BHMA

Φύλλο
253

Έτος 21ο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

της Aυτοδιοίκησης

2017

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

Μια πρόταση με εξαιρετική σχέση ποιότητας – τιμής, το Notos Café σάς φιλοξενεί από το πρωί για καφέ και
ελαφρύ γεύμα έως το βράδυ για φαγητό ή ποτό.
Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΞANΘOY & ΔAΣKAΛOΓIANNH 3, 166 74 ΓΛYΦAΔA - THΛ.: 210-8941.934 - 210-8940.511 - FAX: 210-8941.874 - www.vimaonline.gr - e-mail: info@vimaonline.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ

"Βούλιαξε" η αίθουσα στην κοπή της πίτας
της Τ.Ο.Ν.Δ. στο Παλαιό Φάληρο

Γλυφάδα: Ξεκινάει η δίκη για
την πολύκροτη υπόθεση των
Οικοπέδων Παπαδημητρίου

"Β

ούλιαξε" χωρίς υπερβολή
η αίθουσα γνωστού παραλιακού ξενοδοχείου στο Παλαιό
Φάληρο τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στην κοπή της πίτας της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας
Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.
ΣΕΛ. 5

Η

πολύκροτη υπόθεση της αγοράς των οικοπέδων Παπαδημητρίου από το Δήμο
Γλυφάδας που χαρακτηρίστηκε ως "σκάνδαλο" και τάραξε τη δημοτική ζωή της πόλης
επί της δημαρχιακής θητείας του Κώστα Κόκκορη, φτάνει στην αίθουσα του Δικαστηρίου.
ΣΕΛ. 7

Παλαιό Φάληρο

Πρέσβεις από είκοσι χώρες μεταφέρουν
το μήνυμα του Διονύση Χατζηδάκη
Ψηψίστηκαν το Τεχνικό
Πρόγραμμα και
ο Προϋπολογισμός του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Π

ρέσβεις, πρόξενοι και διπλωματικοί ακόλουθοι πρεσβειών στην Ελλάδα από είκοσι
χώρες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της οργανωτικής
επιτροπής του "Aphrodite Cup"
τιμώντας με την παρουσία τους
την εκδήλωση "Palaio Faliro: Α
place where Tourism, Sport and
Culture Meet" (Παλαιό Φάληρο:
Ένας τόπος όπου συναντιούνται
ο Τουρισμός, ο Αθλητισμός και ο
Πολιτισμός). ΣΕΛ. 3

Τ

ο απόγευμα της Πέμπτης 15-122016, συνεδρίασε το Δημοτικό
Συμβούλιο Π. Φαλήρου, κατά την
διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν
κατά κύριο λόγο, ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου για το 2017, καθώς και
οι προϋπολογισμοί των ΝΠΔΔ για
το ίδιο οικονομικό έτος.
σελ. 4

Στις 3 Φεβρουαρίου
ο διαγωνισμός για
την Μαρίνα Αλίμου

Βούλα

Γεγονός τα νέα κοινόχρηστα ποδήλατα
του Δήμου - Η διαδικασία ενοικίασης

Τ

ο νέο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης είναι γεγονός και για να ξεκινήσει η λειτουργία του η Δημοτική Αρχή διοργάνωσε την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, ποδηλατική βόλτα με στόχο την επίδειξη του νέου
συστήματος.
σελ.6

ΣΕΛ. 2
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Βούλα: Γεγονός τα νέα κοινόχρηστα ποδήλατα του
Δήμου - Η διαδικασία ενοικίασης

Τρίχες...
Του Νικόλα Κονταρίνη

Τ

ο 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου
κέρδισε άνετα τις εκλογές με βασικό του σύνθημα το "λεφτά υπάρχουν" και μετά, με υπουργό στα
Οικονομικά τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, άρχισαν να παραμυθιάζουν το λαό με εκείνες τις αλήστου
μνήμης δηλώσεις τύπου "αύριο
βγαίνουμε στις αγορές".
Βέβαια, στη συνέχεια, γνωρίσαμε τα
οδυνηρά αποτελέσματα της πολιτικής τους και μάλιστα από πρώτο
χέρι.
Ακολούθησαν τα πεπραγμένα των
συγκυβερνήσεων Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ κ.
ά., που αν και πήραν πολύ σκληρά
μέτρα, εντούτοις η οικονομία άρχισε
να παίρνει μικρές ανάσες, μέσα από
τις οποίες μπορούσε να διακρίνει κάποιος αντικειμενικός παρατηρητής τα
πρώτα σημάδια ανάκαμψης.
Δυστυχώς, όμως, αυτά τα πρώτα έστω και μικρά - σημάδια, δεν έγιναν διακριτά από ένα μέρος της κοινωνίας, η οποία, εθισμένη στα
εύκολα και εύπεπτα λόγια λαϊκισμού και ψεύτικων, ανέξοδων υποσχέσεων, παρασύρθηκε από την
"ελπίδα" που ερχόταν, κι έτσι φρόντισε να την στηρίξει. Και αντί να
φέρει την ελπίδα, έφερε την απελπισία, παρέα με την οποία ζούμε σήμερα.
Και δεν είναι μόνο η απελπισία,
αλλά και η βεβαιωμένη πλέον ανικανότητα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η οποία προσπαθεί, κάθε
μέρα, με διάφορα λαϊκίστικα τεχνάσματα, να ξεγελάσει τον κόσμο,
ώστε να κερδίσει χρόνο καθισμένη
στο "θρόνο" της εξουσίας.
Μιας εξουσίας που έχει άγνοια του
αντικειμένου της και που, αντί για
ανάπτυξη και επενδύσεις, φορτώνει
διαρκώς φόρους στις πλάτες των
πολιτών - υπηκόων της.
Βέβαια, ψηφίζει στη Βουλή επενδύσεις,όπως αυτής του Ελληνικού,
που είναι η κορωνίδα της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, όμως, μετά κάνει ότι
μπορεί για να φρενάρει τις εξελίξεις.
Προφανώς, για να μη δυσαρεστήσει
την κομματική βάση της "δήθεν"
αριστερής μεριάς της συγκυβέρνησης αυτής.
Και να 'ταν μόνο αυτό!
Τον Ιανουάριο του 2015, ανάμεσα σ'
αυτά που παρέλαβαν από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν και 105
φάκελλοι μεγάλων επενδύσεων
που αφορούσαν πολλούς και διά-

φορους τομείς (περιβάλλον, ενέργεια κλπ.), όλα εγκεκριμένα και
έχοντας ξεπεραστεί όλη η Ελληνική
γραφειοκρατία. Ήταν ένα σύνολο
πρωτοβουλιών που θα έφερνε
10.000 θέσεις εργασίας και όπως
είπε πρόσφατα ο π. υπουργός Γιάννης Μανιάτης, θα άλλαζε προς το
θετικότερο, το κλίμα γενικότερα.
Παρ' ότι λοιπόν, ήταν καθ' όλα
έτοιμα, στο πιάτο που λέμε, για τις
υποθέσεις αυτές, μέχρι σήμερα, δεν
έχουν κάνει τίποτα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!
Κατά τα άλλα, η Οικονομία έχει πλεόνασμα. Φυσικό είναι όταν χρωστάς
παντού και δεν πληρώνεις. Σου περισσεύουν, λες, και δίνεις ένα βαζάκι
με σανό - δώρο το χαρακτηρίζεις στους χαμηλοσυνταξιούχους, αγνοώντας επιδεικτικά τους 300.000 ανθρώπους που περιμένουν κάποια
χρόνια να βγει η σύνταξή τους,
χωρίς να σε νοιάζει πως ζουν οι ίδιοι
και οι οικογένειές τους.
Κάνεις καλό κουμάντο, λες, στα οικονομικά, όμως ακουμπάς 5,7 εκατομμύρια για ενοίκια (αν δεν τα
χρωστάς κι αυτά), προκειμένου να
στεγάζονται οι όποιες υπηρεσίες σου
ως κράτος, τη στιγμή που τα δικά
σου ακίνητα τα αφήνεις ανεκμετάλλευτα και στο έλεος του Θεού.
Κοντολογίς, κι εν όψει των όσων
σκληρών και άδικων φορολογικά
μέτρων πρόκειται να υποστεί ο δύσμοιρος αυτός λαός από το 2017, σε
λιγότερο από 20 μέρες δηλαδή,
καλό είναι να κρατά "πισινή" σ'
αυτά που του σερβίρει κάθε τόσο το
σημερινό "σύστημα" εξουσίας. Είναι
το ίδιο "σύστημα" που όταν το
χρέος, το 2010, ήταν στο 120+% του
ΑΕΠ, το χαρακτήριζε "πτώχευση".
Σήμερα που το χρέος αυτό ανέβηκε
στο 130+%, το διαφημίζει "επιτυχία".
Κι επειδή ο κόσμος κατάλαβε τους
σύγχρονους "δήθεν" αριστερούς
παραμυθατζήδες και έχει βγει στους
δρόμους διαμαρτυρόμενος, γι'
αυτό, στις πρόσφατες εκλογές της
ΑΔΕΔΥ ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε 4ος, δείχνοντας ότι, η περίοδος της "δήθεν"
αυταπάτης και των "δήθεν", ψευδαισθήσεων τελείωσε. Όσο για τα
διάφορα "δωράκια" και τις υποσχέσεις για την ανάπτυξη που έρχεται,και την έξοδο στις αγορές, τρίχες
λένε οι νοήμονες πολίτες. Τρίχες κατσαρές...
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Τ

ο νέο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
είναι γεγονός και για να ξεκινήσει η λειτουργία του η Δημοτική
Αρχή διοργάνωσε την Τρίτη 3
Ιανουαρίου, ποδηλατική βόλτα
με στόχο την επίδειξη του νέου
συστήματος.
Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να
προωθήσει τις μετακινήσεις χωρίς
μηχανοκίνητα μέσα και για το
λόγο αυτό εγκατέστησε τους πρώτους τρεις σταθμούς κοινοχρήστων ποδηλάτων ενώ θα
ακολουθήσει η εγκατάσταση
άλλων τεσσάρων.
Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Easybike, Δημήτρης Δημητριάδης,
εξήγησε στους παρόντες τη διαδικασία ενοικίασης των ποδηλάτων
και ακολούθησε επίδειξη απελευθέρωσης του ποδηλάτου από τη
θέση στάθμευσης και της επιστροφής του σ’ αυτήν.
Παράλληλα, ο φιλανθρωπικός
οργανισμός Make-A-Wish (ΚάνεΜια-Ευχή Ελλάδος) πλαισίωσε
την εκδήλωση με τη διάθεση
«Αγιοβασιλιάτικων Σκούφων»
έναντι συμβολικού τιμήματος
(5,00€) για όσους το επιθυμούσαν, προσθέτοντας χρώμα στη
βόλτα που ακολούθησε. Τη
δράση του Make-A-Wish, τη στήριξαν οι εταιρείες «Εποχιακά Είδη

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
MEDIA GROUP ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

Λιανός» με την χορηγία των
σκούφων, η Κάβα Vegera και το
Star Sports Club που προμηθεύτηκαν σκούφους στα πλαίσια της
δράσης.
Η δράση ολοκληρώθηκε με την
ποδηλατική βόλτα, πρωτοστατούντος του Δημάρχου, η οποία
ακολούθησε διαδρομή μήκους
περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων
με μία στάση στην κεντρική πλατεία της Βούλας όπου οι ποδηλάτες φωτογραφήθηκαν κάτω από
το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.
Το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από συνδρομητές – κατόχους προσωπικής
ηλεκτρονικής κάρτας όσο και από
περιστασιακούς χρήστες – κατόχους πιστωτικής κάρτας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χρήση του συστήματος είναι η εγγραφή στην υπηρεσία, συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα
εγγραφής η οποία θα βρίσκεται
στο Δημαρχείο και στα ΚΕΠ του
Δήμου, κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας των 60 ημερών.
Στην συνέχεια η χρήση του είναι
απλή και σύντομη.
Η παραλαβή ενός κοινόχρηστου
ποδηλάτου του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, γίνεται με

εύκολο και γρήγορο τρόπο, ακολουθώντας τα ακόλουθα 3 βήματα:
Επιλέγεις το ποδήλατο που επιθυμείς και πιέζεις το πλήκτρο που
αντιστοιχεί στην κλειδαριά που
βρίσκεται το ποδήλατο. Με τη
διαδικασία αυτή, ενεργοποιείται η
ηλεκτρονική οθόνη που βρίσκεται
πάνω στη βάση πρόσδεσης των
κοινόχρηστων ποδηλάτων.
Εφόσον είσαι συνδρομητής – κάτοχος προσωπικής ηλεκτρονικής
κάρτας, πλησιάζεις την προσωπική ηλεκτρονική κάρτα χρήσης
στον αναγνώστη ακριβώς κάτω
από την οθόνη.
Μόλις αναγνωριστεί η κάρτα, η
κλειδαριά ανοίγει και το κοινόχρηστο ποδήλατο μπορεί να παραληφθεί και να χρησιμοποιηθεί.
Για οποιαδήποτε βοήθεια στην
χρήση του συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορείτε να επικοινωνείτε με το κέντρο υποστήριξης της υπηρεσίας,
στο τηλέφωνο 210 3004441.
Η επιστροφή ενός κοινόχρηστου
ποδηλάτου, γίνεται με ακόμη πιο
εύκολο και γρήγορο τρόπο:
Επιλέγεις μια κενή θέση στις βάσεις πρόσδεσης.
Πιέζεις το πλήκτρο που αντιστοιχεί
στην κλειδαριά της θέσης πρόσδεσης που επέλεξες και τοποθετείς
το ποδήλατο στην κλειδαριά. Η
ταυτότητα του κοινόχρηστου ποδηλάτου αναγνωρίζεται αυτόματα
και η κλειδαριά ασφαλίζει, εκπέμποντας χαρακτηριστικό ήχο.
Επιλέγοντας το κατάλληλο πλήκτρο (YES/ΝΑΙ – NO/ΟΧΙ) δηλώνεις αν το κοινόχρηστο ποδήλατο
που επέστρεψες είναι σε καλή κατάσταση.
Κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας, η χρήση των ποδηλάτων θα είναι δωρεάν ενώ στη
συνέχεια θα υπάρχει μια χρέωση
που θα ανέρχεται σε 1€ / ώρα.

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

Διαφημιστείτε στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΗΛ. Επικοινωνίας: 210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Π. Φάληρο: Πρέσβεις από είκοσι χώρες μεταφέρουν
το μήνυμα του Διον. Χατζηδάκη

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ανάμεσα σε πρέσβεις. Αριστερά η κυρία
Δέσποινα Ψυχάρη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Μαρίνας Φλοίσβου.

Μ

ία πολύ σημαντική πρωτοβουλία πήρε πριν από λίγες
μέρες, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου συνδυάζοντας την προβολή
ενός πολύ σημαντικού αθλητικού
γεγονότος, του διεθνούς τουρνουά Ρυθμικής Γυμναστικής
"Aphrodite Cup 2017" και την
προβολή της πόλης ως τουριστικού, αθλητικού και πολιτιστικού
προορισμού.
Πρέσβεις, πρόξενοι και διπλωματικοί ακόλουθοι πρεσβειών στην
Ελλάδα από είκοσι χώρες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου και της
οργανωτικής
επιτροπής
του
"Aphrodite Cup" τιμώντας με την
παρουσία τους την εκδήλωση
"Palaio Faliro: Α place where
Tourism, Sport and Culture Meet"
(Παλαιό Φάληρο: Ένας τόπος
όπου συναντιούνται ο Τουρισμός,
ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός).
Το Δήμο εκπροσώπησαν ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, ο
οποίος μίλησε για τις αθλητικές
υποδομές, τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες φιλοξενίας, την ασφάλεια και τη μοναδική εμπειρία που
ο κάθε επισκέπτης το δήμου μπορεί να αποκομίσει, ενώ ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος,
ο οποίος είχε την ευθύνη της οργάνωσης και του συντονισμού,
υπογράμμισε τα στοιχεία εκείνα
που καθιστούν το δήμο Παλαιού
Φαλήρου ένα μοναδικό τουριστικό προορισμό.
Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι-

τροπής του "Aphrodite Cup
2017" και του Γυμναστικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου "Η ΑΡΜΟΝΙΑ", Ελένη Μιχοπούλου,
μίλησε για την ιστορία, τη φιλοσοφία και τους βασικούς άξονες
στους οποίους στηρίζεται η κορυφαία διεθνής διοργάνωση Ρυθμικής Γυμναστικής της χώρας, ενώ ο
Γενικός Διευθυντής των αγώνων,
Χάρης Σπηλιάκος, παρουσίασε το
στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης
του "Aphrodite Cup", με βασικό
άξονα τη μεγιστοποίηση της εμπειρίας των συμμετεχόντων μέσω
αθλητικών, πολιτιστικών και τουριστικών δράσεων.
Τη συνάντηση των Πρέσβεων για
το "Aphrodite Cup" τίμησε με την
παρουσία του ο Managing Director της Μαρίνας Φλοίσβου, Σταύρος Κατσικάδης, ο οποίος
αναφέρθηκε στη μεγάλη ανάπτυξη που έχει πραγματοποιηθεί
τα τελευταία χρόνια στην περιοχή
του Παλαιού Φαλήρου.
Ολοκληρώνοντας και όπως είπαμε στην αρχή, η συνάντηση
αυτή ήταν ιδιαιτέρως ξεχωριστή,
αφού, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες φαίνεται ότι ο δήμος Παλαιού Φαλήρου λειτουργεί και με
εξωστρέφεια, πέραν του συνολικού έργου που μέχρι σήμερα έχει
επιτελέσει η σημερινή Δημοτική
Αρχή του Διονύση Χατζηδάκη.
Έργο θετικό και αναγνωρισμένο
από όλους, έργο που έγινε με
απόλυτη διαφάνεια και σοβαρό
προγραμματισμό.
Διονύσης Χατζηδάκης: Η πόλη
μας διαθέτει σπουδαίες λειτουργι-

κές υποδομές
Απευθυνόμενος στους διπλωματικούς εκπροσώπους των πρεσβειών ο Δήμαρχος Διονύσης
Χατζηδάκης τους ενημέρωσε πως,
ο δήμος Παλαιού Φαλήρου των
70.000 κατοίκων είναι οικονομικά
αυτάρκης και πλεονασματικός και
διαθέτει σπουδαίες λειτουργικές
υποδομές ενώ χαρακτηρίζεται από
τις μοναδικές αθλητικές του εγκαταστάσεις, τη Μαρίνα Φλοίσβου
που για 6η συνεχή χρονιά βραβεύεται με γαλάζια σημαία και τα
δύο χιλιόμετρα παραλίας, ελεύθερης πρόσβασης στο κοινό.
Διαθέτει πάρκο έκτασης 80 στρεμμάτων με παιδικές χαρές, παιδικό
θέατρο, θερινό κινηματογράφο,
βοτανικό κήπο, ενώ ένα καινούργιο πάρκο 24 στρεμμάτων που
συνδέει τις αθλητικές εγκαταστάσεις έχει ολοκληρωθεί.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο νέο
Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος που βρίσκεται
στα σύνορα της πόλης και στο
οποίο φιλοξενείται η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη μέσα σε πάρκο 280
στρεμμάτων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Πλανητάριο που
το επισκέπτονται 300.000 επισκέτες το χρόνο.
Γιάννης Φωστηρόπουλος: To Παλαιό Φάληρο είναι μια μοντέρνα
πόλη με ευρωπαϊκή όψη
"Η σημερινή μας συνάντηση ξεπερνά κάθε προσδοκία και είναι
βέβαιο ότι το Παλαιό Φάληρο για

μια ακόμη φορά πρωτοπορεί στις
εξελίξεις" τόνισε στην ομιλία του
ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος.
"Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με
εξωστρέφεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό ανταμώνει τις χώρες
σας και στέλνει μέσω του αθλητισμού μηνύματα συνεργασίας και
αλληλεγγύης", υπογράμμισε και
συνέχισε:
"Ο Δήμος μας αποτελεί μοναδικό
τουριστικό προορισμό που ικανοποιεί και τις πιο υψηλές απαιτήσεις, αφού ο επισκέπτης θα νιώσει
μέρος της αρχαίας και νεότερης
ιστορίας ανακαλύπτοντας την αρχαία τριήρη, δίπλα με το πλωτό
μουσείο του θωρηκτού Αβέρωφ,
ακολουθώντας τη διαδρομή με τα
βήματα του Αποστόλου Παύλου.
Να δει το μέλλον εξερευνώντας το
Πολιτιστικό Πάρκο Νιάρχου, το
Ευγενίδειο Ίδρυμα αλλά και την
ηλιόλουστη Μαρίνα στο Φλοίσβο.
Μπορεί να περπατήσει στα βραβευμένα οικολογικά μας πάρκα
και να έχει εύκολη πρόσβαση
στην παραλία για να κολυμπήσει"
είπε αναφερόμενος και σε άλλες
υποδομές τις οποίες διαθέτει ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Τέλος, κάλεσε τους πρεσβευτές να
μεταφέρουν στις χώρες τους το
μήνυμα ότι το Παλαιό Φάληρο
είναι μια μοντέρα πόλη με ευρωπαϊκή όψη που απέκτησε επί δημαρχίας Διονύση Χατζηδάκη και
πως τους περιμένουν όλους για να
τους φιλοξενήσουν.

Διονύσης Χατζηδάκης

Γιάννης Φωστηρόπουλος.

Σταύρος Κατσικάδης.
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Ψηφίστηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και
ο Προϋπολογισμός του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Το όραμα του Διονύση
Χατζηδάκη για
το Παλαιό Φάληρο

"T

o όραμά μου είναι, στις επόμενες
εκλογές, αν αποφασίσω να ξανακατέβω για Δήμαρχος, να πάρω ποσοστό πάνω από 70%, όπως και ο
Πούτιν», απάντησε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης
στο δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας Δ. Πιτούλη.

Τ

ο απόγευμα της Πέμπτης 15-12-2016,
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο
Π. Φαλήρου, κατά την διάρκεια του
οποίου συζητήθηκαν κατά κύριο λόγο,
ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2017, καθώς
και οι προϋπολογισμοί των ΝΠΔΔ για το
ίδιο οικονομικό έτος.
Σε ότι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, κατά
βάση, ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
το χαρακτήρισε «ρεαλιστικό», λέγοντας
ότι είναι επικεντρωμένο στις ανάγκες του
δήμου και μόνο σ’ αυτές.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για το Φάληρο», δημοτικός σύμβουλος Γιώργος
Βασιλείου, μεταξύ άλλων, ζήτησε να
υπάρχει έλεγχος στις εργοληπτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν την κατασκευή
των δημοτικών έργων, προκειμένου να
υπάρχει μία σοβαρή δικλείδα ασφαλείας,
σχετικά με την αποφυγή των, οποίων, δυσάρεστων για τον Δήμο καταστάσεων.
Απαντώντας ο κος Δήμαρχος, είπε ότι, και
η Διοίκηση του δήμου είναι υποψιασμένοι
με τις μεγάλες εκπτώσεις που δίνουν κατά
καιρούς οι εργολάβοι και γι' αυτό τους

ελέγχουν συνεχώς.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι συνεχάρη τον κ. Βασιλείου για την εύστοχη
παρατήρησή του ως προς την χρηματοδότηση του νέου υπόγειου γκαράζ στην περιοχή της Kοψαχείλας, λέγοντας πως,
χαίρεται για την ερώτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάποιος που μελετάει πριν
έρθει στο Δ.Σ.
«Μπράβο σου που το ανέφερες" είπε.
"Δεν περίμενα ότι θα το παρατηρούσε κανείς», συμπλήρωσε, ενώ, αμέσως μετά, ο
δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μπίτσικας
είπε ότι, και ο ίδιος είχε να κάνει την ίδια

Η σχετική συζήτηση έγινε στο δημοτικό
συμβούλιο της 15ης Δεκεμβρίου όταν
ήρθαν προς ψήφιση ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του
2017 και ο σύμβουλος της ελάσσονος
μειοψηφίας τον ρώτησε ποιο είναι το
"όραμά" του για το Δήμο Παλαιού
Φαλήρου μη παραλείποντας φυσικά
να κατηγορήσει τη Δημοτική Αρχή
για... έλλειψη οράματος.

ερώτηση, όμως, τον πρόλαβε ο συνάδελφός του κ. Βασιλείου.
Να πούμε τέλος, ότι, όλα τα θέματα εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, πλην του 3ου της
22ας συνεδρίασης, το οποίο ψηφίστηκε
ομόφωνα. Αυτό αφορούσε την λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού
χρόνου παράδοσης της προμήθειας αναλώσιμων συσσωρευτών και βουρτσών
σαρώθρων του Δήμου, έως 31/12/2016.

Παλαιό Φάληρο: Πίτα με πολλές ευχές από το Γυναικείο Σύλλογο "ΑΘΗΝΑ"

Σ

την κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της οδού Σολωμού στην
περιοχή Κοψαχείλα του Παλαιού
Φαλήρου, οι κυρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εξωραϊστικού - Πολιτιστικού Γυναικείου Συλλόγου
"ΑΘΗΝΑ", στις 16 Ιανουαρίου έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους,
παρουσία του δημάρχου της πόλης
Διονύση Χατζηδάκη.
Την πίτα ευλόγησε ο πατήρ Ιωσήφ,
εφημέριος του Ι.Ν. της Παναγίτσας και
αμέσως μετά, η Πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Καφούρου, κάλεσε στο
βήμα τον Δήμαρχο, ο οποίος ευχήθηκε σε όλους να έχουν υγεία και συνεχάρη την Πρόεδρο και όλο το Δ.Σ.
για το γενικότερο έργο αλληλεγγύης
προς τους άπορους συνδημότες τους,
ευχαριστώντας ταυτόχρονα και τους
ανθρώπους των άλλων Συλλόγων και
Φορέων της περιοχής για την αποδεδειγμένα μεγάλη τους προσφορά σχετικά με το θέμα αυτό. "Ως δήμαρχος,

αισθάνομαι υπερήφανος γιατί υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στους Συλλόγους του Φαλήρου που μέσα από το
πολυσχιδές φιλανθρωπικό τους έργο
βοηθάνε τους άπορους συμπολίτες
μας" είπε χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου του.
Επίσης ευχήθηκε να υπάρχει ειρήνη
παντού και προέτρεψε τους πολίτες να
εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.
Το κομμάτι της πίτας του δ.σ. το αφιέρωσε σ' όλες τις εγγονές του Π. Φαλήρου, τις οποίες εκπροσωπεί η δική του
εγγονή η Διονυσία, όπως είπε χαριτολογώντας.
Η Πρόεδρος κυρία Καφούρου, αφού
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους,
τους ενημέρωσε ότι φέτος ο Σύλλογος
"ΑΘΗΝΑ" θα προσφέρει για τα ΑμεΑ
μία συσκευή οξυγόνου και ένα ζεύγος
ιατρικών ακουστικών.
Συνεχίζοντας είπε πως, όλα τα δώρα
για την πίτα, καθώς και ο μπουφές
είναι προσφορά των μελών και φίλων
του Συλλόγου, ενώ τα παιδικά παιχνί-

δια που συγκεντρώθηκαν, δόθηκαν
στο φιλανθρωπικό ίδρυμα, πρώην
Εθνικό Ορφανοτροφείο Πολέμου Καλλιθέας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Φω-

στηρόπουλος, Ανδρέας Δούμας, Γιάννης Γουλιέλμος, Νίκυ Γιάκοβλεφ, Αλέξανδρος
Κορόμηλος
και
η
συνάδελφός τους από τον όμορο
Δήμο της Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη.

Επίσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γιώργος Ασημακόπουλος, Βίκυ Ανδρικοπούλου, Θεόδωρος Κανέλλος, Μαρία
Ζάγκα, Αλέξανδρος Πανταζής, Αγγελική Ξυνού, Κων/νος Τεντόμας, Μαρία
Μηλαϊτη, Γιώργος Καραμαρούδης,
Ευαγγελία Φακιολά, Μαρία Μιχαλοπούλου, Γιώργος Βασιλείου, Γιάννης
Τριάντος, Γιώργος Κραββαρίτης κ. ά.
Όμως πέραν των προαναφερθέντων,
το "παρών" έδωσε η Γ.Γ. Ισότητας των
δύο φύλων κυρία Κούβελα, ο κ.
Σώτος που εκπροσώπησε τον τ. Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, ο πρώην
δήμαρχος Π. Φαλήρου Στέλιος Βλαχόπουλος, οι πρόεδροι και μέλη πολλών
συλλόγων και φορέων της πόλης,
όπως οι κυρίες Θεοδοσίου, Σπυριδωνίδου, Δάφνου, Βίκυ Βλάχου, Κολυβά, Χαμάντ κ. ά., καθώς και οι
κύριοι Καλιαμπέτσος και Περάκης.
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε την παρουσία της κυρίας Ευφροσύνης Ζήση,
μεγάλης ευεργέτιδας του Παλαιού Φαλήρου, την οποία ο δήμαρχος αποκάλεσε "αρχόντισσα της πόλης".
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"Βούλιαξε" η αίθουσα στην κοπή της πίτας της
Τ.Ο.Ν.Δ. στο Παλαιό Φάληρο

"Β

ούλιαξε" χωρίς υπερβολή η αίθουσα γνωστού παραλιακού ξενοδοχείου στο Παλαιό Φάληρο τη
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στην κοπή της
πίτας της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας
Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ.

Παρουσία του αντιπροέδρου της νέας
Δημοκρατίας Άδωνι Γεωργιάδη, βουλευτών του κόμματος και του δημάρχου
Διονύση Χατζηδάκη, η πρόεδρος Βαρβάρα Μιχαηλίδου, πλαισιωμένη από τα
μέλη των οργανώσεων, καλωσόρισε
τους καλεσμένους, που είχαν γεμίσει
ασφυκτικά όλους τους χώρους.
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε, ότι η νέα
πρόεδρος αντικατέστησε τον δραστήριο
Μιχάλη Κουμεντάκο, ο οποίος μέσα από
τις πολυσχιδείς δράσεις που ανέπτυξε
από την ημέρα που παρέλαβε, κατάφερε
να δημιουργήσει ένα πολύ θετικό κλίμα,
γενικότερα.
Ο κ. Κουμεντάκος σήμερα, είναι αναπληρωτής Γραμματέας στους τομείς Κοινωνικών Δικτύων και Ειδικών Πληθυσμιακών
Ομάδων, της Ν.Δ.

Ο Αρχιμανδρίτης του ιερού ναού Αγίας
Παρασκευής, Νέα Σμύρνης, πατήρ Αριστόβουλος και ο εφημέριος του Ιερού
ναού Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου πατήρ Αθανάσιος, ευλόγησαν την
πίτα και στη συνέχεια μίλησε ο οικοδεσπότης δήμαρχος, οι βουλευτές και οι
πολιτευτές της Β' Αθήνας.
Σε γενικές γραμμές, όλοι αναφέρθηκαν
στα αρνητικά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και στα όσα άσχημα βιώνει η
χώρα από τους λάθος χειρισμούς των
ανθρώπων της.

σμα. Και βέβαια έχουν αφού δεν πληρώνουν τίποτε από αυτά που χρωστάνε
στον κόσμο".
Ο κύριος Γεωργιάδης ευχήθηκε αυτή η
χρονιά "να είναι χρονιά της απαλλαγής".
Πέραν της σκληρής κριτικής του για τις
αστοχίες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στάθηκε και
στο δήμο του Παλαιού Φαλήρου, ένα
δήμο πρότυπο, λέγοντας: "αν ο Δήμος
αυτός είναι τόσο επιτυχημένος, αυτό
συμβαίνει γιατί έχει για κυβερνήτη έναν
άξιο και έντιμο καπετάνιο που λέγεται
Διονύσης Χατζηδάκης".

Από τα όσα ακούστηκαν, άκρως επιγραμματικά, να πούμε ότι ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης εξέφρασε την άποψη πως το 2017 θα
είναι ένα πολύ δύσκολο έτος και ζήτησε
από όλους να στηρίξουν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη στον αγώνα που δίνει, χαρακτηρίζοντάς στον ως "καθαρόαιμο".
Σε ότι αφορά το περιβόητο πλεόνασμα
για το οποίο κομπάζουν οι κυβερνώντες,
είπε το αυτονόητο: "μας λένε ότι έχουν
πετύχει γιατί έχουν κάποια δις πλεόνα-

Η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, χαρακτήρισε την σημερινή συγκυβέρνηση ως
"3Α" και εξήγησε πως αυτά αντιστοιχούν
σε τρεις λέξεις: "άχρηστοι, ανίκανοι και
αδίστακτοι".
Ο κύριος Κουμουτσάκος μίλησε για θέματα της αρμοδιότητάς του, σχετικά με
την εξωτερική πολιτική και η Άννα Καραμανλή για την άγρια φοροκαταιγίδα που
έχει διαλύσει τους πολίτες.
Επίσης, χαιρετισμό και σύντομες τοποθετήσεις έκαναν οι βουλευτίνες Ν. Κερα-

μέως, Σ. Βούλτεψη και οι πολιτευτές Μ.
Ράπτη και Αργ. Ντινόπουλος.
Εκτός των όσων ήδη έχουμε αναφέρει,
την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, πρώην δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιώργος Χρυσοβερίδης, ο πρώην
δήμαρχος Στυλιανός Βλαχόπουλος, οι
αντιδήμαρχοι, Ανδρέας Δούμας, Γιάννης
Γουλιέλμος, Αλέξανδρος Κορόμηλος,
Νίκυ Γιάκοβλεφ, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Θεόδωρος Κανέλλος, Βίκυ Ανδρικοπούλου, Μαρία Ζάγκα, Γιώργος
Ασημακόπουλος, Μαρία Μιχαλοπούλου, Αγγελική Ξυνού, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Τεντόμας,
Αλέξανδρος Πανταζής και ο Αιμίλιος
Βουγιουκλάκης δημοτικός σύμβουλος
Γλυφάδας.
Αξιοσημείωτη και η παρουσία πολλών
προέδρων, αντιπροέδρων και εκπροσώπων συλλόγων και φορέων της περιοχής, όπως των, Μαρίας Καφούρου,
Ρένας Μαρουλίδου, Λίτσας Κολυβά, Νικολάου Ξύδη, Βίκυς Βλάχου και άλλων.
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Στις 3 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός για την Μαρίνα Αλίμου

Σ

τις 3 Φεβρουαρίου αναμένεται ο
διαγωνισμός για την Μαρίνα του
Αλίμου. Το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται ήδη
στην διαδικασία της σύνταξης των
τευχών του διαγωνισμού, ο οποίος
είναι και μνημονιακή υποχρέωση.
Ο πρώτος διαγωνισμός είχε κριθεί άγονος,
καθώς σ' αυτόν μαζί με την μαρίνα Αλίμου,
είχαν προστεθεί και άλλες μαρίνες (Πόρος-

Ύδρα) οι οποίες έχουν πολλά νομικά θέματα και χαρακτηρίζονται ως "μη εμπορικές."
Στο αρχικό επενδυτικό σχέδιο για την μαρίνα Αλίμου, προβλεπόταν η μετακίνηση
του Κολυμβητηρίου Αλίμου που βρίσκεται
μέσα στον χώρο της μαρίνας. Αυτή η σημαντική παράμετρος έβρισκε αντίθετο τον
δήμο Αλίμου. Μάλιστα ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης είχε θέσει βέτο στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως, για

Συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Νότιας Αθήνας
με τον Δήμαρχο Αλίμου

Σ

υνάντηση εργασίας στα
νέα γραφεία του Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας
Αττικής,
στην
Παραλία Καλλιθέας - Μοσχάτου (πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις) είχε ο
Αντιπεριφερειάρχης Νότιας Αθήνας κ. Χρήστος
Καπάταης με τον Δήμαρχο
Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη.

Ανάμεσα στα θέματα που
συζητήθηκαν ήταν:
- Η ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του αρχαιολογικού χώρου δίπλα στο
Αρχαίο Θέατρο Τραχώνων
από το Υπουργείο Πολιτισμού και η προστασία-ανάδειξη
όλου
του
αρχαιολογικού χώρου.
- Οι Χρήσεις Γης στον Άλιμο

και η προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας
ζωής και της πολεοδομικής
νομιμότητας στην πόλη.
- Η υλοποίηση έργων στο
Δήμο Αλίμου με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια
Αττικής
- Η διοργάνωση ημερίδας
για την Ανακύκλωση την 1η
Φεβρουαρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου.
- Η επικείμενη επένδυση
στη Μαρίνα Αλίμου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε τη στήριξη της Περιφέρειας
Αττικής
στις
προσπάθειες του Δήμου
Αλίμου για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων του
Δήμου μέσα στη Μαρίνα
Αλίμου, ενώ ο Δήμαρχος
Αλίμου ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Περιφέρεια Αττικής
για τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία.
Η συνάντηση προγραμματίστηκε να επαναληφθεί σύντομα.

να προχωρήσει απρόσκοπτα η αξιοποίηση,
θα έπρεπε το κολυμβητήριο να παραμείνει
στη θέση του και να υπάρξει εκ μέρους της
πολιτείας ευρύτερη συνεργασία για το επενδυτικό σχέδιο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα
να έχει θετικό πρόσημο τόσο για τον επενδυτή, αλλά παράλληλα και για την τοπική
κοινωνία.
Η νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, ενόψει της νέας
διαγωνιστικής διαδικασίας, διαβεβαίωσε ότι
το κολυμβητήριο του Αλίμου δεν πρόκειται να αλλάξει θέση και πλέον ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ώστε το Κολυμβητήριο του Δήμου να παραμείνει εντός
της Μαρίνας, ενώ έχει βρεθεί και η νομική
φόρμουλα για την έξωση χρηστών της μαρίνας Αλίμου, των οποίων οι συμβάσεις
έχουν λήξει αλλά αρνούνται να αποχωρήσουν προβάλλοντας νομικά προσκόμματα.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος δηλώνει
ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα συνεργασία του με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, για
θέματα σχετικά με τον διαγωνισμό και τα
οποία θα επηρεάσουν την καθημερινότητα
των δημοτών.
Όπως δήλωσε στο vimaonline.gr ο δήμαρχος Αλίμου κ. Κονδύλης, "Προτεραιότητα
μας είναι, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, να
διασφαλίσουμε ότι η συγκεκριμένη επένδυση θα σεβαστεί το περιβάλλον και θα

είναι επωφελής για την περιοχή μας. Ότι θα
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών
και θα φέρει ανταποδοτικά οφέλη, όπως
έχει ήδη ζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ζητούμενο δεν είναι μόνο να πωληθεί η
Μαρίνα για να αποπληρωθεί το χρέος της
χώρας μας. Ζητούμενο είναι να υπάρξει
προστιθέμενη αξία στην εθνική και τοπική
οικονομία και ανάπτυξη με σεβασμό στην
κοινωνία.
Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά
ο Δήμος Αλίμου θα αποκτήσει μία Μαρίνα
αντάξια της ιστορίας της πόλης μας και των
προσδοκιών μας. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη Μαρίνα της Ελλάδας. Όσο σωστότερα
και γρηγορότερα προχωρήσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι".
Η στρατηγική θέση της Μαρίνας Αλίμου
Η μαρίνα του Αλίμου είναι η μεγαλύτερη
των Βαλκανίων με 1.100 θέσεις ελλιμενισμού. Η στρατηγική της θέση ως μέρος του
αστικού ιστού της Αθήνας και η μεγάλη της
χερσαία ζώνη (220 στρέμματα) αποτελούν
εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για
την αξιοποίησή της. Η μαρίνα σήμερα λειτουργεί κυρίως ως μαρίνα εκκίνησης για μεγάλο αριθμό μικρών επαγγελματικών
ιστιοπλοϊκών σκαφών αναψυχής.

Άλιμος: Διέγραψαν
τον... (αυτo)διαγραμμένο!

Γ

ια όσους παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Αλίμου, ήταν θέμα χρόνου και κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι, το "διαζύγιο" του
δημοτικού συμβούλου, Βαγγέλη Ευαγγελίου με την παράταξη του "Άλιμος εδώ
ζούμε!", ερχόταν πρόσω ολοταχώς.
Και αυτό γιατί, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις,
η διαφοροποίησή του από την επίσημη
γραμμή του συνδυασμού, ήταν περισσότερο και από εμφανής, αφού με τις τοποθετήσεις του μέσα στο Δ.Σ, αλλά και την
εν γένει στάση του, έδειχνε πως στην
ουσία λειτουργούσε ως δημοτικός σύμβουλος του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη,
χωρίς βέβαια να έχει δηλώσει ότι προσχωρεί σ' αυτόν ή κάπου αλλού, τηρουμένων ασφαλώς και των κανόνων που
διέπουν κάτι τέτοιο.
Το βράδυ της Τετάρτης, 25 Ιανουαρίου
λοιπόν, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. και πριν ξεκινήσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, ο επικεφαλής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, τέως δήμαρχος, Θάνος
Ορφανός, παρέδωσε στον πρόεδρο κ. Γα-

ρυφαλλάκη επιστολή, με την οποία γνωστοποιούσε στο σώμα τη διαγραφή από
τον συνδυασμό τους του κυρίου Ευαγγελίου, για αντιδεοντολογικούς και ηθικής
τάξεως, λόγους.
Καθ' όν χρόνο ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου διάβαζε την επιστολή, ο κύριος Ευαγγελίου δεν είχε προσέλθει στην
συνεδρίαση, κάτι που έγινε αργότερα.
Όταν δήλωσε "παρών", πληροφορήθηκε
τα όσα είχαν συμβεί και ζήτησε το λόγο.
Στη σύντομη τοποθέτησή του, και απευθυνόμενος στον κύριο Ορφανό, πρωτίστως σ' αυτόν, είπε: "Λυπάμαι για τον κ.
Ορφανό, γιατί έχει χάσει την μπάλα! Ποτέ
δε συνεργάστηκε μαζί μου. Λυπάμαι,
όμως, και για τους συναδέλφους μου,
που υπέγραψαν αυτό το χαρτί. Ιδιαίτερα
λυπάμαι, πάντως, για τον συνάδελφο
μου, κύριο Πέτσα, τον οποίο είχα σε μεγάλη εκτίμηση"
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Γλυφάδα: Ξεκινάει η δίκη για την πολύκροτη
υπόθεση των Οικοπέδων Παπαδημητρίου

Πυρκαγιά σε εγκαταλελλειμμένο ξενοδοχείο στη Γλυφάδα

κοινή γνώμη της πόλης, πήρε το δρόμο της
δικαιοσύνης μετά από ενέργειες του πρ.
Αντιδημάρχου Οικονομικών Δημήτρη Καραπάνου, ο οποίος εξ αρχής αμφισβήτησε
την ορθότητα της αγοραπωλησίας αυτής.
Με μηνυτήρια αναφορά του Δ. Καραπάνου στην Εισαγγελία Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος και βασική μάρτυρα την κ.
Αθηνά Λυγνού, η οποία κατέθεσε 15σέλιδο υπόμνημα και πάνω από 70 σχετικά
έγγραφα, κινήθηκε η ποινική διαδικασία
της ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος για πράξεις που επέφεραν, κατά τη
δικογραφία, ζημιά στο Δήμο ύψους 2,9
εκατ. ευρώ.

Η

πολύκροτη υπόθεση της αγοράς
των οικοπέδων Παπαδημητρίου από
το Δήμο Γλυφάδας που χαρακτηρίστηκε
ως "σκάνδαλο" και τάραξε τη δημοτική
ζωή της πόλης επί της δημαρχιακής θητείας του Κώστα Κόκκορη, φτάνει στην
αίθουσα του Δικαστηρίου.
Οι δικαστικές περιπέτειες του πρώην δημάρχου Κ. Κόκκορη συνεχίζονται. Μετά
την τελευταία καταδικαστική σε βάρος του
και σε βάρος του Στ. Λανδράκη απόφαση,

για δωροδοκία του ενός και δωροληψία
του άλλου, θα βρεθεί για ακόμα μια φορά
στο εδώλιο του κατηγορουμένου.
Στις 6 Φεβρουαρίου στον 4ο όροφο, στην
αίθουσα Δ/100Δ του Γ' Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εισάγεται στο ακροατήριο η περιβόητη υπόθεση των
"Οικοπέδων Παπαδημητρίου".
Η υπόθεση της αγοράς των οικοπέδων Παπαδημητρίου η οποία έχει συγκλονίσει την

Στη δίκη κατηγορούμενοι είναι ο πρ. Δήμαρχος Κώστας Κόκκορης και 25 δημοτικοί σύμβουλοι που υπερψήφισαν τότε την
αγορά των Οικοπέδων, 6 από τους οποίους βρίσκονται και σήμερα στη διοίκηση
του Γιώργου Παπανικολάου.
Βασικοί μάρτυρες κατηγορίας είναι οι Δημήτρης Καραπάνος πρώην αντιδήμαρχος
Οικονομικών του Δήμου Γλυφάδας, Παναγιώτης Γιάχος πρώην και επί πολλά χρόνια πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και
ο Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, δημότης
Γλυφάδας ο οποίος επισταμένως ασχολείται με τα δημοτικά πράγματα.

Διανομή προϊόντων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Γλυφάδας

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
μεγάλη διανομή τροφίμων κατά
τις ημέρες των εορτών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου Γλυφάδας. Γαλοπούλες, πατάτες, ζυμαρικά, λάδι, γάλα, ζάχαρη,
όσπρια, τρόφιμα μακράς διαρκείας,
παιχνίδια είναι κάποια από τα προϊόντα
που δόθηκαν σε 850 οικογένειες δικαιούχων συμπολιτών μας, που αριθμούν σχεδόν 2000 μέλη, προκειμένου
να μπορέσουν να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
«Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν
ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην
στερείται τα βασικά αγαθά που χρειάζεται
τις άγιες τούτες ημέρες, αλλά και όλους
όσους στηρίζουν και ενισχύουν τις κοινωνικές μας δομές σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς», τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου και συμπλήρωσε: «Οι δικαιούχοι των κοινωνικών
μας δομών έχουν φτάσει πλέον σχεδόν
τους 2000. Μακάρι οι συνθήκες να το
επιτρέψουν και κανείς στο μέλλον να μην

Π

υρκαγιά μικρής έκτασης ξέσπασε λίγο
μετά τις εννιά το βράδυ σε εγκαταλελλειμμένο ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό
Ελευθερίας και Άγγελου Μεταξά στη Γλυφάδα.
Περίοικοι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική
όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το εδώ
και χρόνια κλειστό οίκημα και ένιωσαν έντονη τη μυρωδιά του καμμένου πλαστικού.
Επί τόπου έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, οι άνδρες των οποίων εντόπισαν
την εστία της φωτιάς στο υπόγειο του κτιρίου
και προχώρησαν άμεσα στην κατάσβεση.
Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής το
κτίριο χρησιμοποιείται από άστεγους.

νομή». Ευχαρίστησε επίσης «όλους τους
πολίτες, τα σχολεία, τους συλλόγους,
τους φορείς και τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αλληλεγγύη και ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου για τις ημέρες των εορτών.»
Αναλυτικά, τα προϊόντα που διανεμήθηκαν μέσα στις γιορτές από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας είναι
τα ακόλουθα:

έχει ανάγκη από τη συμπαράσταση του
Δήμου για τα προς το ζην. Μέχρι τότε, θα
στεκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις
δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό μας.»
Η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής

Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Νατάσσα
Αργυροπούλου, έδωσε θερμά συγχαρητήρια στους υπαλλήλους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, «που εργάστηκαν
πυρετωδώς όλες αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δια-

2836 κιλά γαλοπούλα
2000 τεμάχια ζυμαρικά
1400 τεμάχια γάλατα
1400 τεμάχια όσπρια
1200 τεμάχια ρύζι
1250 λίτρα λάδι
1100 τεμάχια τοματοχυμοί
750 τεμάχια κριθαράκι
750 τεμάχια αλεύρι
750 τεμάχια ζάχαρη
3 τόνους πατάτες
650 τεμάχια γλυκίσματα
250 τεμάχια καφέ
250 τεμάχια κριτσίνια
250 τεμάχια δημητριακά
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Συνωστισμός στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ της Γλυφάδας
για την εκποίηση των εμπορευμάτων της

Κ

υκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης
στο ρεύμα προς Αθήνα από εκατοντάδες
αυτοκίνητα που σταθμεύουν προκειμένου
οι οδηγοί τους να δουν τα υπό εκποίηση
προϊόντα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, η οποία
έχει προ μηνών κηρύξει πτώχευση.
Συγκεκριμένα, τα προϊόντα θα εκτεθούν
στο κατάστημα της Γλυφάδας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 117,

σήμερα Σάββατο 21 Ιανουαρίου από τις
10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, την ερχόμενη Τετάρτη 25 Ιανουαρίου από τις 12
το μεσημέρι έως της 7 το βράδυ και το
Σάββατο 28 Ιανουαρίου από τις 10 το
πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 θα ξεκινήσει η εκποίηση των εμπορευμάτων της
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αθηνών, η οποία θα επαναλαμβάνεται κάθε Δευτέρα μέχρι να
εξαντληθούν τα αποθέματα.

