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της Aυτοδιοίκησης 
Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποι-
ότητας – τιμής, το Notos Café σάς φι-
λοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φα-
γητό ή ποτό.

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Μεγάλη ζημιά από την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί εξ αιτίας της αιφνι-
διαστικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που σα-
ρώνει τα αποθεματικά από 1500 φορείς του Δημοσίου
και πολύς λόγος γίνεται για την άρνηση ειδικώς των
Δήμων και των περισσότερων Περιφερειών να συμμορ-
φωθούν μ' αυτήν, μετά και την απόφαση της ΚΕΔΕ.

Διονύσης Χατζηδάκης: "Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου είναι ένας από
τους Δήμους που διαθέτουν ένα οικονομικό "μαξιλάρι" της τάξης
περίπου των 8 εκ. ευρώ. Μετά από διαγωνισμό στα τέλη του 2011
και αφού κλήθηκαν ελληνικές και ξένες τράπεζες να δώσουν προ-
σφορές, καταθέσαμε τα χρήματα αυτά σε κλειστό λογαριασμό στην
Τράπεζα Πειραιώς για 4 χρόνια, ήτοι μέχρι το τέλος του 2015, με
επιτόκιο 5,85%". ΣΕΛ. 3

σελ. 6-7

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΟΣ:

"Υλοποιούμε τις
προεκλογικές μας
δεσμεύσεις"

Σήκωσαν δύο φορτηγά
σκουπίδια από την παραλία
της Γλυφάδας 

"Προσπαθούμε για το καλύ-
τερο" είπε ο αντιδήμαρχος

καθαριότητας Μάριος Κασσέρης
αναφερόμενος στα όσα μέχρι στιγ-
μής έχουν κάνει στους λίγους μήνες
της διοίκησής τους. 
ΣΕΛ. 5

Ο Διον. Χατζηδάκης αντιπρόεδρος
στο Ινστιτούτο Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ορίσθηκε ο Δήμαρχος Πα-

λαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης μετά
τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητι-
κού του Συμβουλίου. 
Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) δι-
οικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβού-
λιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που
από το καταστατικό προκύπτει ότι είναι ο εκά-
στοτε Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. ΣΕΛ. 3

"Έχω τη βεβαιότητα" είπε ο κ. Κωνσταντέλλος,
πως η μονομερής αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης
να εκδώσει την Πράξη αυτή και ειδικά μ' αυτό το
περιεχόμενο, βρίσκει σύσσωμα αντίθετη την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. 

ΣΕΛ. 2

σελ.4

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Τα λεφτά του δήμου 
θα μείνουν στο δήμο

Το κοινωνικό πρόσωπο 
του δήμου Γλυφάδας

Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια
και λαμπάδες μοίρασε ο

Δήμος Γλυφάδας  στους πολίτες
εκείνους που έχουν ανάγκη τη
στήριξη των κοινωνικών δομών
του Δήμου.  

ΣΕΛ.5

Κάρτες ελευθέ-
ρας εισόδου
στην πλαζ 
του Αλίμου  
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης  ήταν
κάτι παραπάνω από κατηγορηματικός και
σαφής, λέγοντας πως, για την έκδοση 
και χορήγηση των καρτών, ο μόνος αρ-
μόδιος φορέας είναι ο Δήμος, και κανέ-
νας άλλος
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ για
τα αποθεματικά των Δήμων που η κυβέρ-

νηση ζητά να κατατεθούν στην Τράπεζα της
Ελλάδος, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βου-
λιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήλωσε
πως θα εισηγηθεί στο έκτακτο δημοτικό συμ-
βούλιο να εκδοθεί απόφαση για τη μη μετα-
κίνηση των αποθεματικών του δήμου στην
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ επεσήμανε πως αν
η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα του κράτους για τα οποία έχει
εκλεγεί δεν επιτρέπεται να συμπαρασύρει και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Αναλυτικά η δήλωση του Γρ. Κωνσταντέλλου 

"Έχω τη βεβαιότητα" είπε ο κ. Κωνσταντέλλος,
πως η μονομερής αυτή ενέργεια της Κυβέρνησης
να εκδώσει την Πράξη αυτή και ειδικά μ' αυτό
το περιεχόμενο, βρίσκει σύσσωμα αντίθετη την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τις επόμενες ώρες και ημέρες θα έχουμε συγκε-
κριμένες αποφάσεις των κεντρικών μας οργά-
νων. Πέραν αυτού όμως θέλω να δηλώσω πως,
η αυριανή εισήγησή μου στο έκτακτο δημοτικό
συμβούλιο που θα συγκαλέσουμε είναι ότι, τα
χρήματα του αποθεματικού του Δήμου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης έχουν ως στόχο να εξυ-
πηρετήσουν τις ανάγκες της πόλης, (μισθοδο-

σία υπαλλήλων, λειτουργία παιδικών σταθμών,
σχολείων κ.ά.).  Η εισήγησή μου λοιπόν, θα
είναι να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου να μην μετακινηθούν στο λογαριασμό
της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Ο σκοπός που έχουμε εκλεγεί εμείς είναι να
προστατεύουμε τα συμφέροντα της πόλης μας.
Τα συμφέροντα του κράτους τα έχουν επωμι-
στεί να τα υποστηρίξουν οι άνθρωποι της κεν-

τρικής πολιτικής. 
Εάν αυτοί αδυνατούν με τις ενέργειες, τις πρά-
ξεις και τις παραλείψεις τους να μπορέσουν να
στηρίξουν το δημόσιο συμφέρον, τότε αυτή η
αδυναμία δεν μπορεί να συμπαρασύρει και τους
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφαιρώντας
την οικονομική τους αυτοτέλεια, η οποία είναι
και συνταγματικά κατοχυρωμένη" κατέληξη ο
δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.    

Παρακολουθούμε δηλώσεις στελε-
χών της κυβέρνησης με υπονοού-

μενα ή ακόμα κι ευθείες αναφορές περί
"προσφυγής στις κάλπες" κι ανάγκης
είτε "νέας εντολής " είτε δημοψηφί-
σματος για την κύρωση νέων μέτρων.

Όμως κανένας δεν βλέπει το αυτο-
νόητο και προφανές: πως η ΕΕ

μας λέει ξεκάθαρα πως κάλπες ή άλλες
τέτοιου είδους περιπέτειες δεν ειναι δε-
κτές. Πως αν οι Έλληνες θελήσουν να
πάνε για τριτη φορά σε οκτώ μήνες στις
κάλπες, αν θελήσουν να παίξουν με τα
νεύρα των διεθνών αγορών, αυτό θα
συμβεί χωρίς χρήματα στα ΑΤΜ καθώς
η ΕΚΤ δεν θα χορηγήσει ρευστότητα.

Κανείς επίσης δεν βλέπει πως ήδη η
Ελλαδα εδώ κι ένα μήνα, ημέρα με

την ημέρα χρεοκοπεί εσωτερικά. Γιατί
καλές οι κραυγές και τα αριστερολαϊκι-
στικά πανηγύρια περί "εθνικά υπερή-
φανης διαπραγμάτευσης" όμως όταν το
Κράτος δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις
του στους ιδιώτες και παρακρατεί δίκην
νταβατζη τα χρήματα των ΟΤΑ, αυτό
δεν το λες "επιτυχία". Αυτό ειναι χρε-
οκοπία... εσωτερικού κατά τον πρό-
δρομο του ΣΥΡΙΖΑ το ΚΚΕ
Εσωτερικού. 

Σκέφτεστε λοιπόν τί άραγε θα είχε
γίνει εάν προεκλογικά αποκάλυπτε

ο ΣΥΡΙΖΑ πως θα δέσμευε χρήματα των
Δήμων;; Σκέφτεστε άραγε πόσες δια-
ψεύσεις θα είχαν γίνει εάν δημοσιεύαμε
εμείς μια τέτοια είδηση; Και σκέφτεστε
τώρα που ήδη όλα αυτά συμβαίνουν
ποια πραγματική αξία έχουν οι σημερι-
νές διαψεύσεις πως δεν θα θιγούν οι
καταθέσεις των ασφαλιστικών ταμείων;
Ποια πραγματική αξία έχουν οι δε-
σμεύσεις πως δεν θα θιγούν οι κατα-
θέσεις των απλών πολιτών;

Χρεοκοπία...
Εσωτερικού
Του Δημήτρη Μαρκόπουλου

δημοτικό ρεπορτάζ  

Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης:
Τα λεφτά του δήμου θα μείνουν στο δήμο

Για το θέμα των μεταναστών αναφέρθηκε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας -
Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μετά
από ερώτηση που του ετέθη σχετικά με την πρό-
ταση της υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.
Χριστοδουλοπούλου, για φιλοξενία μεταναστών
στους δήμους της Ελλάδας. 
Αναφορικά με το θέμα ο Δήμαρχος ανέφερε πως,
προετοιμάζει και θα αποστείλει την καταγραφή των
δομών που διαθέτει ο δήμος στο υπουργείο, ανέ-
φερε όμως ότι μέσα από τις δομές αυτές εξυπηρε-
τούνται δεκάδες συμπολίτες μας κάτοικοι -
δημότες, αδύναμοι, ηλικιωμένοι και άστεγοι που
έχουν ανάγκη. 
Ο Δήμαρχος ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
ότι ως δήμος δεν έχουν ούτε την οργάνωση αλλά
ούτε και τα χρήματα να φιλοξενήσουν αριθμό με-
ταναστών και προσφύγων. "Ήδη" είπε, ξοδεύουμε
αποκλειστικά από τα ταμεία του δήμου 80.000
ευρώ για τη σίτιση 120 οικογενειών". 
Τόνισε επίσης, πως έχουν απόλυτη υποχρέωση να
στηρίξουν τους ανθρώπους για τους οποίους δη-

μιουργήθηκαν και λειτουργούν οι υποδομές και
υπογράμμισε πως η κοινωνική συνοχή της πόλης
ενισχύεται μόνο εάν δούμε και στηρίξουμε τον συ-
νάνθρωπό μας τη στιγμή που έχει πραγματικά
ανάγκη. "Δυστυχώς", είπε, "σήμερα λόγω της οι-
κονομικής κρίσης έχουμε πάρα πολλούς διπλανούς
μας, γείτονές μας που έχουν ανάγκη στήριξης". 
"Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε" είπε ο κ. Κων-
σταντέλλος "ότι οι δημότες μας έχουν ψηφίσει για
να λύνουμε τα τοπικά προβλήματα και όχι να λύ-
νουμε το μεταναστευτικό πρόβλημα της χώρας. Δεν
κυβερνάμε εμείς τον τόπο".

Το παράδειγμα της Ραφήνας 

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος προκειμένου να κα-
ταδείξει τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι
δήμοι εάν αποφασίσουν να ανταποκριθούν στο
κάλεσμα της Υπουργού αναφέρθηκε στο παρά-
δειγμα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
Συγκεκριμένα είπε πως, ο δήμαρχος της περιοχής,
είπε στο περιθώριο των συζητήσεων για το μετα-

ναστευτικό στην ΚΕΔΕ ότι αντιμετωπίζει τεράστιες
δυσκολίες στη φιλοξενία 90 προσφύγων σε γυ-
μναστήριο της πόλης και κυριολεκτικά τραβούν τα
μαλλιά τους όπως είπε χαρακτηριστικά μη έχοντας
βοήθεια από κανέναν φορέα. 
Η μόνη λύση είπε που μπορεί να δοθεί για το θέμα
των μεταναστών, είναι να αποφασίσει το δημοτικό
συμβούλιο να απομακρύνει 36 άπορους γηγενείς
δημότες μας που φιλοξενούνται στον ξενώνα της
Βουλιαγμένης και άλλους δέκα που φιλοξενούνται
στον ξενώνα της Πλαπούτα και να αποφασίσουμε
να στεγάσουμε μετανάστες. 
Επίσης μπορούμε να κλείσουμε τους αθλητικούς
μας χώρους και όπως έκανε κι ο δήμος Παιανίας
να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες. Θα είναι κι αυτό
μία πολιτική απόφαση του Δήμου τόνισε.
"Σε μία τέτοια περίπτωση" είπε ο κ. Κωνσταντέλ-
λος, και εφ' όσον έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο
κάτι τέτοιο, εγώ θα εισηγηθώ και θα θυμίσω στους
συναδέλφους μου ότι έχουμε απόλυτη υποχρέωση
να στηρίζουμε τους ανθρώπους της πόλης μας,
πρωτίστως".  

Γρ. Κωνσταντέλλος: Ο Δήμος μας δεν μπορεί να φιλοξενήσει μετανάστες 



Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί εξ αιτίας της
αιφνιδιαστικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου που σαρώνει τα αποθεματικά από 1500 φορείς
του Δημοσίου και πολύς λόγος γίνεται για την άρνηση
ειδικώς των Δήμων και των περισσότερων Περιφε-
ρειών να συμμορφωθούν μ' αυτήν, μετά και την από-
φαση της ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα, από την πλευρά κυβερνητικών βουλευτών
και πολλών δημοσιογράφων αμφισβητήθηκε ένας από
τους λόγους άρνησης των Δημάρχων να δώσουν τα
αποθεματικά τους επειδή αυτά είναι κατατεθειμένα σε
ιδιωτικές τράπεζες με επιτόκια πολύ πιο πάνω από το
2,5% που προτίθεται να τους δώσει η Τράπεζα της Ελ-
λάδος μετατρέποντάς τα σε repos του Ελληνικού Δη-

μοσίου. 

Με έκπληξη άκουσαν στην έκτακτη συνεδρίαση της
ΚΕΔΕ τον δήμαρχο Π. Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη
να απευθύνεται στον Υπουργό Οικονομικών κ. Μάρδα
λέγοντας του ότι τα αποθεματικά του δήμου του βρί-
σκονται στην τράπεζα Πειραιώς με επιτόκιο 5.85% και
οποιαδήποτε μεταφορά των αποθεματικών στην ΤτΕ
θα επέφερε μεγάλη οικονομική ζημιά στο δήμο, αφού
η ΤτΕ προσφέρει μόλις 2.5% επιτόκιο. Στην οικονο-
μική ζημιά από την διαφορά του επιτοκίου θα πρέπει να
προστεθεί και το "Penalty" από το σπάσιμο του λο-
γαριασμού όψεως που έχει διάρκεια 4 έτη. Μάλιστα
αρκετοί δημοσιογράφοι πρωϊνών εκπομπών έσπευ-
σαν να αμφισβητήσουν το συγκεκριμένο επιτόκιο λέ-

γοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να ισχύει.
Κυβερνητικά στελέχη όπως αναφέρουν στο vimaon-
line.gr θα εισηγηθούν προκειμένου να εξαιρεθεί ο
δήμος Π. Φαλήρου από την ΠΝΠ. Ωστόσο κάτι τέ-
τοιο θα δημιουργήσει προηγούμενο και το ίδιο θα
απαιτήσουν και άλλοι δήμοι που έχουν επιτόκιο στα
αποθεματικά τους παραπάνω από 2.5% που προσφέ-
ρει η ΤτΕ.
Σε επικοινωνία που είχαμε με το Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου Διονύση Χατζηδάκη ζητήσαμε να μας ενη-
μερώσει αφ' ενός, αν όντως παίρνει αυτό το επιτόκιο
στις προθεσμιακές του καταθέσεις και αφ' ετέρου από
που προέρχεται αυτό το αποθεματικό. 

Επίσης, ζητήσαμε να μας πει ποια είναι η άποψή του

στο αν θα πρέπει να δώσουν οι δήμοι αυτά τα χρή-
ματα ή όχι. 
Διονύσης Χατζηδάκης: "Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου
είναι ένας από τους Δήμους που διαθέτουν ένα οικο-
νομικό "μαξιλάρι" της τάξης περίπου των 8 εκ. ευρώ.
Μετά από διαγωνισμό στα τέλη του 2011 και αφού
κλήθηκαν ελληνικές και ξένες τράπεζες να δώσουν
προσφορές, καταθέσαμε τα χρήματα αυτά σε κλειστό
λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς για 4 χρόνια, ήτοι
μέχρι το τέλος του 2015, με επιτόκιο 5,85%". 
"Τα χρήματα του αποθεματικού του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου δεν προέρχονται από του Κεντρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους που δίνει το κράτος στους Δήμους οι
οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι διαρκώς μειούμενοι". 
"Προέρχονται από τη λειτουργία του Δήμου, δηλαδή
από τα τέλη νεκροταφείου, τέλη κοινοχρήστων
χώρων, τέλη παρεπιδημούντων κ. ά. Από αυτά τα χρή-
ματα εμείς κατορθώσαμε με πολύ δουλειά και πολύ
καλή διαχείριση αυτά τα χρόνια, να δημιουργήσουμε
αυτό το οικονομικό "μαξιλάρι". Τους τόκους που ει-
σπράττουμε και πάλι τους χρησιμοποιούμε προς όφε-
λος της κοινωνίας". 
"Σήμερα η κυβέρνηση μου ζητά να δώσω αυτό το απο-
θεματικό που βρίσκεται στην τράπεζα Πειραιώς με το
επιτόκιο που ανέφερα. Μου ζητά να "σπάσω" την
προθεσμιακή κατάθεση, να πληρώσω πέναλτι για την
αθέτηση της συμφωνίας και να τα κάνω repos του ελ-
ληνικού δημοσίου με 2,5%". 
"Αν αφήσουμε στην άκρη το γεγονός της ζημίας του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της απιστίας για την
οποία μπορεί στο μέλλον να κατηγορηθώ, ο Δήμος
μας αλλά και το αντιπροσωπευτικό μας συλλογικό όρ-
γανο, η ΚΕΔΕ δεν έχουμε αντίρηση να βάλουμε
"πλάτη" στην έσχατη αυτή ανάγκη, για να πληρωθούν
οι μισθοί και οι συντάξεις. Δεν είμαστε μπαχαλάκηδες.
Να το κάνουμε, αλλά με μία προϋπόθεση. Να μας πουν
την αλήθεια, να προχωρήσει η διαπραγμάτευση και να
φτάσουμε επιτέλους κάπου".
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Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ορίσθηκε ο Δήμαρχος Πα-

λαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης μετά τη
συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του
Συμβουλίου. 

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) διοι-
κείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με
επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που από το
καταστατικό προκύπτει ότι είναι ο εκάστοτε Πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η
εξής: 

Πρόεδρος Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμα-
ρουσίου - Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Αντιπρόεδρος Διονύσης Χατζηδάκης Δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου 

Μέλη

Ηλίας Αποστολόπουλος Δήμαρχος Παπάγου –

Χολαργού 
Γεώργιος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη
Ρέντη 
Μιλτιάδης Καρπέτας Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 
Τίνα Καφατσάκη Δήμαρχος Ζωγράφου 

Κωνσταντίνος Κούκας Δήμαρχος Μυκόνου 
Ευάγγελος Κυριαζόπουλος Διδάκτωρ Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Απόστολος Λουλουδάκης Δημοτικός Σύμβου-
λος Χερσονήσου 
Δημήτρης Μιχαλέλης Δημοτικός Σύμβουλος Πεν-
τέλης 
Σωτήρης Παπαδημητρίου Σύμβουλος Επικοινω-
νίας με εξειδίκευση σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης 

Ο σκοπός του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης είναι επιστημονικός και γνωμοδοτικός.
Ειδικότεροι σκοποί του ΙΤΑ είναι:

1. Η παροχή στην ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ γνωμοδοτή-
σεων και αναλύσεων.
2. Ο καθορισμός του πλαισίου εκπαίδευσης των
αιρετών καθώς και των στελεχών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.
3. Η εκπόνηση μελετών και ερευνών για λογαρια-
σμό των αιρετών καθώς και των στελεχών Τοπι-

κής Αυτοδιοίκησης.
4. Η διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων.
5. Η δημοσίευση μελετών για θέματα που αφο-
ρούν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 
6. Η σύσταση και λειτουργία βάσεως δεδομένων
βιβλιοθήκης καθώς και βάσεως δεδομένων για
θέματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Αυτο-
διοίκηση. 
7. Η αυτοτελής ή σε συνεργασία με άλλους φορείς
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για ζητή-
ματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
8. Η πληροφόρηση για τις ανάγκες και τα προ-
γράμματα που αφορούν σε θέματα πρωτοβάθμιας
αυτοδιοίκησης.
9. Η αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων του
κράτους που αφορούν σε ερευνητικά προγράμ-
ματα τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. 
10. Η ενημέρωση των ΟΤΑ με βάση την πληρο-
φόρηση από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα για τις δυνατότητες αξιοποίησης προγραμ-
μάτων κατάρτισης των στελεχών και οργάνων
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. 

Ο Διονύσης Χατζηδάκης αντιπρόεδρος 
στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

Δήμος Π. Φαλήρου: Μεγάλη ζημιά από την Π.Ν.Π. 
5,85% το επιτόκιο των αποθεματικών 
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Κάρτες ελευθέρας εισόδου στην πλαζ του Αλίμου  
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης  ήταν κάτι παραπάνω από κατηγορηματικός και σαφής, λέγοντας πως, για την έκδοση 

και χορήγηση των καρτών, ο μόνος αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος, και κανένας άλλος

Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στην
πλαζ του Αλίμου και εν όψει του
καλοκαιριού, απασχόλησαν το

δημοτικό συμβούλιο πρόσφατα.

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης πάνω σ'
αυτό ήταν κάτι παραπάνω από κατηγορημα-
τικός και σαφής, λέγοντας πως, για την έκ-
δοση και χορήγηση αυτών των καρτών, ο
μόνος αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος, και
κανένας άλλος, κάτι στο οποίο συμφώνησε,
μεταξύ άλλων και η επικεφαλής της παράτα-
ξης "Ανω - Κάτω στο Καλαμάκι" Ελένη Μπε-
λιά. 
Ο Νίκος Αλεξόπουλος της παράταξης του
Νίκου Τσαμπαρλή πρότεινε μείωση του ει-
σητηρίου για τους αποδεδειγμένα μόνιμους
κατοίκους έστω κι αν δεν ψηφίζουν στον
Άλιμο. 
Η επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συ-
σπείρωση" (ΚΚΕ) Κυριακή Καμαρινού, είπε

ότι, θα καταψηφίσει το θέμα (κάτι που
έκανε), αφού οι παραλίες πρέπει να είναι
ελεύθερες για τον κόσμο. Επίσης, ζήτησε να

υπάρχει και η κάρτα μαθητή των σχολείων.
Με την τοποθέτηση της κυρίας Καμαρινού,
συμφώνησε και ο Δημ. Κλαυδιανός. 

Όσον αφορά στον δήμαρχο Ανδρέα Κον-
δύλη, είπε, κλείνοντας τη συζήτηση επί του
θέματος πως, είναι στρέβλωση η έκδοση
καρτών από τους ιδιώτες επιχειρηματίες και
ότι η πιστοποίηση για το ποιος είναι δημό-
της και ποιος όχι, αμιγώς αρμόδιος είναι
μόνο ο Δήμος και κανένας άλλος. 
Σ' ότι έχει σχέση με κάποιους ισχυρισμούς,
όπως "τζαμπατζήδες" (έτσι ακούστηκε να
αποκαλούνται οι δημότες από ορισμένους
υπαλλήλους του ιδιώτη επιχειρηματία που
διαχειρίζεται τις πλαζ), ο κ. Κονδύλης είπε
ότι,  εάν επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλ-
λον, τότε θα αντιδράσει με έννομο τρόπο. 
Αναφορικά με την πρόταση του κ. Αλεξό-
πουλου, δήλωσε πως, δεν έχει καμία αντίρ-
ρηση το μέτρο της δωρεάν εισόδου να
επεκταθεί και στους μόνιμους κατοίκους που
δεν είναι δημότες, όμως, σ' αυτό υπάρχουν
δυσκολίες. 

Πρόταση στον Δήμαρχο Αλίμου
Ανδρέα Κονδύλη να φιλοξενη-
θούν μερικές δεκάδες μεταναστών

σε κτίριο του δήμου έκανε η επικεφαλής
του συνδυασμού "Άνω - Κάτω στο Κα-
λαμάκι" (ΣΥΡΙΖΑ Αλίμου) Ελένη Μπελιά
στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. 

Αναφερόμενη στο μεγάλο πρόβλημα ροής
μεταναστών που αντιμετωπίζει η Ελλάδα,
είπε ότι πρέπει να υπάρξει κεντρική πολιτική
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα
αυτό. 
Όμως, και μέχρι να γίνει αυτό  είπε πως "θα
πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία οι Δήμοι,
προκειμένου να φιλοξενήσουν αυτούς τους
ανθρώπους" και αναφέρθηκε στο παρά-
δειγμα του δήμου Αγίου Δημητρίου, ο
οποίος κατάφερε με πολλά προβλήματα βέ-
βαια, να δημιουργήσει μια δομή φιλοξενίας
στον Ασύρματο, για μετανάστες. 
Ο Δήμος ανάμεσα στο 1ο Δημοτικό και
στην Παιδόπολη διαθέτει ένα κτίριο που
παλαιότερα φιλοξενούσε κακοποιημένες
γυναίκες. Αυτό το κτίριο έχει τη δυνατότητα
να φιλοξενήσει μερικές δεκάδες μετανα-
στών. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να λει-
τουργήσει με τη βοήθεια εθελοντών
δημοτών είπε η κυρία Μπελιά, αλλά και με
τη βοήθεια υπαλλήλων του Δήμου, μετά
από συνεννόηση με το σύλλογο εργαζομέ-

νων. 
Κλείνοντας η κυρία Μπελιά κάλεσε το Δή-
μαρχο να εξετάσει αυτή την πρόταση προ-
κειμένου ο δήμος Αλίμου να ανταποκριθεί
στο κάλεσμα της υπουργού Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής κυρίας Χριστοδουλοπούλου.  

ΣΥΡΙΖΑ Αλίμου: Ο Δήμος μπορεί να φιλοξενή-
σει μερικές δεκάδες μετανάστες  σε κτίριό του

Ο δήμος Αλίμου ξηλώνει 
παράνομες διαφημιστικές πινακίδες

Η επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ
στον Άλιμο “Άνω Κάτω στο Καλαμάκι”
Ελένη Μπελιά, υπέδειξε στο δημοτικό
συμβούλιο πως θα μπορούσε ο Άλιμος να
φιλοξενήσει μετανάστες σε εγκαταστά-
σεις του. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται ο εντοπισμός και η αποξήλωση των αυθαί-

ρετων διαφημιστικών πινακίδων που είναι τοποθετημένες σε διάφορα
σημεία του δήμου Αλίμου και οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες από τα

δικαστήρια. 
Ο δήμαρχος Αλίμου κ. Κονδύλης, όπως δήλωσε στο vimaonline.gr "έχει δώσει
εντολή στις υπηρεσίες ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξηλωθούν όλες οι
αυθάιρετες διαφημιστικές πινακίδες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και αποτε-
λούν μεγάλη πηγή κινδύνου για την ασφάλεια των οδηγών και πεζών. Συνεχί-
ζουμε εντατικά, τόνισε, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του δήμου μας.
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Οι παρεμβάσεις της δημοτικής αρχής
στην παραλία της Γλυφάδας δεν φαί-
νεται να περνούν απαρατήρητες αφού

στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο θετικές
ήταν οι αναφορές της επικεφαλής των "Ανοι-
χτών Οριζόντων" Αθηνάς Λυγνού. 

Συγκεκριμένα η κυρία Λυγνού συνεχάρη τους αν-
τιδημάρχους Γιάννη Τζούβελη, Μάριο Κασσέρη και
τον δημοτικό σύμβουλο Δημήτρη Ακρίβο για τα
όσα μέχρι σήμερα έχουν κάνει στην παραλία, προ-
κειμένου οι λουόμενοι να βρίσκονται σ' ένα κα-
θαρό και ευπρεπές περιβάλλον. 

Όμως, εκτός από τις θετικές επισημάνσεις η κυρία
Λυγνού επέστησε την προσοχή σε ορισμένα θέ-
ματα για τα οποία υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμ-
βασης της διοίκησης, όπως για παράδειγμα οι
ράμπες των τυφλών, τις οποίες χαρακτήρισε επι-
κίνδυνες, τα υπαίθρια γυμναστήρια στα οποία δεν
υπάρχουν σκίαστρα, αντιθέτως υπάρχουν σκουπί-
δια, ο μεταλλικός σκελετός του κολυμβητηρίου ο
οποίος έχει φθορές αλλά και οι χώροι γύρω από
τα σχολεία οι οποίοι χρειάζονται φροντίδα κ. ά. 

Μάριος Κασσέρης: Προσπαθούμε για το κα-
λύτερο 

"Προσπαθούμε για το καλύτερο" είπε ο αντιδή-
μαρχος καθαριότητας Μάριος Κασσέρης αναφε-
ρόμενος στα όσα μέχρι στιγμής έχουν κάνει
στους λίγους μήνες της διοίκησής τους. 

Για την παραλία ειδικά είπε πως, μόνο από τα τσι-
μεντένια "μπλόκια" που σήκωσαν, μάζεψαν δύο
φορτηγά σκουπίδια που ήταν από κάτω και δεν
φαινόντουσαν. 

"Επίσης", πληροφόρησε το σώμα ο κ. Αντιδή-
μαρχος, "αλλάχτηκαν παγκάκια και συνεχίζονται
οι όποιες άλλες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες,
που γίνονται σε σταθερή βάση και θα δώσουν
μία σωστή και νοικοκυρεμένη εικόνα". 

"Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό αυτό θα το διαπι-
στώσουν και οι δημότες μας" είπε κλείνοντας την
τοποθέτησή του.  

Σήκωσαν δύο φορτηγά σκουπίδια
από την παραλία της Γλυφάδας

"Προσπαθούμε για το καλύτερο" είπε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Μάριος Κασσέρης αναφερόμενος 
στα όσα μέχρι στιγμής έχουν κάνει στους λίγους μήνες της διοίκησής τους. 

Τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και λαμπάδες μοί-
ρασε ο Δήμος Γλυφάδας  στους πολίτες

εκείνους που έχουν ανάγκη τη στήριξη των κοι-
νωνικών δομών του Δήμου.  
Η διανομή των τροφίμων πραγματοποιήθηκε
από τη Μεγάλη Δευτέρα ως και τη Μεγάλη Τε-
τάρτη από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Γλυφάδας, σε μια από τις μαζικότερες
διανομές τροφίμων, στους ωφελούμενους των
κοινωνικών δομών.
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικο-
λάου, ευχαρίστησε θερμά τις εταιρείες, τους
συλλόγους και τις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και
όλους τους πολίτες, που με την κοινωνική συ-
νεισφορά τους συνέβαλαν σημαντικά στην ενί-
σχυση της δράσης και του έργου του δημοτικού
κοινωνικού παντοπωλείου. Ιδιαίτερα ευχαρί-
στησε τους εθελοντές, για την ανιδιοτελή προ-
σφορά τους και τους εργαζόμενους στις
κοινωνικές δομές του Δήμου.
"Είμαστε εδώ", είπε ο κ. Παπανικολάου, "κά-
νουμε το καθήκον μας, αυτό που πρέπει, χάριν
της προσφοράς και της ανιδιοτελούς συμμετο-
χής των συμπολιτών μας. Συγκεντρώσαμε παι-
χνίδια, λαμπάδες, ρούχα, τρόφιμα, για  εκείνους
τους 1300 περίπου συμπολίτες μας, που έχουν
ανάγκη, συμβάλλοντας και εμείς ώστε να περά-
σουν όμορφα τις Άγιες μέρες του Πάσχα, σ' αυ-
τούς τους καιρούς της κρίσης". 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος Γλυφάδας
στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας Άννυ
Καυκά, λέγοντας πως  η κυρία Καυκά για μια

ακόμα φορά έκανε σπουδαία δουλειά, χωρίς να
παραλείψει να αναφερθεί και σε όλους τους ερ-
γαζόμενους στις κοινωνικές δομές του Δήμου. 
Τέλος δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσουν  να βρί-
σκονται κοντά στους πολίτες που έχουν ανάγκη
με τον ίδιο τρόπο και ακόμα μεγαλύτερη συνέ-
πεια  
Στο Δήμο Γλυφάδας  λειτουργεί ένα δίκτυο κοι-
νωνικών δομών που περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό μα-
γειρείο (συσσίτιο) και κοινωνικό φαρμακείο.
Στις παραπάνω δομές είναι ήδη εγγεγραμμένες
613 οικογένειες που αριθμούν 1317 μέλη, εκ

των οποίων 150 σιτίζονται καθημερινά με μερί-
δες μαγειρεμένου φαγητού. Πρόκειται κυρίως
για άτομα που λόγω της οικονομικής κρίσης
βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα
επιβίωσης.
Αναλυτικά, τα τρόφιμα που διανεμήθηκαν μέσα
στη Μεγάλη Εβδομάδα είναι τα ακόλουθα:

Αρνί 1.100 κιλά
Λάδι 927 λίτρα
Γάλα 1665 κουτιά
Ζυμαρικά 4.010 τεμάχια
Ρύζι 1.234 τεμάχια

Όσπρια 917 τεμάχια
Τοματοχυμοί 1.234 τεμάχια
Αλεύρι 265 τεμάχια
Ζάχαρη 260 τεμάχια
Γλυκίσματα 155 τεμάχια
Κονσέρβες 180 τεμάχια
Βρεφικές κρέμες - γάλατα 140
Πατάτες 300 κιλά
Πορτοκάλια 300 κιλά

Διανεμήθηκαν επίσης παιδικές λαμπάδες, παιχνί-
δια για παιδιά, ρούχα για μικρούς και μεγάλους,
διάφορα απορρυπαντικά και πάνες.

Το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου Γλυφάδας - Διανομή τροφίμων, ρούχων και παιχνιδιών
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελληνικού – Αργυρούπολης, κατά την
έκτακτη συνεδρίασή του στις 23-4-15, υιοθέτησε Ψήφισμα –

Απόφαση απερίφραστης καταδίκης και μη εφαρμογής της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης, για την υποχρεωτική
απόδοση όλων των αποθεματικών του Δήμου στην ΤτΕ, το Δη-
μοτικό Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ετσι, με την απόφασή του αυτή το ανώτατο Οργανο διοίκησης
του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης έδωσε ξεκάθαρη εντολή
στον Δήμαρχο, κ. Γιάννη Κωνσταντάτο, για το πώς πρέπει να κι-
νηθεί.
Το σημαντικό αυτό Ψήφισμα – Απόφαση ψήφισαν όλες σχεδόν οι
δημοτικές παρατάξεις (ο κ. Ν. Σπυρόπουλος, δήλωσε ότι συμφω-
νεί με αυτό, αλλά δεν το ψηφίζει διότι προέρχεται από τη … διοί-
κηση!), πλην του κ. Χρ. Κορτζίδη και των συμβούλων της
παράταξής του.
Και αυτό, παρά την έκκληση του Προέδρου του Δ.Σ., κ. Γιάννη
Τσαρπαλή, προς όλους να υπάρχει ομοφωνία στο κρίσιμο αυτό
θέμα αυτό, που αφορά τη λειτουργία και το μέλλον του δήμου και
της Τ.Α., αφήνοντας κατά μέρος τις κομματικές ταυτότητες και σκο-
πιμότητες.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρίσταντο και τα δύο Σωματεία
Εργαζομένων του Δήμου, οι επικεφαλείς των οποίων με τις θεμε-
λιωμένες τοποθετήσεις τους υιοθέτησαν το περιεχόμενο του Ψη-
φίσματος – Απόφασης και δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σε
όποιες κινητοποιήσεις αποφασισθούν.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του κ. Χρ. Κορτζίδη, ότι
δεν πρέπει η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το χρέος, να μην πληρώ-
σει τους δανειστές φτάνοντας στη ρήξη, με ότι αυτό συνεπάγεται,
συμφωνώντας όμως παράλληλα να δοθούν τα λεφτά του δήμου
και των δημοτών στην ΤτΕ για να τα διαχειριστεί, όπως προβλέπει
η ΠΝΠ, που σημειωτέον, αποτελούσε μνημονιακή απαίτηση της
τρόικα!  
«Το πρόβλημα του πρωθυπουργού, που προσωπικά γνωρίζω και
έχω συνομιλήσει μαζί του από τα φοιτητικά μας χρόνια, αλλά και
μετά, είναι οι θέσεις της πτέρυγας που εκφράζει ο κ. Κορτζίδης και
οι ακραίες φωνές που ουσιαστικά του λένε πάμε στη δραχμή, κολ-
λώντας παράλληλα, κατά πως τους συμφέρει, βολικές γι' αυτούς
ετικέτες σε κάθε πολιτικό αντίπαλό τους » σημείωσε μεταξύ άλλων
ο δήμαρχος, κ. Γ. Κωνσταντάτος.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗΣ

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της κυβέρνησης, να δε-
σμεύσει υποχρεωτικά όλα τα ταμειακά διαθέσιμα των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που
εξέδωσε αιφνιδιαστικά στις 20-4-2015.
»Εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε αυτή την προδήλως αντι-
συνταγματική πράξη της Κυβέρνησης και υπογραμμίζει, ότι τέτοιου
είδους ενέργειες παραβιάζουν βάναυσα την αυτοτέλεια των
Δήμων, δημιουργούν εικόνα θεσμικής διάλυσης και οδηγούν ου-
σιαστικά στην αδυναμία και αναστολή της λειτουργίας των Δήμων
με ότι αυτό συνεπάγεται για τους παιδικούς σταθμούς, τα αθλη-
τικά κέντρα, τις υπηρεσίες καθαριότητας, τις κοινωνικές δομές και
γενικά όλες τις υπηρεσίες μας. 
»Καλεί την Κυβέρνηση να ακυρώσει άμεσα την απόφασή της αυτή,
που είναι ενάντια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον θεσμό που πλή-
ρωσε με το παραπάνω «το μερίδιο του στο λογαριασμό» της δη-
μοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας, ενώ με τους ελάχιστους
σήμερα εναπομείναντες πόρους, αγωνίζεται με κάθε δυνατό τρόπο
να ανακουφίσει τα λαϊκά στρώματα, που έχουν πληγεί βάναυσα
από την οικονομική κρίση για την οποία δεν ευθύνονται.
»ToΔημοτικό Συμβούλιο δεν θα δώσει τα χρήματα του Δήμου
στην κυβέρνηση και δεν θα εφαρμόσει την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου»

Ελληνικό - Αργυρούπολη: 
Δεν δίνουμε τα χρήματα του
Δήμου - Όχι στην Π.Ν.Π.

Με τις λέξεις "αισιοδοξία, αγώνας και δου-
λειά" ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρού-

πολης Γιάννης Κωνσταντάτος, το Σάββατο του
Λαζάρου, στο κατάμεστο πολιτιστικό κέντρο
"Μίκης Θεοδωράκης" στην Αργυρούπολη,
σκιαγράφησε το όραμά του και έθεσε τα πλαί-
σια μέσα στα οποία κινείται ήδη και θα κινηθεί
και στο μέλλον η παρούσα δημοτική αρχή. 

Ενώπιον των συνδημοτών του που γέμισαν
ασφυκτικά το "Μίκης Θεοδωράκης", παρουσία
του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ.
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και Αλίμου κ. Ανδρέα
Κονδύλη, και πρώην δημάρχων, ο Γιάννης Κων-
σταντάτος προχώρησε σε απολογισμό έργου για
το πρώτο εξάμηνο της διοίκησής του, βάζοντας
μία ακόμα πέτρα στο οικοδόμημα  εμπιστοσύνης,
που χτίζει με επιμέλεια εδώ και καιρό ανάμεσα
στη διοίκηση και στους συμπολίτες του.  
"Ο σημερινός απολογισμός, η σημερινή πρωτο-
βουλία που πήραμε στους έξι πρώτους μήνες της
διοίκησής μας" είπε, "θα μπορούσε να πει κανείς
πως έχει αφετηρία όχι την 1η Σεπτέμβρη που ανα-
λάβαμε τα καθήκοντά μας, αλλά την 1η Φε-
βρουαρίου του 2014, όταν σ' αυτήν εδώ την
αίθουσα, ενώπιον όλων των πολιτών παρουσιά-
σαμε τις 10 δεσμεύσεις μας, τις 10 προτάσεις μας
για την αναγέννηση της πόλης. Αυτές τις προ-
εκλογικές μας δεσμεύσεις πιστοί στη δική σας εν-
τολή ξεκινήσαμε να υλοποιούμε".
"Για μας σημασία έχει μόνο το έργο και πως ο
Δήμος μας θα πάει μπροστά. Αρκετά έζησε με τη
νοοτροπία της μιζέριας και της κακομοιριάς.
Ήρθε η ώρα να ανεβεί στα ύψη. Μέσα στην
κρίση, στη φτώχεια του λαού μας τώρα είναι η
περίοδος, να σηκώσουμε τα μανίκια και να ερ-
γαστούμε, χωρίς γκρίνιες και μεμψιμοιρίες", τό-
νισε ο Δήμαρχος. 
Συνεχίζοντας υπογράμμισε πως, προσπάθεια
αυτής της δημοτικής αρχής θα είναι να μεταδώ-
σει αισιοδοξία στους πολίτες μέσα από τον
αγώνα και τη δουλειά, αφήνοντας στην άκρη και
σε δεύτερο χρόνο τις καταγγελίες και τις δια-
μαρτυρίες. Τον πρώτο λόγο για μας είπε, έχει το
έργο. 

Εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες 

Πριν ξεκινήσει τον απολογισμό ο Δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος, δεν παρέλειψε να κάνει
αναφορά στις υπηρεσίες του Δήμου και στο αν-
θρώπινο δυναμικό της. 
"Τίποτα από αυτά που θα δείτε" είπε, "δεν θα
γινόντουσαν αν οι υπηρεσίες του Δήμου, που
έχουν παρεξηγηθεί στο παρελθόν, χωρίς τις πε-
ρισσότερες φορές να ευθύνονται, δεν ήταν κοντά
μας. Αυτές οι παρεξηγημένες υπηρεσίες με τις κα-
τάλληλες αλλαγές και τις οδηγίες από εμάς, έβα-
λαν τις μηχανές του Δήμου μπροστά και έχουμε
σήμερα αυτά τα αποτελέσματα που θα δείτε στη
συνέχεια". 
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους Διευθυντές των
υπηρεσιών όλο το προσωπικό του Δήμου, τους
αντιδημάρχους του, που όπως παραδέχθηκε δέ-
χονται από τον ίδιο τη μεγαλύτερη πίεση, τη δη-
μοτική του ομάδα, την παράταξη Ενωμένη Πόλη,
γιατί όπως είπε δουλεύουν όλοι χωρίς γκρίνιες
και υπονομεύσεις. 

Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε τον πρώην Δήμαρχο και
σημερινό πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιάννη Τσαρπαλή, γιατί με την εμπειρία του και
τις συμβουλές του έχει συμβάλει καθοριστικά
στην θετική πορεία του Δήμου μέχρι σήμερα.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κωνσταν-
τάτος, "είναι σαν να είναι δήμαρχος δίπλα σε
μένα". 

Δεν γνώριζαν τίποτα 

Χωρίς να αναλωθεί σε λεπτομέρειες στο τι ακρι-
βώς παρέλαβαν από την προηγούμενη διοίκηση,
ο Γιάννης Κωνσταντάτος στάθηκε στην πολύ
κακή οργάνωση των υπηρεσιών και στην έλλειψη
εμπιστοσύνης που υπήρχε ανάμεσα σ' αυτές. 
Η προηγούμενη διοίκηση είπε, αντί να ασχολεί-
ται με το πως θα οργανώσει το ανθρώπινο δυ-
ναμικό ώστε να παράξει έργο, είχε στο μυαλό της
άλλα πράγματα. Την πολιτική που άσκησε η προ-
ηγούμενη διοίκηση που κάθε άλλο παρά υπέρ της
τοπικής κοινωνίας κινούνταν, τόσο το Ελληνικό
όσο και η Αργυρούπολη την πλήρωσαν ακριβά. 
Εξειδικεύοντας στο σημείο αυτό ο Γιάννης Κων-
σταντάτος, έκανε λόγο σε μερικά παραδείγματα
κακοδιαχείρισης, αμέλειας και άγνοιας της προ-
ηγούμενης διοίκησης που "έσκασαν" στην κυ-
ριολεξία μπροστά τους, όπως τα απλήρωτα επί
πολλά έτη τέλη κυκλοφορίας των δημοτικών
οχημάτων του Δήμου Ελληνικού, που κλήθηκε ο
σημερινός δήμος να πληρώσει με πολλές προ-
σαυξήσεις και πρόστιμα, γιατί οι προηγούμενοι
δεν γνώριζαν ότι έπρεπε να πληρωθούν, όπως
παραδέχθηκε στο δημοτικό συμβούλιο ο τέως
δήμαρχος Χρήστος Κορτζίδης. 
Στη συνέχεια, έκανε αναφορά σε έργο που αν και
πληρώθηκε δεν έγινε, αλλά και στο τραγικό συμ-
βάν του Λούνα Πάρκ για το οποίο ο προηγού-
μενος δήμαρχος δήλωσε για μια σειρά
διαδικαστικών θεμάτων, πως δεν γνώριζε ότι
έπρεπε να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο. 
"Δεν γνώριζαν το ένα, δεν γνώριζαν το άλλο",
είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Κωνσταντάτος,
"γιατί άλλα πράγματα είχαν στο μυαλό τους". 
Στο τέλος του απολογισμού του δημάρχου ένας
άλλος δήμαρχος επιβεβαίωσε την πετυχημένη
έως τώρα πορεία του Γιάννη Κωνσταντάτου. "Ο
δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι τυχερός
που έχει έναν τέτοιο δήμαρχο όπως ο Γιάννης"
τόνισε απευθυνόμενος στον κόσμο ο δήμαρχος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλλος.
To νέο τοπίο της αυτοδιοίκησης χρειάζεται νέα
πρόσωπα με γνώσεις αγάπη και θέληση προκει-
μένου ένα δήμος να ανταπεξέλθει στα νέα δεδο-
μένα. Θεωρώ ότι ο δήμαρχός σας διαθέτει όλα
αυτά τα προσόντα προκειμένου να απογειώσει
τον δήμο, σημείωσε καταχειροκροτούμενος.

Το έργο της νέας διοίκησης 

Ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάν-
νης Κωνσταντάτος, με σύντομο, περιεκτικό και
πλήρως κατανοητό λόγο,έδειξε ότι, μόνο τα

έργα είναι αυτά που μετράνε,και είναι, για το εξά-
μηνο που πέρασε, τα εξής:

Κοινωνικό παντοπωλείο - νέο έργο: Εγκαινιά-
στηκε στις 18 Οκτωβρίου 2014. Εξυπηρετεί 300
οικογένειες κάθε μήνα με τρόφιμα και είδη υγιει-
νής αξίας 100 με 120 ευρώ, και δεν επιβαρύνει
τον δήμο ούτε με ένα ευρώ αφού στηρίζεται στην
πολιτική των χορηγιών που εγκαινίασε ο δήμαρ-
χος αλλά και στις προσφορές πολιτών, συλλό-
γων και σχολείων της πόλης.

Δημοτική συγκοινωνία – νέο έργο: Η 1η γραμμή
εγκαινιάστηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015. Εξυπη-
ρετεί την Άνω Αργυρούπολη καθημερινά προς το
Μετρό, ενώ τον μήνα Φεβρουάριο μετακινήθη-
καν 4.500 άτομα. Σύντομα θα λειτουργήσει 2η
γραμμή που θα εξυπηρετεί τα Σούρμενα, Αγ. Πα-
ρασκευή και την περιοχή Ελαιώνα. Είναι δωρεάν.

Άνοιγμα γηπέδου μπάσκετ στο Ελληνικό: Στο
πρώτο μόλις δεκαήμερο της νέας διοίκησής, διεκ-
δικήθηκε και πήρε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ
στο Ελληνικό, δίνοντας ανάσα στις ομάδες για
τις προπονητικές τους ανάγκες. 
Σήμερα προπονούνται εκεί 300 παιδιά.

Βάψιμο και ευπρεπισμός Δημαρχιακού Μεγάρου
- Νέο Έργο: Μετά από πάρα πολλά χρόνια, με
συνεργεία του δήμου ικανοποιήθηκε ένα πάγιο
αίτημα των δημοτών, να ευπρεπιστεί δηλαδή το
παραμελημένο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το κτίριο
άλλαξε όψη και αποτελεί πλέον κόσμημα για την
πόλη, αφού μαζί με την ανάπλαση της πλατείας
που θα ακολουθήσει δίνει άλλο χρώμα και τόνο
στην αισθητική της πόλης και είναι ξανά ένα Δη-
μαρχιακό Μέγαρο αντάξιο της ιστορίας της.
Πάρθηκε πίσω Δημοτική περιουσία: Με αποφα-
σιστικό τρόπο η νέα διοίκηση πήρε πίσω χώρους
που ανήκαν στον δήμο, όπως το πρώην εργοτά-
ξιο στην οδ. Τριπόλεως, όπου παράτυπα είχε εκ-
χωρηθεί σε ιδιώτες που ασκούσαν εμπορική
δράση και ο δήμος τους πλήρωνε το ρεύμα!

Κοινωνικό φροντιστήριο -Νέο Έργο: Με τη νέα
του αυτή υπηρεσία 150 παιδιά της πόλης βρήκαν
διέξοδο στα δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα
που παρέχει ο δήμος κάθε απόγευμα σε σχολείο
της πόλης.
Καθιερώθηκε κοινό ωράριο λειτουργίας όλων
των ΚΕΠ Ελληνικού και Αργυρούπολης.

Αναδιοργάνωση Καθαριότητας – Πρασίνου:
Στους 6 μήνες έγιναν από τους πολίτες 1.180 αι-
τήματα, από τα οποία ικανοποιήθηκαν 1.075.

Δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού: 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Παράλληλα επισκευάστηκαν 18 οχήματα που ήταν ακι-
νητοποιημένα (11 αγνοούνται και εξακολουθεί να πλη-
ρώνει για αυτά ο Δήμος τέλη κυκλοφορίας!). Πλύθηκαν
δεκάδες κάδοι και καθαρίστηκαν φρεάτια που είχαν να
πλυθούν από το 2013.

Νεφρολογικό ιατρείο - Νέο Έργο: κάθε Τρίτη λειτουρ-
γεί νεφρολογικό ιατρείο στα ΚΑΠΗ μας δωρεάν για
όλους τους πολίτες μας.

Πάγωμα στα δημοτικά τέλη-Μείωση των τελών Ταφής
για τους Αργυρουπολίτες: Πάγωσαν τα δημοτικά τέλη
για το 2015, ενώ έγινε κατά 75% μείωση στα τέλη
ταφής για τους Αργυρουπολίτες που εξισώθηκαν προς
τα κάτω με τους Ελληνικιώτες . Απαλλάχθηκαν πλήρως
από τα δημοτικά τέλη τα ΑΜΕΑ.

Eνιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΑΠΗ: Όλα τα
ΚΑΠΗ του Δήμου λειτουργούν πλέον με τον ίδιο Κα-
νονισμό που εξασφαλίζει σε Ελληνικιώτες και Αργυ-
ρουπολίτες την διαφάνεια, ισότητα και αλληλεγγύη στις
δράσεις τους.

Νοικοκύρεμα στις Λαϊκές Αγορές. Στις λαϊκές αγορές
εφαρμόστηκε ο Νόμος ώστε στις 16:00 το αργότερο
να έχουν κλείσει και να μην επιβαρύνουν τις γειτονιές
που τις φιλοξενούν.

Ασφάλεια και προστασία Δημοτικής Περιουσίας -Νέο
Έργο: Τοποθετήθηκαν κάμερες 24ωρης καταγραφής
ασφαλείας περιμετρικά του εργοταξίου και έτσι μηδε-
νίστηκαν οι συνεχείς κλοπές που ήταν πληγή για τον
δήμο.

Εξόφληση μακροχρόνιων χρεών σε προμηθευτές του
Αθλητικού Οργανισμού: Με την αξιοποίηση του προ-
γράμματος των ληξιπρόθεσμων, εξοφλήθηκαν προμή-
θειες του Αθλητικού Οργανισμού ύψους 600.000
ευρώ που υπήρχαν από το 2008!

Δημιουργία της Γραμμής Εξυπηρέτησης Δημότη
«15415» - Νέο έργο: Λειτουργεί καθημερινά από τις
08:00 μέχρι τις 14:00 . Εβδομαδιαία δέχεται 400 κλή-
σεις, ενώ δίνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο αίτημα
του δημότη, που δεν πηγαίνει πλέον στο δημαρχείο.
Μεγάλο μέρος των αιτημάτων ικανοποιούνται σε λίγα
μόλις 24ωρα ενώ ο πολίτης ενημερώνετε πάντα για την
εξέλιξη των αιτημάτων του από το αρμόδιο τμήμα.

Καθιέρωση Τιμητικής Εκδήλωσης για μαθητές και εκ-
παιδευτικούς: Τιμήθηκαν για πρώτη φορά οι συνταξι-
ούχοι εκπαιδευτικοί του δήμου για το έργο που

πρόσφεραν τόσα στα σχολεία αλλά και τους μαθητές
που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ /ΤΕΙ .

Χριστουγεννιάτικος στολισμός και φωτισμός της πόλης-
Νέο έργο: Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος της
πόλης τοποθετήθηκαν Χριστουγεννιάτικες φάτνες και
χιλιάδες λαμπιόνια σε δέντρα στις πλατείες που θα ενι-
σχυθούν το 2016 ακόμα περισσότερο. Ο στολισμός
δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στον δήμο και βασίστηκε
στο πρόγραμμα χορηγιών τοπικών επιχειρήσεων.

Δημιουργία Σώματος Εθελοντών του Δήμου - Νέο
έργο: Δημιουργήθηκε το Σώμα Εθελοντών του Δήμου
και που εδρεύει στην οδό Τριπόλεως και θα ενισχύσει
όλες τις δράσεις του.

Καθιέρωση της Ψηφιακής Υπογραφής - Νέο έργο: Είναι
ο πρώτος δήμος στην χώρα που εφάρμοσε την ψηφιακή
υπογραφή στα έγγραφά του . Ηλεκτρονική εξυπηρέ-
τηση του δημότη .

Επαναφορά του καταργημένου λεωφορείου «165» για
το κέντρο της Αθήνας. Διεκδικήθηκε και έγινε πραγμα-
τικότητα η νέα γραμμή που συνδέει τον δήμο με το κέν-
τρο της Αθήνας. Η γραμμή «165» διασχίζει όλη την Λ.
Κύπρου και είχε καταργηθεί.

Ανοιχτή Διακυβέρνηση - Ηλεκτρονική Ενημέρωση για
όλους - Νέο έργο: Καθημερινά πραγματοποιείται Συ-
νάντηση Στελεχών του δήμου, όπου συζητούνται όλα
τα θέματα του δήμου και, κυρίως, όσα θίγουν οι πολί-
τες και χαράζεται πολιτική. 

Επιπρόσθετα, με τη δημιουργία προσωπικής ιστοσελί-
δας δημάρχου http://www.ioanniskonstantatos.gr
/contactοι πολίτες μπορούν να βλέπουν καθημερινά
όλες τις αποφάσεις και δράσεις του δήμου μέσα από τις
συναντήσεις αυτές, στα πλαίσια μιας Ανοιχτής Διακυ-
βέρνησης του Δήμου.

Εκπόνηση Μελετών για να χρηματοδοτηθούμε από
ΕΣΠΑ, Περιφέρεια και άλλους φορείς. Καταθέσαμε με-
λέτες για έργα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ , ενώ ζη-
τάμε 500 χιλιάδες για οδοποιία και πεζοδρόμια.

Ανακατασκευή και Πιστοποίηση Ασφαλείας όλων των
Παιδικών Χαρών -Νέο έργο: Μετά από επίσημη αυτο-
ψία και έκθεση από ανεξάρτητο φορέα διαπιστώθηκε η
εγκατάλειψη των Παιδικών Χαρών και οι κίνδυνοι που
κρύβουν για τα παιδιά. Με μελέτη και πρόγραμμα ξεκί-
νησε η επισκευή και αναμόρφωσή τους, μία προς μία,
ώστε να πιστοποιηθούν όλες. Έργο τεράστιο σε μέγε-

θος και κόστος, γι αυτό κλήθηκαν ιδιώτες να υιοθετή-
σουν μια Παιδική Χαρά, ώστε να βρεθούν πόροι για το
πρόγραμμα αποκατάστασης τουτς. Ολοκληρώθηκε και
πιστοποιήθηκε η πρώτη Παιδική Χαρά, δίπλα στο Πέ-
τρινο Θέατρο της οδ. Μιλήτου.

Ενωμένα Κούλουμα για πρώτη φορά! Κούλουμα για
όλους στο βουνό που ανήκει και στους Ελληνικιώτες
και στους Αργυρουπολίτες με συμμετοχή πλέον των
1000 κατοίκων και με συνεργάτες τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους και Σωματεία.

Κυκλοφοριακή μελέτη για το Ελληνικό - Νέο έργο: Το
Ελληνικό και οι γειτονιές του πλήρωσαν βαρύ τίμημα
από την λειτουργία του Μετρό. Ουδείς ενδιαφέρθηκε
πραγματικά να το θωρακίσει και να βοηθήσει τους κα-
τοίκους του, όταν ακόμα υπήρχε χρόνος και χρήμα. Με
οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο ξεκίνησε η μελέτη
για τις αναγκαίες ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν τις
γειτονιές γύρω από το Μετρό για να τεθεί στη συνέχεια
σε δημόσια διαβούλευση με τους δημότες.

Υλοποίηση Προγραμματος «Φροντίζουμε τη Γειτονιά
σας» - Νέο έργο: Ένα ειδικό πρόγραμμα καθαριότητας,
όπου όλα τα συνεργεία του δήμου φροντίζουν κάθε
φορά και από μια «ξεχασμένη» γειτονιά. Η αρχή έγινε
στην Ιπποκράτους, Φειδίου, Αθανασίου Διάκου στο
Ελληνικό και θα επεκταθεί παντού σε όλη την πόλη.

Καθιέρωση Προγράμματος Χορηγιών προς τον δήμο.
Όταν δεν έχεις χρήματα για να κάνεις έργα οφείλεις να
αναζητήσεις κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης. Εγ-
καινιάσθηκε Πρόγραμμα Χορηγιών, όπου μεγάλες εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στον δήμο προσφέρουν
βοήθεια σε πολλές δράσεις του, όπως Παιδικές Χαρές,
πολιτισμό, κτλ.

Σύγχρονη Διοικητική Αναδιοργάνωση του Δήμου. Ανα-
διοργανώθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες με αλλαγές σε
πρόσωπα, νοοτροπίες και τρόπο εξυπηρέτησης των πο-
λιτών. Στάλθηκαν για κρίσεις διευθυντές και προϊστά-
μενοι και ο δήμος πλέον λειτουργεί με άλλο ρυθμό,
νοοτροπία και οργάνωση.

"Κόκκινοι Κάδοι" ανακύκλωσης στις γειτονιές. Νέο
έργο Πρόγραμμα ανακύκλωσης παλαιών ρούχων με
τους κόκκινους κάδους στις γειτονιές.

Δημιουργία «W.C. σκύλων»: Νέο έργο. Δημιουργήθη-
καν χώροι για τις ανάγκες των σκύλων σε πάρκα και
πλατείες, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Δη-
μιουργούνται δύο πάρκα για σκύλους, ενώ υλοποιείται

το πρόγραμμα συλλογής και στείρωσης αδέσποτων
ζώων.

Προστασία των Μαθητών. Νέο έργο: Τοποθετήθηκαν
προστατευτικά στρώματα στις μπασκέτες των σχολείων
για μην τραυματίζονται τα παιδιά.

Κανένας Μαθητής μόνος του στην κρίση Νέο έργο"
Συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη, ώστε όλα τα παιδιά να
έχουν στο σχολείο τους τα απαραίτητα.

Υπογραφή και καθιέρωση Χάρτας Ισότητας των δύο
φίλων. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ήταν ο
μόνος δήμος που δεν την είχε υπογράψει.

Δωρεάν μαστογραφία σε πολλές δεκάδες γυναικών.
Εκατοντάδες δωρεάν εμβολιασμοί παιδιών.

Νέο Κτίριο ΚΑΠΗ:  Ολοκληρώθηκε και εγκαινιάσθηκε
το νέο κτίριο του Β΄ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης που θεμε-
λιώθηκε πριν από 30 χρόνια και αποτελεί έργο όλων
των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου.

Υγιεινή των αθλούμενων στο Κολυμβητήριο: Αλλάχ-
θηκε μετά από 3,5 χρόνια το νερό της πισίνας του Ανοι-
χτού Κολυμβητηρίου.

650 παιδιά δωρεάν στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθ-
μούς. Ο μοναδικός δήμος της Νότιας Αθήνας που δεν
έχει τροφεία και φιλοξενεί δωρεάν όλα σχεδόν τα παι-
διά στου Παιδικούς Σταθμούς του.

Τοποθέτηση νέων μπασκετών Νέο έργο. Τοποθετήθη-
καν νέες μπασκέτες στα γήπεδα Σμύρνης στο Ελληνικό
αλλά και στην πλατεία Ποντίων και Μιλήτου.

Ευπρεπισμός συνεργείων εργοταξίων: Τα εργοτάξια
του δήμου βρισκόταν σε άθλια κατάσταση με αυτοκί-
νητα ρημαγμένα και γεμάτα βρωμιές. Σήμερα η εικόνα
έχει αλλάξει πλήρως. Νοικοκυρεύτηκαν και καθαρίστη-
καν επιμελώς οι χώροι, βάφτηκαν τα αυτοκίνητα και ευ-
πρεπίσθηκαν οι χώροι των εργαζομένων.

Τεχνικό Συνεργείο για αιτήματα πολιτών. 1000 αιτή-
ματα πολιτών για παρεμβάσεις σε λάμπες, πεζοδρόμια,
φρεάτια κ.α. ικανοποιήθηκαν σχεδόν όλα!

Πράσινο Ταμείο: Διεκδίκηση χιλιάδων ευρώ από το
"Πράσινο Ταμείο" της Ε.Ε. που δεν είχαν απορροφηθεί
από τον δήμο.

"Υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις"

Οι δήμαρχοι, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης  Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Όρθιος ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος. Δεξιά.
Χαιρειτισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος των 3Β Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. 
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