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ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Δ. Χατζηδάκης:
Δουλεύω πάντα
με τη λογική,
δεν υποκύπτω
στα ρουσφέτια

σελ.5

475.785 “ξεχασμένα” ευρώ ζέσταναν το ταμείο
του Δήμου των 3Β
Σπ. Πανάς: Η σημερινή διοίκηση δεν χαρίζεται σε
κανέναν
σελ. 7

σελ. 4

Ξεκινά το μετρό
στα νότια προάστια
Ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση η πορεία διαμαρτυρίας των
εργαζομένων του Δήμου των 3Β

Έ

γινε στις 24 Ιουίου η τελευταία δοκιμαστική διαδρομή
πριν την έναρξη λειτουργίας,
η πρόβα τζενεράλε δηλαδή, των
νέων σταθμών του Μετρό στα
νότια προάστια. Ο Υπουργός συνοδευόμενος από δημοσιογράφους και εκπροσώπους της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε τη
διαδρομή από το σταθμό της Ηλιούπολης μέχρι τον τερματικό
σταθμό στο Ελληνικό.
σελ. 3

Μ

εγάλη πορεία διαμαρτυρίας των Δημοτικών
Αστυνομικών και άλλων εργαζομένων του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, παραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων του δήμου Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης.
Η μηχανοκίνητη πορεία αφού διέσχισε τη Βούλα,
έφτασε μέχρι τη Λίμνη της Βουλιαγμένης και έκανε
αναστροφή με κατεύθυνση το Ελληνικό.

σελ. 6

Ο Αντιδήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου
Αλέξανδρος Πανταζής βάζει τέλος στην
κακόβουλη φημολογία δηλώνντας:
Μυθεύματα τα περί υποψηφιότητας μου για Δήμαρχος
σελ. 4

Η Πλατεία Χαρίτων στη Γλυφάδα
θα ξαναπάρει ζωή

Η

ιστορική πλατεία Χαρίτων, στο
κέντρο της Γλυφάδας, θα ξαναπάρει ζωή. Όπως ανακοίνωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής σε θέματα Υποδομών Θανάσης Σπονδυλίδης, το έργο της ανάπλασης της
ιστορικής πλατείας βρίσκεται ανά-

μεσα στα πέντε σημαντικά έργα που
εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια.
"Επιτέλους" επεσήμανε ο κ. Σπονδυλίδης "τα παιδιά θα επιστρέψουν στο χώρο της πόλης που
τους ανήκει".

σελ. 8

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Η εποχή
των στοιχημάτων
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Π

ολλά τα στοιχήματα που πέφτουν στο τραπέζι τα τελευταία
- και όχι μόνο... - χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνητικές
συμμαχίες. Στοίχημα πως "από του χρόνου" θα βγούμε στις αγορές,
στοίχημα πως θα βγαίνουν οι συντάξεις σε λίγους μήνες, πως θα
παταχτεί η γραφειοκρατία, η φοροδιαφυγή, στοίχημα για την πάταξη της ανεργίας κ.ο.κ.
Φράσεις, όπως "θα κερδίσουμε το στοίχημα με τη διαφθορά"
ή, "βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ" και "θα χώσουμε το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο" διαχρονικές και πάντα επίκαιρες. Το λιγότερο που θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει σήμερα ένας
καταταλαιπωρημένος άνεργος οικογενειάρχης, θα ήταν ανούσιες
έως και αστείες.
Όσο δε για τις διάφορες "επιτυχίες" τύπου Φ.Π.Α., που πανηγυρίζουν ότι κατώρθωσαν να πείσουν τους τροϊκανούς να τον κατεβάσουν, τώρα, από 23% στο 13% στην εστίαση, εκεί είναι που
καταλαβαίνεις ότι σε δουλεύουν κανονικά.
Γιατί, και εκφράζοντας καθαρά προσωπική άποψη, αυτό ήταν
κάτι προσυμφωνημένο και από καιρό μάλιστα. Απλά, έπεσε στη γαλαζοπράσινη τσόχα της μπαρμπουτιέρας τη στιγμή που έπρεπε.
Και μέσα σ' όλα αυτά, να σου και ο διορισμός του Παπουτσή,
με μισθό ένα πάκο χιλιάρικα κάθε μήνα για τον... ιδρώτα που θα
χύνει κάθε μέρα, με τον διορισμό του στην Παγκόσμια Τράπεζα και
με δίχρωμη υπογραφή...
Αν σκεφτεί δε κάποιος πως, με το μισθό του θα μπορούσε ένας
δήμος να πληρώνει 15-20 δημοτικούς αστυνομικούς ή, σχολικούς
φύλακες, σε εποχές δύσκολες, στις οποίες οι άνθρωποι αυτοί είναι
τόσο απαραίτητοι και χρήσιμοι για την λειτουργία των ΟΤΑ, τότε
αντιλαμβάνεται και την υποκρισία των πολιτικατζήδων που αποφασίζουν και νομοθετούν "για το καλό μας", δήθεν.
Τώρα, κατά πόσο θα τηρήσει ο Κώστας ο Καραμανλής την
απειλή του και θα σηκωθεί να φύγει, αν ο Σαμαράς μαζί με τον άλλο,
ξαναπάρουν τη χατζάρα και αρχίσουν να (ξανά) κόβουν μισθούς και
συντάξεις, οριζοντίως και καθέτως, δεν το ξέρω και δεν βάζω κανένα στοίχημα.
Κρατάω... "πισινή", ακούγοντας τη συμβουλή της αλησμόνητης
Ρένας Βλαχοπούλου, τότε που την έδινε στον άλλο αξέχαστο ηθοποιό μας, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, στην ασπρόμαυρη ταινία "΄Εξω οι
κλέφτες!".
Το θέμα, όμως, είναι πως, στο έργο αυτό, οι κλέφτες και τα λαμόγια του δημοσίου εκείνου οργανισμού, αποκαλύφθηκαν και ξεμπροστιάστηκαν και μάλιστα από πρόσωπα της ίδιας της οικογένειάς
τους, όταν έμαθαν για το κλέψιμο που έπεφτε. Σήμερα, όλοι αυτοί
οι "τσάμπα μάγκες", όπως τους αποκαλεί ο λαός, βάζουν τα στοιχήματά τους άφοβα και ανέξοδα, αφού, και να τα χάσουν, δεν έχουν
να πληρώσουν σε κανέναν. Έχουν φροντίσει να νομοθετούν κάθε
φορά έτσι, ώστε, να καλύπτουν εαυτούς και ημετέρους για τα όποια
εγκληματικά λάθη τους, ή για τις όποιες ανομίες τους.
Βλέπετε, συνδυάζουν με μαεστρία και συγχρονισμό την εποχή
αυτή των "στοιχημάτων", με την "εποχή των πισινών".
Γειά σου Ρένα!
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περιεχόμενα
Δ. Χατζηδάκης: Δουλεύω πάντα με τη λογική, δεν υποκύπτω στα
ρουσφέτια
σελ.4

Αλεξ. Πανταζής: Μυθεύματα τα περί υποψηφιότητας μου για
Δήμαρχος
σελ. 4

Συνελήφθη αρχαιοκάπηλος στο Παλαιό Φάληρο
σελ.4

South Coast
Η παραλία του Ρυθμού
σελ.5

Ηχηρό μήνυμα προς την
Κυβέρνηση η πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων του Δήμου των 3Β
σελ. 6

Παρεμβάσεις για
την οδική ασφάλεια στο Δήμο
Βάρης-Βούλας
Βουλιαγμένης
σελ. 10

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
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Ζητούν μετατροπή της μελέτης διαπλάτυνσης
της Αγίου Δημητρίου στο Μπραχάμι

Δ

ιακόσιοι δέκα εννέα δημότες, κάτοικοι
και επαγγελματίες του Δήμου Αγίου
Δημητρίου με αναφορά που συνέταξαν και
απέστειλαν στην Περιφέρεια Αττικής, διαφωνούν με την επερχόμενη διαπλάτυνση
της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου και έτσι
όπως αυτή σχεδιάζεται.
Στην αναφορά που συνέταξαν και απέστειλαν στην Περιφέρεια καταγράφουν τις ενστάσεις τους, τις οποίες βέβαια
διατύπωσαν και στην ανοιχτή συζήτηση
που έγινε από την πλευρά της δημοτικής
αρχής, η οποία δημοτική αρχή όπως αναφέρουν, θεωρεί ότι το έργο τυγχάνει καθολικής αποδοχής.
Οι ενστάσεις των κατοίκων εστιάζονται
στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
και σε θέματα που έχουν να κάνουν με
πράξεις αναλογισμού, οριστικοποίηση
αποζημιώσεων κ.ά, τα οποία ακόμα δεν
έχουν λυθεί.
Ο βασικότερος όμως λόγος της διαφωνίας
τους είναι το γεγονός πως, η Αγίου Δημητρίου με τα έργα διαπλάτυνσης θα γίνει
κόμβος ταχείας κυκλοφορίας με κεντρική
νησίδα, στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
Τέλος στην αναφορά τους οι κάτοικοι ζητούν τροποποίηση της μελέτης και καταθέτουν και τις δικές τους προτάσεις.
Την αναφορά υπογράφουν κάτοικοι της
περιοχής, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου.
Η αναφορά
Προς:
•Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών

Λεωφόρο Λαγονησίου-Καλυβίων όπου
για περισσότερο από δυόμισι έτη και με μικρότερο συνολικό μήκος έργου, οι συνέπειες για κατοίκους επαγγελματίες και
διερχόμενους είναι καταστροφικές.
Ωστόσο το βασικότερο πρόβλημα της μελέτης βρίσκεται στην ουσία του έργου που
το θέλει σαν βασικό κόμβο σύνδεσης της
Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την παραλιακή λεωφόρο μετατρέποντας την υπάρχουσα οδό σε ταχείας κυκλοφορίας με
δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση και νησίδα
στον άξονα αυτής.
Θεωρούμε ανεπίτρεπτο στον κύριο και μοναδικό εμπορικό δρόμο του Δήμου να δημιουργηθεί νησίδα, αφού θα δυσχεράνει
την καθημερινότητα-προσβασιμότητα των
κατοίκων, θα εμποδίζει την προβολή των
καταστημάτων από την αντίθετη κατεύθυνση και εν γένει θα κόβει τον Δήμο σε
δύο κομμάτια. Η νησίδα αποτελεί βασικό
μειονέκτημα της υπάρχουσας μελέτης και
θεωρούμε ότι υποβαθμίζει την ζωή των κατοίκων και θα αφανίσει την υπάρχουσα
αγορά όπως συνέβη και σε παρακείμενη
οδό.
Το έργο δεν αποτελεί συνέχεια της πρόσφατα διαμορφωμένης Λεωφ. Καλαμακίου
αφού στενεύει και φαρδαίνει σε κάποια
σημεία λόγω τεχνικών δυσκολιών και εν
γένει καταλήγει σε πλακόστρωτη μονόδρομη οδό. Οπότε είναι τουλάχιστον
ανούσια και εξωφρενική η εφαρμογή του
έργου όπως προτείνεται με πλάτος οδοστρώματος για δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και με νησίδα πλάτους 1,5 μέτρων.
Έχοντας υπόψη την διευκόλυνση και άμβλυνση μίας είδη διαμορφωμένης κατάστασης όπως είναι η εμπορικότητα της
οδού με σεβασμό στους κατοίκους και το
δικαίωμα ιδιοκτησίας ζητάμε:

Κύριοι,
Σε συνέχεια της από τέλος 2012 επιστολής μας προς τον Δήμο Αγίου Δημητρίου η
οποία κοινοποιήθηκε και σε εσάς και σε
συνάρτηση με ανοιχτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις 7/4/2013, επιθυμούμε
να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα.
Επειδή η διοίκηση του Δήμου πιστεύει ότι
το έργο τυγχάνει ευρύτερης αποδοχής σας
ενημερώνουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και αντιρρήσεις οι οποίες καταγράφηκαν και στην ανοιχτή συζήτηση από
πλειοψηφία κατοίκων και επιχειρηματιών.
Είναι βέβαιη η μη ολοκλήρωση του έργου
στο κατατεθειμένο χρονοδιάγραμμα των
540 ημερών, είτε λόγω αντιδράσεων κατοίκων και επιχειρηματιών για τεχνικής φύσεως θέματα που ως γνωστόν δεν έχουν
διευθετηθεί (πράξη αναλογισμού και οριστικοποίηση αποζημιώσεων, διευθέτηση
εγκεκριμένων πάρκιν κα), είτε λόγω γενικότερης μη αποδοχής του έργου όπως
αυτό παρουσιάστηκε. Είναι χαρακτηριστικό
το παράδειγμα εφαρμογής του έργου στην

ΕΚΔΟΤΗΣ: Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526 Κιν.: 6977 241134

➢ Κατάργηση της νησίδας και ολόκληρο
το πλάτος της να δοθεί εκατέρωθεν στα
πεζοδρόμια.
➢ Αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης με εγκεκριμένες
θέσεις σε όλο το μήκος της οδού που στην
συγκεκριμένη μελέτη δεν υπάρχουν.
➢Δημιουργία συχνών διαβάσεων για την
διευκόλυνση της κάθετης κίνησης πεζών,
Α.Μ.Ε.Α., ποδηλάτων, εξαιτίας της εμπορικότητας της οδού, της πυκνής κατοίκησης
και της ύπαρξης σχολικών συγκροτημάτων
και φροντιστηρίων κατά μήκος της οδού.
➢Τροποποίηση της μελέτης σε μια γενικότερη φιλοσοφία εξυπηρέτησης των
αναγκών του σήμερα.
Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στοχεύσουν οι ενέργειες της διοίκησης του
Δήμου και της Περιφέρειας για όποια τροποποίηση.

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ 30 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ 50 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ
ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Ρεπορτάζ

Όλα έτοιμα για την έναρξη των σταθμών
μετρό στα νότια προάστια

για την εξυπηρέτηση των Αλιμιωτών.
80.000 χιλιάδες επιβάτες θα εξυπηρετούν καθημερινά οι νέοι σταθμοί

Κάθε φορά που επεκτείνουμε ένα δίκτυο
εθνικό ή τοπικό είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
κάνουμε ένα βήμα για την κοινωνική ανακούφιση.

Έ

γινε στις 24 Ιουίου η τελευταία δοκιμαστική
διαδρομή πριν την έναρξη λειτουργίας, η
πρόβα τζενεράλε δηλαδή, των νέων σταθμών του Μετρό στα νότια προάστια. Ο Υπουργός συνοδευόμενος από δημοσιογράφους και
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε
τη διαδρομή από το σταθμό της Ηλιούπολης
μέχρι τον τερματικό σταθμό στο Ελληνικό, όπου
έκανε και τις ακόλουθες δηλώσεις:
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Τα δίκτυα υποδομών
είναι ανάπτυξη
"Παρακολούθησα την τελευταία δοκιμαστική
διαδρομή του μετρό. Αύριο Παρασκευή 26 Ιου-

λίου 2013, 12 το μεσημέρι παραδίδουμε τη νέα
γραμμή του μετρό στον κόσμο. Οι κάτοικοι των
νοτίων προαστίων θα μπορούν σε 14 μόλις
λεπτά να βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας.
"Κάθε φορά που επεκτείνουμε ένα δίκτυο εθνικό
ή τοπικό" είπε ο Υπουργός, "κάνουμε ένα βήμα
για την κοινωνική ανακούφιση. Το μετρό σε
αυτές τις γειτονιές θα εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα".
"Τα δίκτυα υποδομών όμως είναι και ανάπτυξη.
Δίνουν δουλειές, μεροκάματα για να κατασκευαστούν, αλλά και βοηθούν στο να διασυνδεθούν
και να ζωντανέψουν οι γειτονιές".
Κλείνοντας τη σύντομη ομιλία του ο κ. Χρυσοχοϊδης ευχαρίστησε όλους όσους εργάστηκαν
για την κατασκευή του έργου, τους εργαζόμενους
και τη διοίκηση του μετρό που μήνες τώρα κάνουν τις δοκιμές του έργου ώστε οι επιβάτες να
είναι ασφαλείς, καθώς και τους προκατόχους του
υπουργούς που με τις αποφάσεις τους ξεπέρασαν
χιλιάδες εμπόδια για την υλοποίηση του έργου.
Παρόντες στην τελευταία δοκιμαστική διαδρομή
ήταν οι δήμαρχοι Αλίμου Θάνος Ορφανός,
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου και Ελληνικού- Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης.
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, επεσήμανε πως η λειτουργία των νέων
σταθμών θα ανακουφίσει τον σταθμό του Αγίου
Δημητρίου που ως τερματικός δέχθηκε πίεση και
μεγάλα κυκλοφοριακά φορτία. Ζήτησε από τους
οδηγούς των ΙΧ να σεβαστούν τους κατοίκους
των περιοχών και κάλεσε την κυβέρνηση να επα-

Θάνος Ορφανός: Ευτυχία η έλευση του Μετρό
στον Άλιμο
Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος Ορφανός είπε πως

Τέλος να πούμε πως με τη νέα επέκταση αναμένεται ότι θα εξυπηρετούνται καθημερινά επιπλέον
80.000 επιβάτες, γεγονός που θα συμβάλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της
Λεωφόρου Βουλιαγμένης!
Η εκτίμηση από την Αττικό Μετρό είναι ότι με την
έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης θα μειωθούν κατά 50.000 οι ημερήσιες μετακινήσεις με
ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ η διαδρομή Ελληνικό - Σύνταγμα θα γίνεται σε 14 λεπτά.

Ο Δήμαρχος Αλίμου Θάνος σε συνομιλία του
με τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη.

Παρών, και ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Χρήστος Κορτζίδης.

η έλευση του Μετρό στον Άλιμο είναι πραγματική
ευτυχία. Εξέφρασε το παράπονο ότι δεν πήραν
λόγω κρίσης κανένα αντισταθμιστικό όφελος
(αναπλάσεις πρασίνου γύρω από το σταθμό), και
ως θετικό χαρακτήρισε το γεγονός της δημιουργίας τριών εσωτερικών γραμμών από τον ΟΑΣΑ,

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επέκταση του
Ελληνικού θα χρησιμοποιηθούν πέντε συρμοί
τρίτης γενιάς με έξι βαγόνια - από τους 17 που
κατασκευάστηκαν στη Νότια Κορέα και βρίσκονται στο αμαξοστάσιο του Ελαιώνα.

νεξετάση την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο
στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον
έλεγχο της παράνομης στάθμευσης και το παρεμπόριο.
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Δ. Χατζηδάκης: Δουλεύω πάντα με τη
λογική, δεν υποκύπτω στα ρουσφέτια

Τ

η διαβεβαίωση των υπουργών κ. κ.
Μητσοτάκη και Μιχελάκη ότι οι Δημοτικοί Αστυνομικοί θα μετακινηθούν
στην ΕΛ.ΑΣ. και δεν θα απολυθούν μετέφερε σε πρωϊνή, τηλεοπτική εκπομπή, ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης
Χατζηδάκης.
Συγκεκριμένα είπε "πιστεύω ότι όσα μου
είπαν οι δύο υπουργοί θα πραγματοποιηθούν. Σαν δήμαρχος δεν συμφωνώ να
φύγει η Δημοτική Αστυνομία από τους Δήμους γιατί επιτελεί έργο. Άν όμως, έτσι πρέ-

πει να γίνει, ας γίνει. Τουλάχιστον δεν θα
μείνουν άνεργοι άνθρωποι που υπηρετούν
εδώ και 20 χρόνια. Θα πρέπει να πω
όμως", συνέχισε ο Δήμαρχος, "πως αν χάσουν την εργασία τους, εγώ θα βρεθώ στο
δρόμο μαζί τους. Και δεν είμαι λαϊκιστής".
Δηλώνοντας υπέρμαχος της ενδοδημοτικής
μετακίνησης, ένα μέτρο που θα έπρεπε να
έχει εφαρμοστεί εδώ και καιρό, είπε πως,
όσοι δήμοι έχουν προσωπικό που περισσεύει μπορούν να το μεταθέσουν σε άλλους
δήμους, όπως ο δικός του, που έχει έλλειψη
κάποιων ειδικοτήτων όπως οδηγοί, ηλεκτρολόγοι κλπ.
Για τους σχολικούς φύλακες ανέφερε πως
πρέπει να αφήσουν τους δήμους που δεν
έχουν οικονομικό πρόβλημα να διαχειριστούν τα του οίκου τους. Άλλωστε, επεσήμανε, ο αριθμός των σχολικών φυλάκων
είναι μικρός και πρόκειται γι' ανθρώπους
που χρειάζονται λίγα χρόνια προκειμένου
να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για τη

συνταξιοδότησή τους.
Δ. Χατζηδάκης: Δουλεύω πάντα με τη λογική, δεν υποκύπτω στα ρουσφέτια
Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
είναι ένας από τους λίγους στην Ελλάδα που
ξεχωρίζει, γιατί είναι ένας δήμος που δεν
αντιμετωπίζει τα προβλήματα που βλέπουμε
στους περισσότερους οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το έχουμε επισημάνει
από το vimaonline.gr αλλά και από το
ΒΗΜΑ της Αυτοδιοίκησης, ούκ ολίγες
φορές.
Είχαμε πει μάλιστα πως ο Διονύσης Χατζηδάκης "παραδίδει μαθήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Σήμερα που η Τοπική
Αυτοδιοίκηση βάλλεται απ' όλες τις πλευρές, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ξεχωρίζει
ακόμα περισσότερο.
Εύλογο είναι, δημοσιογράφοι που δεν
έχουν παρακολουθήσει την πορεία του Διο-

νύση Χατζηδάκη όλα αυτά τα χρόνια στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναρωτιούνται
"πώς τα καταφέρνει". Στο ερώτημα λοιπόν,
πώς έχει κατορθώσει μέχρι σήμερα να έχει
ένα δήμο με πλεόνασμα, με παιδικούς σταθμούς που δουλεύουν χωρίς προβλήματα,
που έχει παραδώσει έργα όπως το Πάρκο
του Φλοίσβου στους δημότες του, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου απαντά χαρακτηριστικά: "Δουλεύω πάντα με τη λογική,
βρίσκομαι πάνω από κάθε έργο που γίνεται
στο Δήμο και δεν έχω υποκύψει σε ρουσφέτια".
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό πως ο
Διονύσης Χατζηδάκης είναι εκλεγμένος για
τρίτη συνεχόμενη θητεία, και όπως όλοι παραδέχονται - φίλοι και αντίπαλοι - σίγουρο
είναι πως και στις ερχόμενες δημοτικές
εκλογές το Μάϊο του 2014 θα είναι και πάλι
στο τιμόνι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
και για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αλεξ. Πανταζής: Μυθεύματα τα περί υποψηφιότητας μου για Δήμαρχος

Α

νάξια σχολιασμού κατά την
άποψή μας τα όσα κυκλοφορούν έντεχνα από blog του
Παλαιού Φαλήρου περί υποψηφιότητας (ως δήμαρχος στις
εκλογές του 2014), του Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου αυτή την περίοδο,
Αλέξανδρου Πανταζή.
Παρ' όλα αυτά, ο κ. Πανταζής

προκειμένου να μην αιωρούνται, ούτε ως αστείο, αυτά τα δημοσιεύματα βάζει τα πράγματα
στη θέση τους και μιλά για μυθεύματα, και έργα επιστημονικής φαντασίας. Συγκεκριμένα ο
Αλέξανδρος Πανταζής αναφέρει:
"Μυθεύματα καθώς και κακόγουστο έργο επιστημονικής

φαντασίας αποτελούν τα δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου
του Παλαιού Φαλήρου, περί
καθόδου μου ως υποψήφιος
δήμαρχος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές".
"Θέλω να τονίσω ότι το Παλαιό Φάληρο είχε, έχει και θα
έχει για πολλά ακόμα χρόνια
τον άξιο δήμαρχό του τον Διο-

νύση Χατζηδάκη. Όσον αφορά
στους διάτοντες αστέρες (χθεσινούς) οι οποίοι εκκολάπτονται για το δημαρχιακό αξίωμα,
ένα έχω να τους πω: "Ιδού η
Ρόδος, ιδού και το πήδημα".
Μόνο που εκ των προτέρων θα
πρέπει να γνωρίζουν πως, η
προσγείωση από το πήδημα
αυτό, θα είναι πολύ ανώμαλη".

Συνελήφθη αρχαιοκάπηλος στο Παλαιό Φάληρο

Σ

υνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, στη Μαρίνα Φοίσβου,
μετά από 4μηνη παρακολούθηση της υπόθεσης και συλλογή στοιχείων, 53χρονος αρχαιοκάπηλος, στην κατοχή του
οποίου βρέθηκαν σπάνια αρχαία αντικείμενα που προέρχονται από οικισμό της Νεοληθικής περιόδου και τα οποία
πουλούσε έναντι 600.000 ευρώ.
Πρόκειται για ένα ακόμη τεράστιο χτύπημα ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και μια πολύ μεγάλη επιτυχία των ελληνικών
διωκτικών αρχών, που πέτυχαν ένα ακόμα πλήγμα στον συνεχή πόλεμο για την καταπολέμηση της διασπάθισης του αρχαιοελληνικού πλούτου.
Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι (3-7-2013), σε χώρο
στάθμευσης στη Μαρίνα Φλοίσβου συνελήφθη, ο 53χρονος αρχαιοκάπηλος, λογιστής στο επάγγελμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά εξακόσια δέκα έξι (616) αρχαία αντικείμενα, χρονολογούμενα
στη Νεολιθική περίοδο και οκτακόσια σαράντα (840) αρχαία νομίσματα, κυρίως Ελληνιστικής εποχής, τα οποία εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «Περί
Προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ενώ πρόκειται για σπάνια αντικείμενα που προέρχονται από οικισμό Νεολιθικής Περιόδου.
Πιο αναλυτικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Έξι (06) λίθινα τριβεία.
• Δέκα τρεις (13) τριπτήρες.

• Ένα (01) οστέινο εργαλείο Νεολιθικής Περιόδου.
• Τέσσερις (04) οστέινοι αστράγαλοι μεγάλου μεγέθους.
• Εκατόν ογδόντα εννέα (189) πήλινες βολίδες.
• Δέκα οκτώ (18) κωνικές και πυραμιδοειδείς μολύβδινες
αγνύθες.
• Έξι (06) μεταλλικές αιχμές βελών.
• Είκοσι τέσσερα (24) μετάλλινα δαχτυλίδια.
• Δέκα οκτώ (18) μετάλλινα τμήματα πόρπης.
• Δύο (02) μολύβδινα σταθμεία.
• Τρία (03) χάλκινα περίαπτα (δύο πτηνόμορφα και ένα ανθρωπόμορφο).
• Ένας (01) χάλκινος διπλός πέλεκυς, ένας (01) μικρότερος
απλός και μία (01) χάλκινη σμίλη.
• Τρία (03) κάτοπτρα (ένα από σίδηρο και δύο χάλκινα).
• Δύο (02) χάλκινα περικάρπια, ένα (01) χάλκινο περιλαίμιο.
• Δύο (02) τμήματα μετάλλινου ζυγού.
• Είκοσι επτά (27) πήλινα σφονδύλια Νεολιθικής Περιόδου.
• Είκοσι τέσσερα (24) εξαρτήματα μετάλλινων αντικειμένων.
• Τρία (03) χάλκινα ειδώλια (ανθρωπόμορφο, ζωόμορφο,
αγγείο).
• Δέκα οκτώ (18) ειδώλια καθώς και τμήματα ειδωλίων Νεολιθικής Περιόδου.
• Δέκα οκτώ (18) πήλινα πηνία.
• Έξι (06) αγγεία.
• Δύο (02) περίαπτα.
• Ενενήντα τρεις (93) πέλεκεις.
• Ενενήντα τρία (93) λίθινα εργαλεία.

• Ένας (01) μετάλλινος αξινοπέλεκυς.
• Τέσσερα (04) μεταλλικά εργαλεία.
• Πέντε (05) διάφορα αντικείμενα.
• Δέκα οκτώ (18) μολύβδινα σφαιρίδια.
• Μία (01) λεπίδα οψιανού.
• Τρεις (03) μεταλλικοί αστράγαλοι.
• Τέσσερα (04) πήλινα αντικείμενα.
• Οκτακόσια σαράντα (840) αρχαία νομίσματα κυρίως Ελληνιστικής εποχής.
• Ένα (1) πήλινο ομοίωμα οικίας .
Μετά από έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα στη Λάρισα
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κατωτέρω αντικείμενα:
• Τριακόσια ενενήντα ένα (391) νομίσματα διαφόρων εποχών.
• Δύο (2) μετάλλια ρωμαϊκής εποχής και
• Ένα (1) μολυβδόβουλο (τμήμα αυτού) βυζαντινής εποχής.
Τα ανωτέρω αντικείμενα επεδείχθησαν σε Αρχαιολόγο της
7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Λαρίσης, η οποία
γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της
σχετικής νομοθεσίας.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διευκρινιστεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας του συλληφθέντα, η τυχόν εμπλοκή του σε άλλες συναφείς
αξιόποινες πράξεις, καθώς επίσης και ο τρόπος απόκτησης
των αρχαίων αντικειμένων.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Οι υποψηφιότητες
με το "κιλό"
στο Φάληρο...

Ε

ίπα να ξεκουραστώ κα
'να χρόνο, αλλά κάποιοι
- και... κάποιες δεν μ' αφήνουν. Τους τρώει ο ποπούλης τους όπως δείχνουν τα
πράγματα.
Απ' ότι φαίνεται λοιπόν, στο
Παλαιό Φάληρο ο γνωστός
μπουγάτσας κι η παρέα του,
πιστεύοντας ότι μπορούν να
φθείρουν τον ναυαρχούκο
το Διονύση, έχουν αρχίσει
και διαδίδουν τη μια παπαρία
μετά την άλλη.... παπαρία!.
Κι έτσι έχουν αρχίσει και
γράφουνε για υποψηφιότητες. Είναι δε τόσες πολλές,
ειδικά αυτές που ακούγονται
από τη μεριά της παράταξης
του δημάρχου, που χάνει η
μάνα το παιδί και το παιδί τη
μάνα. Για μια Αναστασοπούλου μιλάνε, για τον Κανέλλο
μιλάνε, για το Δούμα, τη Μιχαλοπούλου, την Ανδρικοπούλου, τον Πράπα, και
πάει λέγοντας...
Κι επειδή όλοι εσείς που με
διαβάζεται χρόνια πολλά, και
ποτέ δεν σας διέψευσα σας
το λέω από τώρα. Το ψωμάκι του θέλει να βγάζει ο...
κάθε "δημοσιογράφος".
Εγώ όμως που σεργιανάω τα
πέλαγα και ξέρω ότι ο μπουγάτσας κι η παρέα του πονέσανε πολύ τα τελευταία
χρόνια, με τις αλλεπάλληλες
επιτυχίες του Νιόνιου, σας
το ξαναλέω πως, ο Νιόνιος
που κουβαλάει πολύ νιονιό,
θα ξαναείναι δήμαρχος.
Ποιος αλλάζει ρε τον καλύτερο δήμαρχο της Ευρώπης
για τον κάθε ουρανοκατέβατο.
Όσο δε για τη νεόκοπη που
τελευταία τον αμφισβητεί, να
προσέξει τις κακές παρέες και
να μη παρασύρεται τόσο εύκολα. Βέβαια, αν ο Νιόνιος
σ' αυτήν και στον άλλο...
"αντάρτη" είχε δώσει κανένα καλό πόστο δεν θα μιλάγε. Και μη μας πούνε ότι
δεν είναι έτσι.
Και για να τελειώνουμε. Σας
το προφητεύω από τώρα. Η
εν λόγω και τα λοιπά που πιθανόν να θέλουνε να πάνε
για δημαρχίνες και δήμαρχοι
θα πάνε άκλαφτοι.
Α, και για μη το ξεχάσω. Ρε
σεις εδώ υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν
φάει τις τετραετίες με το κουτάλι και δε μιλάνε και μιλάτε
εσείς; Άντε ρε πάτε στο
γυαλό να δείτε αν κουνιούνται οι βάρκες και μετά ξαναμιλάτε.
Άντε γεια....
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South Coast

Η παραλία του Ρυθμού
Σ

την Ά πλαζ Βούλας μετακόμισε φέτος το καλοκαίρι ο Ρυθμός 949! Ειδικό
ραδιοφωνικό studio έχει στηθεί μέσα στο κέντρο της πιο καυτής παραλίας
της Αθήνας και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί κάνουν εκπομπή με το μαγιό τους,
παρέα με όλους εσάς!
Exclusive live concerts, special guests, watersports, happenings, coffee shops,
restaurant, pool και οι παραγωγοί του Ρυθμού 949 live θα βρίσκονται στη διάθεσή σας όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Στην παραλία του Ρυθμού απολαμβάνετε το μπάνιο σας σε μια από τις πιο καθαρές παραλίες της Αττικής, κάτι που αποδεικνύει και η γαλάζια της σημαία!
Χαλαρώστε σε αναπαυτικές ξύλινες ξαπλώστρες και αθληθείτε στα γήπεδα beach
volley & τους ειδικούς χώρους για ρακέτες.
Οι ακροατές του Ρυθμού 949 έχουν όμως την τιμητική τους, αφού θα έχουν τη
δυνατότητα να κερδίζουν ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ μέσα από τις καθημερινές εκπομπές.
Στην Α’ πλαζ Βούλας θα βρείτε και το S Beach Athens, το πιο καλοκαιρινό
κλαμπ της πόλης!
Ένας premium χώρος με ολοήμερο σέρβις σε ένα συνδυασμό θάλασσας και πισίνας που θα γίνει ο αγαπημένος σας προορισμός!
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 4 – Α’ Πλαζ Βούλας
Τηλέφωνο: 210.89.58.800
Find them on Facebook: South Coast - S Beach Athens
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Την Γαλανόλευκη σήκωσε
αθλητής του ΝΑ.Ο Βούλας

Ι

στορία έγραψε ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β.
Τέλης Αθανασόπουλος στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα OPTIMIST που διεξήχθη στη
Lago di Garda στην Ιταλία 15 - 26 Ιουλίου
2013, κατακτώντας την 5η θέση στη γενική
κατάταξη μεταξύ 259 ιστιοπλόων από 58
χώρες!
Ο αθλητής του Ν.Α.Ο.Β. δεν ξεκίνησε
καλά το πρωτάθλημα καθώς την πρώτη
μέρα και μετά από δύο ιστιοδρομίες βρισκόταν στην 115η θέση.
Ωστόσο, κατόρθωσε να ανακάμψει δυναμικά τις επόμενες μέρες, με πολύ καλές θέσεις στις ιστιοδρομίες που ακολούθησαν.
Μάλιστα, πέτυχε και πρωτιά στην τελευταία
κούρσα του πρωταθλήματος σκαρφαλώνοντας έτσι στην 5η θέση, που αποτελεί και
την κορυφαία επίδοση για την Ελλάδα σε
παγκόσμιο ατομικό επίπεδο στην κατηγορία OPTIMIST.
Συνολικά η Εθνική ομάδα συμμετείχε με 5
αθλητές στο Παγκόσμιο οι οποίοι κατέλαβαν τις παρακάτω θέσεις: 5ος Τέλης Αθανασόπουλος(Ν.Α.Ο.Β.), 21ος Αναστάσιος
Παναγιωτίδης(Ν.Ο.Θ.), 51ος Βασίλειος
Γουριώτης(Ι.Ο.Π.), 121ος Ιάσονας Κεφαλλωνίτης(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.) και 126η Βαρβάρα
Μπαξεβάνη(Ν.Ο.ΕΛ.Θ.).

Κηδεύθηκε ο δημοτικός
σύμβουλος των 3Β ιατρός
Κώστας Βασιλείου
Κηδεύθηκε στις 24 Ιουλίου το απόγευμα ο
δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του
Δημάρχου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
ιατρός Κώστας Βασιλείου.
Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσε η οικογένειά του, φίλοι, και εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής.
Ο Κώστας Βασιλείου είχε υποστεί πριν
λίγες μέρες βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε εισαχθεί στο Ασκληπιείο Βούλας όπου εδώ και χρόνια υπηρετούσε.
Τα συλληπητήριά μας στην οικογένειά του.

Ο "πόλεμος" για το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο Βούλας καλά κρατεί!
Ο

"πόλεμος" για το 3ο Γυμνάσιο Λύκειο Βούλας καλά κρατεί και η
μάχη των φυλλαδίων συνεχίζεται.
Δεύτερος γύρος λοιπόν. Αυτή τη φορά
από την πλευρά όσων δεν ψήφισαν την
πρόταση του Δημάρχου Σπ. Πανά και του
δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης Γιάννη Σκουμπούρη για την επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων
του Δήμου.
Όπως είναι γνωστό η δημοτική αρχή είχε
φέρει πρόταση του αντιδημάρχου οικονομικών Νίκου Ζαχαράτου να επιμηκυνθεί η
αποπληρωμή των δανείων του δήμου κάνοντας χρήση κάποιων ευνοϊκών όρων που
πρότεινε η κεντρική διοίκηση σχετικά.
Η αντιπολίτευση το εξέλαβε ως προσπάθεια
να εξευρεθεί ρευστότητα από την πλευρά
της διοίκησης προκειμένου να γίνουν έργα
βιτρίνας και στάθηκε εντελώς αρνητικά και
στην επικουρική πρόταση του Γιάννη
Σκουμπούρη να χρησιμοποιηθεί αυτή η ταμειακή ρευστότητα για τη δημιουργία ενός
κουμπαρά για την αγορά του οικοπέδου για
το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο.
Τα πράγματα οξύνθηκαν όταν από την
πλευρά της δημοτικής αρχής κυκλοφόρησε
ένα μονόφυλλο που μοιράστηκε στη Βούλα
με τα ονόματα όσων δημοτικών συμβούλων καταψήφισαν την πρόταση κατηγορώντας τους σε γενικές γραμμές ότι για

Το έντυπο που τύπωσαν και κυκλοφόρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν ψήφισαν την πρόταση Πανά - Σκουμπούρη.
μικροπολιτικούς λόγους δεν θέλουν να
γίνει το 3ο Γυμνάσιο - Λύκειο.
Τα αλλεπάλληλα δημοτικά συμβούλια που

συγκάλεσε η δημοτική αρχή με μοναδικό
θέμα την επιμήκυνση της αποπληρωμής των
δανείων δεν έγιναν ποτέ. Το θέμα ήρθε σαν

έκτακτο και προ ημερησίας διάταξης στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο.

Αλβανοί "κατσαβιδάκηδες" λήστευαν ανηλίκους στην Βούλα
Φ

όβος και τρόμος είχαν γίνει αλβανοί
"κατσαβιδάκηδες" οι οποίοι λήστευαν ανυποψίαστους πολίτες στην περιοχή της Βούλας.
Συγκεκριμένα μετά από συντονισμένες
ενέργειες του Τμήματος της Ασφάλειας
Βούλας, πιάστηκε πριν από λίγες μέρες,
22χρονος αλβανός ο οποίος κατηγορείται
για ληστείες κατ' εξακολούθηση.

Ο νεαρός Αλβανός με τον συνεργό του, τα
στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα,
έστηναν "καρτέρι" στο τέρμα του τραμ στη
Βούλα, απέναντι από το Ασκληπιείο, γύρω
στα μεσάνυχτα.
Eκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι, όταν οι επιβάτες κατέβαιναν από το τραμ τους ακολουθούσαν και με την απειλή κατσαβιδιού
τους λήστευαν.

Με τον τρόπο αυτό λήστεψαν τρεις ανηλίκους αφαιρώντας χρήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ ερευνάτε και η εμπλοκή τους και
σε άλλες εγκληματικές δράσεις.
Με βάση τις περιγραφές των θυμάτων και
την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών
τους συνδέσεων, η Ασφάλεια οδηγήθηκε
στους δράστες.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και 46χρονη αλ-

βανίδα η οποία κατηγορείται για αποδοχή
κλοπιμαίων και η οποία προς το παρόν,
διαφεύγει της σύλληψης.
Σε βάρος του νεαρού αλβανού που συνελήφθη σχηματίσθηκε δικογραφία η οποία
εστάλη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών.

Ηχηρό μήνυμα προς την Κυβέρνηση η πορεία διαμαρτυρίας των εργαζομένων του Δήμου των 3Β

Μ

εγάλη πορεία διαμαρτυρίας των Δημοτικών Αστυνομικών και άλλων εργαζομένων του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης, παραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εργαζομένων του
δήμου Βάρης -Βούλας-Βουλιαγμένης. Η μηχανοκίνητη πορεία αφού διέσχισε τη
Βούλα, έφτασε μέχρι τη Λίμνη της Βουλιαγμένης και έκανε αναστροφή με κατεύθυνση
το Ελληνικό.
Στην πλατεία Ηρώων την υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και στη συνέχεια η πομπή
κατευθύνθηκε προς την Ηλιούπολη δια
μέσου της Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η πορεία κατέληξε στον Άλιμο στο ύψος
του Jumbo όπου βρισκόταν συνεργείο του
τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.
Δηλώσεις συμπαράστασης έκαναν στο συνεργείο του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σπύρος
Πανάς, ο πρόεδρος των εργαζομένων του
Δήμου Γιάννης Παναγόπουλος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας Κ. Κόκκορης, ο Αντιδήμαρχος Δ. Τσαμπήρας και ο Πρόεδρος της
ΠΟΕ - ΟΤΑ Θέμης Μπαλασόπουλος.
Τέλος, εντύπωση προκάλεσε το γεγονός
ότι από τη σημερινή κοινητοποίηση αλλά
και από τις συνελεύσεις των δημοτικών
αστυνομικών απουσίαζε ο επικεφαλής της
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βάρης -

Βούλας - Βουλιαγμένης κ. Βασιλάκης.
Σπύρος Πανάς: "Θα δώσουμε και την
παραίτησή μας αν χρειαστεί"
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς σε τηλεοπτικό συνεργείο του ALPHA που περίμενε
την αυτοκινητοπομπή στον Άλιμο είπε ανάμεσα και σε άλλα: "με την κατάργηση της
Δημοτικής Αστυνομίας από τους Δήμους
δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα".
"Η συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα
χρόνια με τους δημοτικούς αστυνομικούς
πρώτα στο Δήμο Βουλιαγμένης και τώρα
στον καλλικρατικό μας δήμο Βάρης - Βού-

λας - Βουλιαγμένης που διαθέτει ένα παραλιακό μέτωπο 60 χιλιομέτρων,
ήταν άψογη. Η ύπαρξη της Δημοτικής Αστυνομίας είναι απαραίτητη στους Δήμους".
"Σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα κρατήσουμε
τους δήμους κλειστούς κι αν χρειαστεί θα
δώσουμε και τις παραιτήσεις μας. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και όχι οι καρέκλες".
Γιάννης Παναγόπουλος "Να φέρουν
πίσω τα κλεμμένα"
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
Γιάννης Παναγόπουλος, δήλωσε πως παρ'
όλες τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις

και τις απολύσεις που θέλουν να κάνουν
σήμερα, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα.
"Να φέρουν πίσω τα κλεμμένα" είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε "οι δήμοι έχουν
ανάγκη για την καλή τους λειτουργία και
τους Δημοτικούς Αστυνομικούς και τους
Σχολικούς Φύλακες".
H πορεία διαμαρτυρίας οργανώθηκε με
πρωτοβουλία του συλλόγου εργαζομένων στο Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης ενάντια στην κατάργηση της
Δημοτικής Αστυνομίας, των Σχολικών
Φυλάκων και γενικότερα για το περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου που θα τεθεί
σε ψηφοφορία την Τρίτη και που φέρνει

σε ρήξη κυβέρνηση και λαό.
Συγκεκριμένα, έξω από την Α' πλαζ Βούλας, σήμερα συγκεντρώθηκαν άνδρες της
δημοτικής αστυνομίας με τα οχήματά
τους, υπάλληλοι της καθαριότητας του
Δήμου με απορριμματοφόρα αλλά και
υπάλληλοι και άλλων υπηρεσιών του
Δήμου, που συμπαραστέκονται στους συναδέλφους τους.
Στην πορεία συμμετέχουν και αντιπροσωπείες εργαζομένων και από τους δήμους Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου,
Ελληνικού - Αργυρούπολης και από το
Δήμο Αθηναίων.
Παρόντες, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων του Δήμου Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης Γιάννης Παναγόπουλος,
ο Δήμαρχος Σπύρος Πανάς, ο πρώην δήμαρχος Βάρης και νυν δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Καπετανέας και οι
Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μπελετσιώτης,
Λευτέρης Αργυρουδάκης και Μαρία Σίνα.
Επίσης την παράταξη "Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη Πόλεις για να ζεις" εκπροσώπησε ο δημοτικός σύμβουλος Δήμος
Βαμβασάκης.
Tην διευκόλυνση και την περιφρούρηση
της πορείας είχε στην ευθύνη της η Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής.
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475.785 “ξεχασμένα” ευρώ ζέσταναν το ταμείο του Δήμου των 3Β
Σπ. Πανάς: Η σημερινή διοίκηση δεν χαρίζεται σε κανέναν
Ανάμεσα στη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα, και ένα
καλό νέο για το Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Ένα σημαντικό ποσό που προέρχεται από οφειλές
της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τις μισθωμένες ακτές της Βούλας και της Βάρκιζας και που ήταν "παγωμένο"
από το 2007, ζέστανε τα ταμεία του Δήμου.
Αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός πως "κι ο
Άγιος φοβέρα θέλει" είχε πλήρη εφαρμογή στην
περίπτωση. Η στέρηση της φορολογικής ενημερότητας οδήγησε την εταιρεία στο ταμείο αναγκάζοντάς την να συμμορφωθεί.
Μετά από αυτή την εξέλιξη η οποία πιστώνεται
στα θετικά της σημερινής διοίκησης και ειδικότερα στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Νίκο Ζαχαράτο εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση εκ μέρους
του Δήμου στην οποία ανακοίνωση διαγράφονται σαφείς αιχμές για την προηγούμενη διοίκηση
Μάντεση.

Η ανακοίνωση
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης καταβάλλει συστηματικές και οργανωμένες προσπάθειες για να αυξήσει τα έσοδα
του Δήμου, χωρίς να επιβαρύνει τους δημότες.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, πριν μερικές ημέρες κατάφερε να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από
οφειλές προηγούμενων ετών προς το Δήμο,
(ύψους 476.785,74 ευρώ ) από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. , έναντι χρέους από τις Οργανωμένες Ακτές της Βούλας και της Βάρκιζας που
χρονολογούνταν από το 2007 και 2010 αντί-

2006.

Οι ενέργειες της σημερινής Δημοτικής Αρχής

στοιχα, αλλά και οφειλές προς το νέον ενιαίο
Δήμο.

Πως προέκυψαν αυτές οι οφειλές
Οι οφειλές από την ΕΤΑΔ Α.Ε. προς το Δήμο
στηρίζονταν σε συμφωνίες που είχαν υπογραφεί
από το 2001 μεταξύ των Δήμων Βούλας και Βάρκιζας και της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων
Α.Ε. ( που σήμερα την έχει διαδεχθεί η ΕΤΑΔ
Α.Ε.). Με βάση τις συμφωνίες αυτές, ο Δήμος δικαιούται να εισπράττει ποσοστό επί των εσόδων
που έχει η εταιρεία αυτή ( και το διάδοχο σχήμα
της ) από τη διαχείριση της Α' και Β' Ακτής Βούλας και της Ακτής Βάρκιζας.
Στη συμφωνία αυτή δεν υπήρξε συνεπής η εταιρεία του Δημοσίου προς το Δήμο, με αποτέλεσμα ο τ. Δήμος Βάρης να έχει εισπράξει για
τελευταία φορά το ποσοστό που του αναλογεί
τo 2010, που αφορούσε το έτος 2009. Ενώ ο τ.
Δήμος Βούλας είχε εισέπραξε για τελευταία φορά
το έσοδο αυτό τo 2007, κι αφορούσε το έτος

Διαπιστώνοντας η σημερινή Διοίκηση του ενιαίου
Δήμου το πρόβλημα που ερχόταν από το παρελθόν, το οποίο οφειλόταν τόσο στην άρνηση της
ΕΤΑ Α.Ε. να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της
, όσο και στην αναποτελεσματική διεκδίκηση από
πλευράς κυρίως της προηγούμενης Διοίκησης του
τ. Δήμου Βούλας ( όπου αντιδήμαρχος Οικονομικών ήταν τότε ο κ. Κωνσταντέλλος) αποφάσισε
να διεκδικήσει δυναμικά τα χρήματα που οφείλονταν στο Δήμο.
Η οικονομική διεύθυνση του Δήμου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Ν. Ζαχαράτος,
αφού συνέλεξαν τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των μισθωτών των πλάζ και της
ΕΤΑΔ, προχώρησαν στη συνέχεια στη βεβαίωση
συνολικά 707.850,34 ευρώ. Το ποσό προέκυψε
με βάση τα ελάχιστα ετήσια μισθώματα που εισπράττει η ΕΤΑΔ από τους μισθωτές των εν λόγω
εγκαταστάσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τις
μισθωτικές συμβάσεις.
Στη συνέχεια ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης βάσει του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και δέσμευσαν τη φορολογική ενημερότητα της ΕΤΑΔ, με αποτέλεσμα
να αναγκαστεί η εταιρεία να αποδώσει στο Δήμο
πριν μερικές ημέρες τμήμα της βεβαιωμένης οφειλής, ύψους 476.785,74 ευρώ.
Όμως δεν σταματάμε εδώ. Πέραν από την είσπραξη και του υπόλοιπου ποσού που έχει βεβαιωθεί και μας οφείλεται, θα απαιτήσουμε να

υποβληθούν από την ΕΤΑΔ στο Δήμο τα επίσημα
οικονομικά στοιχεία , μέσα από τα οποία προκύπτει το σύνολο των εσόδων που έχει η εταιρεία
αυτή από τη διαχείριση των οργανωμένων ακτών
κολύμβησης του Δήμου, προκειμένου να βεβαιώσουμε και να εισπράξουμε το σύνολο αυτών
που μας οφείλονται. Όχι μόνον από τα παρελθόντα έτη, αλλά και στο μέλλον.
Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Δήμαρχος
Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς
έκανε την παρακάτω δήλωση:
« Σε αντίθεση με ότι γινόταν τα προηγούμενα
χρόνια, όπου κάποιοι επέτρεπαν στους οφειλέτες του Δήμου να μην αποδίδουν αυτά που χρωστούν στην πόλη και τους δημότες από την
εκμετάλλευση των παραλιών μας, η σημερινή Διοίκηση δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Αυτά που κάποιοι ήξεραν, τώρα έχουν τελειώσει.
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα και σε κανέναν δεν
θα επιτρέψουμε να στερεί έσοδα από το Δήμο
και το μήνυμα αυτό θέλω να το στείλω παντού.
Η δική μας Διοίκηση έχει επιλέξει να διεκδικεί
αυτά που οφείλονται στο Δήμο κι όχι να επιβαρύνει τους δημότες με ακριβά τέλη και πανάκριβα
δάνεια που θα τα αποπληρώσουν οι επόμενες γενιές. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ν. Ζαχαράτο και τα
στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
μας για τις πετυχημένες ενέργειες τους. Σε κάθε
περίπτωση, θέλω να επαναλάβω πως πάγια θέση
του Δήμου και της σημερινής Διοίκησης είναι να
περάσει στο Δήμο ο έλεγχος και η εκμετάλλευση
των ακτών της πόλης μας.»

Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ε

υρύ πρόγραμμα διαγραμμίσεων και
άλλων παρεμβάσεων υλοποιεί ο
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της
ασφάλειας πεζών και οδηγών.
Ειδικότερα, μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες όπως:
Διαγραμμίσεις δρόμων έξω από σχολεία
και χώρους άθλησης, με στόχο την
ασφαλή κυκλοφορία παιδιών και γονέων.
Τοποθέτηση πινακίδων πεζοδρόμων
στην περιοχή Ασύρματος Βάρης.

Τοποθέτηση πινακίδων για σημαντικά
αξιοθέατα της περιοχής (Λίμνη Βουλιαγμένης), σχολεία και πολιτιστικούς χώρους.
Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις περιοχές της Βουλιαγμένης και Βάρκιζας, για
τη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Οι παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση
των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη
συνεχίζονται συστηματικά, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διευθετήσεις και σημάνσεις σε κάθε περιοχή.
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Δημοτικό ρεπορτάζ

Η πλατεία Χαρίτων στη Γλυφάδα θα πάρει ξανά ζωή
Η

ιστορική πλατεία Χαρίτων, στο κέντρο της Γλυφάδας, θα ξαναπάρει ζωή. Όπως ανακοίνωσε
ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής σε θέματα Υποδομών
Θανάσης Σπονδυλίδης, το έργο της ανάπλασης της
ιστορικής πλατείας βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε σημαντικά έργα που εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια.
"Επιτέλους" επεσήμανε ο κ. Σπονδυλίδης "τα παιδιά θα επιστρέψουν στο χώρο της πόλης που τους
ανήκει".
Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει μετά από τους απαραίτητους ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο
κοντά στα Χριστούγεννα, και θα αποδωθεί στους
πολίτες σε 5-6 μήνες. Θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια και το έργο θα αναλάβουν οι Τεχνικές της Υπηρεσίες.
Όπως είναι γνωστό μετά τον τραυματισμό παιδιού τον
Μάρτιο του 2011, η παιδική χαρά κρίθηκε ακατάλληλη
και έκλεισε για λόγους ασφαλείας.
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρευρέθει ο Δήμαρχος
Γλυφάδας κ. Κώστας Κόκκορης ο οποίος αφού ευχαρίστησε το Σώμα αναφέρθηκε αναλυτικά στην σημασία
της ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου της Γλυφάδας
μέσω του έργου της πλατείας Χαρίτων όπως και στην
ιστορικότητα του χώρου, ο οποίος ήταν πρότυπο σχεδιασμού την επόχη κατασκευής της (1984) από τον αείμνηστο Δήμαρχο Θόδωρο Σπονδυλίδη.
Τέλος είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις θεματικές
ενότητες των οργάνων προβλέπονται ειδικές διατάξεις
για παιδιά με προβλήματα προσβασιμότητας (καρουζέλ
και τραμπάλες για αναπηρικά αμαξίδια, παιχίδια ήχου,
ακοής και ασθήσεων, όπως και όργανα για την τρίτη
ηλικία).

Το έργο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αισθητική και ποιοτική
αναβάθμιση που αφορά τόσο τον κοινόχρηστο χώρο
της πλατείας Χαρίτων (αστικό πράσινο) όσο και τον ευ-

το Δήμο Γλυφάδας σύμφωνα με την υπ. αρ. 72/2013
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Για τη
δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης
και τη κατασκευή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των
Ν.1418/84, Ν.3263/04, Π.Δ.186/96, Π.Δ.609/85
όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν. 3669/08 και ισχύουν
σήμερα.

Περιγραφή του έργου
Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η ποιοτική, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και διαμόρφωση
της Πλατείας Χαρίτων, καθώς και του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου της.
Συγκεκριμένα η αναβάθμιση περιλαμβάνει τις παρακάτω
εργασίες:

Πλατεία Χαρίτων

ρύτερο περιβάλλοντα χώρο της πλατείας και συγκεκριμένα τον πεζόδρομο της οδού Γιαννιτσοπούλου, τα πεζοδρόμια της οδού Σεμέλης τα οποία περιβάλλουν το
1ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας, την τριγωνική απόληξη στάσης Λεωφορείου της πλατείας Χαρίτων και
όμορα, συνολικού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ.
Ο χώρος της παρέμβασης εκτείνεται σε μεγάλη έκταση,
καταλαμβάνοντας περίπου 12.000 μ2 (12 στρέμματα),
βρίσκεται σε κεντρική περιοχή του Δήμου Γλυφάδας,
δίπλα στο εμπορικό κέντρο και συνορεύει με σχολικό
συγκρότημα.
Πρόκειται για ένα έργο υπερτοπικής σημασίας καθώς η
επί σειρά ετών λειτουργία του προσέλκυσε κατοίκους,
γονείς και παιδιά όλων των ηλικιών και από όλο το λε-

κανοπέδιο με εμφανείς συνέπειες στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ύπαρξη και η πρόβλεψη επαναχρησιμοποίησης μεγάλων επιφανειών
πρασίνου και φυσικών επιφανειών στους χώρους ανάπλασης συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη βελτίωση
του δομικού ιστού και του κλίματος στην περιοχή.
Οι διάφορες δραστηριότητες οι οποίες έχουν προβλεφθεί και αποτελούν μέρος της προτεινόμενης αναβάθμισης λειτουργούν κύρια για την αναψυχή και την
συγκέντρωση των κατοίκων και επισκεπτών και συμπληρωματικά προς την βελτίωση του κλίματος.
Η διαμόρφωση των χώρων και ό εξοπλισμός τους έχει
μελετηθεί να υπακούει στις αρχές και στις προδιαγραφές
ενός φιλικού και λιγότερο ενεργοβόρου περιβάλλοντος. Ο νέος σχεδιασμός με στόχο την ποιοτικής και την
αισθητική βελτίωση της Πλατείας Χαρίτων και των παράπλευρων χώρων αποσκοπεί και στην λειτουργική
αναβάθμιση της ως χώρος «βιωματικής συνάντησης»
όλων των ηλικιών με επιστημονικά κριτήρια και υψηλά
ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού κατασκευής και λειτουργίας αντίστοιχων χώρων.
Ο επανασχεδιασμός της πλατείας βασίσθηκε στην αρχική Μελέτη του 1983 διατηρώντας ακριβώς το ανάγλυφο και τις κύριες λειτουργίες τις οποίες προέβλεπε.
Η έντονη χρήση του χώρου σε συνδυασμό με τη ελλειπή ή απούσα συντήρησή του οδήγησαν στην εντατική υποβάθμισή που παρατηρείται σήμερα, με εμφανή
σημάδια της εγκατάλειψης του με αποτέλεσμα την δημιουργία μη ασφαλούς περιβάλλοντος για τους χρήστες
(μικρά παιδιά και γονείς).
Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Γλυφάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
για την εκπόνηση μελετών και την τήρηση των προδιαγραφών για κάθε κατηγορία έργων και εγκρίθηκε από

- Διατήρηση και ενίσχυση των στόχων της αρχικής μελέτης με επιλογή ίδιου (όμοιου) εξοπλισμού και συμπλήρωσής του με εξειδικευμένα όργανα ανάπτυξης των
αισθήσεων (όρασης, ακοής) όπως και εξειδικευμένα
όργανα για άτομα με αναπηρίες καθώς και εξοπλισμό
για την Τρίτη ηλικία.
- Ανακατασκευή χώρου πρόσβασης στο θεατράκι.
- Επιδιόρθωση της επιφάνειας κύλισης (μαρμάρινη επιφάνεια κύλισης).
- Μέριμνα για την προσπέλαση των επισκεπτών μέσα
στην πλατεία με ειδικές πορείες από φυσικά υλικά, που
διασχίζουν περιμετρικά το χώρο και συνδέουν τα διάφορα θεματικά τμήματα δραστηριοτήτων, δημιουργώντας έτσι μία φυσική συνέχεια πορείας.
- Ανακατασκευή – επιδιόρθωση δαπέδων κυρίου άξονα
του χώρου.
- Ανακατασκευή της συνολικής περίφραξης.
- Κατασκευή μονάδων σκίασης από φυσικά υλικά σε
συνδυασμό με τη δημιουργία καθιστικών για τους επισκέπτες.
- Πρόβλεψη νέας φύτευσης και δικτύου άρδευσης
- Τριγωνική απόληξη στάσης Λεωφορείου
- Αναβάθμιση πράσινου
- Δημιουργία καθιστικών
- Πεζόδρομος της οδού Γιαννιτσοπούλου
- Ανακατασκευή και επιδιορθώσεις δαπέδων
- Κατασκευή πέργκολας σε συνδυασμό με τη δημιουργία καθιστικών
- Πεζοδρόμια της οδού Σεμέλης περιμετρικά του σχολικού συγκροτήματος.
- Ενοποίηση με το υπάρχον –περιμετρικά- πεζοδρόμιο,
ορθές απολήξεις βάσει προδιαγραφών, νέα οριοθέτηση υπαρχόντων δένδρων.
- Κατασκευή νέων δαπέδων κυκλοφορίας και κρασπέδων
- Πρόβλεψη και εγκατάσταση περιμετρικά φωτιστικών
στοιχείων.
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