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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12 ΜΑΙΟΥ 2021 

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                               

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έκδοση 

ψηφίσματος σχετικά με το ιδιοκτησιακό της 

περιοχής του « ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΡΑΧΩΝ» 

 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 20 

                                  ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 29       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :4 
 Σήμερα την 12 Μαίου 2021  ημέρα Τετάρτη και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. έως 01:00π.μ. συνήλθε 

το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη και 

χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του 

Υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν της  αριθμ. πρωτ. 4826/07-05-2021 πρόσκλησης του κ. 

Προέδρου  του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ   

1 Αναστασόπουλος  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

2 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΧΙ 

3 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

4 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. NAI 

5 Αργιανάς  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

6 Βαρβιτσιώτης  Παναγιώτης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΝΑΙ 

7 Βερύκιος  Δημήτριος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. NAI 

8 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

9 Γιαννακούρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

10 Γιαννοπούλου  Κλεάνθη (Κλειώ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

11 Δαουλάρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

12 Θάνου  Χρυσούλα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

13 Κατσαρός  Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

14 Καρακώνη  
Βαρβάρα-
Αικατερίνη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

NAI 

15 Κονταργύρης  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

16 Κρούσος  Μενέλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

17 Λαγδά  Δέσποινα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

18 Λεμπέσης-Κολοκυθάς  Ελευθέριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΧΙ 

19 Λιακόπουλος  Χρήστος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  NAI 

20 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

21 Μαργαρίτης  Ηλίας Ερρίκος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

22 Μητροβγένης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 

23 Μπόκαρης  Γεώργιος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

24 Μπουρνελές  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΟΧΙ 

25 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 
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26 Ρούσσου  Καλλιρόη (Ρόη) ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΝΑΙ 

27 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

28 Σταυριανουδάκης  
Κωνσταντίνος-
Νεκταριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

NAI 

29 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

30 Τόλια –Κηπουρού  Ναυσικά ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΑΙ 

31 Τσιλίφης  Νικόλαος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

32 Τσούτσουρας  Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

33 Χριστινάκη  Όλγα ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NAI 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και 

οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και οι Πρόεδροι 

των κοινοτήτων Υμηττού και Δάφνης κ.κ. Μπινίσκος Ραφαήλ, Κόλλια Μαρίνα, 

πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα  τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.  

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών  παρίσταντο 

29 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε στο σώμα τα ψηφίσματα που 

κατατέθηκαν από την δημοτική αρχή και τις δημοτικές παρατάξεις «Πόλη Φωτεινή», «πολίτες σε 

κίνηση» , «Μαχόμενης Αριστερής Δύναμης Ανατροπής», «Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών 

Δάφνης-Υμηττού»  που αφορούν το ιδιοκτησιακό της περιοχής του «Θεάτρου Βράχων», τα 

οποία έχουν ως εξής :  

 

 Α’ ψήφισμα δημοτικής αρχής: 
«Με πρόσφατη απόφασή του το Εφετείο Αθηνών (υπ’ αριθμ. απόφαση 4891/2020) παραχωρεί σε 

ιδιώτες, οι οποίοι εμφανίζονται ως κληρονόμοι παλαιών ιδιοκτητών με τίτλους κτήσης της Οθωμανικής 
Περιόδου, τμήμα της έκτασης των Θεάτρων Βράχων Υμηττού και Βύρωνα. Από την επίδικη έκταση των 
104 στρεμμάτων λιγότερα από 12 στρέμματα βρίσκονται στο Δήμο μας και τα υπόλοιπα 92 στον Δήμο 
Βύρωνα. 

Οι πρώτες αγωγές των 17 φερόμενων ως ιδιοκτητών, κατατέθηκαν το 2003 και το 2005. Το 2016 
εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που δικαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο και τους Δήμους 
Δάφνης-Υμηττού και Βύρωνα. Το 2017 ασκήθηκε έφεση από τους φερόμενους ιδιοκτήτες και τώρα το 
εφετείο αποφάσισε ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στους διεκδικητές τους. 

Η συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνει τον Δήμο Δάφνης- Υμηττού και τους δημότες  του, καθώς οι 
παραχωρούμενες εκτάσεις αποτελούν χώρους άθλησης και αναψυχής και χώρους πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού δηλώνει: 

Μετά την αίτηση αναίρεσης της απόφασης που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο, είναι αποφασισμένο να 
εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο τρόπο ώστε οι παραπάνω χώροι 
να παραμείνουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. 
 Δεν θ’ αφήσουμε τους αγώνες του εμβληματικού και οραματιστή Δημάρχου Υμηττού  Ανδρέα 
Λεντάκη να πάνε χαμένοι εν μιά νυκτί. 

  

 Β΄ ψήφισμα από δημοτική παράταξη, Πολίτες σε Κίνηση Δάφνης Υμηττού  
Με την υπ' αριθμ. 4891/2020 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών αναγνωρίζει σε ιδιώτες, οι οποίοι 

εμφανίζονται ως κληρονόμοι παλαιών ιδιοκτητών με τίτλους κτήσης της Οθωμανικής Περιόδου, την 
κυριότητα τμήματος της έκτασης των Θεάτρων Βράχων Υμηττού και Βύρωνα.  

Οι πρώτες αγωγές των φερόμενων ως ιδιοκτητών, κατατέθηκαν τα έτη 2003 και 2005. Το 2016 
εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία δικαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο και τους 
Δήμους Δάφνης-Υμηττού και Βύρωνα. Το 2017 ασκήθηκε έφεση από τους φερόμενους ιδιοκτήτες και με 
την ως άνω απόφαση το Εφετείο απεφάνθη ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στους διεκδικητές τους. 
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Η συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνει τον Δήμο Δάφνης- Υμηττού και τους δημότες  του, καθώς οι 
παραχωρούμενες εκτάσεις αποτελούν χώρους άθλησης και αναψυχής και χώρους πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και θέτει υπό διακινδύνευση την ευρύτερη περιοχή του Λόφου Κοπανά. 

Οι Δήμοι Δάφνης Υμηττού και Βύρωνα έχουν καταθέσει ήδη αίτηση αναίρεσης κατά της εφετειακής 
απόφασης.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης-Υμηττού δηλώνει ότι: 
Είναι αποφασισμένο να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, αλλά και να προβεί σε μια σειρά ενεργειών και 
κινητοποιήσεων, καταρτίζοντας πλάνο δράσεων, προκειμένου ο Λόφος Κοπανά και ο υπό διεκδίκηση από 
ιδιώτες χώρος των πρώην λατομείων Εργάνη (Θέατρο Βράχων), ο οποίος αποτελεί επί σειρά ετών σημείο 
πολιτισμικής και αθλητικής αναφοράς, να διατηρήσει τον έως τώρα υφιστάμενο χαρακτήρα του. Ξεκινά 
καμπάνια ενημέρωσης και διοργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση του 
ζητήματος. Καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια, ώστε να κλείσει οριστικά το 
ζήτημα και οι χώροι αυτοί να αποδοθούν στον λαό της περιοχής αμετάκλητα. Καλεί άπαντες να 
πλαισιώσουν τους αγώνες με τη ρητή διεκδίκηση οι ελεύθεροι χώροι της περιοχής να παραμείνουν σε 
όφελος του λαού.  

 
 Γ΄ ψήφισμα από δημοτική παράταξη, Πόλη Φωτεινή: 

Με  απόφαση του Εφετείου της Αθήνας αναγνωρίζει ως ιδιοκτήτες των σχολείων  των θεάτρων των 
αθλητικών χώρων και των χώρων στάθμευσης όχι το Ελληνικό Δημόσιο αλλά ιδιώτες ιδιοκτήτες με 
χρυσόβουλα της Οθωμανικής εποχής.  
Εμάς αυτή η απόφαση δεν μας ξάφνιασε ιδιαίτερα.  
Οι λάθος χειρισμοί η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας έχουν αυτά τα αποτελέσματα.  
Η Ανεξάρτητη Δημοτική παράταξη Δάφνη Υμηττός Πόλη Φωτεινή είχε  προειδοποιήσει την διοίκηση του 
Δήμου Δάφνης Υμηττού και είχαμε ζητήσει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση του θέματος σε 
πολιτικό επίπεδο.  
Πράγμα που δεν έγινε.  
Με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να μπεί σε σοβαρές περιπέτειες.  
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε υποχρέωση να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας. 
Να προασπίσουμε τους χώρους πολιτισμού  αθλητισμού και ψυχαγωγίας των κατοίκων της πόλης μας 
και όχι μόνο. 
Εκτός από τις όποιες  νομικές ενέργειες που οφείλουμε ως Δήμος να πράξουμε, επιβάλλεται να  
ξεκινήσουμε  ενημερωτική καμπάνια τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε Παναττικό επίπεδο.  
Να ενημερώσουμε την Περιφέρεια Αττικής.  
Να ενημερώσουμε  τους Βουλευτές  όλων των κομμάτων του Νοτίου Τομέα.  
Να ενημερώσουμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού.  
Να διοργανώσουμε από κοινού με τον Δήμο Βύρωνα συνέντευξη τύπου.  
Επιβάλλεται η έκταση του λόφου Κοπανά να παραμείνει στους φυσικούς της ιδιοκτήτες το Ελληνικό 
Δημόσιο.  
Ωφείλουμε να τιμήσουμε και εμείς με την σειρά μας τους αγώνες που έδωσαν πριν από αρκετά χρόνια  οι 
κάτοικοι  των δυο Δήμων μαζί με τους  Δημάρχους και των δύο Δήμων.  
 

 Δ΄ ψήφισμα από δημοτική παράταξη, Μαχόμενης Αριστερής Δύναμης 
Ανατροπής   

Ύστερα από τις εξελίξεις σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του θεάτρου βράχων και καθώς 
θεωρούμε ότι πρέπει να εξαντληθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την για τη λειτουργία του υπό 
καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης προτείνουμε παράλληλα 

1. Την έναρξη καμπάνιας ενημερώσεων στους δημότες Δάφνης Υμηττού και κινητοποιήσεις με θέμα 

το θέατρο βράχων και ο λόφος ΚΟΠΑΝΑ  να μην δοθούν σε ιδιώτες 

2. Τη διοργάνωση μεγάλη συναυλίας με δωρεάν είσοδο σε όλους τους δημότες στις 5 Ιουνίου 

παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων με το ίδιο θέμα 

3. Πολλοί   καλλιτέχνες  έχουν δηλώσει την αντίθεση τους στην απόδοση σε ιδιώτες  του θέατρου 

βράχων κ των λοιπών χώρων   και θα ανταποκριθούν σε αυτή τη συναυλία με δωρεάν συμμετοχή 

ενώ ο δήμος πρέπει να  αναλάβει τα έξοδα για ηχο και φως. 

 

 Ε΄ ψήφισμα από δημοτική παράταξη, Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών 

Δάφνης-Υμηττού 
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Με την 4891/2020 απόφαση, το Εφετείο Αθηνών, ακύρωσε κάθε προγενέστερη προδικαστική και 
δικαστική απόφαση και έκανε αποδεκτή την αγωγή ιδιωτών, στους οποίους, βασιζόμενο σε «τίτλους» 
ιδιοκτησίας του 19ου αιώνα, επιδικάζει την κυριότητα της περιοχής των πρώην λατομείων της Εργάνης, 
όλο το λόφο Κοπανά. Η δικαστική απόφαση επίσης αμφισβητεί τον δασικό χαρακτήρα όλου του λόφου 
– περιοχής Κοπανά, προτείνοντας τον αποχαρακτηρισμό της. 

Με πολύ απλά λόγια, το σύνολο των χώρων των γηπέδων και των θεάτρων της Εργάνης, χώρων 
αναψυχής, αθλητισμού και πολιτισμού, χώρων συμβόλων για την περιοχή μας, που με αγώνες 
κατακτήθηκαν, κινδυνεύουν να χαθούν. 

Εν μέσω πανδημίας, και ενώ τα δικαιώματα μας στην Υγεία και στην Παιδεία αμφισβητούνται όσο ποτέ 
άλλοτε, δε θα επιτρέψουμε ένα ακόμη χτύπημα, τούτη τη φορά στο δικαίωμα το δικό μας και των 
παιδιών μας στην άθληση και τον πολιτισμό, στην ποιότητα της ζωής μας. 

Είναι διαχρονικές οι ευθύνες των κυβερνήσεων δεκαετίες τώρα. Καμία κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα 
χρόνια δε φρόντισε να αναλάβει την πρωτοβουλία με τις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις, να 
αποδοθούν οι ελεύθεροι αυτοί χώροι οριστικά́ στους δημότες, αφήνοντας νομικές διόδους σε ιδιωτικά 
συμφέροντα  να θέσουν σε αμφισβήτηση τον δημόσιο χαρακτήρα των χώρων αυτών. 

Τα «Νταμάρια» είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, ένας χώρος σύμβολο. Δεν θα επιτρέψουμε 
σε κανέναν να αμφισβητήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου. Αυτά τα γήπεδα και αυτά τα θέατρα 
είναι δικά μας, δεν μπορεί κανείς να μας τα πάρει! Θα υπερασπιστούμε με αγώνα, ό,τι με αγώνα οι 
κάτοικοι του Βύρωνα και της Δάφνης-Υμηττού κατέκτησαν πριν 40 χρόνια. 

Οι μαζικοί φορείς του Βύρωνα και της Δάφνης και Υμηττού, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, 
σωματεία και φορείς της πόλης, απαιτούμε εδώ και τώρα η κυβέρνηση να προχωρήσει σε 
νομοθετική́ ρύθμιση, που οριστικά και αμετάκλητα θα αποδίδει τους χώρους αυτούς, εκεί που 
δικαιωματικά ανήκουν, στον λαό του Βύρωνα και της Δάφνης-Υμηττού.  

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να 
αποφασίσει σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αφού άκουσε τις εισηγήσεις, προτάσεις του προέδρου τις βρήκε νόμιμες, άκουσε τις 

απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , αποφάσισε  να υπάρξει 

συγκερασμός των παραπάνω προτάσεων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό τελικό 

ομόφωνο ψήφισμα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει ,του Ν. 

4555/2018 του Ν.4071/2012 και  τις διατάξεις  του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 2130/93, μετά από 

διαλογική συζήτηση, και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά, σκέφθηκε και 

 

                      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  το ψήφισμα όπως διαμορφώθηκε  ως κατωτέρω: 

«Με την υπ’αρ.4891/2020 απόφασή του το Εφετείο Αθηνών ακυρώνοντας κάθε προγενέστερη 
δικαστική απόφαση, αναγνωρίζει σε ιδιώτες, οι οποίοι εμφανίζονται ως κληρονόμοι παλαιών 
ιδιοκτητών με τίτλους κτήσης της Οθωμανικής περιόδου, την κυριότητα τμήματος της έκτασης 
των Θεάτρων Βράχων Υμηττού και Βύρωνα. 
Οι πρώτες αγωγές των φερόμενων ως ιδιοκτητών, κατατέθηκαν τα έτη 2003 και 2005. Το 2016 

εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία δικαιώνει το Ελληνικό Δημόσιο και 

τους Δήμους Δάφνης-Υμηττού  και Βύρωνα. Το 2017 ασκήθηκε έφεση από τους φερόμενους 

ιδιοκτήτες και με την ως άνω απόφαση το Εφετείο απεφάνθη ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν 

στους διεκδικητές τους. 
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Η συγκεκριμένη απόφαση ζημιώνει τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού και τους δημότες του, καθώς οι 

παραχωρούμενες εκτάσεις αποτελούν χώρους άθλησης και αναψυχής, χώρους πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, χώρους σύμβολα για την περιοχή μας που κατακτήθηκαν με αγώνες πριν 

σχεδόν 40 χρόνια. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δάφνης-Υμηττού εκφράζοντας τη βούληση των δημοτών 

μας και προασπιζόμενο τα δικαιώματά τους δηλώνει ότι: 

Μετά την αίτηση αναίρεσης κατά της εφετειακής απόφασης που κατατέθηκε ήδη στον Άρειο 

Πάγο, είναι αποφασισμένο να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα αλλά και κάθε άλλο πρόσφορο 

μέσο ώστε τα “Νταμάρια”(λόφος Κοπανά), σημείο αναφοράς για την περιοχή μας, να 

αποδοθούν οριστικά και αμετάκλητα εκεί που δικαιωματικά ανήκουν, στον λαό της Δάφνης και 

του Υμηττού. Επίσης, πρόκειται να προβεί σε μια σειρά ενεργειών και κινητοποιήσεων όπως 

ενημερωτική καμπάνια σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας και Κυβέρνησης, διοργάνωση 

καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων για τη δημοσιοποίηση του θέματος.» 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Τόλια-Κηπουρού Ν, Κονταργύρης Κ., 
οι οποίοι υποστηρίζουν το ψήφισμα όπως κατατέθηκε από την Δημοτική παράταξη «Σύλλογος 

Δημοκρατικών Γυναικών Δάφνης-Υμηττού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης.   
 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται από όλα τα μέλη που πήραν μέρος στη συνεδρίαση 
του Σώματος.  

                                 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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