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Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε ιδιώτη που διεκδικούσε μέρος του οικοπέδου και ζήτησε την
κατεδάφιση του κτιρίου! Την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου
Ν. Σμύρνης προσπαθεί να εξασφαλίσει ο Δήμος μας μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου
που κοινοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Δήμο, με την οποία κατακυρώνεται το 1/6 του
οικοπέδου στο οποίο έχει χτιστεί το 6ο Νηπιαγωγείο σε ιδιώτη, ο οποίος αξιώνει 200.000
ευρώ για την αγορά του από το Δήμο, ενώ ο Άρειος Πάγος με την ίδια απόφαση ζητά να
κατεδαφιστεί το ακίνητο και να παραδοθεί το οικόπεδο.

Το Δημ. Συμβούλιο Ν. Σμύρνης για να αποτρέψει την κατεδάφιση του κτιρίου πήρε
εκτάκτως απόφαση στις 3/6/2014 σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι συμμορφώνεται στην
απόφαση του Αρείου Πάγου και ότι αναγνωρίζει την κυριότητα του 1/6 του οικοπέδου
συνολικού εμβαδού 820 τ.μ. επί των οδών Παρασκευοπούλου και Μίμαντος στους
κληρονόμους του κ. Χρήστου Λίντη, όμως ως κάτοχος της πλειοψηφίας των 5/6 του
οικοπέδου ο Δήμος Ν. Σμύρνης μπορεί σύμφωνα με το νόμο να καθορίζει τον τρόπο
εκμετάλλευσής του, η οποία δεν είναι άλλη από τη χρήση του ως 6ο Νηπιαγωγείο όπως
αυτή υφίσταται από το 1990 οπότε και ανεγέρθηκε με την υπ’ αρ. 31/1990 οικοδομική άδεια
και με δαπάνες του Δήμου Ν. Σμύρνης.
Στην παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιήθηκε στον
Εισαγγελέα τονίζεται ότι μόνο με τη χρήση του οικοπέδου ως Νηπιαγωγείο εξυπηρετείται
το δημόσιο συμφέρον, ενώ ο Δήμος επιφυλάσσεται σε επόμενη απόφασή του να καθορίσει
τίμημα με το οποίο θα αποζημιώνει τον συνιδιοκτήτη του οικοπέδου για τη χρήση του χώρου
που του αναλογεί.
Εν τω μεταξύ η οικογένεια του κ. Χρήστου Λίντη με καινούργια στοιχεία διεκδικεί άλλο 1/6
του οικοπέδου και ζητά 200.000 επιπλέον. Αν δικαιωθεί δηλαδή και στις νέες της
διεκδικήσεις η οικογένεια Λίντη θα κατέχει συνολικά τα 2/6 (ή το 1/3) του οικοπέδου και
συνολικά θα αξιώνει 400.000 ευρώ για την αγορά του από το Δήμο!
Ο Δήμαρχος απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας μας αν κινδυνεύει την
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επόμενη χρονιά η λειτουργία του σχολείου τόνισε, ότι το νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει
κανονικά τη νέα χρονιά και ότι ο Δήμος θα συνεχίσει το δικαστικό αγώνα μέχρι να
αποσαφηνιστεί το καθεστώς ιδιοκτησίας του οικοπέδου και να γίνουν όσες ενέργειες
χρειάζονται ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του.

2/2

