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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  16η 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
 
Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
την 4 η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018,ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 µ. µ., 
για τη συζήτηση στο µοναδικό  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ: 
 
1.∆ηµόσια περιούσια και εκχώρηση της στο Υπερταµείο και λήψη 
πρωτοβουλιών ενάντια σε αυτήν την απόφαση 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
Συνηµµένα: 

1. Έγγραφο ∆ηµάρχου 
 
 



Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύτηκε στα µέσα 
Σεπτέµβρη (ΦΕΚ Β’ 2317/19-09-18) και κατ’ επιταγή των µνηµονιακών της 
δεσµεύσεων, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε στην εκχώρηση στην 
ΕΕΣΠ (το γνωστό Υπερταµείο – πρώην ΤΑΙΠΕ∆) ακόµη 10.199 ακινήτων του 
∆ηµοσίου συνολικής έκτασης 511.357,451τµ. 
Τα ακίνητα αυτά αποτελούν πλέον «εγγύηση» για την αποπληρωµή των ντόπιων και 
ξένων δανειστών του κρατικού χρέους. Στη λίστα περιλαµβάνονται σχολεία, 
νηπιαγωγεία, πλατείες, δασικές εκτάσεις, µνηµεία κλπ που παίρνουν το δρόµο της 
εκχώρησης, ακολουθώντας τα λιµάνια-αεροδρόµια-πρώην δηµόσιες επιχειρήσεις και 
εκτάσεις που ξεπουλήθηκαν και ξεπουλιούνται προγραµµατισµένα. Μοναδικός 
σκοπός, να πιαστούν «οι στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων» και να αυγατίσουν τα κέρδη 
των επιχειρηµατικών οµίλων που κάνουν µπίζνες εκµεταλλευόµενοι τον ελληνικό 
λαό και τη δηµόσια περιουσία. 
Αποκαλύπτεται και µε αυτόν τον τρόπο ότι στη «µεταµνηµονιακή» Ελλάδα, που 
προπαγανδίζει η κυβέρνηση, συνεχίζεται χωρίς παρέκκλιση το ίδιο αντιλαϊκό έργο, 
που διατηρεί την εργασιακή ζούγκλα και φτιάχνει έναν επιχειρηµατικό παράδεισο. 
Ότι η περίφηµη «επιστροφή στην κανονικότητα» σηµαίνει µονάχα προσήλωση στις 
αντιλαϊκές δεσµεύσεις που προηγήθηκαν. Αυτή είναι η «ανάπτυξη» που περιµένει το 
λαό. 
Ανάµεσα στα ακίνητα της λίστας του Υπουργείου Οικονοµικών και σύµφωνα µε τον 
ως τώρα έλεγχο, εµφανίζονται 28 καταχωρήσεις εκτάσεων που βρίσκονται στο ∆ήµο 
µας. Μέσα σε αυτά είναι αθλητικοί χώροι (γήπεδο ΝΗΑΡ-ΗΣΤ, 
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, µπάσκετ Αλεξάνδρου), το πάρκο του Άι Γιάννη, το 2ο 
∆ηµοτικό σχολείο, παιδικές χαρές (Αµασείας, 2ας Μαΐου), µέχρι και η πλατεία του 
Αγ. Νικολάου. 
Θυµίζουµε ότι το ίδιο είχε επιχειρηθεί λίγα χρόνια πίσω, το 2014, από την τότε 
κυβέρνηση της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ. Όταν ξεπουλούσε στο ΤΑΙΠΕ∆ τον ιστορικό 
χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής.  
Τότε βρήκε απέναντι την αποφασιστικότητα του Καισαριανιώτικου λαού, που µε τη 
δράση του δεν επέτρεψε να προχωρήσει κανένα τέτοιο βέβηλο σχέδιο. 
Μην την ίδια αποφασιστικότητα θα αντιµετωπίσουµε και την τωρινή προσπάθεια. 
Με σκοπό την άµεση συζήτηση και ενηµέρωση, καλούµε σε έκτακτο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου στις 7.00µµ µε µοναδικό θέµα συζήτησης τη 
δηµόσια περιουσία που εκχωρείται στο Υπερταµείο και τη λήψη πρωτοβουλιών 
ενάντια σε αυτήν την απόφαση.  
 
 
Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής 
 
 
Ηλίας Σταµέλος 
 


