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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.
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