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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

ΕΝΣΤΑΣΗ 

Το ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου 

ΚΑΤΑ 

Της υπ’αριθμ. 69/2014 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Αλίμου περί άρσης ρυμοτομικής 
απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας, Αιμιλίας και Σταματίνας ∆έγλερη στο Ο.Τ. 
355 στην περιοχή Αμπελάκια Αλίμου 

 

Ενιστάμεθα κατά της υπ’αριθμ. 69/2014 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Αλίμου περί άρσης 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας, Αιμιλίας και Σταματίνας 
∆έγλερη στο Ο.Τ. 355 στην περιοχή Αμπελάκια Αλίμου για τους παρακάτω λόγους: 

1. Η απόφαση πλήττει περιβαλλοντικά και με ανεπανόρθωτο τρόπο την περιοχή των 
Αμπελακίων διότι το Ο.Τ. 355 στο οποίο αίρεται η απαλλοτρίωση είναι το υψηλότερο σημείο 
της περιοχής των Αμπελακίων, το κορυφαίο σημείο του φυσικού ανάγλυφου και η 
επιχειρούμενη δόμησή του θα καταστρέψει τη μορφή, τη συμμετρία και το χαρακτήρα της 
περιοχής. Παρόμοια καταστροφή έχει ήδη συντελεσθεί στο λόφο της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου στο τέρμα της οδού Ταξιαρχών. Επιπρόσθετα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό 
(Ν.Ο.Κ.) το ύψος της δόμησης στις νέες οικοδομές μπορεί να φθάσει μέχρι και τα 18 μέτρα 
όταν οι γύρω υπάρχουσες οικοδομές δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 9 μέτρα. Είναι λοιπόν βέβαιο 
ότι το νέο κτίριο θα κυριαρχήσει με το ύψος και τον όγκο του στην περιοχή, καταστρέφοντας 
τη φυσιογνωμία και την αισθητική μιας από τις ωραιότερες περιοχές του ∆ήμου Αλίμου. 
Καθώς δε το ΟΤ 355 αποτελεί την κορυφή ενός φυσικού λόφου, η γιγαντιαία δόμηση του θα 
κυριαρχήσει στον ορίζοντα ολόκληρης της περιοχής και θα είναι εμφανής ως ένα κτιριακό 
εξάμβλωμα, από όλες σχεδόν τις περιοχές του Αλίμου και των γύρω περιοχών.  
 
 

2. Η απόφαση ανατρέπει πλήρως τον πολεοδομικό σχεδιασμό όπως αυτός θεσμοθετήθηκε με 
Προεδρικά ∆ιατάγματα, Υπουργικές διατάξεις και μελέτες που εκπονήθηκαν με πρωτοβουλία 
και δαπάνες του ∆ήμου Αλίμου (αναφέρονται ενδεικτικά τα ρυμοτομικά σχέδια του 1978 και οι 
αναθεωρήσεις του 1981 και 1982 και ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός του 1973 και του 
1985). Με βάση αυτά τα σχέδια από τα συνολικά προβλεπόμενα 45 στρέμματα κοινόχρηστου 
πράσινου, μετά την άρση της απαλλοτρίωσης απομένουν λιγότερα από 6. Αυτό επιφέρει 
σημαντική ζημία στους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι επένδυσαν στην αγορά κατοικίας σε 
μία περιοχή στην οποία το αρχικά προβλεπόμενο πράσινο διαρκώς μειώνεται.  
 
    

3. Η απόφαση ελήφθη με αδύναμη πλειοψηφία ενώ δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος θα 
έπρεπε, έστω για λόγους αρχής, η άρση της απαλλοτρίωσης να αποφασισθεί από το σύνολο 
των ∆ημοτικών Συμβούλων. Αντ’αυτού η απόφαση ψηφίσθηκε μόνο από 13 ∆ημοτικούς 
Συμβούλους από το σύνολο των 33 ενώ απουσίαζε μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης. 
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4. Η απόφαση δεν κατοχυρώνει με νομικά ισχυρό και μη αμφισβητήσιμο τρόπο ούτε τα 

συμφέροντα του ∆ήμου, ούτε των παρόδιων ιδιοκτητών και επαφίεται στις διαθέσεις των 
φερόμενων ιδιοκτητών να παράσχουν μέρος του οικοδομικού τετραγώνου στο ∆ήμο και να 
απαλλάξουν τους παρόδιους και το ∆ήμο από οποιαδήποτε διεκδίκηση.  
 
 

5. ∆εν υπήρξε κανενός είδους επίσημη ενημέρωση ή δημόσια διαβούλευση με φορείς και 
κατοίκους.  Παρά το γεγονός ότι η ∆ημοτική Αρχή βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και σε 
συναντήσεις με τους φερόμενους ιδιοκτήτες δεν ενημέρωσε, όπως είχε ηθική υποχρέωση, 
ούτε τους παρόδιους ιδιοκτήτες, ούτε τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, ούτε και το   
Σύλλογο κατοίκων της περιοχής των Αμπελακίων. Επιπροσθέτως, ποτέ δεν κοινοποιήθηκαν 
στους ενδιαφερόμενους οι αποφάσεις 216/2008 και 288/2009 του ∆ημοτικού Συμβουλίου. 
 
 

6. Ο χώρος στον οποίο επιχειρείται η δόμηση είναι αξιόλογος και μοναδικός και πρέπει να 
αποτελεί κύριο μέλημα κάθε χρηστής διοίκησης η διασφάλιση τέτοιων χώρων οι οποίοι είναι 
πλέον εξαιρετικά σπάνιοι και η απώλειά τους επηρεάζει με μη αναστρέψιμο τρόπο τις 
τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές γενεές. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα την ακύρωση της απόφασης 69/2014 του 
∆ημοτικού Συμβουλίου Αλίμου και την επανεξέταση της υπόθεσης στο σύνολό της με σταθερό 
στόχο την διατήρηση του ΟΤ355 ως χώρου κοινόχρηστου πρασίνου. 
 
 
 
 
Αλιμος 24/7/2014 
 
 
Με τιμή  
 
Κατ’εντολή του ∆Σ  
του Συλλόγου Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου 
Ο Γ.Γραμματέας Κων/νος Τουρκομανώλης 
 
 
 

 

 


