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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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

ΔΗΜΟΣ - ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Πόλεμο με το καρτέλ των 
εργολάβων ανοίγει ο Δήμαρχος 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

σελ.7

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Σύσσωμα τα Αθλη-
τικά σωματεία στηρί-
ζουν τις αποφάσεις
του Δήμου

Oμόφωνα τα αθλητικά σωματεία του
Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία
στηρίζουν την απόφαση της δημοτικής
αρχής να βάλει κάρτα ελέγχου στο Α’
στάδιο Αργυρούπολης ενώ καταδικά-
ζουν τους βανδαλισμούς στους αθλη-
τικούς χώρους.

Παλαιό Φάληρο: 
Βραβεύθηκαν οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Ο κ. Σφακιανάκης, ως βασικός ομιλητής της εκδήλωσης αυτής,
ανέπτυξε τα θέματα της αποστολής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, τον σκοπό διοργάνωσης των ημερίδων,
τις διαδικτυακές απειλές και τα μέτρα προστασίας, τα αδικήματα
και τον τρόπο που αυτά διαπράττονται μέσω του διαδικτύου, τις
πρακτικές πρόληψης, καθώς και τα φαινόμενα διαδικτυακή βίας. 

???. 3

Η τελετή βράβευσης πραγ-
ματοποιήθηκε στο Αμφιθέα-
τρο του Ιδρύματος
Ευγενίδου και περιελάμβανε
απονομή επαίνων, αναμνη-
στικών δώρων και δεξίωση
προς τιμήν των επιτυχόντων
και των οικογενειών τους. 
ΣΕΛ. 2

σελ.4

Η Δίωξη Ηλεκρονικού Εγκλήματος 

στο Παλαιό Φάληρο
Μανώλης Σφακιανάκης: "Είμαστε 
παντού και χτυπάμε το έγκλημα"

Θάνατος στο κάμπινγκ Βούλας
Μια ιστορία σύγχρονης φαβέλας 
στα νότια προάστια 

Μια ανθρώπινη ιστορία στην οποία πρωταγωνιστής ήταν
ένας άνθρωπος απ' αυτούς που τους εγκατέλειψε η κοι-

νωνία και οι ίδιοι εγκατέλειψαν αυτή, επιλέγοντας να ζουν σε
σύγχρονες φαβέλες, δίπλα στα μεγαλοαστικά ακίνητα του νο-
τίου προαστίου. 

ΣΕΛ.4

Εργολαβικές συντεχνίες και στημένες
συμμετοχές σε διαγωνισμούς του

δήμου καταγγέλει ο Δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος.

Τις καταγγελίες αυτές έκανε μιλώντας στο
ραδιοφωνικό σταθμό του Real fm, ενώ
για πρώτη φορά είχε αναφερθεί σχετικά,
σε ένα από τα τελευταία δημοτικά συμ-
βούλια του προηγούμενου χρόνου. 
Ο κ. Κωνσταντέλλος έκανε λόγο για εργο-
λαβικές συντεχνίες που λυμαίνονται το
δημόσιο- δημοτικό χρήμα, αφού συμμετέ-
χουν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς δί-

νοντας μικρά ποσοστά έκπτωσης, κατόπιν
συνεννόησης και με άλλους συμμετέχον-
τες. 
Απέναντι σ' αυτό το "εργολαβικό σύ-
στημα" της προσυνεννόησης, των χαμη-
λών ποσοστών εκτώσεων αλλά και της
αποχής από τους διαγωνισμούς του
Δήμου (ως τιμωρία;), τάσσεται ο Δήμαρ-
χος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος όχι μόνο
κήρυξε  ασύμφορη την προσφορά μει-
οδοτούντος εργολάβου αλλά έστειλε και
σχετικό φάκελλο στον Εισαγγελέα, καταγ-
γέλοντας το "στήσιμο" διαγωνισμού. 
ΣΕΛ 7

3Β: Εγκρίθηκε από

το Δημοτικό Συμ-

βούλιο το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα

2015 - 2019
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Και αν αυτό οφείλεται σε ιδεολογική προσέγ-
γιση, διαφωνώ αλλά το σέβομαι.
Όταν όμως γνωρίζουν την ανεπάρκεια του Κρά-
τους να προσφέρει επαρκή Παιδεία, είναι αχα-
ριστία να ενοχοποιούν άλλους, τους οποίους
θα έπρεπε να ευγνωμονούν, επειδή καλύπτουν
το κρατικό κενό, για το οποίο ευθύνεται απο-
κλειστικά το Κ.Σ (=Κομματικό Σύστημα).
Υπάρχει άραγε νουνεχής άνθρωπος που να πι-
στεύει ότι έστω και ένας Έλληνας θα μιλούσε
ξένες γλώσσες με τις γνώσεις που του παρέ-
χουν τα δημόσια σχολεία; 
Ποιός λοιπόν πριμοδοτεί την εξωσχολική απα-
ραίτητη διδασκαλία; 
Οι γονείς, οι μαθητές, οι φροντιστές, ή η κρα-
τική ανεπάρκεια, αδιαφορία, ανικανότητα των
κρατούντων; 
Σε ποιό μέρος του δυτικού κόσμου - και όχι
μόνον πχ Αίγυπτος - υφίσταται θεσμός φροντι-
στηριακός (άνευ του οποίου δεν μπορείς να μά-
θεις ξένες γλώσσες, να προχωρήσεις
επιτυχημένα στο σχολείο, ή να εισαχθείς στα
ΑΕΙ;).
Το να ορκίζονται οι πολιτικοί μας ότι είναι υπέρ
του "Δημοσίου χαρακτήρα" κ.α υποκριτικά
ανάλογα, δεν πείθει πλέον.
Και φυσικά δε πραγματώνεται η βελτίωση του
βαλτωμένου δημόσιου σχολείου με κατα-
τρεγμό /εξόντωση /κλείσιμο του ιδιωτικού ή -
και - των φροντιστηρίων.
Θα πρέπει πρώτα να αναβαθμίσουν τα Δημό-
σια Σχολεία, όλων των βαθμίδων, τα Πανεπι-
στήμια και μετά - χωρίς να επέμβουν - θα
παρακολουθούν την μοιραία / συνακόλουθη,
(αυτο)συρρίκνωση των ιδιωτικών.
Τελικά θα μείνουν - και πρέπει να μείνουν -
λίγα ποιοτικά ιδιωτικά.
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"Αντί του Μάννα Χολήν"

Του Κων/νου Χρονόπουλου

???????? ??„?????  

Παλαιό Φάληρο: 
Βραβεύθηκαν οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Στην εκπνοή του 2015, ο Δήμος Πα-
λαιού Φαλήρου βράβευσε τους μαθη-

τές οι οποίοι εισήχθησαν στα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ
και ΤΕΙ) κατά το σχολικό έτος 2014 -
2015.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε
στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενί-
δου και περιελάμβανε απονομή επαίνων,
αναμνηστικών δώρων και δεξίωση προς
τιμήν των επιτυχόντων και των οικογε-
νειών τους. 

Στη λαμπρή αυτή εκδήλωση το "παρών"
έδωσαν ο Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης -
Παλαιού Φαλήρου και Αργυρούπολης κ.
κ. Συμεών, ο Δήμαρχος Παλαιού Φα-
λήρο Διονύσης Χατζηδάκης, οι Αντιδή-

μαρχοι Γιάννης Φωστηρόπουλος, Αν-
δρέας Δούμας, Αλέξανδρος Κορόμηλος,
Γιάννης Γουλιέλμος και Νίκυ Γιάκοβλεφ,
οι δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος Ασημα-
κόπουλος, Θεόδωρος Κανέλλος, Χαρά
Γιαννοπούλου, Γιώργος Βασιλείου και
Ελένη Αλεξοπούλου. 
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Η Δίωξη Ηλεκρονικού Εγκλήματος στο Παλαιό Φάληρο
Μανώλης Σφακιανάκης: "Είμαστε παντού και χτυπάμε το έγκλημα"

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 

Μανώλης Σφακιανάκης: "Εί-
μαστε παντού και χτυπάμε
το έγκλημα".

Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά
μεταξύ άλλων, ο Διευθυντής
της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος, Υποστράτη-
γος Μανώλης Σφακιανάκης
στην ενδιαφέρουσα και επιτυ-
χημένη ημερίδα που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου,το από-
γευμα της περασμένης Δευτέ-
ρας 11.1.2016,με θέμα την
ασφάλεια στο διαδίκτυο, πα-
ρουσία του δημάρχου της
πόλης Διονύση Χατζηδάκη, ο
οποίος απηύθυνε χαιρετισμό,
του δημάρχου Αλίμου Αν-
δρέα Κονδύλη και του βου-
λευτή του Ποταμιού Γιώργου
Μαυρωτά. 

Ο κ. Σφακιανάκης, ως βασικός
ομιλητής της εκδήλωσης
αυτής, ανέπτυξε τα θέματα της
αποστολής της Διεύθυνσης
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, τον σκοπό διοργάνω-
σης των ημερίδων, τις
διαδικτυακές απειλές και τα
μέτρα προστασίας, τα αδική-
ματα και τον τρόπο που αυτά
διαπράττονται μέσω του δια-
δικτύου, τις πρακτικές πρόλη-
ψης, καθώς και τα φαινόμενα
διαδικτυακή βίας. Επίσης,
στους κινδύνους που ελλο-
χεύουν από τις ιστοσελίδες

κοινωνικής δικτύωσης και γε-
νικά, στην πρόληψη και αντι-
μετώπιση των κινδύνων που
σχετίζονται με τις νέες τεχνο-
λογίες. 

Μπορούμε να πούμε πως, η
ημερίδα απευθυνόταν κατά
κύριο λόγο σε μαθητές, γο-
νείς και εκπαιδευτικούς, προ-
κειμένου να γνωρίσουν
περισσότερα πράγματα γύρω
από τον τρόπο αντιμετώπισης
των προκλήσεων του ψηφια-
κού κόσμου και την προσαρ-
μογή στα νέα δεδομένα, όπως
είπαν ο υποστράτηγος και οι
καθ' ύλην αρμόδιοι αξιωματι-
κοί της Δίωξης, οι οποίοι συμ-
μετείχαν στις εργασίες της
ημερίδας. 

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου κ. Χατζηδάκης, ευχαρί-
στησε τον κ. Σφακιανάκη,
εξήρε το πάθος και την αφο-
σίωσή του σ' αυτό που κάνει,
ενώ θεωρεί τον εαυτό του τυ-
χερό γιατί συγκαταλέγεται
στους φίλους του. 

Από τη δική του πλευρά, ο κ.
Σφακιανάκης αναφέρθηκε στο
σοβαρό έργο του δημάρχου,
που έχει ξεπεράσει τα στενά
όρια της περιοχής. 

Ο διευθυντής της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος
υπήρξε ιδιαίτερα σαφής, όταν

είπε ότι, η υπηρεσία τους
κάνει συνεχή και επίμονη
έρευνα επί 24ωρης βάσης,
ανακαλύπτοντας το έγκλημα
και στέλνοντας τους εγκλημα-
τίες στη Δικαιοσύνη για τα πε-
ραιτέρω. 

"Διερευνούμε όλες τις κακό-
βουλες απειλές ή, πράξεις
που γίνονται μέσω διαδι-
κτύου, ενώ και πέρα από
αυτό, μέχρι σήμερα έχουμε
σώσει 1432 ζωές ενηλίκων
και ανηλίκων", ανέφερε, κλεί-
νοντας,καταχειροκροτούμενος
από το πλήθος κόσμου που
είχε κατακλύσει την μεγάλη
αίθουσα του Πολυχώρου στο
Δημαρχείο του Παλαιού Φα-
λήρου.

Ακολούθως, απάντησε σε
ερωτήματα που του έθεσαν οι
πολίτες και τέλος, ο δήμαρχος
του αφιέρωσε το Λεύκωμα
του Παλαιού Φαλήρου. 

Εκτός των προαναφερθέντων,
το "παρών" έδωσαν οι αντι-
δήμαρχοι Γιάννης Φωστηρό-
πουλος, Γιάννης Γουλιέλμος,
Αλέξανδροs Κορόμηλος, οι
δημοτικοί σύμβουλοι Γιώργος
Ασημακόπουλος, Νέλλη
Μαυρίδου, Γιώργος Βασι-
λείου, Γιώργος Καραμαρού-
δης, ο Διεθυντής της Μαρίνας
Φλοίσβου Σταύρος Κατσικά-
δης κ. ά.  

Αριστερά ο Υποστράτηγος Μανώλης Σφακιανάκης. Μέσον. Γυναίκες αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δεξιά. Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης. 

Οι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης και Αλίμου
Ανδρέας Κονδύλης. 

Ο αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος και ο δημοτικός Σύμ-
βουλος Γιάννης Βασιλείου. 
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3Β: Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 2015 - 2019

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, τη
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, από το

Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης η Β’ φάση του Επιχειρη-
σιακού Σχεδιασμού του Δήμου για
την πενταετία 2015 – 2019, που
αφορά το σύνολο των έργων που έχει
στόχο να υλοποιήσει ο Δήμος κατά
την τρέχουσα πενταετία. 

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού
Συμβουλίου, χαρακτήρισε την ψήφιση
του επιχειρησιακού σχεδιασμού ως
την πιο σημαντική απόφαση που θα
πάρει το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο
και ζήτησε απ’ όλους να συμμετέχουν
ενεργά στη συζήτηση και να καταθέ-
σουν προτάσεις για το πρόγραμμα. 

Ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο
ότι πριν έρθει προς ψήφιση στο Δημο-
τικό Συμβούλιο ο επιχειρησιακός σχε-
διασμός, ζητήθηκε απ’ όλες τις
παρατάξεις και όλους του φορείς της

πόλης να καταθέσουν θέσεις και πολ-
λοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν
στη διαμόρφωση της τελικής μορφής
του προγράμματος. Τέλος ο Δήμαρ-
χος ενημέρωσε το συμβούλιο ότι ο

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
είναι από τους πρώτους Δήμους που
έχουν καταθέσει πενταετές επιχειρη-
σιακό σχεδιασμό ο οποίος έχει ει-
σπράξει θετικά σχόλια απ’ όσους το
έχουν λάβει και εξέφρασε την εκτί-

μηση, ότι θα αποτελέσει υπόδειγμα
για πολλούς δήμους. 

Η υλοποίηση του στρατηγικού και επι-
χειρησιακού σχεδιασμού θα συμβάλει
στη δημιουργία των προϋποθέσεων
και υποδομών προκειμένου να μπο-
ρέσει η πόλη να ανταποκριθεί στις αυ-
ξανόμενες απαιτήσεις της εποχής και
να αποκτήσει ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης ποιότητα ζωής υψηλού
επιπέδου για όλους τους κατοίκους.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος, στόχος
της Δημοτικής Αρχής είναι να υλοποι-
ηθεί το σύνολο του προγράμματος,
αλλά ακόμα και το 50% να υλοποι-
ηθεί, η πόλη θα αλλάξει ριζικά όψη.

Το σύνολο του επιχειρησιακού σχε-
δίου μπορείτε να το δείτε αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Δήμου στο σύν-
δεσμο:
http://www.vvv.gov.gr/index.php/wh
at-we-do/city-planning

Νεκρό βρήκαν οι άλλοι "ένοικοι" των εγ-
καταλελειμμένων σπιτιών του κάμπιγκ
Βούλας τον κ. Δημήτρη, χθες το μεση-

μέρι.  

Η απουσία του από τις συνήθεις πρωϊνές του
δραστηριότητες τους έβαλαν σε σκέψεις με
αποτέλεσμα να τον αναζητήσουν σ' αυτό το οί-

κημα που ήταν το "σπίτι" του εδώ και σαράντα
χρόνια. 
Δυστυχώς, ο κ. Δημήτρης ήταν νεκρός ανά-
μεσα στα παλιά ετερόκλητα αντικείμενα που
συνέθεταν το προσωπικό του περιβάλλον. 
Ο 85χρονος εδώ και πολλά χρόνια είχε απο-
μονωθεί από την οικογένειά του και είχε επι-
λέξει να ζει μ' αυτό τον τρόπο μέσα στο

κάμπινγκ, παρέα με τα δύο του σκυλιά. 
Ο κ. Δημήτρης δεν είχε κανένα εισόδημα ούτε
κάποιο επίδομα απορίας και συντηρούνταν
από  τα συσσίτια της εκκλησίας. 
Τα σοβαρά, όμως, προβλήματα υγείας που
είχε, τον κατέβαλαν με αποτέλεσμα να χάσει τη
ζωή του στο εγκαταλελειμμένο και κρυμμένο
από τα μάτια του κόσμου, σπιτάκι του κάμ-

πινγκ της Βούλας. 
Μια ανθρώπινη ιστορία στην οποία πρωταγω-
νιστής ήταν ένας άνθρωπος απ' αυτούς που
τους εγκατέλειψε η κοινωνία και οι ίδιοι εγκα-
τέλειψαν αυτή, επιλέγοντας να ζουν σε σύγ-
χρονες φαβέλες, δίπλα στα μεγαλοαστικά
ακίνητα του νοτίου προαστίου. 

Θάνατος στο κάμπινγκ Βούλας
Μια ιστορία σύγχρονης φαβέλας στα νότια προάστια 

Το εγκαταλειμμένο κτίσμα,  ήταν το "σπίτι" του 85χρονου κ. Δημήτρη.  



??????????„?????

BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιανουάριος 2016 5

Ελληνικό - Αργυρούπολη: Τιμητική εκδήλωση
για τους εισαχθέντες μαθητές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Τιμητική εκδήλωση για τους εισαχθέντες μαθητές στα ανώτατα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της χώρας, διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν την

παραμονή των Φώτων ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης και η Ένωση
Γονέων. 

Η αίθουσα του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου "Μίκης Θεοδωράκης" πλημμύρισε από νεαρούς
φοιτητές και φοιτήτριες στους οποίους οι διοργανωτές θα απένειμαν τιμητικούς επαίνους. 
"Στην αρχαιότητα" είπε ο Δήμαρχος στην ομιλία του "γκρέμιζαν τα τείχη για να περάσουν οι Ολυμ-
πιονίκες, ως την υπέρτατη τιμή γι' αυτούς που διακρίθηκαν. 
Σήμερα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για σας είναι να σας τιμήσουμε γιατί ανοίξατε μία πύλη για
να προχωρήσετε σε άλλο επίπεδο και να λέγεστε ακαδημαϊκοί πολίτες. Σήμερα μας δώσατε τη χαρά
ως κοινωνία να σηκωθούμε λίγο ακόμα, ψηλότερα". 
Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος απευθυνόμενος στους νέους φοιτητές είπε ότι θα πρέπει να πουν
ένα μεγάλο ευχαριστώ τις οικογένειές τους που στήριξαν τον αγώνα τους να μπουν σε μια πανεπιστη-
μιακή σχολή καταβάλλοντας και οι ίδιοι μεγάλες προσπάθειες, στερούμενοι σε πολλές περιπτώσεις
πολλά βασικά πράγματα. 
Τους παρότρυνε δε, να κρατήσουν άσβεστη μέσα τους τη φλόγα του ονείρου και να μην επιτρέψουν
ποτέ, και σε κανέναν, σ' αυτή τη χώρα να τους κλέψει. 
Κατέληξε δε λέγοντας πως για τη σημερινή διοίκηση πόλη δεν είναι τα κτίρια και οι υπηρεσίες αλλά οι
άνθρωποι.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκτός του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου,  οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας
Φώτης Ιασωνίδης, Πόλης Λ. Τογρίδης, Κοινωνικών Υπηρεσιών Κων/νος Μηνόπουλος, Πολιτισμού
Βίκυ Φουσκίδου, Περιβάλλοντος Βασίλης Κρητικός, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Σοφία Δροσάκη, ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Ευάγγελος Νικοθόδης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αργυρούπολης Ηρώ Κατσαρού,
η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελληνικού Ελένη Κορίλλη , Μέλη των τοπικών συμβουλίων,
ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Γονέων του Δήμου Αντώνης Καρδαμάκης και όλο το Δ.Σ. της ΄Ενωσης, Δι-
ευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων του δήμου, πολλοί γονείς και παππούδες των βραβευόμε-
νων φοιτητών.
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Τ
ην απόφαση της διοίκησης του Δήμου
να βάλει κανόνες στη χρήση του Α'
Σταδίου της Αργυρούπολης και μηνι-

αίο εισιτήριο στους ετεροδημότες που θέ-
λουν να το χρησιμοποιούν, στηρίζουν τα
Αθλητικά Σωματεία της πόλης, αφού μετά
από χρόνια υλοποιείται ένα πάγιο αίτημά
τους. 

Συγκεκριμένα, ομόφωνα τα αθλητικά σω-
ματεία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρού-
πολης εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία
στηρίζουν την απόφαση της δημοτικής
αρχής να βάλει κάρτα ελέγχου στο Α’ στά-
διο Αργυρούπολης ενώ καταδικάζουν τους
βανδαλισμούς στους αθλητικούς χώρους. 

Επιπλέον, τα Αθλητικά Σωματεία καταδικά-
ζουν την προσπάθεια μερικών να μεταφέ-
ρουν την πολιτική τους αντιπαράθεση στον
αθλητικό χώρο και επίσης καταδικάζουν
τους φραστικούς προπηλακισμούς που
δέχθηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντά-
τος. 

Ανοιχτό στάδιο για όλους, 
με κανόνες και ασφάλεια!

Η Ανακοίνωση των σωματείων 

Σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 , στην
ολομέλεια των αθλητικών σωματείων Ελ-
ληνικού – Αργυρούπολης και μετά την ενη-
μέρωση που μας έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος και ο πρόεδρος του Αθλητι-
κού Οργανισμού Γιώργος Καλλιντέρης σχε-
τικά με τους βανδαλισμούς, καθώς και τους
προπηλακισμούς εναντίον του Δημάρχου
από κάποιους που θέλησαν να μεταφέρουν
την πολιτική τους αντιπαράθεση στον αθλη-
τισμό, με το πρόσχημα αν θα επιτρέπεται
και πως, η είσοδος στους αθλητικούς χώ-
ρους, κι επειδή τα αθλητικά σωματεία Ελ-
ληνικού-Αργυρούπολης επιδοκιμάζουμε
τον έλεγχο και την ασφάλεια που επιχειρεί
η δημοτική αρχή να εξασφαλίσει στους
αγωνιστικούς χώρους, ομόφωνα καταδικά-

ζουμε τέτοιου είδους ενέργειες που βλά-
πτουν τον αθλητισμό και την δημοκρατία
και θα σταθούμε απέναντι σε πολιτικές αν-
τιπαραθέσεις τέτοιου είδους, δεδομένου ότι
υπήρχε συμφωνία σωματείων παλαιότερα. 

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης που συμφωνούν και υπο-
γράφουν είναι:

Α.Ο.Α.-Καλογεράς Γιώργος 
ΕΡΜΗΣ – Ζώης Αθανάσιος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ –
Κόττας Βασίλειος
ΑΟΝΑ - Βάγιας Κωνσταντίνος
ΑΕΣΕΛ- Μαϊτός Νίκος
ΛΑΥΡΑ – Κυριαζής Ιωάννης
ΠΑΛΜΟΣ – Ζαρχάνης Θωμάς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ – Κοκκινέλης
Γιώργος
ΑΝΟΑ – Κοντογιάννη Κική , Σαριλίδου
Λένα
ΔΑΣ – Χαρίση Ελένη
Γ.Σ.Α. – Μπουζάκης Γιάννης
ΑΣΗ – Πρέκας Γιώργος
ΝΑΟΕΛΛ – Παπαγεωργίου Δημήτριος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΙΩΤΩΝ- Πέππα Μαρία

Αργυρούπολη: Σύσσωμα τα Αθλητικά 
σωματεία στηρίζουν τις αποφάσεις του Δήμου
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Εργολαβικές συντεχνίες και στημένες
συμμετοχές σε διαγωνισμούς του

δήμου καταγγέλει ο Δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κων-
σταντέλλος.

Τις καταγγελίες αυτές έκανε μιλώντας στο
ραδιοφωνικό σταθμό του Real fm, ενώ για
πρώτη φορά είχε αναφερθεί σχετικά, σε ένα
από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια του
προηγούμενου χρόνου. 
Ο κ. Κωνσταντέλλος έκανε λόγο για εργο-
λαβικές συντεχνίες που λυμαίνονται το δη-
μόσιο- δημοτικό χρήμα, αφού συμμετέχουν
σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς δίνοντας
μικρά ποσοστά έκπτωσης, κατόπιν συνεν-
νόησης και με άλλους συμμετέχοντες. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί
πως οι εκπτώσεις που δίνονται συνήθως, σ'
αυτούς τους διαγωνισμούς είναι της τάξης
του 45%-55% έως και 60%, αφού ο προ-
ϋπολογισμός ενός έργου με βάση τον τύπο
που έχει επιβληθεί από το ΤΕΕ (Τεχνικό Επι-
μελητήριο της Ελλάδος) είναι κατά πολύ
αυξημένος από τις τιμές της αγοράς. 
Εύκολα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς πως
όσο μικρότερο ποσοστό έκπτωσης δίνει
ένας εργολάβος, τόσο μεγαλύτερο κέρδος
αποκομίζει από την εκτέλεση ενός δημο-
σίου έργου. 

Απέναντι σ' αυτό το "εργολαβικό σύστημα"
της προσυνεννόησης, των χαμηλών ποσο-
στών εκτώσεων αλλά και της αποχής από
τους διαγωνισμούς του Δήμου (ως τιμω-
ρία;), τάσσεται ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας
- Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
ο οποίος όχι μόνο κήρυξε  ασύμφορη την
προσφορά μειοδοτούντος εργολάβου αλλά
έστειλε και σχετικό φάκελλο στον Εισαγγε-
λέα, καταγγέλοντας το "στήσιμο" διαγωνι-
σμού. 

4 εκατ. ευρώ για τεχνικά έργα στα 3Β 

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος το τελευταίο
2μηνο του 2015 προβλέπονταν 11 δημο-
πρασίες για έργα ύψους 4 εκ. ευρώ που
αφορούσαν σε αναπλάσεις κτιρίων, ανα-
πλάσεις πλατειών, επισκευές σχολικών κτι-
ρίων κλπ. 
"Στους  πρώτους διαγωνισμούς" όπως ανέ-
φερε, "πήραμε εκπτώσεις 45-55%. Στον
πέμπτο διαγωνισμό που έγινε στις 17-11-
2015 για 400.000 ευρώ που αφορούσε σε
επισκευή σχολικών κτιρίων για το 2016,
πήραν 97 εργοληπτικές εταιρείες τεύχη δη-
μοπράτησης. Κι ενώ εγγυητικές επιστολές
είχαν καταθέσει 47 εταιρείες, εμφανίστηκαν
τελικά 5 προσφορές, όπου η μεγαλύτερη
έκπτωση που έδιναν ήταν της τάξης του
12%. Αυτό σημαίνει", είπε, "πως ο Δήμος
μ' αυτό το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης
έχανε περίπου 170.000 ευρώ. 

Όπως εξήγησε ο κ. Δήμαρχος το γεγονός
ότι εμφανίστηκαν τελικά 5 εταιρείες από τις
47, οφείλεται προφανώς σε μεταξύ τους συ-
νεννόηση αφού οι εκπτώσεις που δόθηκαν
ήταν από 8% έως 12% η μεγαλύτερη.
"Προφανώς, θα υπήρχε κλήρωση για το
ποιος θα πάρει το έργο", κατέληξε. 
Το αποτέλεσμα ήταν, στη συνέχεια, να κλη-
θεί ο εργολάβος να διορθώσει το ποσοστό
έκπτωσης, πράγμα το οποίο δεν δέχθηκε,
χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτο και ο
δήμος να κηρύττει τον διαγωνισμό ασύμ-
φορο. Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτήθηκε να
καταθέσει το φάκελλο στον Εισαγγελέα,
κάτι το οποίο έκανε στις 11 Δεκεμβρίου του
2015. 

Οι εργολάβοι στην επίθεση 

Μετά από την προσφυγή του Δήμου στον
Εισαγγελέα οι εργολαβικές εταιρείες απ' ότι
φαίνεται πέρασαν στην αντεπίθεση. 
Στους τελευταίους δύο διαγωνισμούς ενώ
υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον αφού τεύχη δη-
μοπράτησης πήραν 220 εταιρείες και ο
δήμος πίστευε πως θα επιτύχει, λόγω μεγά-
λης συμμετοχής, υψηλά ποσοστά έκπτω-
σης, δεν κατέθηκε καμία προσφορά και ο
διαγωνισμός βγήκε άγονος. 
"Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος" τόνισε ο κ.
Κωνσταντέλλος, "αναγκάστηκα να κατα-
θέσω στον Εισαγγελέα συμπληρωματικό
φάκελλο, γιατί κατάλαβα ότι εδώ υπάρχει
"στημένη δουλειά". "Δεν μπορεί 220 εται-
ρείες να παίρνουν τεύχη και καμία να μην
καταθέτει προσφορά! Κάναμε επαναπρο-
κήρυξη για τις 26 Ιανουαρίου του 2016
απλά και μόνο για να καταλάβουν οι άν-
θρωποι αυτοί, οι οποίοι λυμαίνονται το δη-
μοτικό και δημόσιο χρήμα ότι εμείς δεν
πρόκειται να κάνουμε πίσω σ' αυτήν την
ιστορία. Ανοίξαμε το θέμα και θα το πάμε
μέχρι τέλους" τόνισε. 

Ανέβαλαν την εφαρμογή των ηλεκτρονι-
κών διαγωνισμών 

Ο κ. Κωνσταντέλλος εκτός από τις "στημέ-
νες" συμμετοχές των εργοληπτικών εται-
ρειών, αναφέρθηκε και στη αναβολή της
εφαρμογής των ηλεκτρονικών διαγωνι-
σμών που θα απέκλειαν τέτοιου είδους με-
θοδεύσεις. 
Όπως είπε, η νομοθεσία για την ηλεκτρο-
νική δημοπράττηση των έργων ήταν να

τεθεί σε ισχύ από την 1-1-2016. "Τελικά, με
μεθόδους και για λόγους τους οποίους δεν
κατάλαβα ποτέ,  πήρε παράταση για να ξα-
νασυζητεί η εφαρμογή του νόμου τον Μαϊο
του 2017 και βλέπουμε" τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Κωνσταντέλλος. 
"Μέχρι τότε, προφανώς θα συνεχίζεται το
ίδιο έργο που είδαμε στο Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης και σε άλλους δή-
μους προφανώς, γιατί μετά τη δημοσιοποί-
ηση εκ μέρους μας αυτής της κατάστασης,
επικοινώνησαν μαζί μου 5 δήμαρχοι για να
ενημερωθούν και να δουν κι εκείνοι πως θα
προστατεύσουν τα συμφέροντα των δήμων
τους". 
"Θα πρέπει το ίδιο το κράτος - το οποίο επι-
καλείται δυσκολίες στην εφαρμογή των
ηλεκτρονικών διαγωνισμών - να προστα-
τεύσει το δημόσιο χρήμα που σήμερα δίνε-
ται βορά στους επιτήδειους κερδοσκόπους
αφού ο προϋπολογισμός των έργων γίνε-
ται βάσει τιμολόγησης εργασιών η οποία
εκτός του ότι είναι παρωχημένη και πανά-
κριβη, βγαίνει και μέσα από τα συνδικαλι-
στικά όργανα των συντεχνιών" κατέληξε ο
κ. Δήμαρχος.  

Πόλεμο με το καρτέλ των εργολάβων ανοίγει ο Δήμαρχος
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιανουάριος 20168


