
Η LAMDA DEVELOPMENT 
είναι μια εταιρεία του Ομί-
λου Λάτση

Σ
το Ελεγκτικό Συνέδριο βρίσκεται, σύµφω-
να µε πληροφορίες, από την περασµένη 
Παρασκευή το µνηµόνιο συνεννόησης 

για το Ελληνικό που υπέγραψε στις αρχές του 
µήνα το ΤΑΙΠΕ∆ µε τη Lamda Development.

Το µνηµόνιο επέφερε οριακές και αµφιλεγό-
µενες αλλαγές στην αρχική συµφωνία που έγινε 
επί κυβερνήσεως Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ, τον Νοέµβριο 
του 2014, χωρίς όµως να αλλάξουν κρίσιµα θέ-
µατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, το τίµηµα 
των 915 εκατ. ευρώ, το µέγεθος της δόµησης 
που επιτρέπεται στον επενδυτή και τις χαρακτη-
ρισµένες ως «υπέρµετρες» και «ανισοβαρείς» 
δεσµεύσεις και υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου. 

Η κατάθεση του περίφηµου MoU στο Ελε-
γκτικό Συνέδριο σηµατοδοτεί ως φαίνεται και 
το τυπικό τέλος σε οποιαδήποτε διαπραγµάτευ-
ση για βελτιώσεις στη σύµβαση, παρά το γε-
γονός ότι η κυβέρνηση άφηνε να εννοηθεί ότι 
αυτή θα συνεχιστεί έως την τελευταία στιγµή.

Η έγκριση ή όχι της σύµβασης από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο είναι απαραίτητος σταθµός, πριν 
αυτή κατατεθεί στη Βουλή. Υπενθυµίζεται ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε αρχικώς την 
πρώτη σύµβαση του Νοεµβρίου του 2014, την 
οποία αποδέχτηκε τελικώς έπειτα από ένσταση 
του ΤΑΙΠΕ∆. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το 
επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, το οποίο ανακοι-
νώθηκε πριν από λίγες ηµέρες, η κυβέρνηση 
είναι υποχρεωµένη να καταθέσει τη σύµβαση 
για το Ελληνικό στη Βουλή έως το τέλος Ιουνίου. 

Κι όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλι-
ξη ο δικαστικός έλεγχος της υπόθεσης από τον 
εισαγγελέα ∆ιαφθοράς, έπειτα από καταγγελί-
ες για «αδιαφανείς διαδικασίες» και «εξαιρετι-
κά χαµηλό τίµηµα», το οποίο έκλεισε στα 915 
εκατ. ευρώ, που µεταφράζεται σε 600 εκατ. ευ-
ρώ µε παρούσες αξίες, παρά το γεγονός ότι ακό-
µα και ο εκτιµητής του ΤΑΙΠΕ∆, από τον Μάρ-
τιο του 2014, ενηµέρωνε το Ταµείο ότι το Ελ-
ληνικό θα µπορούσε να πωληθεί σε υψηλότε-

ρη τιµή, εάν ακολουθούνταν άλλη µεθοδολο-
γία και άλλος τρόπος αξιοποίησης. 

Αυτή τη στιγµή, ο εισαγγελέας ∆ιαφθοράς 
αναµένει τα τελικά πορίσµατα των εκτιµητών 
που όρισε και οι οποίοι ελέγχουν όλες τις µελέ-
τες και εκθέσεις που έχουν γίνει έως τώρα, µε-
ταξύ των οποίων και τα δύο πρώτα πορίσµα-
τα των πραγµατογνωµόνων που είχαν αρχικώς 

οριστεί και τα οποία καταλήγουν στο συµπέρα-
σµα ότι το χαρακτηρισµένο ως «φιλέτο της Με-
σογείου» πουλήθηκε σε πολύ χαµηλότερη τιµή 
από την πραγµατική του αξία, τονίζοντας χαρα-
κτηριστικά ότι το πραγµατικό τίµηµα µε σηµε-
ρινές τιµές είναι 600 εκατ. ευρώ «όσο ακριβώς 
αποτιµάται η αξία µόνο της παραλιακής ζώνης 
του ακινήτου».

Η ώρα της κρίσης 
για το Ελληνικό 
Στο µικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η σκανδαλώδης 
σύµβαση για την πώληση της έκτασης στη Lamda Development

κοινωνία

Να µιλήσει η ∆ικαιοσύνη 
ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ θεσμοί της ελλη-
νικής Δικαιοσύνης, το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο και η Εισαγγελία Διαφθοράς, 
έχουν πλέον τον λόγο για την παρα-
χώρηση του Ελληνικού στη Lamda 
Development. Πριν φτάσει στη Βου-
λή, η συμφωνία βρίσκεται στα χέρια 
των έμπειρων δικαστικών λειτουρ-
γών και αυτή είναι η ύστατη ευκαι-
ρία να αποκαλυφθεί η αλήθεια για 
το «φιλέτο» της Αθήνας, το σκανδα-

λώδες τίμημα και τις αδιαφανείς δι-
αδικασίες. Διαφορετικά, αντί από το 
παλιό αεροδρόμιο να απογειωθεί η 
ανάπτυξη, θα προσγειωθούν ανώμα-
λα το δημόσιο συμφέρον και μαζί η 
ελληνική κοινωνία που δεν έχει τρό-
πο να αντιδράσει στο ξεπούλημα των 
ασημικών του κράτους. Σε αυτόν τον 
κατήφορο, το μοναδικό ανάχωμα εί-
ναι η Δικαιοσύνη και έχει έρθει η 
ώρα να πει την τελευταία λέξη.

του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΝΤΟΥ∆ΕΣΚΕΑ 

g.doudeskeas@realnews.gr
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Του ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ

T
ο Ελληνικό θα µπορούσε να πωληθεί σε 
πολύ καλύτερη τιµή από αυτή που τελι-
κώς συµφωνήθηκε και αυτό ήταν κάτι 

που γνώριζε εξαρχής το ΤΑΙΠΕ∆, όπως αποκα-
λύπτεται από την τεχνική έκθεση που έγινε για 
λογαριασµό του Ταµείου, τον Μάρτιο του 2014, 
επτά µήνες πριν υπογραφεί η αρχική σύµβα-
ση µε τη Lamda Development. 

H έκθεση, η οποία έγινε από την εταιρεία 
American Appraisal Hellas Ltd που όρισε ως 
εκτιµητή το ΤΑΙΠΕ∆ και αποκαλύφθηκε από 
την εφηµερίδα «Αγορά», περιλαµβάνεται στην 
ογκωδέστατη δικογραφία για την υπόθεση, µα-
ζί µε τις δύο εκθέσεις των πραγµατογνωµόνων 
που όρισε ο επίκουρος οικονοµικός εισαγγελέ-
ας Γιάννης ∆ραγάτσης για το θέµα του Ελληνι-
κού, µετά από καταγγελίες για «αδιαφανείς δι-
αδικασίες» και «χαµηλότατο τίµηµα, πολύ κα-
τώτερο της πραγµατικής αξίας του ακινήτου». 

Σύµφωνα µε την έκθεση του εκτιµητή του 
ΤΑΙΠΕ∆, το τίµηµα για την πώληση του Ελλη-
νικού το 2014 θα ήταν πολύ µεγαλύτερο από 
τα 915 εκατοµµύρια ευρώ που έκλεισε η συµ-
φωνία µε τη Lamda εάν το ακίνητο των 6.500 

στρεµµάτων είχε πωληθεί σε οικόπεδα, υπό ένα 
ενιαίο σχέδιο αξιοποίησης, αντί να µεταβιβα-
στεί ολόκληρο σε έναν επενδυτή. 

«Παρά το γεγονός ότι ο εκτιµητής έχει προ-
βλέψει στο οικονοµικό του µοντέλο ρυθµό αύ-
ξησης του κόστους κατασκευής, όπως και µετα-
βολή των τιµών πώλησης, η µεταφορά σε πα-
ρούσες αξίες µελλοντικών εσόδων, σε µία πε-
ρίοδο 25 ετών, αποφέρει χαµηλότερη αξία από 
αυτή που θα επιτυγχανόταν µε την πώληση, νω-
ρίτερα, οικοπέδων», αναφέρεται στην έκθεση.

Σε οικόπεδα
Επισηµαίνεται ακόµη ότι «η πώληση οικοπέδων 
για µελλοντική ανάπτυξη από τρίτους αποτελεί 
συνηθισµένη πρακτική σε µεγάλου µεγέθους 
αναπτύξεις του εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ, 
προκειµένου ο developer να αποκτά νωρίτε-
ρα έσοδα και να µην υφίσταται το κόστος ανέ-
γερσης των επιµέρους αναπτύξεων που προϋ-
ποθέτει δέσµευση κεφαλαίων για την ανέγερ-
σή τους και επιπλέον ενσωµατώνει τον κίνδυ-
νο εξεύρεσης τελικών χρηστών για τις επιµέ-
ρους χρήσεις». 

Η τεχνική έκθεση, πάντως, καταλήγει στο συ-
µπέρασµα ότι το τελικό τίµηµα είναι εύλογο, κά-
τι το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε τα συµπε-
ράσµατα των δύο πραγµατογνωµόνων της οι-
κονοµικής Εισαγγελίας. 

Οι πραγµατογνώµονες, Γιώργος Αναµατερός 
και Ιωάννης Μελάς, κάνουν λόγο για σειρά προ-
βληµάτων στη µεθοδολογία που ακολουθήθη-

κε από την πλευρά του ΤΑΙΠΕ∆. Υποστηρίζουν 
ότι η έκταση του Ελληνικού θα έπρεπε να είχε 
µεταβιβασθεί µε τιµή ύψους 1,5 έως 2 δισ. ευ-
ρώ. Υπενθυµίζεται ότι και η µελέτη του Τεχνι-
κού Επιµελητηρίου Ελλάδος κατέληγε στο συ-
µπέρασµα του πολύ χαµηλού τιµήµατος, απο-
τιµώντας την αξία της έκτασης σε 3 δισ. ευρώ. 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης 
που διενεργείται από τη ∆ικαιοσύνη για το αν 
και κατά πόσο έχει τελεστεί το αδίκηµα της κα-
κουργηµατικής απιστίας από τα µέλη του ΤΑΙ-
ΠΕ∆ που συµµετείχαν στη διαγωνιστική διαδι-
κασία και στη µεταβίβαση του 100% των µετο-
χών της Ελληνικό Α.Ε. στη Lamda Development 
A.E. το υπουργείο Οικονοµικών έχει αναθέσει 
σε δύο εκτιµητές να εξετάσουν τις εκθέσεις που 
έχουν συνταχθεί. Τα αποτελέσµατα της µελέ-
της τους αναµένεται τις επόµενες ηµέρες να γί-
νουν γνωστά.

Την ίδια στιγµή, η Οµάδα Εργου της κυβέρνη-
σης -υπό τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλα-
µπουράρη και το ΤΑΙΠΕ∆- και η Lamda έχουν 
πατήσει γκάζι µε στόχο την προώθηση της σύµ-
βασης στη Βουλή. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα 
µε το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο, αυτό πρέ-
πει να γίνει έως το τέλος Ιουνίου. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές εκκρεµότητες κα-
θώς η έκταση δεν είναι «καθαρή». Ενα βασικό 
αγκάθι είναι η µετεγκατάσταση του αµαξοστα-
σίου του ΟΑΣΑ, για το οποίο υπάρχει εµπλοκή, 
µε όλους να πιέζουν ασφυκτικά τον Οργανισµό 
να το αποµακρύνει, χωρίς ωστόσο να έχει βρε-
θεί χώρος. Σηµειώνεται ότι το κόστος της απο-
µάκρυνσης υπολογίζεται σε 35 εκατ. ευρώ, τα 
οποία θα πρέπει να πληρώσουν τα δηµόσια 
ταµεία, ενώ, σύµφωνα µε µελέτη της Ενδιά-
µεσης Αρχής Μεταφορών, αυτό θα προκαλέ-
σει επιπλέον λειτουργικό κόστος 4,5 εκατ. ευ-
ρώ σε ετήσια βάση. 

Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, η αποµάκρυνση εί-
ναι πρακτικώς αδύνατη να γίνει ως τον Οκτώ-
βριο, όπως απαιτήθηκε, και κάτι τέτοιο θα προ-
καλέσει καταστροφικές συνέπειες στο σύστη-
µα, συµπεριλαµβανοµένων του µετρό και του 
τραµ που λειτουργούν µέσω της µετεπιβίβασης.

Εντονη κριτική
Εξάλλου, συνεχίζονται οι αντιδράσεις και η κρι-
τική προς την κυβέρνηση µετά και την πρόσφα-
τη υπογραφή του µνηµονίου συνεννόησης µε-
ταξύ ΤΑΙΠΕ∆ και Lamda Development. Η κυ-
βέρνηση «κατηγορείται» ότι αποδέχτηκε τη 
συµφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ν.∆. - 
ΠΑΣΟΚ τον Νοέµβριο του 2014, την οποία ως 
αντιπολίτευση είχε καταγγείλει, χωρίς να υπάρ-
χουν αλλαγές ούτε στο τίµηµα των 915 εκατ. 
ευρώ που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χαµη-
λό, ούτε στο δικαίωµα δόµησης που αποκτά ο 
επενδυτής, αλλά ούτε και σε άλλους βασικούς 
και κρίσιµους όρους, οι οποίοι µάλιστα δεσµεύ-
ουν το ελληνικό ∆ηµόσιο µε πλήθος υποχρεώ-
σεων καθώς προβλέπονται ρήτρες αποζηµιώ-
σεων υπέρ του επενδυτή.

Κυβέρνηση, ΤΑΙΠΕ∆ και Lamda επιµένουν ότι 
επήλθαν σηµαντικές βελτιώσεις στη συµφωνία 
µε αιχµή την επίσπευση των πληρωµών εκ µέ-
ρους του επενδυτή και την αύξηση των επεν-
δύσεων του τελευταίου. Κάτι, πάντως, που δεν 
φαίνεται να επιβεβαιώνεται καθώς, όπως περι-
έγραψε ο Γιάννης Περρωτής στο προηγούµε-
νο φύλλο της Realnews, όλα όσα ανακοινώ-
νονται «ούτως ή άλλως ήταν εξαρχής υποχρε-
ώσεις του επενδυτή. Ακόµα και η υπογειοποί-
ηση της Ποσειδώνος, που τώρα διαφηµίζεται 
ότι θα την πληρώσει η εταιρεία, ήταν από την 
αρχή ελεύθερη επιλογή του επενδυτή. Θα την 
πλήρωνε ούτως ή άλλως αν αποφάσιζε ο ίδιος 
να την κάνει».

Το πλήρες περιεχόµενο της συµφωνίας πά-
ντως παραµένει άγνωστο καθώς δεν έχει δηµο-
σιοποιηθεί, γεγονός το οποίο ζητούν επιτακτικά 
η Περιφέρεια και οι όµοροι δήµοι.

Ηξερε το 
ΤΑΙΠΕ∆ ότι 
είναι χαµηλό 
το τίµηµα
Στο φως εκθέσεις πραγµατογνωµόνων, που 
αποδεικνύουν ότι η έκταση του Ελληνικού θα 
µπορούσε να πωληθεί σε πολύ καλύτερη τιµή

Το πλήρες περιεχόµενο της 
συµφωνίας για την πώληση 
δεν έχει δηµοσιοποιηθεί, 
κάτι το οποίο ζητούν επιτακτικά  
Περιφέρεια και δήµοι

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις εκθέσεις 
που αποκάλυψε η «Αγορά» 
το τίμημα για την πώλη-
ση του Ελληνικού το 2014 
θα ήταν πολύ μεγαλύτερο 
από τα 915 εκατ. ευρώ που 
έκλεισε η συμφωνία με τη 
Lamda, εάν το ακίνητο των 
6.500 στρεμμάτων είχε 
πωληθεί σε οικόπεδα

Ηξερε το 
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Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Σ
φραγίζεται από την Περιφέρεια Αττικής 
το υπόγειο πάρκινγκ του «Mall Athens» 
στο Μαρούσι, το οποίο λειτουργεί χωρίς 

άδεια από τον περασµένο ∆εκέµβριο.
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Lamda Olympia Village 

του Οµίλου Λάτση, του χαρακτηρισµένου ως 
µεγαλύτερου αυθαίρετου της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, η οποία δεν έχει προχωρήσει καν στην 
πληρωµή έστω των µικρών προστίµων που τε-
λικώς τη βαραίνουν, χάρη σε µια σειρά από πε-
ρίεργες -τουλάχιστον- τροποποιήσεις του νό-
µου για τα αυθαίρετα, αγνόησε πάλι τον νόµο.

Αυτή τη φορά «ξέχασε» να προχωρήσει -ως 
όφειλε- στις απαραίτητες ενέργειες για την ανα-
νέωση της άδειας του υπόγειου, τριών επιπέ-
δων, χώρου στάθµευσης, χωρητικότητας 2.100 
αυτοκινήτων, τον οποίο κάθε ηµέρα χρησιµο-
ποιούν χιλιάδες πολίτες. 

Στις 16 Ιουνίου, κατόπιν εντολής του αντιπε-
ριφερειάρχη Γιώργου Καραµέρου, η Γενική ∆ι-
εύθυνση Μεταφορών του Βορείου Τοµέα της 
Περιφέρειας Αττικής, µε έγγραφό της, ενηµέ-
ρωσε την ιδιοκτήτρια εταιρεία Lamda Olympia 
Village ότι «µετά από έλεγχο του φακέλου λει-
τουργίας του στεγασµένου σταθµού αυτοκι-
νήτων προέκυψε ότι η άδεια λειτουργίας έλη-
ξε από τις 8/12/2015. Χωρίς άδεια λειτουργί-
ας δεν δύναται να λειτουργεί σταθµός αυτοκι-
νήτων δηµόσιας χρήσης. Η υπηρεσία µας βρί-
σκεται στη δυσάρεστη θέση να κινήσει τις δι-
αδικασίες σφράγισης των εγκαταστάσεων του 
υπόψη σταθµού». 

Η Περιφέρεια έδωσε προθεσµία πέντε ηµε-
ρών στην εταιρεία προκειµένου να εκφράσει 
τις απόψεις της, πράγµα που έκανε µόλις την 
τελευταία ηµέρα. Σύµφωνα µε την ιδιοκτήτρια 
εταιρεία, «η ηµερολογιακή λήξη της ισχύος λει-
τουργίας του σταθµού αυτοκινήτων δεν µπο-
ρεί να καταλογιστεί ως ευθύνη της, καθώς η 
ίδια έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικα-
σίες και έχει κάνει όλες τις απολύτως ενδεδειγ-
µένες ενέργειες για την έγκριση ειδικού χωρι-
κού σχεδίου για την περιοχή (...) Ο σταθµός 
αυτοκινήτων πληροί όλες τις προϋποθέσεις για 
τη σύννοµη λειτουργία του και η µη ανανέωση 
της άδειας λειτουργίας δεν είναι παρά τυπικο-
φανής έλλειψη που δεν επηρεάζει στο ελάχιστο 
τον ουσιαστικά απόλυτα νόµιµο τρόπο λειτουρ-
γίας του. Οι προδιαγραφές αφορούν σε σχε-
τικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας, ασφαλι-
στήρια συµβόλαια κατά παντός κινδύνου υλι-
κών ζηµιών, τροµοκρατικών ενεργειών, γενι-
κής αστικής ευθύνης κ.λπ.». Τώρα αναµένεται 
η απάντηση της Περιφέρειας στην ιδιοκτήτρια 
εταιρεία του «Mall Athens».

«Σαθρό πλαίσιο»
Κύκλοι της Περιφέρειας ανέφεραν πάντως ότι 
«η κατάσταση που έχει προκύψει µε την υπό-
θεση του “Μall Athens” αναδεικνύει το σαθρό 
πλαίσιο στο οποίο κινήθηκαν πολλές επιχειρή-
σεις κατά το παρελθόν, µια κατάσταση που θα 
πρέπει να αποτελέσει βάση προβληµατισµού 
για το µέλλον, σε µια περίοδο που συζητάµε για 
fast track ανάπτυξη. H Περιφέρεια θα εφαρµό-
σει τον νόµο, όπως ισχύει για κάθε επιχείρηση, 
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χωρίς καµία παρέκκλιση». Σε αντίθεση πάντως µε την Περιφέ-
ρεια, το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν φαίνεται να κινείται µε 
τις ίδιες ταχύτητες σε ό,τι αφορά τη συµµόρφωση της εταιρείας 
µε τις αποφάσεις του ΣτΕ και παρά το γεγονός ότι ο αναπληρω-
τής υπουργός Γιάννης Τσιρώνης έχει δώσει εδώ και καιρό εντο-
λή για να περάσει απο κόσκινο ο φάκελος του «Mall Αthens».

Το ΣτΕ έκρινε το 2014 ως µη νόµιµη την οικοδοµική άδεια του 
«Μall Athens», αλλά δόθηκε η δυνατότητα νοµιµοποίησης µε 
µεταγενέστερες πράξεις. Η εταιρεία έπρεπε να πληρώσει πρό-
στιµο τακτοποίησης αυθαιρέτου και έπειτα να προχωρήσει σε 
έκδοση περιβαλλοντικής µελέτης. Μάλιστα, ειδική διάταξη στον 
νόµο περί τακτοποίησης της συγκυβέρνησης Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ έδι-
νε το δικαίωµα στο «Mall Athens» να πληρώσει µόλις 10.000 
ευρώ πρόστιµο. Ωστόσο, έπειτα από νεότερη προσφυγή κα-
τοίκων, οι οποίοι έκαναν λόγο για «φωτογραφική διάταξη», το 
ΣτΕ έκρινε ότι το ακίνητο δεν µπορούσε να υπαχθεί στον επί-
µαχο νόµο. Στη συνέχεια, συµφωνήθηκε µε την προηγούµενη 
κυβέρνηση να εκδοθεί περιβαλλοντική µελέτη στο πλαίσιο µιας 
επένδυσης ύψους 10 εκατ. ευρώ, που θα έκανε η εταιρεία για 
την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου. Η επένδυση χαρακτη-
ρίστηκε  ως «fast track-στρατηγική» και έλαβε έγκριση από την 
αρµόδια διυπουργική επιτροπή υπό τον τότε υπουργό Οικονο-
µικών, Γιάννη Στουρνάρα, τον Ιούνιο του 2014.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η Realnews, η διαδικασία ουδέ-
ποτε προχώρησε, ούτε και η εταιρεία πλήρωσε το ευνοϊκό τε-
λικά πρόστιµο. Και βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, το «Mall 
Athens» θεωρείται αυθαίρετο και κατεδαφιστέο και βαρύνεται 
µε πρόστιµο ανέγερσης, το οποίο σύµφωνα µε τους υπολογι-
σµούς των µηχανικών και των φοροτεχνικών που µίλησαν στην 
«R» φτάνει τα 42 εκατοµµύρια ευρώ, καθώς και πρόστιµο δια-
τήρησης το οποίο ισούται µε το 5% επί της αντικειµενικής αξί-

ας και ανέρχεται στα 7.000.000 ευρώ τον χρό-
νο. Για 13 χρόνια διατήρησης, το συνολικό 
πρόστιµο είναι στα 91 εκατοµµύρια ευρώ. Το 
άθροισµα και των δύο προστίµων φτάνει στα 
133 εκατ. ευρώ.

Οι διατάξεις 
Σύµφωνα µε πληροφορίες, εκλήθη από το 
υπουργείο η ιδιοκτήτρια εταιρεία Lamda 
Olympia Village, η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν 
χρειάζεται να προχωρήσει στις παραπάνω δια-
δικασίες, αφού πλέον η εκκρεµής υπόθεση του 
«Mall Athens»... θεραπεύεται µε τις διατάξεις 
του νόµου 4269 για τη χωροταξική και πολεο-
δοµική µεταρρύθµιση, που έφερε η κυβέρνη-
ση Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ λίγο πριν από τις εκλογές του 
Ιανουαρίου του 2015, µε τον οποίο, µεταξύ άλ-
λων, καθορίζονταν εκ νέου οι χρήσεις γης σε 
όλη τη χώρα. Με την αλλαγή των χρήσεων και 
των συντελεστών δόµησης, η εταιρεία ισχυρί-
ζεται ότι δεν παραβιάζει πλέον το Γενικό Πολε-
οδοµικό Σχέδιο Αµαρουσίου. Ωστόσο, πηγές 
του υπουργείου αναφέρουν ότι ο συγκεκριµέ-
νος νόµος δεν βρίσκεται σε εφαρµογή, αφού 
εκκρεµούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις και 
οι άλλες διοικητικές πράξεις που απαιτούνται, 
ενώ η κυβέρνηση έχει εκφράσει την επιθυµία 
να τον αποσύρει. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι στιγ-
µής φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει ουσια-
στικά καµία διαδικασία, ενώ το υπουργείο τη-
ρεί σιγήν ιχθύος για το θέµα.

έγγραφο
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λειτουργίας του 
στεγασµένου 
σταθµού 
αυτοκινήτων 
προέκυψε ότι η 
άδεια λειτουργίας 
έληξε από τις 
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