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Τ
ην έκθεση-φωτιά για το Ελληνικό, που 
συνέταξαν κορυφαίοι επιστήµονες µε 
εντολή του υπουργού Επικρατείας Αλέ-

κου Φλαµπουράρη και βρίσκεται ήδη στα χέ-
ρια της κυβέρνησης, αποκαλύπτει σήµερα η 
Realnews. H έκθεση θέτει µείζονος σηµασί-
ας ζητήµατα για τον διαγωνισµό και τη σύµ-
βαση που έχει ήδη υπογράψει το ΤΑΙΠΕ∆ µε 
τη Lamda Development του Οµίλου Λάτση. 

Αποδεικνύεται η τεράστια ζηµιά που κινδυ-
νεύουν να υποστούν το ελληνικό ∆ηµόσιο, αλ-
λά και οι τοπικές κοινωνίες, ενώ καταρρίπτε-
ται κάθε επιχείρηµα υπέρ της υλοποίησης της 
συµφωνίας και ουσιαστικά δικαιώνονται όσοι 
κάνουν λόγο για «µέγα πολιτικό και οικονοµι-
κό σκάνδαλο» και για «λεόντεια σύµβαση». 

Πρόκειται για την έκθεση της Οµάδας Εργου, 
η οποία αποτελείται από τον Νίκο Μπελαβίλα, 
διευθυντή Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλο-
ντος του Πολυτεχνείου, τον Ιωάννη Πολύζο, 
οµότιµο καθηγητή στον ΕΜΠ και πρώην πρό-
εδρο  του ΟΡΣΑ, τη Βίβιαν Γλένη, νοµικό MSc 
πολεοδόµο, την Πωλίνα Πρέντου, αρχιτέκτο-
να MSc πολεοδόµο, τον Πασχάλη Σαµαρίνη, 
δρα αρχιτέκτονα-πολεοδόµο, και τον Λουκά 
Τριάντη, δρα αρχιτέκτονα-πολεοδόµο. Η οµά-
δα συστάθηκε τον περασµένο Ιανουάριο, κα-
τόπιν εντολής του υπουργού Επικρατείας Αλ. 
Φλαµπουράρη, προκειµένου να αξιολογήσει 
το επενδυτικό σχέδιο της Lamda για το Ελλη-
νικό και να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις. 
Η έκθεση παραδόθηκε προς τα τέλη Μαρτίου 
στον υπουργό Επικρατείας και καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι µε τους όρους της σύµβασης 
που έχουν υπογράψει από το 2014 το ΤΑΙΠΕ∆ 
και η Lamda, «το ελληνικό ∆ηµόσιο και ο πω-
λητής (σ.σ.: ΤΑΙΠΕ∆) επιβαρύνονται µε δυσα-
νάλογο τρόπο και αναλαµβάνουν υπερβολικές 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις απέναντι στον 
αγοραστή, ώστε να υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος η επένδυση στο µέλλον να τους επιβαρύνει 

υπέρµετρα». Η σύµβαση διασφαλίζει, σε κάθε 
περίπτωση, τη Lamda, παρέχοντάς της πλήθος 
δικαιωµάτων, σε αντίθεση µε το ελληνικό ∆ηµό-
σιο, το οποίο αναλαµβάνει πλήθος υποχρεώσε-
ων για καταβολή αποζηµιώσεων. 

Παράλληλα, εντοπίζονται όροι που αντίκει-
νται στη νοµοθεσία της Ε.Ε. περί «κρατικών ενι-
σχύσεων». Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη που 
έχει ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση και αναλύει τη 
σύµβαση ΤΑΙΠΕ∆-Lamda. Προηγήθηκε η διατα-
γή έρευνας από τον οικονοµικό εισαγγελέα για 

το ύψος του τιµήµατος, µε τα δύο πρώτα πορί-
σµατα να καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η 
έκταση πωλήθηκε -και µάλιστα µετά από σκιώ-
δεις διαγωνιστικές διαδικασίες- σε πολύ µικρό-
τερη τιµή (915 εκατ. ευρώ) από την πραγµατι-
κή της αξία, την οποία το ΤΕΕ, µε έκθεσή του το 
2014, εκτίµησε στα 3 δισ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, το ΤΑΙΠΕ∆ και η Lamda συ-
νεχίζουν να συζητούν µε στόχο «οριακές αλλα-
γές» στο επενδυτικό σχέδιο που έχει καταθέ-
σει η εταιρεία. 

Εκθεση-βόµβα 
για το Ελληνικό
Στα χέρια της κυβέρνησης πόρισµα που ανατρέπει τα δεδοµένα 
στη συµφωνία του ΤΑΙΠΕ∆ µε τη Lamda του Σπύρου Λάτση

κοινωνία

Ο τσάµπας 
ΥΠΟ ΤΗΝ ασφυκτική πίεση των μνη-
μονίων και των επιταγών της τρόικας 
για εκποίηση δημόσιας περιουσίας, το 
Ελληνικό, η βιτρίνα της αθηναϊκής Ρι-
βιέρας και το ισχυρότερο όπλο στη φα-
ρέτρα του ΤΑΙΠΕΔ, παραχωρήθηκε με 
συνοπτικές διαδικασίες. Μέσα στην 
αναμπουμπούλα, το ξεπούλημα βαπτί-
στηκε ανάπτυξη και το ευτελές τίμημα 
για την παραχώρηση του φιλέτου θα 

γραφεί στην ιστορία ως ένα από τα με-
γαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων 
ετών. Πλέον, μετά την έκθεση που δη-
μοσιεύει η «R», η κυβέρνηση γνωρίζει 
πως το Δημόσιο, αντί να κερδίσει, θα 
κληθεί να πληρώσει και τα σπασμένα. 
Αρα η μόνη λύση είναι μία: Επανάληψη 
του διαγωνισμού, ώστε να καταβληθεί 
το πραγματικό τίμημα για το πολυτιμό-
τερο ασημικό του κράτους.

του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΝΤΟΥ∆ΕΣΚΕΑ 

g.doudeskeas@realnews.gr
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ΠΟΛΑΚΗΣ... ΑΜΑΡΤΗΣΑΣ
∆ιορισμοί ημετέρων, μαγειρέ-
ματα» διαγωνισμών και πολ-
λά άλλα σημαδεύουν τον βίο 
και την πολιτεία του υπουργού, 
που προκαλεί και απειλεί

 ΣΕΛ. 44-45

Αφού βάφτισαν... δωρεές το μαύρο χρήμα 
της Siemens του Χριστοφοράκου σε Ν.∆. - 
ΠΑΣΟΚ, ο οικονομικός εισαγγελέας δείχνει 
τον δρόμο της εφορίας στα δύο κόμματα

Ερχεται
φόρος

στις μίζες 

 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 40-42

ζημιά
Η έκθεση 
αποκαλύπτει την 
τεράστια ζηµιά 
που κινδυνεύει 
να υποστεί 
το ελληνικό 
∆ηµόσιο, αλλά 
και οι τοπικές 
κοινωνίες, από 
την υλοποίηση της 
συµφωνίας

Η ΕΚΘΕΣΗ θέτει μείζονος σημασί-
ας ζητήματα για τον διαγωνισμό 
και τη σύμβαση που έχει ήδη υπο-
γράψει το ΤΑΙΠΕ∆ με τη Lamda 
Development του Ομίλου Λάτση
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Α
κόµη και στο 100% της αξίας της επέν-
δυσης, δηλαδή το σύνολο του τιµή-
µατος στο οποίο έκλεισε η σκανδαλώ-

δης συµφωνία της Lamda µε το ΤΑΙΠΕ∆, µπο-
ρούν να φτάσουν οι υποχρεώσεις αποζηµιώ-
σεων έναντι της εταιρείας, τις οποίες αναλαµ-
βάνει το ∆ηµόσιο, όπως αναφέρει η επιστηµο-
νική έκθεση που παρήγγειλε ο υπουργός Επι-
κρατείας Αλέκος Φλαµπουράρης για την πα-
ραχώρηση του Ελληνικού και αποκαλύπτει σή-
µερα η Realnews. 

Αντιθέτως, προκύπτει «έλλειµµα περιγραφής 
αντίστοιχων υποχρεώσεων του επενδυτή, ακό-
µα και στην περίπτωση που καθυστερεί το έρ-
γο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι συ-
ντάκτες της έκθεσης.

Από την ανάλυση της σύµβασης εντοπίστη-
καν «συµβατικές δεσµεύσεις του ∆ηµοσίου 
που δεν µπορούν να εκπληρωθούν εντός των 
προθεσµιών που έχουν τεθεί» και οι οποίες θα 
αναγκάσουν το ∆ηµόσιο να καταβάλει αποζη-
µιώσεις στην εταιρεία, αλλά και «σηµαντικές 
ασάφειες και όροι που µπορούν να προκαλέ-
σουν µεγάλη ζηµιά στο ελληνικό ∆ηµόσιο», κα-
θώς επίσης και θέµατα τα οποία «µπορούν να 
προσκρούσουν σε κανόνες της Ε.Ε. περί κρα-
τικών ενισχύσεων». 

Μάλιστα, ένα από αυτά τα θέµατα είναι και η 
διαδικασία χορήγησης άδειας καζίνο σε έκτα-
ση η οποία θα ανήκει στον επενδυτή. Υπεν-
θυµίζεται ότι, προ ολίγων ηµερών, ο υπουρ-
γός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, και 
ενώ, όπως φαίνεται, η έκθεση ήταν ήδη γνω-
στή στην κυβέρνηση, προχώρησε στην ανα-
κοίνωση στη Βουλή ότι ξεκινά η διαδικασία για 
την αδειοδότηση καζίνο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ∆ηµόσιο επιβα-
ρύνεται µε την υποχρέωση να καταβάλει απο-
ζηµίωση στη Lamda ακόµη και στην περίπτω-
ση που η εταιρεία δεν πετύχει τον στόχο των 
προβλεπόµενων ετήσιων εσόδων της από την 
αξιοποίηση των κτιρίων που θα κατασκευάσει 
στο Ελληνικό! 

Υψηλό ρίσκο
Κάτι που η οµάδα έργου χαρακτηρίζει ως «ανά-
ληψη υψηλότατου ρίσκου» από το ∆ηµόσιο, θε-
ωρώντας µάλιστα σχεδόν σίγουρο ότι ο επεν-
δυτής δεν θα πετύχει τους στόχους εσόδων 
που περιγράφονται στη σύµβαση. Και αυτό 
γιατί «το σχέδιο για ανάπτυξη και διαχείριση-
αξιοποίηση κτιρίων, κατοικιών, γραφείων κ.λπ. 

σε έκταση 3.000.000 τ.µ., ιδιαίτερα σε µια 
περίοδο κατάρρευσης της κτηµα-

ταγοράς και µε µεγάλο κτιριακό 
απόθεµα σε όλη τη νότια Αθή-
να» αποτελεί, όπως χαρακτη-
ρίζεται, «ιδιαίτερα επισφα-
λή επένδυση». Γίνεται, µά-
λιστα, λόγος για ενδεχόµε-
νο δηµιουργίας µιας πόλης 
ηµιτελών απούλητων κτιρί-
ων στο Ελληνικό, το κόστος 
της οποίας θα επιβαρύνει το 
∆ηµόσιο. 

Ακόµα, το ελληνικό ∆η-
µόσιο, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση ΤΑΙΠΕ∆-Lamda, 
όχι µόνο υποχρεούται να 

«∆ιάτρητη» η συµφωνία 
για το Ελληνικό
«Σηµαντικές 
ασάφειες και όρους 
που µπορούν να 
προκαλέσουν µεγάλη 
ζηµιά στο ελληνικό 
∆ηµόσιο» εντοπίζει 
η έκθεση-φωτιά 
που παρήγγειλε η 
κυβέρνηση για τη 
συµφωνία ΤΑΙΠΕ∆ 
- Lamda και 
αποκαλύπτει η «R»

πληρώσει το κόστος για την αποµάκρυνση 
και µετεγκατάσταση όλων των φορέων (ΥΠΑ, 
ΕΘΕΛ, ΕΛΚΕΘΕ, τραµ, ολυµπιακές εγκαταστά-
σεις, υπηρεσίες Υγείας κ.λπ.) που βρίσκονται 
στο Ελληνικό, το οποίο αποτιµάται σε πολύ πε-
ρισσότερα από 150 εκατοµµύρια ευρώ, αλ-
λά βαρύνεται και µε υποχρέωση αποζηµίω-
σης εάν δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
εντός δύο ετών από την υπογραφή της σύµ-
βασης.  Το ίδιο θα συµβεί εάν εντός δύο ετών 
δεν προχωρήσει και σε µια σειρά διοικητικών 
πράξεων (έκδοση αδειών, πολεοδοµικών µε-
λετών, διανοµή ακινήτου κ.λπ.) που σχετίζο-
νται µε την επένδυση. Μεταξύ αυτών, εντάσ-
σεται και η καθυστέρηση στη διαδικασία έκ-
δοσης άδειας λειτουργίας καζίνο. 

Σύµφωνα µε την έκθεση, οι προθεσµίες αυτές 
δεν µπορούν να τηρηθούν εκ των πραγµάτων.

Επιπλέον, είναι ασαφές το ποιος θα εισπράτ-
τει τα ανταποδοτικά τέλη για τη λειτουργία του 
πάρκου και των κοινόχρηστων χώρων, αλλά 
καθίσταται σαφές ποιος πληρώνει: Το ελληνι-
κό ∆ηµόσιο «αναλαµβάνει όλη τη χρηµατοδό-
τηση του φορέα που προβλέπεται να συστα-
θεί για τη διαχείριση του πάρκου». Μάλιστα, 
δεν διευκρινίζεται εάν ο φορέας αυτός θα εί-
ναι δηµόσιος ή ιδιωτικός.

Η ανάληψη εκ µέρους του ∆ηµοσίου του κό-
στους µετεγκατάστασης των φορέων, της χο-
ρήγησης άδειας καζίνο και της χρηµατοδότη-
σης του φορέα δηµιουργεί, σύµφωνα µε την 
έκθεση, «ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων», τα 
οποία αντίκεινται στη νοµοθεσία και στους κα-
νονισµούς της Ε.Ε.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι ΤΑΙΠΕ∆ και 
Lamda προχώρησαν σε συµφωνία που, µε-
ταξύ άλλων, προβλέπει την αποψίλωση πευ-
κώνων, την κατεδάφιση νεοκλασικών µνηµεί-
ων αλλά και κατασκευών σε χώρο όπου υπάρ-
χουν ανασκαφικές ενδείξεις αρχαιοτήτων σε 
τρία τουλάχιστον σηµεία (λόφος Χασάνι, χερ-
σόνησος Ακρωτήρι, Αρχαίος Λιµένας Αγίου Κο-
σµά), χωρίς να έχει υπάρξει αξιολόγηση από 
το Κεντρικό Συµβούλιο Νεότερων Μνηµείων, 
τη ∆ασική Υπηρεσία και τις Εφορείες Αρχαιο-
τήτων. Ενδεχόµενη εµπλοκή στο µέλλον υπο-
χρεώνει το ∆ηµόσιο να καταβάλει αποζηµίω-
ση. Το ίδιο θα συµβεί και αν διαπιστωθεί µό-
λυνση του εδάφους.

Η σύµβαση δηµιουργεί ανισοβαρή κατα-
νοµή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ανάµε-
σα στον αγοραστή και το ελληνικό ∆ηµόσιο 
υπέρ του πρώτου, όπως αναφέρει η έκθεση. 

Περιγράφονται, συγκεκριµένα, οι υποχρεώ-
σεις αποζηµιώσεων του ∆ηµοσίου, χωρίς αντί-
στοιχη περιγραφή για τον αγοραστή, ο οποί-
ος αποκτά ένα εύρος δικαιωµάτων, όπως, π.χ., 

k.tzelis@realnews.gr

Του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ Το ∆ηµόσιο επιβαρύνεται 
µε την υποχρέωση να 
καταβάλει αποζηµίωση στη 
Lamda, αν δεν πετύχει τον 
στόχο των ετήσιων εσόδων της

πάρκο
Ασάφεια υπάρχει 
και σχετικά µε 
την ελεύθερη 
πρόσβαση των 
πολιτών στην 
παραλία, αλλά και 
σε αυτό το ίδιο 
το πάρκο που θα 
δηµιουργηθεί

ΤΑΙΠΕ∆
Σε περίπτωση 
καταγγελίας της 
σύµβασης από 
τη Lamda, το 
ΤΑΙΠΕ∆ θα πρέπει 
να επιστρέψει 
τα χρήµατα που 
έχει λάβει και 
δεν προβλέπεται 
καµία άλλη απο-
ζηµίωση υπέρ του 
∆ηµοσίου, ενώ η 
εταιρεία µπορεί 
να διατηρήσει 
τα ενέχυρα των 
µετοχών που θα 
έχουν συσταθεί. 

ΑΡΧΑΙΑ
ΤΑΙΠΕ∆ και 
Lamda προχώρη-
σαν σε συµφωνία 
που, µεταξύ 
άλλων, προβλέπει 
την αποψίλωση 
πευκώνων, την 
κατεδάφιση 
νεοκλασικών µνη-
µείων αλλά και 
κατασκευών σε 
χώρο όπου υπάρ-
χουν ανασκα-
φικές ενδείξεις 
αρχαιοτήτων σε 
τρία τουλάχιστον 
σηµεία
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στη χώρα µας και µόνο για το ΤΑΙΠΕ∆! Ακόµη, 
από τη σύµβαση λείπει και η περιγραφή του 
τρόπου και των όρων λύσεών της. 

Πέραν αυτών, προκύπτει ακόµη ότι το σχέδιο 
της Lamda περιορίζει σηµαντικά το µητροπολι-
τικό πάρκο που θα δηµιουργηθεί. Ενώ αρχικά 
ο στόχος ήταν να γίνει πράσινο τουλάχιστον 
το 51% της έκτασης (3.200 στρ.), η Lamda το 
περιορίζει στο 32% (2.000 στρέµµατα), ενώ 
τριπλασιάζεται η δόµηση µε εξαιρετικά αυξη-
µένο συντελεστή (από 0,06-0,21, αρχικά, εκτι-
νάχτηκε στο 0,47).

Επίσης, υπάρχει ασάφεια σχετικά µε την ελεύ-
θερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία, 
αλλά και σε αυτό το ίδιο το πάρκο που θα δη-
µιουργηθεί. Σύµφωνα µε την έκθεση, εξάλλου, 
η προώθηση των σχεδίων ΤΑΙΠΕ∆ - Lamda για 
το Ελληνικό θα προκαλέσει τεράστια ζηµιά και 
στους όµορους δήµους Γλυφάδας, Ελληνικού-
Αργυρούπολης και Αλίµου και, κυρίως, θα επη-
ρεάσει δραµατικά τις τοπικές επιχειρήσεις και 
τις θέσεις εργασίας. Το επενδυτικό σχέδιο προ-
βλέπει εκτεταµένα εµπορικά κέντρα (Mall) και 
γραφεία, που θα λειτουργούν ανταγωνιστικά 
στις γειτονικές εµπορικές ζώνες. 

«Ο διπλασιασµός των επιφανειών υπερτοπι-
κού εµπορίου σε τόσο µικρή γεωγραφική έκτα-
ση εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει αρνητικά τό-
σο για την εµπορικότητα του έργου, όσο και 
για τις τοπικές αγορές», αναφέρουν οι συντά-
κτες της έκθεσης.

«∆ιάτρητη» η συµφωνία 
για το Ελληνικό

να µειώσει την επενδυτική του υποχρέωση για 
µια σειρά από λόγους.

Ακόµη, ο αγοραστής µπορεί να παρατείνει 
επ’ αόριστον τα χρονοδιαγράµµατα για την 
υλοποίηση των έργων και των υποχρεώσεων, 
ενώ του παρέχεται δικαίωµα να τροποποιήσει 
το Σχέδιο Οικοδοµικής Ανάπτυξης, να προχω-
ρήσει σε σύσταση υποθηκών και να καταγ-
γείλει τη σύµβαση, ακόµη και για λόγους που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ∆ηµοσίου. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από 
τη Lamda, το ΤΑΙΠΕ∆ θα πρέπει να επιστρέψει 
τα χρήµατα που έχει λάβει και δεν προβλέπε-
ται καµία άλλη αποζηµίωση υπέρ του ∆ηµο-
σίου, ενώ η εταιρεία µπορεί να διατηρήσει τα 
ενέχυρα των µετοχών που θα έχουν συσταθεί.

Μεταβιβάσεις 
Ενα ακόµη «πονηρό» σηµείο της σύµβασης εί-
ναι το γεγονός ότι η εταιρεία αποκτά δικαίωµα 
πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 30% της επι-
φάνειας της έκτασης και 30% της παράκτιας 
ζώνης, ενώ στο υπόλοιπο 70% αποκτά δικαίω-
µα επιφάνειας. Αυτό σηµαίνει ότι ο επενδυτής 
µπορεί να µεταβιβάσει σε τρίτους το δικαίωµα 
που αποκτά για την αξιοποίηση της έκτασης 
και, µάλιστα, µε πλήρη απαλλαγή από φόρους.

Να σηµειωθεί ότι το δικαίωµα επιφανείας εί-
ναι ένας θεσµός που καταργήθηκε σε όλη τη 
δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, εδώ 
και πολλές δεκαετίες και σήµερα ισχύει µόνο 
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Ν
έα τροπή παίρνει η έρευνα του επί-
κουρου εισαγγελέα κατά της διαφθο-
ράς Γιάννη ∆ραγάτση για την πώλη-

ση του Ελληνικού, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες της Realnews. Ο εισαγγελικός λειτουργός, 
που διερευνά αν ήταν εύλογο το τίµηµα των 
915 εκατ. ευρώ που είχε συµφωνηθεί µεταξύ 
του ΤΑΙΠΕ∆ και της Lamda Development του 
οµίλου Λάτση για το πρώην αεροδρόµιο του 
Ελληνικού και το παράκτιο µέτωπο, ανέθεσε 
πριν από λίγες ηµέρες σε δύο άλλους πραγµα-
τογνώµονες, εγγεγραµµένους αυτή τη φορά 
στο µητρώο του υπουργείου Οικονοµικών, να 
κάνουν καινούργια αξιολόγηση για το τίµηµα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Γ. ∆ρα-
γάτση, καθώς στο πλαίσιο της εισαγγελικής 
έρευνας, που ξεκίνησε το 2014 µε αφορµή 
καταγγελίες και δηµοσιεύµατα για «ξεπούλη-
µα» της έκτασης, οι τέσσερις πραγµατογνώ-
µονες (οι Αλεξόπουλος, Ψαθάς από το Τεχνι-
κό Επιµελητήριο και οι Αναµατερός, Μελάς 
που ορίστηκαν από τον εισαγγελέα) κατέλη-
ξαν πως η τιµή πώλησης έπρεπε να είναι έως 
και 2,5 φορές µεγαλύτερη. Επειδή οι εκτιµή-

σεις τους ήταν σε αντίθεση µε τα όσα υποστή-
ριξε το ΤΑΙΠΕ∆, το οποίο βασίστηκε στην εκτί-
µηση του οίκου American Appraisal Hellas Ltd, 
που όρισε ως εύλογο το τίµηµα των 915 εκατ. 
ευρώ, έδωσε διορία δύο µηνών στους νέους 
ελεγκτές να «ξεκαθαρίσουν» το τοπίο. Ηδη οι 
νέοι πραγµατογνώµονες έχουν κληθεί να λά-
βουν γνώση όλων των εγγράφων και µόλις γί-
νει αυτό θα αρχίσει να µετρά η δίµηνη διορία.

Η εκτίµησή τους, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, θα είναι αυτή που θα καθορίσει εν πολλοίς 
το αποτέλεσµα της εισαγγελικής έρευνας σχε-
τικά µε το τίµηµα που έχει συµφωνηθεί. Αν το 
κρίνουν εύλογο, η έρευνα θα κλείσει χωρίς να 
αποδοθούν ποινικές ευθύνες ως προς αυτό το 
σκέλος στα µέλη του ΤΑΙΠΕ∆ που υπέγραψαν 
τη συµφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 
κληθούν να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. 

Ερευνα του 
εισαγγελέα 
για το τίµηµα

Σε δύο ελεγκτές του 
υπουργείου Οικονοµικών 
ανέθεσε ο εισαγγελέας 
Γ. ∆ραγάτσης την 
αξιολόγηση της 
συµφωνίας του 
ΤΑΙΠΕ∆ µε τη Lamda 
του οµίλου Λάτση για 
την παραχώρηση του 
Ελληνικού

Η υπόθεση «Ελληνικό», ωστόσο, έχει απασχο-
λήσει και στο παρελθόν -ουκ ολίγες φορές- τη 
∆ικαιοσύνη.

Η αρχή έγινε τον Σεπτέµβριο του 2014 όταν 
το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δια-
πίστωσε παραβάσεις κατά των αρχών της δια-
φάνειας, της ίσης µεταχείρισης και του ανταγω-
νισµού και «πάγωσε» την πώληση στη Lamda 
Development.

∆ύο µήνες µετά, ωστόσο, το 6ο Τµήµα του 
Ανώτατου ∆ικαστηρίου ξεπάγωσε τη διαδικα-
σία, καθώς έκανε δεκτά τα επιχειρήµατα του 
ΤΑΙΠΕ∆ που είχε προσφύγει κατά της πρώτης 
απόφασης.

Ενάντια σε αυτή την κρίση στράφηκε η Πε-
ριφέρεια Αττικής. Η προσφυγή της συζητήθη-
κε στις 16 ∆εκεµβρίου 2014 στη µείζονα αυξη-
µένη επταµελή σύνθεση του Ελεγκτικού (ειδική 
σύνθεση). ∆ύο µήνες µετά, τον Φεβρουάριο 
του 2015, οι δικαστές, οριστικά και αµετάκλη-
τα, ενέκριναν τη διαδικασία του διαγωνισµού 
για την αξιοποίηση του Ελληνικού µε πλειοδότη 
την εταιρεία Hellinikon Global ΙSA και εγγυητή 
αυτής τη Lamda Development Ανώνυµη Εται-
ρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων.
Πλην του Ελεγκτικού, ωστόσο, η πώληση της 
επίµαχης έκτασης απασχόλησε και το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας. Τον Μάιο του 2014, 
η Ολοµέλεια του ΣτΕ έδωσε το «πράσινο φως» 
για να προχωρήσουν οι επενδύσεις στο Ελλη-
νικό και τον Αγιο Κοσµά, απορρίπτοντας σχε-
τικές προσφυγές που είχαν υποβληθεί από κα-
τοίκους και φορείς της περιοχής, µε τις οποίες 
ζητούσαν να κηρυχθούν µη νόµιµες οι σχετι-
κές συµβάσεις µε το ΤΑΙΠΕ∆.

Η απόρριψη
Ειδικότερα, η Ολοµέλεια του Ανώτατου ∆ικα-
στηρίου απέρριψε οµόφωνα τότε τις αιτήσεις 
των δήµων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Αλί-
µου, δέκα κατοίκων του Ελληνικού, καθώς και 
της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, 
Βούλας, Βάρης και Βουλιαγµένης, οι οποίοι 
στρέφονταν κατά της συγκεκριµένης µεταβί-
βασης στο ΤΑΙΠΕ∆.

Οι δικαστές έκριναν όλους τους ισχυρισµούς 
των δήµων και των κατοίκων ως αβάσιµους. 
Οπως αναφερόταν στην απόφαση, οι πράξεις 
που προσβάλλονται δεν έχουν επενέργειες για 

τους προσφεύγοντες στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και 
δεν µπορούν να ελεγχθούν από τους συµβούλους Επικρατεί-
ας. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επανέλθουν 
και πάλι στο ΣτΕ εφόσον εκδοθούν νέες αποφάσεις της πολιτεί-
ας σχετικά µε τη µεταβίβαση, τον σχεδιασµό έργων κ.λπ. (π.χ. 
το Προεδρικό ∆ιάταγµα για την έγκριση του σχεδίου ολοκλη-
ρωµένης ανάπτυξης της περιοχής).

Οι δύο αιτήσεις της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνι-
κού, Βούλας, Βάρης και Βουλιαγµένης επίσης απορρίφθηκαν, 
καθώς οι διεκδικήσεις της κρίθηκαν ότι αποτελούν ιδιωτική δι-
αφορά που υπάγεται στα πολιτικά δικαστήρια και ως εκ τούτου 
είναι αναρµόδιο το ΣτΕ να τις δικάσει, αλλά και επειδή δεν απέ-
δειξε η Ιερά Μητρόπολη, µε νόµιµους τίτλους, ότι έχει δικαίω-
µα κυριότητας σε έκταση 4.850 τ.µ. που διεκδικεί.

Αν το τίµηµα δεν κριθεί 
εύλογο, τα µέλη του ΤΑΙΠΕ∆ 
που υπέγραψαν τη συµφωνία 
θα κληθούν να λογοδοτήσουν 
για τις πράξεις τους 

915 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ είναι 
το ποσό που είχε συμ-
φωνηθεί μεταξύ του 
ΤΑΙΠΕ∆ και της Lamda 
Development του ομί-
λου Λάτση για το πρώ-
ην αεροδρόμιο του Ελ-
ληνικού και το παρά-
κτιο μέτωπο


