
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λαύριο 26/06/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.:1812  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο             ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου          Δήμο  Κρωπίας  
Τηλέφωνο: 22923/ 20165         Υπόψιν: Δημάρχου Κρωπίας 
                                                                                 κ. Κιούση Δημήτριου 

Fax: 22920/22413                    
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.lavreotiki.gr 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ. αριθ. 107/2017 αποφάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης 

ακινήτου με σκοπό  την λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιανατολικής Αττικής και 

Νότιας Αθήνας». 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 107/2017 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το αποδεικτικό 

δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 

 
Συνημμένα: 
1. Απόφαση υπ. αριθ. 107/2017. 

2. Αποδεικτικό δημοσίευσης. 

 
 

                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 
 
 
              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 1. Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Απόσπασμα Πρακτικού  
14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Ημερομηνία  Συνεδρίασης  16.06.2017 

Ημέρα & Ώρα Παρασκευή, 19:00 

Αριθμός Πρόσκλησης 9714/12.06.2017 

Ημερομηνία Επίδοσης 12.06.2017 

Αριθμός Μελών 27 

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Λουκάς Δημήτριος, Πρόεδρος 
2. Βελετάκου Ευαγγελία, Γραμματέας  
3. Κρητικός Σταύρος  
4. Γκικαράκη Μαρία (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος) 
5. Τσίκλος Παναγιώτης 
6. Συρίγος Ιωάννης  
7. Κωστάλας Αντώνης 
8. Αντωνίου Αναστάσιος 
9. Τριανταφυλλίδου Σοφία  
10. Αδάμης Ιωάννης 
11. Λεβαντής Κωνσταντίνος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
12. Μπουκουβάλας Λάμπρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
13. Ρόζης Σταύρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
14. Παρασκευής Ιωάννης (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
15. Μακρή Αρετούσα (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
16. Ιατρού Σταύρος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος) 
17. Ιατρού Σωτήριος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος)  
18. Παμφίλης Απόστολος 
19. Μαθιουδάκης Μιχαήλ   
20. Σίνη Ευφροσύνη  
 

 Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  
1. Ελ Αγιουμπ Ατάλλα 
2. Αποστολίδης Ιωάννης (δικαιολογημένα) 
3. Στουραΐτης Ηλίας (δικαιολογημένα) 
4. Πρίφτη Χαρίκλεια 
5. Κατσουνάκης Κυριάκος  
6. Κουλουβράκη Ιωάννα (δικαιολογημένα) 
7. Λινάρδου Σοφία  
 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 14ης 
Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα 
κληθεί, παρόντες ήταν οι  Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Κ. Κερατέας, κ. Χολέβα 
Κυριακή,  Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου κ. Κάϊλας Νικήτας ενώ απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου Αλίκη  έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 
8 του Ν.3852/2010, παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των 
πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης αξιοποίησης ακινήτου με 

σκοπό  την λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιανατολικής Αττικής και Νότιας 

Αθήνας». 

 

 

Αριθμός Απόφασης: 107/2017 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα  Ημερήσιας Διάταξης, ενημέρωσε το σώμα  ότι 

την εισήγηση του εν λόγω θέματος θα πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτριος 

Λουκάς.  

Ακολούθως ο Δήμαρχος εισηγούμενος του θέματος αναφέρει τα εξής: 

Ο Δήμος Κρωπίας σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 89/2017  απόφαση του Δημοτικού  

Συμβουλίου αποφάσισε την  υποβολή πρότασης αξιοποίησης ακινήτου με σκοπό την λειτουργία 

Γενικού Νοσοκομείου Νοτιοανατολικής Αττικής και Νότιας Αθήνας. 

Πρόκειται για  κτηριακό συγκρότημα 55.000 τ.μ το οποίο είναι  γνωστό ως «ΕΡΑΣΙΝΕΙΟ 

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» ιδιωτικών συμφερόντων που βρίσκεται στην κτηματική 

περιφέρεια του Δήμου Κρωπίας και συγκεκριμένα κοντά στη Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου  και δεν 

έχει λειτουργήσει έως σήμερα. Το συγκεκριμένο κτίριο  είναι δυναμικότητας 220 κλινών και 

μπορεί με εργασίες χαμηλού κόστους, σύμφωνα με την ενημέρωση των εκπροσώπων του, να 

χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου (με δυνατότητα αύξησης ακόμα και του 

αριθμού κλινών κ.α.) και πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με δραστηριότητες οι 

οποίες αφορούν: 

 την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) 

 την παροχή υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Δ.Φ.Υ.) και περίθαλψης, 

 την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών υπηρεσιών υγείας, 

 την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων αγωγής Υγείας και Πρόληψης σε συνεργασία με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

 την παροχή διοικητικών, οικονομικών, τεχνικών και πληροφορικών υπηρεσιών για την 

υποστήριξη της ίδιας λειτουργίας του νοσοκομείου.  

 

Το εν λόγω κτίριο είναι  ανενεργό, και πληροί πολλά από τα κριτήρια που θέτει η νομοθεσία 

για τη χωροθέτηση Γενικού Νοσοκομείου. 

Η λειτουργία του θα βασιστεί στην μεταφορά κλινικών άλλων Νοσοκομείων της Αθήνας όπου 

όλοι γνωρίζουμε πόσο υπερκορεσμένα είναι    λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης πού 
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βιώνουμε. 

 Η Διοίκησή του θα είναι είτε δημόσια είτε θα ακολουθήσει πρότυπα άλλων κοινωφελών 

ιδρυματικών νοσοκομειακών φορέων συνεργασίας Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών που θα 

περιλαμβάνει συμμετοχή και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' βαθμού, Δήμοι Νότιας Αθήνας, 

Μεσογείων και Λαυρεωτικής και Β' Βαθμού Περιφέρεια Αττικής) με διασφάλιση όλων των όρων 

επωφελούς προγραμματικής συμφωνίας-συμμετοχής όλων των φορέων, κρατικών, ιδιωτικών, 

αυτοδιοικητικών, χωρίς να αποκλείεται η απόκτηση και λειτουργία του, καθ’ ολοκληρία, από το 

Ελληνικό Δημόσιο (αμιγώς δημοσίου χαρακτήρα). 

 

Θεωρούμε ότι είναι μία σημαντική πρόταση η αξιοποίηση  του εν λόγω ακινήτου για τη λειτουργία 

νοσοκομείου και ειδικά για την περιοχή μας, που είναι η πιο απομακρυσμένη στην περιοχή της 

νοτιανατολικής Αττικής, αφού θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί  ένα χρόνιο αίτημα όλων των 

κατοίκων, οι οποίοι πολλές φορές έχουμε βιώσει επείγουσες καταστάσεις που χρήζουν άμεσης 

βοήθειας σε θέματα υγείας. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παμφίλης Απόστολος, 

ο  οποίος αιτιολόγησε την αρνητική ψήφο του, αναφέροντας τα εξής:  

Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας δημόσιου γενικού νοσοκομείου στην ευρύτερη περιοχή της Αν. 

Αττικής, χρειάζονται σύγχρονες μονάδες με επαρκή ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων 

των ειδικοτήτων , όμως με λειτουργία καθ’ ολοκληρία από το Ελληνικό Δημόσιο (δηλαδή αμιγώς 

δημόσιου χαρακτήρα) χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών, αυτοδιοικητικών ή άλλων φορέων γιατί η 

υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Πρέπει να υπάρχει δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη για 

όλους. 

Η πρόταση που έρχεται για ψήφιση δεν μας  εξασφαλίζει κάτι τέτοιο, δηλαδή τον δημόσιο 

χαρακτήρα ενός προτεινόμενου Νοσοκομείου που είναι σήμερα ανενεργό. 

Αναφέρει η εισήγηση ότι η Διοίκηση του θα ακολουθήσει πρότυπα άλλων κοινωφελών 

ιδρυματικών νοσοκομειακών φορέων συνεργασίας Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτών που θα 

περιλαμβάνει συμμετοχή και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και Β’ βαθμού με διασφάλιση 

όλων των όρων επωφελούς Προγραμματικής συμφωνίας συμμετοχής όλων  των φορέων, 

κρατικών, ιδιωτικών, αυτοδιοικητικών, χωρίς να αποκλείεται η απόκτηση από το Ελληνικό 

Δημόσιο.  

Ακολούθησε η τοποθέτηση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ ο 

οποίος συμφώνησε με την τοποθέτηση  του κ. Παμφίλη Απόστολου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, o κ. Πρόεδρος πρότεινε στο Σώμα να ψηφίσει σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

 Την εισήγηση του  Δημάρχου Λαυρεωτικής 

 Την υπάριθμ.89/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας 

 Την αναγκαιότητα λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Νοτιανατολικής Αττικής και Νότιας 

Αθήνας. 

 

και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
Την υποβολή, δια της παρούσης, πρότασης αξιοποίησης συγκεκριμένου ακινήτου 

πλησίον της Λεωφ. Βάρης –Κορωπίου στην περιοχή Δήμου Κρωπίας, με σκοπό  την 

λειτουργία Γενικού Νοσοκομείου Νοτιανατολικής Αττικής και Νότιας Αθήνας. 

 Κατά την ψηφοφορία μειοψήφησαν: 

Ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παμφίλης Απόστολος, και  

o ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος κ. Μαθιουδάκης Μιχαήλ για του λόγους που ανέφεραν 

στην τοποθέτηση τους. 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 

 

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 107/2017 και 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

     ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 


