ήµου µας σε µία απέραντη τσιµεντούπολη, είµαστε 
υποχρεωµένοι να µην αφήσουµε να επαναληφθεί φαινόµενο ανοικοδόµησης χωρίς 
αντισταθµιστικά για τους κατοίκους του Αµαρουσίου οφέλη σε πράσινο και 
κοινόχρηστους χώρους. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, σας καλούµε όπως παραχωρήσετε άµεσα στο ∆ήµο Αµαρουσίου 
συγκεκριµένα ακίνητα, ιδιοκτησίας σας, για δηµιουργία χώρων πρασίνου και χώρων 
στάθµευσης, προκειµένου να διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ της εκµετάλλευσης που 
επιδιώκετε και της ανάγκης δηµιουργίας κοινοχρήστων χώρων.   
 
Έως τότε, είµαστε υποχρεωµένοι να εµποδίσουµε κάθε ενέργεια επιδείνωσης του 
οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής µας. 
 

 
 

Ο ∆ήµαρχος Αµαρουσίου 
 
 

                                                                                                              
Γεώργιος Πατούλης 

 
 
Πίνακας αποδεκτών: 
1) Γραφείο Πρωθυπουργού 
2) Γραφείο Υπουργού Οικονοµικών 
 


