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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

ΑΛΙΜΟΣ
Εγκαινιάστηκε το Αυτόματο
Σύστημα Εκμίσθωσης Κοινό-
χρηστων Ποδηλάτων 

Οι χρήστες των ποδηλάτων θα
εξυπηρετούνται από δύο σταθ-

μούς, έναν στην Παιδική Χαρά της
Παραλίας (συμβολή Λεωφόρου
Ποσειδώνος και Παναγή Τσαλ-
δάρη) και έναν στην Ακτή του
Ήλιου (συμβολή Λεωφόρων Πο-
σειδώνος και Αλίμου).

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, η
πρόταση για τις «Ολοκληρωμένες Χωρι-

κές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης (ΒΑΑ)» , που υποβλήθηκε με
επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Καλλιθέας, σε
συνεργασία με τους Δήμους Αλίμου και Π.
Φαλήρου. 

Η πρόταση αυτή προέκυψε μέσα από συνεργασία του
Παντείου Πανεπιστημίου, του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα «
Σταύρος Νιάρχος» καθώς και έπειτα από ευρεία δια-
βούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους
συλλόγους και τα σωματεία των πόλεων

ΣΕΛ.3

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους δήμους

Καλλιθέας, Αλίμου και παλαιού Φαλήρου

ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2017
Από 1 έως 16 Σεπτεμβρίου στην 
παραλία του Παλαιού Φαλήρου 

Ως καθιερωμένος πλέον θεσμός τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2017 θα
πραγματοποιηθούν και φέτος στην παραλία του Πα-

λαιού Φαλήρου, στο Μπάτη. Από την 1η του Σεπτέμβρη έως
και τις 16 οι Παλαιοφαληριώτες και όχι μόνο θα έχουν τη δυ-
νατότητα να απολαύσουν δωρεάν μια σειρά εκδηλώσεων με
φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό με μόνη προαιρετική
"υποχρέωση", λίγα τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο
του Δήμου.  

ΣΕΛ.3σελ. 2

σελ. 5

Τι ζητά ο δήμος από 
την επένδυση του Ελληνικού 

Επόμενη στάση 
το Πέζαρο για 
την Κελαϊδίτη και 
το ανσάμπλ

Στα διαφαινόμενα σχέδια να δημιουργηθεί μία αυτόνομη πόλη o δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος απαντά: "Για
εμάς είναι εξ’ αρχής ξεκάθαρο, σύμφωνα άλλωστε και με το ΣΟΑ που δημοσιοποιήθηκε, ότι η επένδυση αποτελεί ανάπλαση της σημερινής

πόλης, αφού ο χώρος του πρώην Αεροδρομίου αποτελεί φυσική επέκταση του δήμου μας.

Ηχηρή παρέμβαση κάνει ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος με ανακοίνωσή του
γνωστοποιώντας τις θέσεις του Δήμου του για την επέν-

δυση του Ελληνικού. Ο Δήμαρχος αναφέρεται σε μια σειρά θε-
μάτων τα οποία πρόκειται να θέσει υπ' όψιν της κυβέρνησης
σχετικά με την επένδυση. 

Παρά το γεγονός ότι ο σημερινός δήμαρχος είχε ταχθεί και εξακο-
λουθεί να τάσσεται υπέρ της αξιοποίησης του πρ. αεροδρομίου
του Ελληνικού, δεν διστάζει σήμερα που το ΣΟΑ έχει δοθεί στη δη-
μόσια διαβούλευση, να εκφράσει την αντίθεσή του στην εκχώρηση
αυτοδιοικητικών λειτουργιών (είσπραξη ανταποδοτικών τελών,
διαχείριση κοινοχρήστων χώρων κλπ.) στον "φορέα" που θα δη-
μιουργήσει η κυβέρνηση για τη διαχείρηση των ελεύθερων και κοι-
νόχρηστων χώρων μέσα στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού
(πάρκο, κοινοφελή και κοινόχρηστα κτίρια). 

σελ. 6-7-8
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ΔΗΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ 
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ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Εις επίρρωσιν όσων κάθε φορά έχουμε πει για την κα-
τάσταση στο προσφυγικό – μεταναστευτικό, τη συμ-

φωνία ΕΕ – Τουρκίας και τα κλειστά βόρεια σύνορά μας,
έρχονται οι αριθμοί.

Από την 1η ως τις 17 Αυγούστου, 1.421 πρόσφυγες και
μετανάστες πέρασαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Από αυτούς, 394 πέρασαν στη Λέσβο, 458 στη Χίο και 569
στη Σάμο.

Δηλαδή, η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας ανέκοψε μεν τις
μεγάλες ροές (τις οποίες η πρώτη φορά αριστεροδεξιά

είχε ενθαρρύνει και οι ίδιοι κοκορεύονται πως από τη
χώρα πέρασαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανά-
στες, χωρίς βεβαίως να γνωρίζουμε τίποτε για την ταυτό-
τητά τους), αλλά ροή υπάρχει.

Αυτό ήταν βεβαίως αναμενόμενο. Οποιαδήποτε συμ-
φωνία δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μηδενικές

ροές.

Αυτό, όμως – επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά – σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα βόρεια σύνορα πα-

ραμένουν κλειστά, δημιουργεί ασφυκτική κατάσταση στα
νησιά και αυξάνει σταθερά– πέραν της συμφωνίας – τον
αριθμό προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν στην
Ελλάδα.

Στη Μόρια, της οποίας η χωρητικότητα (όπως αναφέρει
στο ρεπορτάζ του στο ΑΠΕ ο Στρατής Μπαλάσκας) είναι

για 2.330 άτομα διαμένουν 3.502. Και στη Σάμο, με χω-
ρητικότητα 700 ατόμων, διαμένουν 1.984.

Φυσικά, η κυβέρνηση εξακολουθεί να ανέχεται την
ντροπιαστική κατάσταση των κλειστών συνόρων.

Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αφού δέχ-
θηκαν να συμφωνήσουν ΕΕ και Τουρκία για το τι θα

γίνεται στον ξένο αχυρώνα – και μάλιστα χωρίς καμιά πα-
ρέμβαση και μάλιστα θριαμβολογώντας;

Οπότε, δέχονται και την επαναφορά του Κανονισμού
του Δουβλίνου για να μας επιστρέφουν πρόσφυγες

και μετανάστες που ήδη βρίσκονται στην Ευρώπη!

Οπότε, μπορούν άνετα να θριαμβολογούν και για τις
αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης,

τους οποίους κάποτε καθύβριζαν…

Ο Αύγουστος 
των μεγάλων ροών 

Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

δημοτικό ρεπορτάζ

Με την αναχώρηση του πρώτου κλιμακίου της
Εθνικής ομάδας, που αποτελείται από τις εκ-

προσώπους του ατομικού, ξεκίνησε η αντίστροφη
μέτρηση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής
γυμναστικής του Πέζαρο, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμ-
βρίου.

Για την ιταλική πόλη ταξίδεψαν το Σάββατο 26/08 η
πρωταθλήτρια του ατομικού Ελένη Κελαϊδίτη με την
προπονήτριά της Μαρίνα Φατέεβα, καθώς και η διε-
θνής κριτής Μαρία Πάχτα, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη
(31/08) θα «πετάξουν» τα κορίτσια του ανσάμπλ
(Χρύσα Μουτάφη, Μαριάννα Μανδέλλου, Αναστασία
Δογραμματζή, Ζωή Ντίτσιου, Μυρτώ Αθανασουλάκη),
μαζί με την ομοσπονδιακή προπονήτρια Ιρίνα Ιλίεβα,
την συνεργάτιδά της Εύα Χριστοδούλου και τον δά-
σκαλο μπαλέτου Γιώργο Παπαθανασίου.

Αρχηγός της ελληνικής αποστολής θα είναι η πρό-
εδρος της Τεχνικής Επιτροπής ρυθμικής της Ε.Γ.Ο. Αθα-
νασία Λαμπροπούλου-Συροπούλου, ενώ στο πλευρό
των Ελληνίδων αθλητριών θα βρεθεί κατά τη διάρκεια
των αγώνων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Θανά-
σης Βασιλειάδης.

Το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα θα αποτελέσει για
τις πρωτοεμφανιζόμενες Ελληνίδες αθλήτριες το «βά-
πτισμα του πυρός», χωρίς να έχει την βαρύτητα και την
κρισιμότητα των δύο επόμενων, αφού στα παγκόσμια
του 2018 στην Σόφια και του 2019 στο Μπακού θα ξε-
κινήσει και θα κορυφωθεί, αντίστοιχα, η διαδικασία
της Ολυμπιακής πρόκρισης.

«Περιμένουμε από όλες τις αθλήτριές μας μία ωραία
εμφάνιση, ανάλογη των δυνατοτήτων τους και της
πολλής δουλειάς που έχουν ρίξει. Είναι η πρώτη χρο-
νιά ενός νέου Ολυμπιακού κύκλου και θέλουμε να
δείξουμε μία θετική εικόνα. Προετοιμαζόμαστε για την
ερχόμενη διετία, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι το 2019,
όταν θα κριθεί η Ολυμπιακή πρόκριση. Η φετινή διορ-
γάνωση αποτελεί την πρώτη στάση σ’ αυτή τη δια-
δρομή», τόνισε η πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής
ρυθμικής της Ε.Γ.Ο. Αθανασία Λαμπροπούλου-Συρο-

πούλου, η οποία ως αθλήτρια υπήρξε μέλος της πρώ-
της Εθνικής ανσάμπλ γυναικών που διακρίθηκε στο
διεθνές στερέωμα (5ες θέσεις στο παγκόσμιο του 1989
στο Σαράγεβο και στο ευρωπαϊκό του 1990 στο Γκέ-
τεμποργκ).

Παράλληλα, η κυρία Λαμπροπούλου-Συροπούλου
αναφέρθηκε στις επιμέρους προσδοκίες που υπάρ-
χουν σε ατομικό και ανσάμπλ:

«Η Ελένη Κελαϊδίτη έχει δουλέψει σκληρά, έχει προ-
πονηθεί σωστά και μπορεί να πλησιάσει την πρώτη δε-
κάδα του σύνθετου ατομικού. Αν είναι συγκεντρωμένη
και εκτελέσει σωστά τα προγράμματά της, περιμένουμε
να τη δούμε και στην οκτάδα του τελικού σε κάποιο
όργανο.

Πρόκειται για στόχους δύσκολους, γιατί αυτή είναι ου-
σιαστικά η πρώτη χρονιά της στο παγκόσμιο στερέ-
ωμα, αλλά μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ
καλά και ενσαρκώνει τις ελπίδες μας για να διακριθεί
στο Πέζαρο και να φτάσει ακόμα ψηλότερα στο μέλ-
λον. Είναι κρίμα που δεν θα αγωνιστεί και η Κατερίνα
Δερβίση, λόγω τραυματισμού. Είναι μία αθλήτρια που
θα μπορούσε να μας δώσει σωστές εκτελέσεις και επι-
πλέον θα αλληλοβοηθούνταν με την Ελένη, αφού
έχουν μία πολύ ωραία σχέση μεταξύ τους.

Στο ανσάμπλ είχαμε επίσης μία απώλεια της τελευταίας
στιγμής, με τον τραυματισμό της Αγγελικής Αποστολί-
δου που είχε δουλέψει πολύ καλά με την ομάδα, αλλά
ευτυχώς η Μυρτώ Αθανασουλάκη που κλήθηκε να
την αντικαταστήσει μπήκε αμέσως στο σχήμα και αν-
ταποκρίνεται απόλυτα ικανοποιητικά. Αποδεικνύεται
ότι έχουμε μία πραγματική ομάδα, που έχει δουλέψει
σωστά και με επιμονή. 

Στο Πέζαρο απλώς θα δούμε το ξεκίνημα μίας προ-
σπάθειας με ορίζοντα τετραετίας, αλλά περιμένουμε
από τα κορίτσια μία εμφάνιση αντάξια των θυσιών
τους και της καθημερινής σκληρής τους προσπάθειας.
Θέλουμε να πιάσουν τόπο αυτές οι θυσίες στο τέλος,
να φτάσουν οι αθλήτριές μας μακριά και να πετύχουν
όσα ονειρεύονται. Το αξίζουν οι ίδιες, η προπονήτριά
τους Ιρίνα Ιλίεβα και όλοι οι συνεργάτες της».

Στο 35ο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστι-
κής, που θα πραγματοποιηθεί στη χωρητικότητας
6.340 θέσεων “Adriatic Arena”, έχουν δηλώσει συμ-
μετοχή 95 αθλήτριες του ατομικού και 30 εθνικές ομά-
δες ανσάμπλ, εκπροσωπώντας συνολικά 54 χώρες.

Είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία φιλοξενεί ένα παγ-
κόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής, ωστόσο το Πέζαρο έχει
παράδοση στην τέλεση διοργανώσεων υψηλού επι-
πέδου, καθώς το παγκόσμιο κύπελλο ρυθμικής της
ιταλικής πόλης αποτελεί σταθερή αξία στο διεθνές κα-
λεντάρι την τελευταία δεκαετία.

Στην τελευταία διοργάνωση μάλιστα, τον περασμένο
Απρίλιο, η Κελαϊδίτη ήταν φιναλίστ στην κορδέλα, κα-
τακτώντας την 8η θέση.

“Επόμενη στάση” το Πέζαρο για
την Κελαϊδίτη και το ανσάμπλ
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δημοτικό ρεπορτάζ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους δήμους
Καλλιθέας, Αλίμου και παλαιού Φαλήρου

Η πρόταση αυτή προέκυψε μέσα
από συνεργασία του Παντείου Πα-
νεπιστημίου, του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής, της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης και του Κέντρου Πολιτισμού

Ίδρυμα « Σταύρος Νιάρχος»
καθώς και έπειτα από ευρεία δια-
βούλευση με όλους τους κοινωνι-
κούς φορείς, τους συλλόγους και
τα σωματεία των πόλεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρό-
ταση αυτή εγκρίθηκε μετά από αν-
ταγωνιστική διαδικασία, μέσα από
την οποία ο Δήμος Καλλιθέας κα-
τατάχθηκε τρίτος στην συνολική
βαθμολογία των κριτηρίων.

"Το πρόγραμμα είναι ύψους
35.240.000,00 και προχωράμε
στην εξειδίκευση με βάση την έγ-
κριση της Περιφέρειας" αναφέρει
ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης
Κάρναβος.

Δήμαρχος Αλίμου: 
"H ισχύς εν τη ενώσει" 

Με ανάρτησή του στην προσω-
πική του σελίδα στο fb ο δήμαρ-
χος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης
γνωστοποίησε την έγκριση του
προγράμματος ευχαριστώντας πα-
ράλληλα τους συναδέλφους του
δημάρχους Καλλιθέας και Πα-
λαιού Φαλήρου για τη συνεργα-
σία. 

"Ευχαριστώ τους φίλους Δημάρ-
χους Καλλιθέας Δημήτρη Κάρ-
ναβο και Π.Φαλήρου Διονύση
Χατζηδάκη για την άψογη και
πρωτοποριακή συνεργασία!!

Ως καθιερωμένος πλέον θεσμός τα ΦΑΛΗ-
ΡΙΚΑ 2017 θα πραγματοποιηθούν και
φέτος στην παραλία του Παλαιού Φαλή-
ρου, στο Μπάτη. Από την 1η του Σεπτέμ-
βρη έως και τις 16 οι Παλαιοφαληριώτες
και όχι μόνο θα έχουν τη δυνατότητα να
απολαύσουν δωρεάν μια σειρά εκδηλώ-
σεων με φόντο τη θάλασσα και τον ου-
ρανό με μόνη προαιρετική "υποχρέωση",
λίγα τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπω-
λείο του Δήμου.   

Για το πολιτιστικό αυτό γεγονός ο δήμαρ-
χος Διονύσης Χατζηδάκης είπε: 

"Σε μια χώρα όπου ιστορικά η αίγλη και η
αθλιότητα συνυπάρχουν σε μια σχέση ιδι-
αίτερα αντιφατική, τα παραγόμενα στον
τόπο τέχνη και πολιτισμός, είναι ίσως οι
μόνες πτυχές της ζωής που δικαιολογούν
την υπερηφάνεια. 

Αντίβαρο σε μια ασφυκτικά βασανιστική
καθημερινότητα που μας έχει σπρώξει
στην αναγκαστική εξορία της αυτοαπομό-
νωσης, η τέχνη και πάλι συστήνεται ως η

μοναδική παρηγορία. 

Αυτή την τέχνη - στο μέτρο των δυνατοτή-
των μας - καλούμαστε να υπηρετήσουμε
δια μέσου των "Φαληρικών", θεσμού του
οποίου επιδιώκουμε τη συνεχή αναβάθ-
μισή του, υλοποιώντας την από διετίας
υπόσχεσή μας. 

Η εξελίξιμη πορεία του θεσμού, αντικατο-
πτρίζει την πεποίθησή μας περί μιας δια-
φορετικής αντίληψης για μια κοινωνία πιο
σύγχρονη, πιο ενεργή, πιο αποδοτική. 

Πηγή έμπνευσης η ίδια μας η πόλη και το
σημείο αναφοράς αυτής η θάλασσα, που
σου επιτρέπει να φαντασιωθείς το μέλλον
- πέρα από τον παραμορφωτικό καθρέπτη
της πολιτικής - ως πιο δημιουργικό, ως
πιο αισιόδοξο. 

Από την 1η Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας
μια "εύκρατη ζώνη" απόλαυσης, θα πλεύ-
σουμε πάλι όλοι μαζί έχοντας ούριο
άνεμο τον μπάτη". 

ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2017
Από 1 έως 16 Σεπτεμβρίου στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου 

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, η πρόταση για τις
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης

Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» , που υποβλήθηκε με επικεφαλής
εταίρο τον Δήμο Καλλιθέας, σε συνεργασία με τους Δήμους
Αλίμου και Π. Φαλήρου. 
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Ζωντανό κύτταρο πολιτισμού οι Δη-
μοτικές Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλή-

ρου, διαγράφουν μία σημαντική πορεία
στον πολιτιστικό ορίζοντα της πόλης
εδώ και χρόνια και αποτελούν ζωντανές
εστίες πληροφόρησης των πολιτών. 

Με 8.000 μέλη σήμερα από 500 που ήταν
πριν από κάποια χρόνια, 80.000 τίτλους
από 10.000 στη βιβλιοθήκη για μεγάλους
και 3.500 τίτλους στην παιδική βιβλιοθήκη,
που δημιουργήθηκε το 2012, οι Δημοτικές
Βιβλιοθήκες Παλαιού Φαλήρου έχουν γίνει
σημείο αναφοράς και κάνουν την παρουσία
τους αισθητή δημιουργώντας πολιτιστικά
γεγονότα στην πόλη. 

Η Βιβλιοθήκη ενηλίκων

Στο "τιμόνι" των Δημοτικών Βιβλιοθηκών
όλα αυτά τα χρόνια και συγκεκριμένα από
το 1999 βρίσκεται η δραστήρια δημοτική
σύμβουλος και σημερινή αντιδήμαρχος
Βίκυ Ανδρικοπούλου, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για τη σημερινή τους μορφή αλλά και
τον εκσυχρονισμό τους.  
Τελευταία, μία ακόμα πρωτοβουλία των
Δημοτικών Βιβλιοθηκών Παλαιού Φαλή-
ρου είναι η ενίσχυση με δωρεές πολλα-
πλών αντιτύπων τοπικών και σχολικών
βιβλιοθηκών σε παραμεθόριες περιοχές,
αλλά και των βιβλιοθηκών που λειτουρ-
γούν εντός των Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων,
ώστε να δοθούν κίνητρα προκειμένου να
ανοίξουν ορίζοντες γνώσεων στους πολίτες
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας.

Πρόσφατα, με 500 βιβλία από τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Παλαιού Φαλήρου πραγματο-
ποιήθηκε δωρεά  στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα

του Τμήματος Αρρένων- Ενηλίκων στην πε-
ριοχή της Αγιάς Χανίων της Κρήτης.
Με αφορμή το γεγονός αυτό η κυρία Αν-
δρικοπούλου γνωστοποιεί στους πολίτες
ότι, όποιος θέλει και εφ' όσον τηρούνται οι
προϋποθέσεις μπορεί να επικοινωνεί στα
τηλέφωνα 210 9883653 και 210 9812390
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μέσα
από τις δωρεές βιβλίων να ενισχυθούν με
τίτλους βιβλίων και άλλες βιβλιοθήκες που
φιλοδοξούν να διευρυνθούν ή ακόμη και
να συσταθούν απαρχής. 

"Με γνώμονα την κοινωνική πολιτική, που
στοχεύει στην αναβάθμιση γνώσεων και
στη δυνατότητα πρόσβασης σε εστίες πλη-
ροφόρησης των πολιτών, ο Δήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
ενθαρρύνει τις ενέργειες των Δημοτικών Βι-
βλιοθηκών  σχετικά με την αξιοποίηση των
πολλαπλών τίτλων βιβλίων, ώστε να δημι-
ουργηθούν νέες βιβλιοθήκες όπου υπάρχει
πραγματικά ανάγκη" δήλωσε η Βίκυ Αν-
δρικοπούλου και δεν παρέλειψε να εκφρά-

σει τις θερμές της ευχαριστίες στις εταιρείες
ANEK LINES και BLUE STAR, οι οποίες  ήταν

χορηγοί για την μεταφορά των βιβλίων στις
φυλακές Αγιάς Χανίων Κρήτης.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Zωντανό κύτταρο πολιτισμού 
οι Δημοτικές του Βιβλιοθήκες 

Η υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Βίκυ Ανδρικοπούλου
στην παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Πασαλάρη "Κάθε
παλιό να σβηστεί". 

Η Παιδική Βιβλιοθήκη 
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Επιτροπή Διαβούλευσης Αλίμου

“Ανιχνεύοντας” το ΣΟΑ της επένδυσης
του Ελληνικού

Ο δήμαρχος έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου με βάση τις παρουσιάσεις που έκανε η Lamda Develop-
ment στη διϋπουργική τονίζοντας πως εκ μέρους της κυβέρνησης δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. 

Το δικό του αυτόματο σύστημα εκμί-
σθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων,

εγκαινίασε ο Δήμος Αλίμου την Παρα-
σκευή 21 Ιουλίου 2017, στις 7μ.μ., στην
Παιδική Χαρά της Παραλίας. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος
Ανδρέας Κονδύλης τόνισε πως η μικρή

αυτή τελετή είχε κατ' εξοχήν συμβολικό
χαρακτήρα, διπλή όμως σημασία. 

"Διπλή σημασία" είπε, "γιατί θέλουμε να
τονίσουμε την αναγκαιότητα, την ομορ-
φιά και τη σκοπιμότητα της χρήσης του
ποδηλάτου για την κίνηση μέσα στην
πόλη. Είναι μια κίνηση οικολογική, πιο

οικονομική που συμβάλλει στην υγεία
μας. Το ποδήλατο πηγαίνει παντού και
είναι για όλους τους δρόμους, αρκεί να
προσέχουμε τόσο εμείς όσο και οι κάτο-
χοι των ΙΧ". 

Τα ποδήλατα όπως διευκρίνησε, χρησι-
μοποιούνται με ειδική κάρτα χρονοχρέω-
σης έναντι μικρού αντιτίμου, η οποία
εκδίδεται από το ΚΕΠ. 

Τέλος ευχαρίστησε τον μεγάλο χορηγό,
την Εθνική Τράπεζα, η οποία χρηματοδό-
τησε την αγορά των ποδηλάτων και τους
συνεργάτες του αιρετούς και υπηρεσια-
κούς. 

Οι χρήστες των ποδηλάτων θα εξυπηρε-
τούνται από δύο σταθμούς, έναν στην
Παιδική Χαρά της Παραλίας (συμβολή
Λεωφόρου Ποσειδώνος και Παναγή
Τσαλδάρη) και έναν στην Ακτή του
Ήλιου (συμβολή Λεωφόρων Ποσειδώ-
νος και Αλίμου).

Παρόντες στην εκδήλωση οι αντιδήμαρ-

χοι Δώρα Σύρμα, Στέφανος Διαμαντής
και Αρτέμης Καραμολέγκος. 

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, ήταν
από τους πρώτους που δοκίμασαν το
κοινόχρηστο ποδήλατο. 

Με θέμα συζήτησης το Σχέδιο Ολο-
κληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)

της επένδυσης του Ελληνικού συνε-
δρίασε χθες η Επιτροπή Διαβούλευσης
του δήμου Αλίμου, υπό την προεδρία
του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη.

Ο δήμαρχος έκανε μια συνοπτική πα-
ρουσίαση του σχεδίου με βάση τις πα-
ρουσιάσεις που έκανε η Lamda

Development στη διϋπουργική τονίζον-
τας πως εκ μέρους της κυβέρνησης δεν
υπήρξε καμία ενημέρωση. 

Ο κ. Κονδύλης παρουσίασε στα μέλη της
Επιτροπής Διαβούλευσης τις χρήσεις που
θα περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο οι
οποίες είναι, το Μητροπολιτικό Πάρκο, οι
περιοχές προς πολεοδόμηση και οι ζώνες
ανάπτυξης. 

Έθεσε τα χρονικά πλαίσια στα οποία πρέ-
πει να κινηθούν ώστε να υποβληθεί το τε-
λικό κείμενο με τις τεχνικές επισημάνσεις
και προτάσεις μέχρι το τρίτο δεκαήμερο
του Αυγούστου, επισημαίνοντας στα
μέλη της Επιτροπής ότι πρέπει εντός
λίγων ημερών να έχουν υποβάλλει από
τη δική τους πλευρά τα δικά τους κεί-
μενα. 

Όπως είπε ο Δήμαρχος μπορούν να επι-
τύχουν πολλά πράγματα και να γίνουν
συμπράξεις με την επένδυση όπως π.χ.
ένα Μουσείο που θα φιλοξενήσει τα αρ-
χαιολογικά ευρήματα του Δήμου αλλά
και της περιοχής γενικότερα. 

Ως πολύ σημαντικό ζήτημα χαρακτήρισε
την ίδρυση του "Φορέα Διαχείρισης", τις
αρμοδιότητές του και την ανάγκη να συμ-
μετέχουν οι δήμοι σ' αυτόν. Στο σημείο
αυτό είπε πως είναι αναγκαία η σύμπραξη
και των τριών Δήμων, Αλίμου, Ελληνι-
κού- Αργυρούπολης και Γλυφάδας σε
ένα κοινό μέτωπο, μη παραλείποντας να
αναφερθεί πάντως, στην αυτόνομη πο-
ρεία του Δήμου Ελληνικού - Αργυρού-

πολης. 

Κομβικά σημεία επίσης χαρακτήρισε το
κοιμητήριο, τη διαχείρηση των απορριμ-
μάτων και τον λιμενοβραχίονα. 

Τόνισε πως από τη δική τους πλευρά θα
γίνει προσπάθεια ώστε ο Δήμος να επω-
φεληθεί το δυνατόν περισσότερο από το
κολοσσιαίο αυτό έργο και θέτοντας τη
χρονολογική σειρά των επόμενων στα-
δίων, (ολοκλήρωση προαπαιτούμενων
εκ μέρους της Πολιτείας για τη μεταβί-
βαση των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε.
στη Lamda,  έκδοση Προεδρικού Διατάγ-
ματος, Υπουργικές αποφάσεις για Πολε-
οδόμηση, διαγωνισμός για το Καζίνο,
απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων,
αδειοδοτήσεις), είπε πως δεν προσδοκά
την έναρξη των εργασιών νωρίτερα από
τα τέλη του 2018. 

Από την πλευρά τους τα μέλη της Επι-
τροπής έθεσαν διάφορες ερωτήσεις όπως
για το κυκλοφοριακό, τις θέσεις στάθ-
μευσης, τις θέσεις εργασίας, την ελεύ-
θερη πρόσβαση στην παραλία κ ά.  

Εγκαινιάστηκε τo Αυτόματο Σύστημα Εκμίσθωσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων 
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Τι ζητά ο δήμος από την επένδυση του Ελληνικού 

Ησχεδιαζόμενη, από την κυβέρνηση αξιο-
ποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελ-
ληνικού αποτελεί για εμάς μια απόλυτα

θετική εξέλιξη μέσα όμως από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις που έχουμε ήδη αναπτύξει, τόσο
προεκλογικά όσο και με την ανάληψη των καθη-
κόντων μας, ως δημοτική αρχή χωρίς παλινωδίες
και πισωγυρίσματα. Με την έκταση του πρώην
Αεροδρομίου στο Ελληνικό είμαστε διοικητικά,
ιστορικά και συναισθηματικά δεμένοι καθώς απο-
τέλεσε την γενέθλια γη των προγόνων μας. 

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να διεκδικήσει την εξα-
σφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών
διαβίωσης των δημοτών της στο μέλλον. Η επέν-
δυση του Ελληνικού επιδρά καταλυτικά σε όλα
τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλον-
τικό, κλπ) των δημοτών μας για πολλές γενεές.
Είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντί τους
ότι δεν θα υποχωρήσουμε προτού εξασφαλί-
σουμε τα αυτονόητα δικαιώματά τους, ώστε να
μην επαναληφθεί η υποβάθμιση που είχαμε υπο-
στεί από τη λειτουργία του Αεροδρομίου του Ελ-
ληνικού. Οι εποχές που επιβάλλονταν παρόμοιες
πρακτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς την
ουσιαστική παρέμβασή της, έχουν παρέλθει ανε-
πιστρεπτί.

Η έκταση του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό
ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την Ελ-
λάδα, αλλά πρώτα από όλα ανήκει στους κατοί-
κους του Ελληνικού οι οποίοι έχουν υποστεί
σημαντικές απώλειες εδώ και δεκαετίες από την
λειτουργία του ως αεροδρομίου, ενώ και τα τε-
λευταία 15 χρόνια βιώνουν την απόλυτη πα-
ρακμή και απαξίωση του χώρου.

Τονίζουμε δε ότι η επένδυση και όλα όσα περι-
γράφει αναλυτικά το ΣΟΑ δεν μπορούν να γίνουν
ερήμην της τοπικής μας κοινωνίας, αγνοώντας
την βούληση και τις επιθυμίες της. Όλα όσα πε-
ριγράφονται στο σχέδιο θα πραγματοποιηθούν
εντός του οικιστικού ιστού της πόλης μας.

Η κυβέρνηση και ο επενδυτής δεν δημιουργούν
ένα νέο δήμο, ούτε κατασκευάζουν ένα "γκέτο"
προνομιούχων σε μία “κλειστή” Πόλη-Επιχεί-
ρηση.

Για εμάς είναι εξ’ αρχής ξεκάθαρο, σύμφωνα άλ-
λωστε και με το ΣΟΑ που δημοσιοποιήθηκε, ότι
η επένδυση αποτελεί ανάπλαση της σημερινής
πόλης, αφού ο χώρος του πρώην Αεροδρομίου
αποτελεί φυσική επέκταση του δήμου μας, και
επιτέλους θα συνδεθεί ομοιόμορφα το Άνω Ελ-
ληνικό με το Κάτω Ελληνικό και 
την παραλία του Αγίου Κοσμά.

Η σημερινή μας πόλη μπορεί, υπό προϋποθέσεις,
να αναμορφωθεί, να αναγεννηθεί και να εκσυγ-
χρονιστεί μέσα από τα νέα διοικητικά, οικονομικά
και περιβαλλοντικά δεδομένα που θα φέρει το
επενδυτικό σχέδιο.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει κεν-
τρικό ρόλο στην διαδικασία της νέας ανάπτυξης.
Σχεδόν το 90% της έκτασης της νέας επένδυσης
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου. Επιπλέον η συγκρότηση ενός νέου
πόλου με μικτές χρήσεις (εμπόριο, κατοικία, ανα-
ψυχή), η δημιουργία του μεγαλύτερου μέχρι σή-
μερα πάρκου στην Αττική και ενός από τα
μεγαλύτερα στην Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη
με νέες χρήσεις του παράκτιου μετώπου θα οδη-
γήσουν σε δομικές αλλαγές που θα επηρεάσουν
την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αθήνας και ιδι-
αίτερα το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και ση-
μείο αναφοράς σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επί-
πεδο, δεν πρέπει να είναι και δεν θα είναι μόνο η
έκταση του πρώην Αεροδρομίου που θα αξιο-
ποιηθεί, αλλά ολόκληρος ο Δήμος Ελληνικού –
Αργυρούπολης, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί
η επένδυση. Η ανάπτυξη της επένδυσης και η
ανάπτυξη του Δήμου είναι αλληλένδετες και
αμοιβαία επωφελείς.

Σε αυτά τα πλαίσια κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη
από τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης μιας
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την βέλτιστη
σύνδεση της επένδυσης με τις υπόλοιπες περιο-
χές του Δήμου.

Η επεξεργασία προτάσεων και αντισταθμιστικών
μέτρων που ήδη έχει παρουσιάσει ο Δήμος

καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξή τους, αποσκο-
πεί ακριβώς στο να διαχυθούν τα οφέλη της ανά-
πτυξης σε όλες τις περιοχές του Ελληνικού και
της Αργυρούπολης αλλά και η ανάπτυξη του
Δήμου να υποστηρίξει την επένδυση, σε μια
βάση αμοιβαίου οφέλους. 

Η δημιουργία μιας ατζέντας συνεργασίας με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην επέν-
δυση (Επενδυτή, Υπουργείο - Κυβέρνηση, ΤΑΙ-
ΠΕΔ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., Όμορους Δήμους)
κρίνεται επιβεβλημένη, έτσι ώστε να επιτευχθούν
οι στόχοι της ανάπτυξης με ταυτόχρονα οφέλη
για το Δήμο και τους Δημότες, όπως άλλωστε
επιτάσσουν και οι σχετικές Κατευθυντήριες Γραμ-
μές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
οποίες «…ο ορθός χωροταξικός σχεδιασμός ακο-
λουθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, που απαιτεί
την πλήρη δέσμευση όλων των αρμόδιων δημό-
σιων αρχών (και όχι μόνο των υπηρεσιών χωρο-
ταξίας και περιβάλλοντος), ιδίως αυτών των
φορέων διακυβέρνησης (π.χ. δήμοι, επαρχίες και
περιφέρειες), οι οποίοι είναι συνήθως υπεύθυνοι
για τη διαχείριση του εδάφους.»

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει ήδη
επεξεργαστεί και έχει συγκεκριμένες θέσεις και
προτάσεις στα θέματα που έχουν να κάνουν με
την γενικότερη διαχείριση των περιοχών της
επένδυσης που εντάσσονται στο Δήμο, στα πο-
λεοδομικά ζητήματα που τίθενται, στα θέματα της
μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, στο ζήτημα
των κοινόχρηστων χώρων, στα θέματα ενίσχυ-
σης της τοπικής οικονομίας κ.α.

Αναφορικά με το ΣΟΑ, οι δικές μας θέσεις και
προτάσεις για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη
του συνόλου της περιοχής, την ομαλή ένταξη της
επένδυσης στην πόλη στην οποία ανήκει, την
απόδοση στην τοπική κοινωνία των μέγιστων δυ-
νατών οφελών και τη δημιουργία μιας ευρύτερης
περιοχής εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφο-
ράς, αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως.

Τις θέσεις αυτές οφείλει η Ελληνική Κυβέρνηση
να λάβει σοβαρά υπόψιν, προκειμένου να δια-
σφαλίσει την ομαλή υλοποίηση της επένδυσης
και την ανάπτυξη της έκτασης, προφυλάσσοντας

όμως παράλληλα τα συμφέροντα των δημοτών
μας και εξασφαλίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη
υπέρ της τοπικής μας κοινωνίας.

Στις θέσεις αυτές επί του ΣΟΑ που αναπτύσσονται
παρακάτω, περιέχονται και οι απόψεις του Δήμου
αναφορικά με τη ΣΜΠΕ, η οποία έχει αναρτηθεί
σε Δημόσια Διαβούλευση, και έχουν με τα περι-
βαλλοντικά θέματα όπως η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, οι χώροι στάθμευσης, το
κυκλοφοριακό, η μεταφορά των κοινωφελών εγ-
καταστάσεων, το νέο πολεοδομικό σχέδιο και η
σύνδεση παραλίας και βουνού.

1. Να αποσαφηνισθούν οι αυτοδιοικητικές μας
αρμοδιότητες εντός του χώρου αξιοποίησης

Όσοι επιλέξουν να επενδύσουν εντός του Ελλη-
νικού ή να κατοικήσουν σε αυτό σύμφωνα με την
αρχή της Ισονομίας, Ισοπολιτείας και του Συντάγ-
ματος είναι αυτονόητο ότι θα είναι πολίτες με τα
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους πολί-
τες που κατοικούν και επιχειρούν σήμερα εντός
του Δήμου μας. Θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις
αυτοδιοικητικές παροχές (όπως Ληξιαρχείο, Αδει-
οδοτήσεις κ.α.) του Δήμου μας και προφανώς θα
υπάγονται σε αυτόν.

Δεν θα επιτρέψουμε την κατάργηση των αυτοδι-
οικητικών μας αρμοδιοτήτων εντός της επένδυ-
σης και δεν εκχωρούμε σε κανέναν “Φορέα” όλα
όσα προβλέπει το Σύνταγμα για την αυτοδιοικη-
τική μας λειτουργία, διότι αυτή η πρακτική θα
οδηγήσει σε ένα ιδιότυπο κενό εξουσίας και αρ-
μοδιοτήτων με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για
τους νέους κατοίκους, όσο και για τον ίδιο τον
επενδυτή και το σύνολο των εμπλεκόμενων δη-
μοτικών, περιφερειακών και των φορέων της κεν-
τρικής κυβέρνησης. Συνεπώς οφείλει άμεσα η
Κυβέρνηση να διαφυλάξει τη λειτουργία του
Συντάγματος και την ομαλή λειτουργία των ορ-
γάνων που υπηρετούν τους πολίτες και να οριο-
θετήσει τις αρμοδιότητές τους αποτυπώνοντας
αναλυτικά τις διατάξεις αυτές που κατοχυρώνουν
τον ρόλο όλων των εμπλεκόμενων μερών και
κυρίως του Δήμου μας εντός της επένδυσης. 

Στο ΣΟΑ δεν διευκρινίζεται η μορφή και η λει-

Ηχηρή παρέμβαση κάνει ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κων-
σταντάτος με ανακοίνωσή του

γνωστοποιώντας τις θέσεις του Δήμου του για
την επένδυση του Ελληνικού. Ο Δήμαρχος
αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων τα οποία
πρόκειται να θέσει υπ' όψιν της κυβέρνησης
σχετικά με την επένδυση. 

Παρά το γεγονός ότι ο σημερινός δήμαρχος είχε
ταχθεί και εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της
αξιοποίησης του πρ. αεροδρομίου του Ελληνι-
κού, δεν διστάζει σήμερα που το ΣΟΑ έχει δοθεί
στη δημόσια διαβούλευση, να εκφράσει την αν-
τίθεσή του στην εκχώρηση αυτοδιοικητικών λει-
τουργιών (είσπραξη ανταποδοτικών τελών,
διαχείριση κοινοχρήστων χώρων κλπ.) στον
"φορέα" που θα δημιουργήσει η κυβέρνηση για
τη διαχείρηση των ελεύθερων και κοινόχρηστων
χώρων μέσα στο πρ. αεροδρόμιο του Ελληνικού
(πάρκο, κοινοφελή και κοινόχρηστα κτίρια). 

Στα διαφαινόμενα σχέδια να δημιουργηθεί μία
αυτόνομη πόλη απαντά: "Για εμάς είναι εξ’ αρχής
ξεκάθαρο, σύμφωνα άλλωστε και με το ΣΟΑ που

δημοσιοποιήθηκε, ότι η επένδυση αποτελεί ανά-
πλαση της σημερινής πόλης, αφού ο χώρος του
πρώην Αεροδρομίου αποτελεί φυσική επέκταση
του δήμου μας, και επιτέλους θα συνδεθεί ομοι-
όμορφα το Άνω Ελληνικό με το Κάτω Ελληνικό
και την παραλία του Αγίου Κοσμά".

"Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή την θέση εκ
μέρους της κυβέρνησης, μας υποχρεώνει να επι-
στρατεύσουμε κάθε νομικό και πολιτικό μέσο για
να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του δήμου
μας. Καλούμε λοιπόν την Κυβέρνηση ξεκάθαρα
να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με την
σύσταση του συγκεκριμένου Φορέα".

Παράλληλα θέτει μια σειρά ζητημάτων όπως: 
Την οριοθέτηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιο-
τήτων εντός του χώρου της επένδυσης, τη συμ-
μετοχή του Δήμου στα κοινόχρητα και
κοινωφελή έργα, σε μία σειρά ανταποδοτικών
έργων, το σταθμό διαχείρισης απορριμμάτων, την
είσπραξη δημοτικών τελών κ.ά., αλλά και τη δη-
μιουργία καζίνο για την οποία διατυπώνει σοβα-
ρές ενστάσεις. 

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΟΑ
(ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
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τουργία του Φορέα που προβλέπεται στην Σύμ-
βαση που κυρώθηκε με το Ν.4422/2016, αλλά
είναι προφανές ότι ο Φορέας αυτός δεν μπορεί
σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον Δήμο.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή μας την θέση
εκ μέρους της κυβέρνησης, μας υποχρεώνει να
επιστρατεύσουμε κάθε νομικό και πολιτικό μέσο
για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του δήμου
μας. Καλούμε λοιπόν την Κυβέρνηση ξεκάθαρα
να αποσαφηνίσει τις προθέσεις της σχετικά με την
σύσταση του συγκεκριμένου Φορέα. 

2. Kοινόχρηστα και κοινωφελή

Στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης ανήκει
σήμερα κατά 90% διοικητικά και χωροταξικά ο
χώρος του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό.

Δεδομένου ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαί-
σιο, το 50% των εκτάσεων που θα πολεοδομη-
θούν πρέπει να αποδοθεί για κοινόχρηστες και
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, αναμένουμε ότι οι
εκτάσεις που θα αποδοθούν στο Δήμο μας θα
προσεγγίζουν το ποσοστό του 90% των εκτά-
σεων που θα αποδοθούν συνολικά για κοινό-
χρηστες και κοινωφελείς εγκαταστάσεις.

Αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή 90%, θα πρέπει να
μας αποδοθεί και από τις εκτάσεις 300 στρεμμά-
των που με βάση την τροποποιητική συμφωνία
προορίζονται για χρήσεις κοινής ωφέλειας και
κοινωνικής ανταποδοτικότητας και είναι στην δια-
κριτική μας ευχέρεια η αξιοποίηση της γης αυτής
στο βαθμό που η αξιοποίηση αυτή θα είναι ου-
δέτερη ή συμπληρωματική της επένδυσης.

Να σημειωθεί ότι στα “κοινωφελή” διεκδικούμε
τα στρέμματα αυτά, εκτός αμιγούς κατοικίας έχον-
τας την διακριτική ευχέρεια στην αξιοποίηση της
γης αυτής.

Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως ορίζει ο νόμος,
πρέπει να αποδοθούν στον δήμο και αυτό θα το
διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο σε περί-
πτωση που υπάρξει αμφισβήτηση.

Σκέψεις για μεταφορά συντελεστή από άλλες πε-
ριοχές της Αθήνας δεν μπορεί να γίνουν δεκτές
διότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Επένδυ-
σης θα επηρεάσει πρωτίστως τον δήμο μας. Δεν
πρόκειται να εκχωρήσουμε τις παραπάνω διεκδι-
κήσεις μας σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς

χώρους σε οποιονδήποτε δεν έχει σχέση με τον
χώρο του αεροδρομίου.

Στην κατασκευή των κοινοχρήστων που έχει υπο-
χρέωση να αναλάβει ο Επενδυτής θα πρέπει να
οριστεί επιτροπή παρακολούθησης των έργων
από την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας, ο
οποίος θα πρέπει να παραλάβει τα σχετικά έργα
ως ο τελικός δικαιούχος τους.

Στις εκτάσεις που θα αποδοθούν στο Δήμο για τη
δημιουργία κοινωφελών έργων, θα πρέπει να
κατασκευασθούν κοινωφελείς εγκαταστάσεις
που θα ανήκουν στο Δήμο, με μέριμνα και χρη-
ματοδότηση του Επενδυτή και του Ελληνικού
Δημοσίου, δεδομένου ότι ο Δήμος δεν έχει την
οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί σε τόσο
μεγάλες δαπάνες.

Στα κοινωφελή έργα διεκδικούμε μεταξύ άλλων:

- Την κατασκευή του νέου Διοικητικού Μεγάρου
που σήμερα βρίσκεται εντός του αεροδρομίου
και στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες (σε περίπτωση
που επιθυμεί ο επενδυτής τη μεταφορά μας από
αυτό). Εκτιμούμε ότι η χωροθέτηση του Δημαρ-
χιακού Μεγάρου εντός της επένδυσης θα έχει
πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την ίδια την
επένδυση δεδομένου ότι η πρόσβαση των νέων
κατοίκων στις υπηρεσίες του Δήμου θα είναι ευ-
χερέστερη αλλά θα αποτελέσει συγχρόνως και
έναν πόλο έλξης σε καθημερινή βάση για τους
λοιπούς κατοίκους του Δήμου μας διαμορφώ-
νοντας έτσι ένα παράδειγμα αμοιβαίου οφέλους,

- την κατασκευή σύγχρονου Αμαξοστασίου και
Συνεργείου τα οποία επίσης βρίσκονται εντός του
αεροδρομίου (σε περίπτωση που ζητηθεί η μετα-
κίνηση μας) σε κατάλληλη τοποθεσία που θα κα-
θοριστεί από τον Δήμο μας. Άλλωστε οι
υπηρεσίες αυτές θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες
της επένδυσης.

- την στέγαση των συλλόγων ΑΜΕΑ που βρί-
σκονται ήδη εντός του αεροδρομίου (Ερμής,
Αμυμώνη).

- Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις και την παραχώ-
ρηση στον Δήμο του γηπέδου Μπέιζμπολ και
Μπάσκετ που ήδη χρησιμοποιούν ομάδες της
πόλης μας.

- εκθεσιακούς και πολιτιστικούς χώρους για τις

ανάγκες του Δήμου μας.

- την διατήρηση του Οικογενειακού Πάρκου Αγ.
Παρασκευής που ήδη λειτουργεί από τον δήμο
μας εντός του αεροδρομίου και την επέκταση
αυτού από 12 σε 40 στρέμματα. 

- Πρόβλεψη για τις ανάλογες σχολικές μονάδες
και κατασκευή αυτών.

- Κατασκευή Κέντρου Υγείας για τις ανάγκες των
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρέωση της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης να εξασφαλίσει τις προϋποθέ-
σεις εκείνες που θα επιτρέψουν στους νέους
δημότες του Δήμου μας αλλά και στους κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής να έχουν πρό-
σβαση στις βασικές παροχές περίθαλψης,
εκπαίδευσης, αθλητισμού και πολιτισμού όπως
προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ελλάδας.

3. Ιδιόκτητος Σταθμός διαχείρισης απορριμμά-
των

Είναι απολύτως απαραίτητη η δημιουργία σύγ-
χρονου ιδιόκτητου Σταθμού Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων (κλειστού τύπου). Προτείνουμε αυτός
να χωροθετηθεί στις εκτάσεις που, βάση του
ΣΟΑ, προορίζονται για κοινωφελείς χρήσεις και
θα μας παραχωρηθούν για τις ανάγκες του
Δήμου, δεδομένου ότι ήδη o Δήμος μας διαθέτει
σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός του
πρώην αεροδρομίου και δεν επιθυμούμε να με-
τακινηθούμε από αυτόν.

Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν για
λόγους που θα οφείλει η Κυβέρνηση να παρου-
σιάσει, θα πρέπει να οριοθετηθεί χώρος εκτός
των ορίων του Δήμου μας, και με ανάλογες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να προβλέψει
όλες τις αλλαγές χρήσεων γης σε περίπτωση που
η εγκατάσταση γίνει σε χώρο εκτός του πρώην
αεροδρομίου.

Σε κάθε περίπτωση, η κλειστού τύπου μονάδα θα
είναι στα πρότυπα των μεγάλων πόλεων του
εξωτερικού, θα είναι περιβαλλοντικά νόμιμη, θα
ακολουθεί την πολιτική της Περιφέρειας για τα
απορρίμματα, ενώ η παρουσία της δεν θα είναι
αισθητή στους κατοίκους, καθώς θα πρέπει είναι
κατασκευασμένη με αυστηρά διεθνή πρότυπα
που ακολουθούν μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπό-

λεις". Για τη χρηματοδότηση της μονάδας θα εξε-
ταστούν όλες οι πιθανές εναλλακτικές συμπερι-
λαμβανομένης της χρηματοδότησης από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. στα πλαίσια ενός
έργου ΣΔΙΤ, στα πρότυπα ανάλογων πρόσφατων
επενδύσεων στην Ελληνική Επικράτεια. Τονίζεται
ότι ο Δήμος Αργυρούπολης – Ελληνικού δεν
είναι διατεθειμένος να απωλέσει το δικαίωμά του
να διαχειρίζεται τα απορρίμματα του χώρου της
επένδυσης βάσει των αρμοδιοτήτων, που του πα-
ρέχονται από το Σύνταγμα, δεσμευόμενος ότι θα
εξασφαλίσει τη συνεχή και απρόσκοπτη αποκο-
μιδή και διαχείρισή τους σε κάθε περίπτωση. 

4. Είσπραξη Δημοτικών & Λοιπών Τελών

α. Τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και καθαριό-
τητας πρέπει να είναι θέμα αποκλειστικής ευθύ-
νης του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης όπως
συμβαίνει τα τελευταία 75 χρόνια με όποια χρήση
και αν είχε ο χώρος των 6.000 στρεμμάτων.
Μέχρι και σήμερα η Ελληνικό Α.Ε. καταβάλλει τα
αναλογούντα δημοτικά τέλη για τους δομημέ-
νους χώρους που βρίσκονται στο πρώην Αερο-
δρόμιο του Ελληνικού στον Δήμο μας.

Η κυβέρνηση οφείλει να δεσμευτεί ότι οι πολίτες
που θα εγκατασταθούν στους χώρους της επέν-
δυσης ως νέοι κάτοικοι ή επιχειρηματίες θα έχουν
τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους ση-
μερινούς κατοίκους του Δήμου Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης.

β. Να αποδοθούν στον δήμο μας επιτέλους τα
διαφυγόντα μέχρι σήμερα τέλη από την Μαρίνα
του Αγίου Κοσμά και ο νέος πλέον ιδιοκτήτης να
αποδίδει τoυς αναλογούντες φόρους και τέλη
στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

γ. Θεωρούμε αυτονόητη την καταβολή του τέ-
λους παρεπιδημούντων βάση της ισχύουσας νο-
μοθεσίας για το σύνολο των χρήσεων που
εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

δ. Φορέας Διαχείρισης. Ο Φορέας δεν μπορεί να
διαχειρίζεται τους κοινόχρηστους χώρους διότι
αυτοί πρέπει να αποδοθούν στον δήμο μας ανά-
λογα με το ποσοστό που καταλαμβάνει χωροτα-
ξικά εντός της επένδυσης. 

Το κόστος βαριάς συντήρησης του Πάρκου βα-
ρύνει τον Επενδυτή, καθώς δεν θα μπορούσε να
αναληφθεί ένα τόσο μεγάλο οικονομικό βάρος
από το Δήμο μας. Η συνήθης και έκτακτη συντή-
ρηση του Πάρκου (φωτισμός, καθαριότητα, κ.τ.λ)
θα αναληφθεί από τον Δήμο Αργυρούπολης –
Ελληνικού με την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνει
τα αντίστοιχα τέλη από τον Επενδυτή. Το Πάρκο
θα πρέπει να είναι δημόσιο και ανοιχτό για όλους
τους πολίτες.

Την διαχείριση της ελεύθερης παραλίας του Ελ-
ληνικού, που θα διαμορφωθεί (Αγίου Αλεξάν-
δρου, Αγίου Κοσμά) θα πρέπει να την ασκεί
αποκλειστικά ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπο-
λης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους όμορους
δήμους του Νότιου τομέα της Αττικής.

Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση πρόσφατα πα-
ραχώρησε στους όμορους δήμους Αλίμου, Γλυ-
φάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την
χρήση των παραλιών τους με νομοθετική ρύθ-
μιση. Θα ήταν παραβίαση κάθε αρχής ισονομίας
και ισοπολιτείας οτιδήποτε διαφορετικό ισχύσει
για το ελεύθερο παραλιακό μέτωπο του Δήμου
μας.

5. Δημιουργία Καζίνο

Καλούμε την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την
αδειοδότηση και λειτουργία του Καζίνο εντός του
πρώην Αεροδρομίου. Κανένα Δημοτικό Συμ-
βούλιο και καμία τοπική κοινωνία δεν μπορεί να
χαιρετήσει την δημιουργία Καζίνο για ηθικούς και

συνέχεια στη σελ. 8
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κοινωνικούς λόγους. Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης επιφυλάσσεται για τις επόμενες κινήσεις
του μέχρις ότου, η Κυβέρνηση μας ξεκαθαρίσει τις
τελικές τις προθέσεις.
Ωστόσο, σε περίπτωση που αποφασισθεί, για λό-
γους που επίσης θα οφείλει η κυβέρνηση να πα-
ρουσιάσει, και επιβληθεί η λειτουργία καζίνο, θα
πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα ανταποδο-
τικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος μας (πέραν της
απόδοσης των ήδη προβλεπόμενων στο νόμο
τελών λειτουργίας / 2% επί των ακαθάριστων εσό-
δων). Αφού συγκεκριμενοποιηθούν τα οφέλη αυτά,
θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την απόδοσή
τους στο Δήμο μας τόσο νομοθετικά, όσο και στη
διακήρυξη που θα προκηρυχθεί για την παραχώ-
ρηση της σχετικής άδειας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προβλεφθεί στην
ανωτέρω διακήρυξη ότι ο παραχωρησιούχος της
άδειας καζίνο θα πρέπει να προβλέψει την απόδοση
αντισταθμιστικών ωφελειών προς τον Δήμο Ελλη-
νικού - Αργυρούπολης πέραν αυτών που καθορί-
ζονται κατά την ημερομηνία της διακήρυξης
νομοθετικά και ότι οι αντισταθμιστικές αυτές ωφέ-
λειες θα πρέπει να συμφωνηθούν με τον Δήμο και
να ρυθμιστούν νομοθετικά στα πρότυπα παρό-
μοιων ρυθμίσεων του παρελθόντος. Τονίζεται ότι η
διαδικασία αυτή είναι αδιαπραγμάτευτη για το Δήμο
μας, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να συναινέσει
σε οποιοδήποτε άλλη επιλογή πλην των νομικά κα-
τοχυρωμένων πρόσθετων αντισταθμιστικών ωφε-
λειών και προτίθεται, σε διαφορετική περίπτωση,
να αντιδράσει με κάθε νόμιμο μέσο.

6. Θέσεις εργασίας

Δέσμευση του Επενδυτή για συγκεκριμένο ποσο-
στό θέσεων εργασίας από ανέργους της πόλης μας,
που θα αποτυπωθεί εγγράφως στο μνημόνιο συ-
νεργασίας που θα υπογραφεί με τον Επενδυτή. O

δήμος μας έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει την δη-
μοτική “τράπεζα ανέργων”.

7. Συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων με τον
επενδυτή

Όσες τοπικές επιχειρήσεις έχουν αντικείμενο σχετι-
ζόμενο με το επενδυτικό έργο (υλικά οικοδομών,
χρώματα, τεχνικά γραφεία κ.ά.) να τους δίνεται η
δυνατότητα, βάση συγκεκριμένου πλαισίου που
δεν θα προσβάλλει το πλαίσιο του ανταγωνισμού,
να συνεργαστούν με τις εργοληπτικές εταιρίες του
έργου, ώστε να ενισχυθεί και περαιτέρω η τοπική
οικονομία.

8. Σύνδεση του βουνού με την παραλία

Η κυβέρνηση οφείλει να εντάξει στα σχέδια του
επενδυτή την σύνδεση του βουνού μας (να σημει-
ωθεί ότι είναι ένα πανέμορφο βουνό με περιαστικό
άλσος το οποίο δεν έχει καταπατηθεί ή δομηθεί και
προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες ψυχαγωγίας
στους επισκέπτες) με την υπό ανάπλαση παραλία
του Ελληνικού και το υπό διαμόρφωση Μητροπο-
λιτικό Πάρκο με ποδηλατοδρόμο και πεζόδρομο. 

Διεκδικούμε χρηματοδότηση μελέτης για την ανά-
πλαση του βουνού και σύνδεσής του με την πόλη
μας και την επένδυση.

9. Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο

Νέο Πολεοδομικό Σχέδιο για την πόλη που στα
"πόδια" της θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. (Συγ-
κοινωνιακές αλλαγές, αναπλάσεις κεντρικών δρό-
μων της πόλης, δημιουργία χώρων πρασίνου,
πεζοδρομήσεις, ποδηλατόδρομοι κλπ). Η κυβέρ-
νηση, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και
τον Δήμο μας, οφείλει να εξασφαλίσει χρηματοδό-
τηση για την υλοποίηση αναπλάσεων, πεζοδρομή-
σεων και όποιων άλλων αλλαγών μπορούν να

δώσουν στην πόλη την δυνατότητα να εξελιχθεί για
τα επόμενα 100 χρόνια ομοιόμορφα, ισόρροπα και
παράλληλα με την ανάπλαση της έκτασης του
πρώην αεροδρομίου. Τονίζουμε ότι αυτές οι πα-
ρεμβάσεις αυτές θα είναι συμπληρωματικές της
επένδυσης και μαζί θα δημιουργήσουν συνθήκες
αμοιβαίων ωφελειών.
Στο ΣΟΑ αναφέρονται οι συγκοινωνιακές μεταβο-
λές εντός του αεροδρομίου αλλά δεν αναπτύσσε-
ται η σύνδεση του με τους σημερινούς οδικούς
κόμβους και δρόμους. Στη Λ. Βουλιαγμένης που θα
γίνει σύμφωνα με το ΣΟΑ το μεγαλύτερο μέρος της
πολεοδομικής παρέμβασης δεν διευκρινίζεται τι θα
συμβεί με τους παρακείμενους δρόμους και χώρους
στάθμευσης. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αποδε-
χτούμε φαινόμενα διάχυσης (spill-off) της ιδιαίτερα
αυξημένης κυκλοφορίας και στάθμευσης στο οδικό
δίκτυο του Δήμου μας, όπως συνέβη σε παρόμοιες
περιπτώσεις πόλων έλξης και παραγωγής μετακι-
νήσεων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. 
Η κυβέρνηση οφείλει να εκπονήσει με τη συνεργα-
σία του Δήμου μας μια πλήρη μελέτη κυκλοφορια-
κών επιπτώσεων της ανάπτυξης σε σχέση με το
Δήμο μας και να εξασφαλίσει τους κατάλληλους
χώρους στάθμευσης στα όρια της επένδυσης,
καθώς και στους Σταθμούς Μετρό Αργυρούπολης –
Ελληνικού, με κατάλληλο τίμημα ώστε να καταστεί
απαγορευτική οποιαδήποτε διάχυση της στάθμευ-
σης. Επίσης απαιτούμε την αύξηση της χρηματοδό-
τησης για την ενίσχυση της δημοτικής αστυνομίας,
ώστε να αστυνομεύεται αποτελεσματικά η στάθ-
μευση στην περιοχή. 
Θα πρέπει να υπάρχουν πολλαπλές προσβάσεις
στο χώρο της επένδυσης και στο Μητροπολιτικό
Πάρκο. Ειδικά οι χώροι πρασίνου και περιπάτου θα
πρέπει να ξεκινούν από τη Λ. Βουλιαγμένης που θα
είναι η είσοδος στην περιοχή της επένδυσης και στο
Μητροπολιτικό Πάρκο και να καταλήγουν στην θά-
λασσα.
10. Ελλιμενισμός των ψαράδων και του ναυτικού
μας σωματείου στο υπό διαμόρφωση μικρό λιμένα.

11. Υλοποίηση της κατασκευής σχολείου διαπολι-
τισμικής εκπαίδευσης, που ήδη λειτουργεί στον
δήμο μας. Το Υπουργείο Άμυνας είχε παραχωρήσει
έκταση για τη δημιουργία διαπολιτισμικού σχο-
λείου εντός του αεροδρομίου, κάτι που θα είναι
αναγκαίο και για τους νέους κατοίκους της πόλης.
12. Παροχή υποτροφιών σε αριστούχους μαθητές
της πόλης μας. Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο
στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
θα δημιουργηθούν Πανεπιστημιακά παραρτήματα
διεθνούς κύρους στα οποία οι αριστούχοι μαθητές
μας να μπορούν να έχουν πρόσβαση
13. Για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου είναι
απαραίτητο να ληφθούν μέτρα αναβάθμισης του
Δήμου και να δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη στην
τοπική κοινωνία. Προς το σκοπό αυτό είναι απα-
ραίτητη η χρηματοδότηση της κατασκευής ή συν-
τήρησης ή ανακαίνισης κοινωφελών εγκα-
ταστάσεων και εκτός της έκτασης του πρώην Αερο-
δρομίου, η χρηματοδότηση της αναβάθμισης του
εξοπλισμού του Δήμου (οχήματα κλπ) και η πα-
ροχή προνομίων στους Δημότες Ελληνικού Αργυ-
ρούπολης (π.χ. δωρεάν ή μειωμένη συμμετοχή σε
λειτουργίες του Πόλου κλπ)

14. Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και συναν-
τίληψης με Κυβέρνηση και Επενδυτή
Όλες οι ανωτέρω δεσμεύσεις που θα αναληφθούν
από την Κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλισθεί
η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής και
να αποδοθούν οφέλη στην τοπική κοινωνία , επι-
βάλλεται να αποτυπωθούν σε μνημόνιο συνερ-
γασίας και συναντίληψης που θα υπογραφεί
μεταξύ του Δήμου και της Κυβέρνησης.
Αντίστοιχα, Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντί-
ληψης θα πρέπει να υπογραφεί και με τον Επεν-
δυτή, στο οποίο θα περιγράφεται με σαφήνεια το
πλαίσιο συνεργασίας και θα αποτυπώνονται
ρητώς οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο Επενδυ-
τής έναντι του Δήμου και τα ανταποδοτικά οφέλη
που θα δοθούν στο Δήμο.

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΟΑ
(ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
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