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Ψήφισµα για την εκχώρηση της δηµόσιας περιουσίας στο 
Υπερταµείο. 

 
 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που ακολούθησε το ΦΕΚ Β’ 
2317/19-06-18, 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 εκχωρούσε 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. 
 
 
Ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής: 
 
Καταγγέλλουµε τη νέα αυτή προσπάθεια εκχώρησης δηµόσιας περιουσίας 
για την εξυπηρέτηση των δανείων και ως µια ακόµα προϋπόθεση για την 
τήρηση των αντιλαϊκών δεσµεύσεων και την επίτευξη των µατωµένων 
πλεονασµάτων. Τα ακίνητα και οι εκτάσεις αυτές αποτελούν δηµόσια 
περιουσία που είτε εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες είτε θα µπορούσε να 
αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού. 
Ειδικά για τα ακίνητα και τις εκτάσεις που αφορούν το ∆ήµο Καισαριανής 
δε θα επιτρέψουµε καµία αµφισβήτηση αυτών που ο λαός κέρδισε µε τους 
αγώνες του ώστε να µπορεί να έχει όλες τις υποδοµές και τους χώρους για 
να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε µόρφωση, ψυχαγωγία, αθλητισµό. ∆ε θα 
δεχθούµε να ξεπουληθούν οι αθλητικοί χώροι, τα σχολεία, πλατείες και 
πάρκα της πόλης µας. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες επόµενες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η 
δηµόσια περιουσία του ∆ήµου Καισαριανής. 
Καλούµε το λαό της Καισαριανής να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και 
αγωνιστική ετοιµότητα. 

 
 
 
 
 
 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την ψηφοφορία του ψηφίσµατος 

                   

 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση   

Μειοψηφούντος του δηµοτικού συµβούλου κυρίου Κοντόσταυλου Γεώργιου , ο 
οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ ( δεν συντάσσεται µε το ψήφισµα σε πολιτικό επίπεδο). 



Ο κύριος Βοσκόπουλος στη τοποθέτηση του στάθηκε µε παρατηρήσεις στο 
ψήφισµα και συντάσσεται µε το πλαίσιο κινήσεων στο οποίο αυτό καταλήγει. 

 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Χριστοφής Μιχαήλ   
7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Παπαγιάννης 
Ιωάννης 10) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 11) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  12) 
Βασιλάκη Αικατερίνη 13) Φασούλα Αλίκη 14)Κοντόσταυλος Γεώργιος 15) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Καµπάκας Αντώνιος  17)Βοσκόπουλος Χρήστος 
18) Κακανάκης Ευάγγελος 19) Αλεξοπούλου Μαρία 20) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος, 21) Γαβρίλης Γεώργιος . 
   
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     04/10/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     



  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Καραβασίλης Εµµανουήλ 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βεχλίδη Μαρία 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Λυκούδης Αλεβίζος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Βερλέκης Νικόλαος 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  7. Κολοβού Κων/να  
  8. Παπαγιάννης Ιωάννης  
  9. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
10. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
11. Βασιλάκη Αικατερίνη  
12. Φασούλα Αλίκη  
13. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Καµπάκας Αντώνης  
16. Βοσκόπουλος Χρήστος  
17. Κακανάκης Ευάγγελος  
18. Αλεξοπούλου Μαρία  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
20. Γαβρίλης  Γεώργιος  
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 


