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ΣΤΗΝ
ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ
σελ. 4

Δ. Χατζηδάκης: Ελπίζω η Ραχήλ Μακρή
να μην καλυφθεί πίσω από την ασυλία
ώστε να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δηλώνει ότι είναι εξ’
ολοκλήρου ανυπόστατος και ψευδής ο ισχυρισμός της κας Ραχήλ Μακρή ότι διέθεσε ο Δήμος
Π.Φαλήρου ποσό 400.000€ για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του
Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ).
σελ. 2

Δύο παραλιακά μέτωπα
στολίδια για την Αττική
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ
σελ. 6-7

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟ

Δ

ύο παραλιακά μέτωπα στο νότιο
τόξο της Αθήνας αποτελούν σημεία συγκέντρωσης και αναψυχής
για εκατοντάδες πολίτες των δήμων τους
αλλά και της Αττικής.
Ιδιαίτερα τώρα, που
βρισκόμαστε για τα
καλά στο καλοκαίρι
αποτελούν για μικρούς
και μεγάλους οάσεις
πρασίνου, δροσιάς και
διασκέδασης.

Ανδρέας Κονδύλης:
Αν μας αγνοήσουν η επένδυση
της Μαρίνας Αλίμου θα τελειώσει σε είκοσι χρόνια

σελ. 4

Σκληρή στάση επέλεξε να υιοθετήσει απέναντι
στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τον τρόπο δημοπράττησης της Μαρίνας του Αλίμου, της μεγαλύτερης
Μαρίνας της Ελλάδας, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος
Ανδρέας Κονδύλης.
σελ. 5
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Δ. Χατζηδάκης: Ελπίζω η Ραχήλ Μακρή να μην καλυφθεί
πίσω από την ασυλία ώστε να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δηλώνει ότι είναι εξ’ ολοκλήρου ανυπόστατος και ψευδής ο ισχυρισμός της κας
Ραχήλ Μακρή ότι διέθεσε ο Δήμος Π.Φαλήρου ποσό 400.000€ για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ).
ΡΟΥ επί της ερώτησης της Βουλευτού της
ΑΝΕΛ κ. Ραχήλ Μακρής για την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (ΙΚΜ)»

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Α

πάντηση σε ερώτηση της βουλευτού των
ΑΝΕΛ Ραχήλ Μακρή, σχετικά με ποσό
που διατέθηκε μέσω του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου στο Ίδρυμα Κων/νος Μητσοτάκης και
σε σχετικά δημοσιεύματα δίνει ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης με ανακοίνωσή του.
Στα δημοσιεύματα όπως και στην ερώτηση της
κ. Ραχήλ Μακρή αφήνονται αιχμές για χαριστική χρηματοδότηση, ύψους 400.000 ευρώ,
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου προς το Ίδρυμα
Μητσοτάκη και μάλιστα με χρήματα που εκταμιεύθηκαν από τα ταμεία του Δήμου, λόγω και
των γνωστών δεσμών του κ. Χατζηδάκη με την
οικογένεια του Κων. Μητσοτάκη.
Η αλήθεια είναι, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ότι
ο Δήμος υπήρξε ο ενδιάμεσος πιστοποιημένος
φορέας, μέσω του οποίου το Ίδρυμα Μητσοτάκη
υλοποίησε τις διαδικασίες εκταμίευσης των χρημάτων από το ΕΣΠΑ. Δεν πρόκειται λοιπόν για
χρήματα του Ταμείου του Δήμου, αλλά για
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.
Αναλύοντας τη σύννομη διαδικασία μέσω της
οποίας έγινε η χρηματοδότηση του έργου "Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική Διάθεση του αρχείου
του
Ιδρύματος
Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης" ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης αναφέρει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της βουλευτού των ΑΝΕΛ και
εύχεται η κυρία Μακρή να δεχθεί την άρση της
βουλευτικής της ασυλίας.
Η απάντηση του Δημάρχου
Διονύση Χατζηδάκη
Απάντηση του Δημάρχου ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗ-
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Α) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δηλώνει ότι είναι εξ’
ολοκλήρου ανυπόστατος και ψευδής ο ισχυρισμός της κας Ραχήλ Μακρή ότι διέθεσε ο Δήμος
Π.Φαλήρου ποσό 400.000€ για την ψηφιοποίηση και πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του
Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ).
Ακόμα και αν ο Δήμαρχος επιθυμούσε να διαθέσει το εν λόγω ποσό, τέτοια δαπάνη δεν είναι
επιλέξιμη και δεν γίνεται αποδεκτή από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου αποστέλλονται όλα τα εντάλματα του Δήμου προς
έγκριση.
Την χρηματοδότηση εξασφάλισε το ΙΚΜ από
κοινοτικούς και μόνο πόρους και συγκεκριμένα
από το ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 373609 στις 104-2012.

‘Διαύγεια’ και ΕΣΗΔΗΣ αντίγραφο με
ΑΔΑ:ΒΛΩΥΩΞΕ-Ε95
και
ΑΔΑΜ:
13PROC001584554, ΦΕΚ ΔΔΣ 523/16-82013, Φύλο εφημερίδας Αμαρυσία 17/8/2013,
Φύλο εφημερίδας "Ο ημερήσιος Δημότης"
16/8/2013, Φύλο εφημερίδας Δημοπρασιών &
Πλειστηριασμών 15/8/2013, Φύλο εφημερίδας
Ηχώ των Δημοπρασιών 15/8/2013).
Η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε
στις 2-10-2013 από το Δήμο Π. Φαλήρου.
Επειδή στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία (1)
προσφορά ο Δήμος Π. Φαλήρου ζήτησε τη
γνώμη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής(
Ψηφιακή Σύγκλιση), και έλαβε την απάντηση
ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.
60/2007, ΦΕΚ 64Α’) δεν τίθεται ως προϋπόθεση συνέχισης της διαδικασίας ή της ανάθεσης του διαγωνισμού, η ύπαρξη περισσοτέρων

του ενός υποψηφίων.
Εάν λοιπόν η κα Ραχήλ Μακρή επιθυμούσε να
μάθει την αλήθεια, θα μπορούσε να απευθυνθεί
στον Δήμο Π.Φαλήρου αλλά και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή(Ψηφιακή Σύγκλιση)
για να πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση του
έργου γίνεται από πόρους του ΕΣΠΑ και όχι
από πόρους του Δήμου Π. Φαλήρου.
Προφανώς για δικούς της λόγους αποδεικνύει
με πόση ελαφρότητα και πολιτική σκοπιμότητα
ενεργεί και δυσφημεί Δήμαρχο που στην δωδεκαετή μέχρι στιγμής διαδρομή του έχει αποδείξει την σοβαρότητα και την χρηστή διοίκηση
ιδίως στον οικονομικό τομέα. Ελπίζω να μην καλυφθεί πίσω από τη βουλευτική της ασυλία
ώστε να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη στην
οποία προτίθεμαι να προσφύγω.

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για να υλοποιηθεί έργο χρηματοδοτούμενο από
την Ε.Ε. με κοινοτικούς πόρους απαιτείται η πιστοποίηση – διαχειριστική επάρκεια – της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα χειριστεί τις
διαδικασίες. Στην περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας του έργου, εν προκειμένω το ΙΚΜ, δεν
διαθέτει Τ.Υ. με διαχειριστική επάρκεια, η αρμοδιότητα υλοποίησης δύναται να μεταβιβάζεται με προγραμματική σύμβαση και σε ΟΤΑ Α
και Β βαθμού (αρ. 22 του Ν.3614/2007 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010) ο οποίος
ικανοποιεί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας.
Για το λόγο αυτό το ΙΚΜ απευθύνθηκε στο
Δήμο Π. Φαλήρου ο οποίος διαθέτει από το
έτος 2008 πιστοποίηση των Υπηρεσιών του, δηλαδή την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια
για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τέθηκε κατ’ αρχήν σε δημόσια διαβούλευση το
εν λόγω έργο για τυχόν παρατηρήσεις και στη
συνέχεια προκηρύχθηκε ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις περί ευρείας δημοσιότητας
(Έγινε Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, αρχική αποστολή προκήρυξης 2013276325 14-8-13 στην Ε.Ε., Φύλο εφημερίδας
Ε.Ε.2013/S 158-276325 16/8/2013 (δημοσίευση διαγωνισμού), Περίληψη διακήρυξης
25374/13-8-13 και αναρτημένο στον ιστότοπο
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Δύο παραλιακά μέτωπα στολίδια
για την Αττική

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Δ

ύο παραλιακά μέτωπα στο νότιο τόξο της Αθήνας
αποτελούν σημεία συγκέντρωσης και αναψυχής για
εκατοντάδες πολίτες των δήμων τους αλλά και της Αττικής. Ιδιαίτερα τώρα, που βρισκόμαστε για τα καλά στο
καλοκαίρι αποτελούν για μικρούς και μεγάλους οάσεις
πρασίνου, δροσιάς και διασκέδασης.
Πάρκο Φλοίσβου στο Παλαιό Φάληρο και "Νότος" στη
Βούλα

άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, φιλοξενεί πλήθος κόσμου και δίνει ανάσες δροσιάς κατά τους θερινούς μήνες,
ενώ παράλληλα φιλοξενεί δράσεις του Δήμου, αποτελώντας ζωντανό κύτταρο στον πυκνοκατοικημένο
αστικό της ιστό.
Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη παιδική χαρά των Βαλκανίων αλλά και υπαίθριο καλοκαιρινό σινεμά αποτελεί τον
τέλειο καθημερινό προορισμό για μικρούς και μεγάλους,
φαληριώτες και μη.

Το Πάρκο του Φλοίσβου που περιήλθε κατά χρήση για
99 χρόνια από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, μετά από επίμονα αιτήματα της δημοτικής αρχής του Διονύση Χατζηδάκη,
αποτελεί πλέον τοπόσημο για τον παραλιακό Δήμο.
Η τεράστια έκταση καλοφροντισμένου πρασίνου με

Λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω στη Βούλα, ένα άλλο παραλιακό μέτωπο μικρότερης κλίμακας βέβαια, αποτελεί επίσης χώρο συγκέντρωσης και αναψυχής για τους
κατοίκους του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.
Ο συγκεκριμένος δήμος, βέβαια, διαθέτει και άλλους πανέμορφους τόπους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν

? ????? ??? ?????

σημεία συγκέντρωσης και αναψυχής, όμως ο "ΝΟΤΟΣ"
αυτή τη στιγμή, και μετά τα έργα εξωραϊσμού που έχουν
γίνει σ' αυτόν από τη δημοτική αρχή του Σπύρου Πανά,
αποτελεί ίσως το πιο όμορφο κομμάτι του Δήμου.
Το καλοφροντισμένο πράσινο, η καινούργια παιδική
χαρά και η άμεση θέαση της θάλασσας, είναι τα στοιχεία που διαμόρφωσαν την περιοχή του Νότου, σε χώρο
αναψυχής για χιλιάδες πολίτες.
Αποτελεί για τους κατοίκους και όχι μόνο, επιλογή για
τον περίπατό τους, σημείο συνάντησης για τον καφέ
τους, για να παίξουν τα παιδιά τους, (τελευταία είδαμε
και οικογένειες να κάνουν πικ - νικ στο χορτάρι), ακόμα
τέλος, και για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα καθισμένοι στα παγκάκια, που η υψομετρική διαφορά του
σημείου με τη θάλασσα, σου δίνει την αίσθηση σαν να
βρίσκεσαι στην πλώρη ενός καραβιού.
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Στην Τροχαία Αττικής ο δήμαρχος Αλίμου
Σ

το πλαίσιο των επαφών του για τη νέα δημοτική περίοδο ο νέος δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης πραγματοποίησε επίσκεψη
εργασίας στον Διευθυντή της Τροχαίας Αττικής
Ταξίαρχο Δημήτρη Παπαναγιώτου.
Ο νέος δήμαρχος κ. Κονδύλης αναφέρθηκσε στα
κυκλοφοριακά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο
Άλιμος και ζήτησε τη συνδρομή της Τροχαίας
Αττικής προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν,

επισημαίνοντας την άψογη συνεργασία που έχει
μέχρι στιγμης με την Τροχαία Ελληνικού.
Από την πλευρά του ο Ταξίαρχος κ. Παπαναγιώτου διαβεβαίωσε τον νεοεκλεγμένο Δήμαρχο
κ. Κονδύλη ότι η Τροχαία Αθηνών θα συνδράμει
με όλες της τις δυνάμεις προκειμένου τα όποια
προβλήματα υπάρχουν να έχουν την καλύτερη
δυνατή λύση που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών.

Ο δήμαρχος Αλίμου Α. Κονδύλης με τον Ταξίαρχο κ. Δ. Παπαναγιώτου
Καθήκον μας είναι, σημείωσε, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα των δήμων και να δίνουμε
άμεσες λύσεις.Ιδιαίτερα δραστήριος αποδεικνύεται τέλος, ο νέος δήμαρχος Αλίμου, καθώς κα-

θημερινά πραγματοποιεί συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολιτείας αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά αλλά και χρόνια
ζητήματα του Δήμου.

Δικαιώθηκαν οι πολίτες του Αλίμου
για τη ΜΑΚΡΟ

Α

πό τη δημοτική κίνηση "ΑΝΩ - ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι γνωστοποιείται η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κάνει
δεκτή (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) την αίτηση πολιτών του Αλίμου κατά της εταιρίας
“ΜΑΚΡΟ” με την οποία ζητείτο η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Ιερό Ναό Εισοδίων της
Θεοτόκου, ναού και ιστορικού μνημείου σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Την πρόσβαση αυτή
απαγορεύει παντελώς η εταιρία “ΜΑΚΡΟ”, ιδιοκτήτρια της έκτασης, που περιβάλει το μνημείο της
μικρής ιστορικής εκκλησίας.
Το “διατακτικό” της απόφασης αυτής (7341/2014)
αναφέρει:
«ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την καθής (σημ. “ΜΑΚΡΟ”) να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία της στο Κτήμα
Τράχωνες από την οδό Αρχαίου Θεάτρου αρ. 7,
την πρόσβαση μέσω της εκεί υπάρχουσας διόδου
στο Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου και την
αποχώρηση από εκεί:

1) Την παραμονή της εορτής του στις 20 Νοεμβρίου
από ώρα 08:00 έως ώρα 17.00 και ανήμερα της
εορτής του στις 21 Νοεμβρίου από ώρα 06.30 έως
ώρα 17.00 απεριορίστου αριθμού προσώπων και
ιερέως.
2) Δύο φορές το μήνα και συγκεκριμένα κάθε πρώτη
και τρίτη Πέμπτη κάθε μήνα, από ώρα 08.00 έως
ώρα 11.00, μέχρι 150 προσώπων και ιερέως επίσης, καθώς και να διατηρεί ανοικτή την είσοδο του
ναού τις ίδιες ως άνω ημέρες και ώρες, ΑΠΕΙΛΕΙ σε
βάρος της καθής χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παραβίαση της απόφασης …»
Η απόφαση αυτή, αποτελεί μια πρώτη και πολύ σημαντική ΝΙΚΗ των πολιτών του Αλίμου, που αγωνίζονται για το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης
της θρησκευτικής λατρείας αλλά και της πρόσβασης και απόλαυσης ενός σημαντικού μνημείου πολιτισμού της πόλης μας καθώς πρόκειται για το
μοναδικά ακέραια σωζόμενο βυζαντινό μνημείο, στα
νότια προάστια.
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Ανδρέας Κονδύλης: Αν μας αγνοήσουν η επένδυση
της Μαρίνας Αλίμου θα τελειώσει σε είκοσι χρόνια

Η Μαρίνα του Αλίμου
είναι η μεγαλύτερη Μαρίνα
της Μεσογείου.

Σκληρή στάση επέλεξε να υιοθετήσει απέναντι στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά
με τον τρόπο δημοπράττησης της
Μαρίνας του Αλίμου, της μεγαλύτερης Μαρίνας της Ελλάδας, ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης.

Ο

νέος Δήμαρχος ο οποίος έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν είναι εναντίον των επενδύσεων
και της ανάπτυξης, δηλώνει αποφασισμένος να
διαφυλάξει τα συμφέροντα του Δήμου και των
δημοτών, να διασφαλίσει όλα όσα συζητήθηκαν
πριν λίγο καιρό, ανάμεσα στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. και
του Δήμου, να αποκομμίσει αντισταθμιστικά
οφέλη και τέλος είναι αποφασισμένος να κάνει
αισθητή την παρουσία του Δήμου στη διοίκηση

του ΤΑΙΠΕΔ, αν αυτή συνεχίσει να μην τους
λαμβάνει υπ' όψιν.
"Ενημερώνουμε τον όποιο επενδυτή πάρει το
έργο, ότι οι συγκεκριμένοι όροι του ΦΕΚ, οι
οποίοι δεν περιλαμβάνουν αντισταθμιστικά
οφέλη για το Δήμο, θα μας αναγκάσουν να προσβάλλουμε όλες τις διοικητικές πράξεις, αν δεν
μας λάβουν υπ' όψιν. Μπορεί ενδεχομένως να
μας αγνοήσουν, αλλά αν το κάνουν και προχωρήσουν το έργο έχοντας το Δήμο απέναντί τους,
θα το τελειώσουν σε είκοσι χρόνια" είπε χαρακτηριστικά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μόλις θα κλείσει ο διαγωνισμός και ανακοινωθούν οι εταιρείες οι οποίες θα καταθέσουν προσφορές, θα ενημερωθούν με εξώδικο ότι η νέα
διοίκηση του δήμου θα κάνει ότι περνάει από το
χέρι της προκειμένου να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
Μάλιστα ο Ανδρέας Κονδύλης φρόντισε να το
κάνει αυτό σαφές σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
του, προκειμένου να διαφυλάξει όλα τα δικαιώματα του Δήμου και των πολιτών στο χώρο της
Μαρίνας Αλίμου.

Διγλωσσία
από το ΤΑΙΠΕΔ;
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της
10ης Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος του Ανδρέα
Κονδύλη συζητήθηκε το θέμα της ιδιωτικοποίησης της μεγαλύτερης Μαρίνας της Ελλάδας,
της Μαρίνας του Αλίμου.
Όπως έγινε γνωστό ήδη έχουν προκριθεί από το
ΤΑΙΠΕΔ 11 επενδυτές και μέσα στο καλοκαίρι
θα κατατεθούν και οι οικονομικές προσφορές.
Το θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατά πόσον αυτή η επένδυση θα είναι
επωφελής για την πόλη του Αλίμου και για την
ποιότητα ζωής των κατοίκων της, τη στιγμή που
διαπιστώνεται ότι εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ φαίνεται να υπάρχει διγλωσσία.
Σχετικά με τα αιτήματα που διατύπωσε ο Δήμος

για τα αντισταθμιστικά οφελήματα, όπως διαπιστώθηκε από την εξέλιξη της συζήτησης, άλλα
είπε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ
Ανδρέας Ταπραντζής, τηλεφωνικά, στον απερχόμενο Δήμαρχο Θάνο Ορφανό, και άλλα όταν
τον επισκέφθηκε ο νεοεκλεγμένος Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης.

Ποια θα είναι η τύχη
του Κολυμβητηρίου;
Η τύχη του Κολυμβητηρίου σύμφωνα με τηλεφωνική διαβεβαίωση του κυρίου Τραπραντζή
προς τον κ. Ορφανό, όπως ο ίδιος ανέφερε, θα
είναι σύμφωνη με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που λέει ότι το Κολυμβητήριο δεν
πρόκειται να μετακινηθεί αν δεν υπάρξει άλλη
απόφαση του Δ.Σ.
Στη συγκεκριμένη όμως απόφαση την οποία ψήφισε η πλειοψηφία και η αξιωματική αντιπολίτευση τον περασμένο χρόνο, εκτός από την τύχη
του Κολυμβητηρίου, είχαν μπει και ορισμένα
άλλα, σοβαρά θέματα που απασχολούν το Δήμο
Αλίμου, αναφορικά με τα αντισταθμιστικά οφελήματα και τους περιβαλλοντικούς όρους της
επένδυσης.
Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Ταπραντζή ο κ.
Κονδύλης, επανήλθε σ' αυτά τα αιτήματα που

περιλαμβάνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρει αρνητική
απάντηση εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ.
Συγκεκριμένα όπως ανέφερε ο κ. Κονδύλης, ο κ.
Ταπραντζής είπε ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν το αίτημα για περισσότερο πράσινο και
λιγότερη δόμηση από τα 18.500 τετραγωνικά
που προβλέπονται. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να μεταφέρουν το Κολυμβητήριο σε
οικόπεδο του Ταμείου στην οδό Ρώμα το οποίο
βέβαια, από την πλευρά του κ. Κονδύλη κρίνεται ακατάλληλο γιατί είναι μικρό.
Μετά από αυτή την εξέλιξη συνέχισε ο κ. Κονδύλης και για να μην είμαστε απλοί θεατές σ' όσα
θα γίνονται στην πόλη μας θα πρέπει να γίνει αισθητή η παρουσία του Δήμου για να αφυπνίσουμε τόσο το ΤΑΙΠΕΔ όσο και τους
μελλοντικούς επενδυτές.
Εάν δεν διασφαλιστεί από την πλευρά του Ταμείου ότι θα έχουμε μία ανάπτυξη στο παραλιακό μας μέτωπο εξίσου όμορφη όπως αυτή στο
παραλιακό μέτωπο του Παλαιού Φαλήρου με τη
Μαρίνα Φλοίσβου, ωφέλιμη για τον κόσμο και το
περιβάλλον, καλά θα κάνουν να ακυρώσουν το
διαγωνισμό και να τον επαναπροσδιορίσουν
συμπεριλαμβάνοντας κι αυτά που ζητάμε εμείς.
Είμαστε υπέρ της επένδυσης ως δήμος, αλλά με
ορισμένες προϋποθέσεις, κατέληξε.

????: ?????? 1?3, ???.: 210?96 54 740
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Ο ιδιοκτήτης της Υδρούσας και
το επενδυτικό σχέδιο
χώρος, ένας πνεύμονας πρασίνου, ένα πραγματικό… experience island λίγα μέτρα από την παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας και της Βούλας»,
λέει η Κατερίνα Λάσπα.

Μια ιστορία μεγάλης ταλαιπωρίας

Ό

ταν πέρυσι πυκνοί καπνοί ανέβαιναν στον
ουρανό, πάνω από το νησάκι Υδρούσα ή
αλλιώς Κατραμονήσι - δυο απλωτές απόσταση
από την παραλία της Βούλας - γιατί κάποιοι
έκαιγαν την ξύλινη σαβούρα που υπήρχε εκεί,
πολλοί μίλησαν για παρέμβαση ιδιωτών, προσπάθεια καταπάτησης δημόσιας περιουσίας,
σκοτεινά επιχειρηματικά συμφέροντα και βγήκαν
αγωνιστικά δελτία τύπου από τους συνήθεις περιβαλλοντικούς συλλόγους αλλά και τη δημοτική αρχή η οποία ανακοίνωνε ότι ναι μεν η
Υδρούσα αποτελεί ιδιωτική έκταση, αλλά πρέπει
να παραμείνει με το σημερινό χαρακτήρα της και
δεν θα επιτρέψει την τσιμεντοποίησή της.
Σήμερα και μετά το ρεπορτάζ του protothema.gr,
φαίνεται ότι όλοι αυτοί μάλωναν σε... ξένο αχυρώνα, αφού αποδείχθηκε ότι η Υδρούσα είναι
ιδιοκτησία ιδιώτη. Μετά από 24 χρόνια δικαστικής διαμάχης η Υδρούσα έχει και με το νόμο ιδιοκτήτη τον Κώστα Σελίμη ο οποίος μάλιστα έχει
και έτοιμο σχέδιο αξιοποίησής της.

Από οδηγός λεωφορείου,
ιδιοκτήτης νησιού!
Ενας οδηγός λεωφορείου πάλεψε για 24 χρόνια
για να «νικήσει» το δυσκίνητο ελληνικό κράτος
και να «κερδίσει» το νησάκι Υδρούσα, απέναντι
από τον Αστέρα Βουλιαγμένης, που κληροδότησαν συγγενείς του. Θα το αξιοποιήσει με τουριστικές υποδομές.
Πόσο απέχει η επιτυχία από την αποτυχία; Η
νίκη από την ήττα; Η φτώχεια από τον πλούτο;
Για τον βιοπαλαιστή οδηγό λεωφορείου Κώστα

Σελίμη, 24 χρόνια. Τόσα χρειάστηκαν για να
κάνει ένα όνειρο ζωής πραγματικότητα. Τόσα
και παράλληλα μια ζωή σπαρτιάτικη με οικονομίες από τον πενιχρό μισθό του ως οδηγoύ λεωφορείου, το προσωπικό του κόστος να μη
δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και να φτάνει μέχρι του σημείου να τρώει μόνο όσπρια.
Κι όλα αυτά για να έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει κόντρα στο δυσκίνητο κράτος, το
οποίο δεν του επέτρεπε να αξιοποιήσει τη δική
του περιουσία. Το μικρό νησάκι Υδρούσα, δηλαδή, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον
«Αστέρα» της Βουλιαγμένης και το οποίο του
κληροδότησαν τη δεκαετία του ’90 οι συγγενείς
και πρώην ιδιοκτήτες του.
Μετά από χιλιάδες ευρώ που δαπάνησε, απίστευτο κόπο, συνεχείς επαφές με δικηγόρους και
φοβερό άγχος, πλέον είναι σε θέση έπειτα από
τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις να δημιουργήσει μαζί με τον γνωστό επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο και την Κατερίνα Λάσπα
αυτό που ονειρευόταν. Ενα πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο, με έμφαση στον πολιτισμό, που
θα συγκεντρώσει χιλιάδες τουρίστες και ως
πνεύμονας πρασίνου θα δώσει ανάσα σε 5 εκατομμύρια Αθηναίων.
Μετά από 24 χρόνια δικαστικών αγώνων ο Κώστας Σελίμης είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της
Υδρούσας.

Το σχέδιο αξιοποίησης τη Υδρούσας
Εκεί θα δημιουργηθεί θέατρο 500 θέσεων, διάφορες οικολογικές δράσεις, ζώνες διασκέδασης,
αστεροσκοπείο, ειδικά γλυπτά, πίστες για moun-

tain bikes, εξαιρετική παραλία για μπάνιο,
ακόμα και χώροι που αργότερα θα διαμορφωθούν ώστε να επισκέπτονται το νησί Κινέζοι και
άλλοι τουρίστες προκειμένου να κάνουν τους γάμους τους. Και όλα αυτά παρέα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο για λογαριασμό
του εκπόνησε μια μελέτη η οποία δημιουργεί στο
νότιο παράκτιο μέτωπο έναν απίστευτο νέο πνεύμονα, μια περιοχή που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη Βάρκιζα, στη Βούλα και στη
Βουλιαγμένη, φιλοξενώντας ελληνικές οικογένειες και χιλιάδες τουρίστες.
Οπως λέει η Κατερίνα Λάσπα που μαζί με τον
επιχειρηματία σύζυγό της Νεκτάριο Νικολόπουλο συμμετέχουν μετοχικά στο εγχείρημα συνδράμοντας με κεφάλαια τον κ. Σελίμη, «πρόκειται
για μια διαφορετική πρόταση για τους Αθηναίους αλλά και τους χιλιάδες τουρίστες της πρωτεύουσας που θα διαφοροποιείται από τη
συνολική ανάπτυξη όλης της παράκτιας έκτασης
που κυριαρχείται από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους».
Ο χώρος μάλιστα θα έχει και έντονο το οικολογικό στίγμα καθώς η Κατερίνα Λάσπα εκτός του
ότι αποτελεί πρέσβειρα του Ecocity, που ασχολείται με οικολογικά ζητήματα, ανακοινώνει πως
το φθινόπωρο θα προχωρήσει σε πλήρη αναδάσωση της έκτασης με τη συμμετοχή πολιτών. «Ως
Θεσσαλονικιά που είμαι, όταν ήλθα το 1998
στην Αθήνα επέλεξα να μείνω στα νότια προάστια και αγάπησα πολύ αυτό το μέρος. Οταν
με τον σύζυγό μου πατήσαμε το πόδι μας στο
νησί, μάτωσε κυριολεκτικά η καρδιά μας από την
άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Παλεύουμε, λοιπόν, να αναπτυχθεί ένας νέος

Πώς, όμως, θα γίνουν όλα αυτά και πώς ένας
οδηγός λεωφορείου έφτασε να είναι ιδιοκτήτης
ενός ολόκληρου νησιού;
Το 1941 ο Μιλτιάδης Αλαμανής αγόρασε το
νησί από ιδιώτες που το κατείχαν από τον 19ο
αιώνα. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως σε πολλές
άλλες τέτοιες περιπτώσεις, είχε διεκδικήσει το
νησί, όμως τελεσίδικα αυτή η μάχη έληξε υπέρ
των ιδιωτών, το 1962, με απόφαση του Αρείου
Πάγου που απέρριψε τις κρατικές απαιτήσεις.
Οι ιδιοκτήτες, κουρασμένοι από αυτή τη δαπανηρή μάχη και αδιαφορώντας για την τύχη της
έκτασης, αποφάσισαν να δωρίσουν αυτό το
«αχρείαστο» νησί στον Κώστα Σελίμη με την
ευχή «να το κάνει ό,τι νομίζει».
Τότε κανένας δεν πίστευε ότι ο οδηγός του
ΟΑΣΑ θα εξελισσόταν σε έναν πεισματάρη άνθρωπο που ως στόχο ζωής θα έθετε να καθαρίσει την υπόθεση μια κι έξω προκειμένου να
μπορέσει να κάνει το νησί μια όαση του Λεκανοπεδίου. Ανθρωποι που τον γνωρίζουν καλά μιλάνε για εμμονή που τον κυρίεψε γύρω από αυτό
το project και για «το δίκιο που τον έπνιγε καθώς
το αδηφάγο και γραφειοκρατικό Δημόσιο συνεχώς τον πολεμούσε». Κάπως έτσι από το 1990
ξεκίνησε μια προσωπική μάχη με το κράτος. Ολα
αυτά τα 24 χρόνια και παρά τις υπέρ του αποφάσεις, το νησάκι είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη
του.
Πολλοί, παρανόμως φυσικά, είχαν χτίσει μέχρι
και παράγκες σε αυτό, ενώ έφτασαν μέχρι του
σημείου να διαπράττουν σατανιστικές τελετές ή
να μεταβαίνουν εκεί ναρκομανείς με μικρά πλοιάρια επειδή δεν υπήρχε φύλαξη. «Η Σαλαμίνα σε
σχέση με αυτό το νησάκι ήταν… Κάπρι», λέει άνθρωπος που γνωρίζει την περιοχή. Κι όλα αυτά
απέναντι ακριβώς από την πιο ακριβή περιοχή
της χώρας, τη Βουλιαγμένη και δη τον
«Αστέρα»! Το 2004 ένα φως αισιοδοξίας άρχισε
να φαίνεται καθώς Προεδρικό Διάταγμα άφηνε
το περιθώριο για αξιοποίηση της περιοχής ώστε
να υπάρξει πρότυπο περιβαλλοντικό πάρκο.
Τότε στην προσπάθεια μπήκε και το Μετσόβιο
Πολυτεχνείο με ειδικές μελέτες.
Κι αυτό διότι ο κ. Σελίμης έπεισε τους καθηγητές
για το όραμά του: την ανάδειξη δηλαδή της περιοχής σε χώρο βιοποικιλότητας, την ανάγκη καθαρισμού του νησιού από τα απορρίμματα που
το είχαν κατακλύσει και τη δημιουργία ενός πολυχώρου πολιτισμού και αναψυχής για το αθηναϊκό κοινό. Σήμερα όλα είναι έτοιμα και έχει
έρθει η ώρα της επένδυσης. Βέβαια, η εξαντλητική και μακροχρόνια προσπάθεια βρήκε τον
οδηγό λεωφορείου απένταρο και με την υγεία
του κλονισμένη, όμως υπερήφανο γιατί κέρδισε
μια τόσο δύσκολη μάχη.
Ακόμα και η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη αναγνώρισε τον κόπο αυτού του ανθρώπου, ενώ πηγές αναφέρουν ότι βλέπει τη
δημιουργία ενός τέτοιου πολυχώρου στο νησί
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KΩΣΤΑΣ ΣΕΛΙΜΗΣ: Από οδηγός λεωφορείου, ιδιοκτήτης νησιού!
Μετά από χιλιάδες ευρώ που δαπάνησε, απίστευτο κόπο, συνεχείς επαφές με δικηγόρους και φοβερό άγχος, πλέον είναι σε θέση έπειτα από τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις να δημιουργήσει μαζί με τον γνωστό επιχειρηματία Νεκτάριο Νικολόπουλο και την Κατερίνα Λάσπα αυτό που ονειρευόταν.

Μετά από 24 χρόνια δικαστικών αγώνων ο Κώστας Σελίμης είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης της Υδρούσας.
Υδρούσα ως μια πολύ καλή τουριστική ευκαιρία
για να έχουν ένα εναλλακτικό μέρος να επισκέπτονται οι ξένοι τουρίστες, πάντα με σεβασμό στο
περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό έσπευσε να επιταχύνει τις τελικές αδειοδοτήσεις, καθώς η
Υδρούσα θα είναι ένας νέος, τουριστικός άσος
στο μανίκι της Αττικής.

Από μηχανής θεός
Για τη χρηματοδότηση του project ο κ. Σελίμης
κατέφυγε στις τράπεζες, ωστόσο η κρίση ρευστότητας τους έκανε να του κλείσουν την πόρτα.
Τότε εμφανίστηκε ένας από μηχανής θεός. Ο
γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, Νεκτάριος
Νικολόπουλος. Ο τελευταίος γνώριζε την περιοχή από πιτσιρικάς, καθώς ως κολυμβητής
πέρναγε απέναντι με την παρέα του. Ποτέ, όμως,
δεν φανταζόταν ότι αυτή η περιοχή που συνδέθηκε με τις νεανικές εξορμήσεις και τις παρέες του
’90 θα γινόταν ένα επενδυτικό πεδίο για τον ίδιο.
«Συνάντησα μέσω φίλων τον Κώστα και διαπίστωσα το πείσμα του γι’ αυτό το νησάκι. Ηταν
ένας άνθρωπος με απίστευτη δύναμη και πειθώ.
Στην αρχή όταν μου μίλησε για το περιβαλλοντικό πάρκο ή το αστεροσκοπείο που θέλει να δημιουργήσει εκεί νόμισα πως ήταν τρελός.
Κουβέντα την κουβέντα, όμως, με έπεισε και άρχισα να ενδιαφέρομαι να βρω τρόπο να συμπράξω», λέει ο επιχειρηματίας. Μια επίσκεψη με
τη σύζυγό του τον έπεισε για την ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός χώρος που θα
προσφέρει χαρά στους Αθηναίους και που, εκτός
της επιχειρηματικής αξιοποίησης, θα δημιουργήσει έναν πρόσθετο πνεύμονα πρασίνου.

«Είχα να πάω στο νησάκι από τις αρχές του ’90.
Τότε ξεκινούσε η περιπέτεια του Κώστα. Φανταστείτε ότι εγώ τότε ήμουν 16 ετών και σήμερα
που είμαι 40, με παιδί και οικογένεια, έφτασε ο
ιδιοκτήτης της Υδρούσας να έχει τελειώσει το
έργο του ξεκαθαρίσματος με το κράτος. Χρειάστηκαν 46 διαφορετικές άδειες τις οποίες πήρε
με το σπαθί του και την επιμονή του», σημειώνει
ο κ. Νικολόπουλος χωρίς να πιστεύει το πόσο
κόπο έκανε προκειμένου να τα βγάλει πέρα με το
δυσκίνητο Ελληνικό Δημόσιο.
Φέτος, για πρώτη φορά και μέσα στις επόμενες
ημέρες, η Υδρούσα θα μπορέσει να ξεκινήσει να
παρέχει μερικές πρώτες υπηρεσίες για όσους θέλουν απλά να κάνουν μπάνιο εκεί, καθώς οι κύριοι Νικολόπουλος και Σελίμης με την ομάδα
τους καθάρισαν το εγκαταλειμμένο νησί και δημιούργησαν μια όμορφη πλαζ.
«Βρήκαμε μια άθλια κατάσταση. Εναν σκουπιδότοπο που έκανε ζημιά στο τοπικό οικοσύστημα. Πιστεύουμε ότι μέχρι του χρόνου θα
έχουμε δημιουργήσει έναν πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο για όσους θέλουν να ασκηθούν, ένα
πάρκο όπου θα αναδεικνύονται τα φυτά και η
φύση του νησιού και κάποια σπάνια δένδρα που
υπάρχουν εκεί, ενώ σε συνεργασία με το Μετσόβιο ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο γλυπτό-σήμα
κατατεθέν του νησιού με τα φτερά του Δαιδάλου», αναφέρει ο 40χρονος επιχειρηματίας.
Παράλληλα, ο ίδιος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση ενός μοναδικού 25μετρου ξύλινου καϊκιού,
κατασκευής του 1949, το οποίο θα χρησιμεύσει
ως πλωτό μουσείο ναυπηγικής τέχνης και εκθεσιακός χώρος με τον χαρακτηρισμό του ως «Κινητό Μουσείο». Μάλιστα τα σχετικά σχέδια για
τη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού πάρκου
στην Υδρούσα που θα αποτελεί εναλλακτικό
τόπο για αποδράσεις παρουσιάστηκαν στην
υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Ολγα Κεφαλογιάννη. Η τελευταία υποδέχτηκε πολύ θερμά
το νέο project, καθώς θα αποτελέσει μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για εναλλακτικές, εντός Αττικής,
διακοπές, ιδιαιτέρως από τουρίστες προερχόμενους από τις σκανδιναβικές χώρες.

Μεταφορά με πλοιάρια
Ηδη για τη σύνδεση της Υδρούσας με την παραλία, ο επιχειρηματίας έχει αγοράσει δύο πλοιάρια που θα μεταφέρουν τους επισκέπτες από το
λιμανάκι στο Ασκληπιείο Βούλας απέναντι, ενώ
η απόσταση από τη Βουλιαγμένη ή τη Βούλα
είναι τόσο μικρή που ακόμη και ένας κολυμβητής μπορεί άνετα να την κάνει μόνος του. Ρεύμα
και νερό το νησί δεν έχει ακόμα και για τον λόγο
αυτό ο κ. Νικολόπουλος και η ομάδα του χρησιμοποιούν γεννήτριες.
«Ξέρετε, δεν πάμε να κάνουμε ένα μέρος lifestyle.
Αυτά έχουν τελειώσει σε μια χώρα με τόσο μεγάλη κρίση και όλοι οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν
πρωτότυπο χώρο που θα παραπέμπει στα
πάρκα που όλοι ζηλεύουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, με μια διαφορά όμως: οι Ευρωπαίοι έχουν
πάρκα εντός πόλεων. Εμείς θα έχουμε πάρκα σε
νησί», λέει ο δραστήριος επιχειρηματίας.
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