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ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 

      Εξοργισµένοι είναι οι κάτοικοι των Αµπελακίων µε το ∆ήµαρχο Αλίµου, ο οποίος σφραγίζει το τέλος της δηµοτικής 

περιόδου 2011-2014 µε µία θλιβερή πράξη. 

     Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 17
 
Μαρτίου 2014, λίγο πριν τις εκλογές, ο απερχόµενος ∆ήµαρχος επιδόθηκε σε µία 

λυσσαλέα προσπάθεια, ώστε να ληφθεί απόφαση υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης του οικοδοµικού τετραγώνου 355 

που περικλείεται από τις οδούς Υψηλάντου, Λευκωσίας, Μεγίστης και Βάρναλη (απέναντι από τα σχολεία της Υψηλάντου). 

     Το συγκεκριµένο σηµείο είναι το ψηλότερο των Αµπελακίων και είναι πλέον σίγουρο ότι µετά τις ενέργειες του 

∆ηµάρχου, αυτή η περιοχή-κόσµηµα θα καταστραφεί από την υπερβολική δόµηση. Ο κ. ∆ήµαρχος έχει ήδη προϊστορία σε 

τέτοια θέµατα, αφού επί δηµαρχίας του καταστράφηκε και µία από τις ωραιότερες τοποθεσίες του Αλίµου, γύρω από το 

εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο τέρµα της οδού Ταξιαρχών. 

Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι η βιασύνη του ∆ηµάρχου να περάσει το θέµα άµεσα και χωρίς καµία 

καθυστέρηση, αφού απέρριψε µε ένταση οποιαδήποτε πρόταση αναβολής. Το χειρότερο όλων είναι ότι ο κ.Ορφανός και η 

διοίκησή του κινήθηκαν µε πρωτοφανή για τα δικά τους δεδοµένα αποφασιστικότητα, για να εξασφαλίσουν τα συµφέροντα 

ενός ιδιώτη. 

Από την άλλη, τα συµφέροντα του ∆ήµου Αλίµου µε αυτή την συµφωνία δεν έχουν πλήρη κατοχύρωση: επαφίεται 

στην καλή διάθεση του ιδιώτη να παράσχει µέρος του οικοδοµικού τετραγώνου στο ∆ήµο, εφόσον όµως ολοκληρωθεί η 

άρση της απαλλοτρίωσης και καταστεί δοµήσιµο το υπόλοιπο οικόπεδο!  

Στα πολύ αρνητικά αυτής της υπόθεσης θα πρέπει να συµπεριληφθεί και η στάση µέρους της Αντιπολίτευσης. Η 

παράταξη του κ. Τσαµπαρλή αποχώρησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω ‘ανειληµµένης υποχρέωσης’, η οποία 

περιέργως θεωρήθηκε πιο σηµαντική από το συγκεκριµένο ζήτηµα.  

Η παράταξη του κ. ∆ουρίδα, αλλά και αυτή του κ. Κλαυδιανού, έδωσαν λευκή ψήφο. Ο ανεξάρτητος ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ανδρέας Κονδύλης έδωσε µάχη για να µην υπερψηφιστεί η άρση της απαλλοτρίωσης και τελικά την 

καταψήφισε, όπως την καταψήφισαν και οι ανεξάρτητοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. ∆ηµήτρης ∆ηµάκης, κ. ∆ηµήτρης 

Γιαννακόπουλος και Αναστασία Σιµητροπούλου. 

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση τον νέο οικοδοµικό κανονισµό (Ν.Ο.Κ.) το µέγιστο ύψος των κτηρίων έχει καθορισθεί 

στα 18 µέτρα, δηλαδή σε 6 ορόφους. 

∆υστυχώς για την περιοχή µας, η απόφαση για άρση της απαλλοτρίωσης υπερψηφίσθηκε από την παράταξη 

Ορφανού και αργά ή γρήγορα θα δούµε να υψώνεται σε αυτό το σηµείο ένα πολυώροφο κτήριο, το οποίο λόγω του ύψους 

της περιοχής, αλλά και του επιτρεπόµενου ύψους των οικοδοµών, θα φαίνεται από παντού, καταστρέφοντας την συµµετρία 

και την αρµονία του χώρου.  

Ο Σύλλογος Αµπελακίων, αν και δεν έχει τη δυνατότητα να αναιρέσει αυτή την απόφαση, θα προχωρήσει σε 

ενηµέρωση των κατοίκων, έτσι ώστε να ξέρουν οι πολίτες ποιοί είναι οι υπεύθυνοι για το έκτρωµα που σύντοµα θα 

αντικρίζουµε.   

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΑΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤ355 

Κύριε ∆ήµαρχε, 

Με θλίψη διαπιστώνουµε την προσπάθειά σας να εµπλέξετε το Σύλλογο Αµπελακίων στην εξυπηρέτηση των 

προεκλογικών σας αντιπαραθέσεων.  

Ο Σύλλογός µας µε τη µακρόχρονη πορεία του έχει αποδείξει ότι είναι αυτόνοµος και δραστήριος, δεν καθοδηγείται από 

κανέναν και εκπροσωπεί µόνο τα συµφέροντα των πολιτών της περιοχής των Αµπελακίων. 

Γι’ αυτό άλλωστε στο παρελθόν υποστηρίξαµε τις επιλογές ∆ηµάρχων, όταν µε τις πράξεις τους συνέβαλαν στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην περιοχή µας, και στηλιτεύσαµε τις επιλογές των ίδιων ∆ηµάρχων, όταν αυτές δηµιουργούσαν 

προβλήµατα στους πολίτες των Αµπελακίων.  

Το ότι εναντιωνόµαστε τώρα στην πρόσφατη απόφασή σας να άρετε την απαλλοτρίωση του οικοδοµικού τετραγώνου 355 

(Υψηλάντου-Μεγίστης-Βάρναλη) δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε τις δηµοτικές εκλογές. 

Εξάλλου, εσείς επιλέξατε αυτή την χρονική στιγµή, δύο µόλις µήνες πριν από τις εκλογές, για να φέρετε ένα τόσο 

σηµαντικό θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Εσείς επιδοθήκατε µε επιµονή στην προσπάθεια να ψηφισθεί η άρση της απαλλοτρίωσης, όπως άλλωστε αποδεικνύει και 

το βίντεο της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 17
ης

 Μαρτίου 2014.  

Εσείς απορρίψατε ωρυόµενος την αναβολή της συζήτησης για δύο µόνο ηµέρες, έτσι ώστε να είναι παρόντες όλοι οι 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, σαν να επρόκειτο κάτι να αλλάξει αν δινόταν αυτή η αναβολή. 

Εσάς θα έπρεπε να προβληµατίσει η ισχνή πλειοψηφία, µε την οποία πέρασε η πρότασή σας, και µάλιστα µε το 

µεγαλύτερο µέρος της αντιπολίτευσης να απουσιάζει από τη συνεδρίαση. 



Όφειλε, λοιπόν, ο Σύλλογός µας να παραµείνει απαθής θεατής µπροστά σε µία τέτοια κατάσταση και να δεχτούµε χωρίς 

αντίδραση µία απόφαση, η οποία καταστρέφει ένα από τα ωραιότερα κοµµάτια της περιοχής µας; 

Να είσθε σίγουρος ότι µε τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσαµε όποιος και αν ήταν ∆ήµαρχος. Να είσθε σίγουρος ότι το 

δικό µας ενδιαφέρον για τα Αµπελάκια επεκτείνεται και στο χρονικό διάστηµα µετά τις ∆ηµοτικές Εκλογές. 

Αν λοιπόν κάτι είναι πρωτοφανές για τα πολιτικά ήθη του Αλίµου, αυτό είναι το να θεωρούνται οι Τοπικοί Σύλλογοι ως 

‘εχθρικές δυνάµεις’, οι οποίες απειλούν ως ‘πολιορκητικός κριός’ τον εκάστοτε ∆ήµαρχο. 

Επίσης πρωτοφανής για τον Άλιµο είναι και η προσπάθειά ενός ∆ηµάρχου να δηµιουργήσει ανταγωνισµούς µεταξύ 

των περιοχών του ∆ήµου του. Ο Σύλλογός µας υποστηρίζει ένθερµα όλες τις προσπάθειες δηµιουργίας χώρων 

πρασίνου σε όποια περιοχή του ∆ήµου µας και αν γίνονται. Ποτέ δεν διεκδικήσαµε κάτι για την περιοχή των Αµπελακίων 

εις βάρος κάποιας άλλης περιοχής του ∆ήµου µας. 

Είναι, συνεπώς, τουλάχιστον ατυχής η όποια προσπάθειά σας για την καλλιέργεια τέτοιων ανταγωνιστικών καταστάσεων. 

Πολύ δε περισσότερο όταν αυτή δεν εξασφαλίζει τη δηµιουργία χώρων πρασίνου σε άλλα σηµεία του ∆ήµου. Γιατί και στο 

µέλλον θα µπορείτε να στηριχθείτε στο ίδιο ακριβώς επιχείρηµα, δηλαδή ότι υπάρχουν και αλλού ανάγκες, για να 

αποδεσµεύετε και άλλους χώρους του ∆ήµου που σήµερα προορίζονται για πράσινο.  

Ο ∆ήµος µας δεν εξάντλησε την υποχρέωσή του για πράσινο µε το Ο.Τ. 351 και το αδιαµόρφωτο οικόπεδο της Σερίφου. 

Μπήκε ποτέ η ∆ηµοτική Αρχή στον κόπο να εξετάσει πόση είναι η έκταση του πρασίνου που αντιστοιχεί στην περιοχή των 

Αµπελακίων µε βάση τον τελευταίο πολεοδοµικό σχεδιασµό; Και πόσο πράσινο οφείλει να εξασφαλίσει συνολικά για όλο 

τον Άλιµο; Η υποχρέωση του ∆ήµου µας για πράσινο έχει πολύ δρόµο ακόµα µέχρι να εξαντληθεί. 

Εκτός όµως από την έκταση του πρασίνου, ο ∆ήµος µας υπολείπεται κατά πολύ και στην ποιότητα και την φροντίδα του 

πρασίνου. ∆εν είναι ικανοποιητικό το φτωχό πράσινο της πλατείας Αµπελακίων, το οποίο παρά τις επίµονες επιστολές 

µας, ο ∆ήµος αρνείται πεισµατικά να ενισχύσει.  Τα πεύκα στα οικόπεδα της οδού Σερίφου αγοράσθηκαν και φυτεύτηκαν 

από τους κατοίκους της περιοχής και το Σύλλογο Αµπελακίων και όχι από το ∆ήµο.      

Όσον αφορά το οικοδοµικό τετράγωνο 355 οι θέσεις µας είναι συγκεκριµένες: 

1. Η παρούσα ∆ιοίκηση ευθύνεται αποκλειστικά για την καθυστέρηση, η οποία στέρησε από το ∆ήµο τη δυνατότητα να 

προχωρήσει σε επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης και ουσιαστικά υποχρεώνει το ∆ήµο να προχωρήσει σε συµφωνία µε 

τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου. 

2. Η συµφωνία που έγινε δεν κατοχυρώνει µε νοµικά µη αµφισβητήσιµο τρόπο ούτε τα συµφέροντα του ∆ήµου, ούτε των 

παρόδιων ιδιοκτητών, και επαφίεται στην καλή διάθεση του ιδιώτη να παράσχει µέρος του οικοδοµικού τετραγώνου 

στο ∆ήµο και να απαλλάξει τους παρόδιους και το ∆ήµο από οποιαδήποτε διεκδίκηση. 

3. Το εξαώροφο κτήριο, το οποίο µπορεί σύµφωνα µε το νέο οικοδοµικό κανονισµό (Ν.Ο.Κ.), να υψωθεί στο 

συγκεκριµένο σηµείο, θα καταστρέψει ένα από τα οµορφότερα σηµεία της περιοχής µας, θα χαλάσει τη συµµετρία και 

την προοπτική του ψηλότερου σηµείου των Αµπελακίων και θα φαίνεται από όλα τα σηµεία της περιοχής µας ως κάτι 

εντελώς παράταιρο.  

Η βασική όµως διαµαρτυρία µας, αφορά την ατολµία και την έλλειψη οράµατος που χαρακτηρίζει το ∆ήµο µας. ∆ιότι τον 

χώρο που θυσιάζει η σηµερινή ∆ιοίκηση, κάποια στιγµή οι επόµενες ∆ιοικήσεις του ∆ήµου θα τον αναζητούν, αλλά δεν θα 

µπορούν να βρουν ή αν τον βρουν θα είναι µε πολύ υψηλότερο τίµηµα από το σηµερινό. Οι αξιόλογοι ελεύθεροι χώροι 

στην πόλη µας, όπως αυτός, είναι πλέον σπάνιοι και δεν µπορούν εύκολα να αποκτηθούν.  

Είναι λοιπόν αναγκαίο ο ∆ήµαρχος να έχει διορατικότητα και να µπορεί να διακρίνει όχι µόνο τις τωρινές ανάγκες του 

∆ήµου, αλλά και τις µελλοντικές.  

∆υστυχώς, όπως διαπιστώνουµε κύριε ∆ήµαρχε, αυτή την ικανότητα δεν τη διαθέτετε. Το ενδιαφέρον σας περιορίζεται 

µέχρι τις ερχόµενες ∆ηµοτικές Εκλογές. Αφήστε, τουλάχιστον, εµάς, έξω από τις εκλογικές σας αντιπαραθέσεις. 

 

Το ΟΤ355 (Υψηλάντου-Μεγίστης-Βάρναλη) το οποίο αποδέσµευσε ο κ.Ορφανός και αναµένεται να δοµηθεί 
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