
 

 

 

 
 

 

Δήμος Παιανίας: Με τη στήριξη του ΥΠΕΣ 

αποπληρώνεται η οφειλή στο «Ελευθέριος 

Βενιζέλος»  

Τέλος σε ένα χρονίζον πρόβλημα που απειλούσε τη βιωσιμότητα του Δήμου 

Παιανίας μπαίνει μετά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να τον 

επιχορηγήσει με το ποσό των 8.860.000,00 ευρώ. 

 

Πρόκειται για το ακριβές ποσό με το οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του Διεθνούς 

Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο αερολιμένας έχει δικαιωθεί ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ 

στα ελληνικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος 

Παιανίας είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα ποσά που παρανόμως εισέπραξε 

ως τέλη, δηλαδή 2.422.861,42€ για το 2010, 3.215.136,89€ για το 2011 και 

3.215.136,89€ για το 2012, αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι το προαναφερόμενο ποσό 

δεν υπάρχει ολόκληρο στα ταμεία του Δήμου, μιας και η διοίκηση Στάμου παρέδωσε 

ταμείο μειωμένο κατά 2,7 εκατομμύρια ευρώ, αφού είχε παραλάβει αποθεματικό 

8.400.706,09€ από τη διοίκηση Δάβαρη το 2014. 

 

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης από την ανάληψη των καθηκόντων του 

επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου αφενός για να εξεταστούν όλες οι νομικές οδοί αντίδρασης 

του δήμου αλλά και για την εξεύρεση ρεαλιστικής λύσης με δεδομένο πως το 



αποθεματικό στα ταμεία είχε μειωθεί δραματικά. Η ρύθμιση της οφειλής προς το 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» θα συνεπαγόταν αυτόματα περαιτέρω αύξηση των δημοτικών 

τελών αλλά και την αδυναμία του δήμου να ανταπεξέλθει στις υπόλοιπες υποχρεώσεις 

του. 

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, ο Ισίδωρος 

Μάδης βρήκε ευήκοα ώτα στο υπουργείο Εσωτερικών, τόσο από τον υπουργό 

Παναγιώτη Θεοδωρικάκο όσο και από τον υφυπουργό Θοδωρή Λιβάνιο, οι οποίοι 

αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο για τον Δήμο Παιανίας, εντάσσοντάς τον στο πρόγραμμα 

εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους. Προς αυτή την 

κατεύθυνση συνέβαλαν όλες οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. που σε σύντομο χρονικό 

διάστημα κατάφεραν το ακατόρθωτο. 

 

Η απαίτηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» κοινοποιήθηκε στον Δήμο Παιανίας με εξώδικο 

και στηρίζεται στις υπ. Αρ. 392, 391 390/2018 αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, το οποίο απέρριψε τις αναιρέσεις που είχε ασκήσει η Δημοτική Αρχή 

Στάμου επί των τελεσίδικων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (3495/2013, 

3496/2013, 3497/2013). 

 

Ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, με την ιδιότητα του Δημοτικού συμβούλου και 

επικεφαλής της αντιπολίτευσης τότε, είχε διαφωνήσει με την επιλογή της προηγούμενης 

Δημοτικής αρχής να συνεχίσει έναν πολυέξοδο και ανεδαφικό δικαστικό αγώνα έναντι 

του αερολιμένα και είχε καταψηφίσει, σημειώνοντας την αδυναμία του Δήμου να 

δικαιωθεί και καλώντας τον τότε Δήμαρχο να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το 

πρόβλημα προς όφελος του Δήμου και των πολιτών. 

 

Αντί αυτού ο κ. Στάμου στις 9 Μαρτίου 2020, αγνοώντας την πραγματικότητα, 

ισχυριζόταν δημόσια πως «ο Δήμος μας έχει κερδίσει μια μεγάλη μάχη και αυτό 

τώρα πια είναι αδιαμφισβήτητο» θυμίζοντας πως «ο αγώνας αυτός διενεργήθηκε 

και ολοκληρώθηκε επί της θητείας μου». «Η αλήθεια είναι μία. Ο Δήμος μας ΔΕΝ 

ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ χρήματα στον Αερολιμένα» ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο κ. 

Στάμου με προφανή άγνοια, προειδοποιώντας πως «όποιος ισχυρίζεται το 

αντίθετο θα είναι εχθρός του τόπου». 

 

Τους ισχυρισμούς αυτούς, επανέφερε ο κ. Στάμου σε νεότερη επιστολή του προς τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, την οποία εμπλουτίζει με εξόφθαλμα ψεύδη και συκοφαντίες 

κατά του Δημάρχου Ισίδωρου Μάδη, γεγονός που υποχρεώνει πλέον την Δημοτική 



Αρχή να κινηθεί νομικά κατά του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας για την 

προστασία των συμφερόντων του δήμου μας. 

 

Εκ του αποτελέσματος: ο κ. Στάμου επένδυσε σε μια εξ’ αρχής καταδικασμένη 

απόπειρα χωρίς να έχει εναλλακτικό σχέδιο αλλά θέτοντας το Δήμο σε μια εξαιρετικά 

επικίνδυνη περιπέτεια με την πιθανότητα κατάσχεσης κάθε αποθέματός μας προς 

εξόφληση των υποχρεώσεων του δήμου. 

 

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2022 για 

την επιστροφή μέρους της επιχορήγησης, αυτές θα καλυφθούν σε μηνιαίες 

δόσεις από το αποθεματικό του δήμου. 

 

«Με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να αναλάβει την υποχρέωση έναντι του 

Διεθνούς Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος μπαίνει τέλος στην απειλή επιβίωσης του 

Δήμου Παιανίας και πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε σταθερό 

έδαφος και χωρίς κινδύνους. Ο ερασιτεχνισμός και η λαϊκίστικη διάθεση προηγούμενων 

δημοτικών αρχών ναρκοθέτησε το μέλλον της πόλης μας και την έφερε στα όρια της 

χρεοκοπίας. 

Θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικά τον Τάκη 

Θεοδωρικάκο και τον Θοδωρή Λιβάνιο για την υποστήριξή τους που μας επιτρέπει πια 

να χτίσουμε έναν δήμο πρωταγωνιστή στην περιοχή μας και την Αττική», δήλωσε ο 

Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ενώ συμπλήρωσε: «Αναφορικά με τις καταγγελίες 

του πρώην δημάρχου θα πρέπει μάλλον να τις εκλάβω ως παράσημα καθώς ούτε λίγο 

ούτε πολύ υποστηρίζει πως κατάφερα να παρασύρω το Υπουργείο Εσωτερικών, την 

πολιτική του ηγεσία και τις υπηρεσίες του. Ο κ. Στάμου προφανώς υποτιμά την επάρκεια 

των υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών και προφανέστερα υπερεκτιμά τις 

ικανότητες και την νομική κατάρτιση των συνεργατών του». 


