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

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Χατζηδάκης:  Είμαστε ο μόνος
δήμος που έκανε αξιολόγηση

ΟΔήμο Παλαιού Φαλήρο, είναι
ο μόνος δήμος στην Ελλάδα

που έκανε αξιολόγηση. Τα αποτε-
λέσματα αυτής της αξιολόγησης
έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο
υπουργείο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του φορέα διαχείρισης σύμμει-

κτων αποβλήτων του Ενιαίου Δια-
βαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής (ΕΣΔΝΑ), πρώτος δήμος
στην ανακύκλωση είναι το Παλαιό
Φάληρο με ποσοστό 12,74%, δεύ-
τερος δήμος το Χαλάνδρι με ποσο-
στό 7% και είναι σημαντικά
υψηλότερο του μέσου ποσοστού
των 66 Δήμων της Αττικής που
ανέρχεται από 4,16% καισ την
τρίτη θέση βρίσκεται η Αγία Παρα-
σκευή με ποσοστό 6,76%. 

Άλλο ένα σοβαρό τρακάρισμα
στη “σκοτώστρα” της Ξάνθου 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σημαντική
έκπτωση ο διαγωνισμός για την κατασκευή

του υπογείου χώρου στάθμευσης οχημάτων
καθαριότητας και υπέργειου χώρου γραφείων
καθαριότητας και χώρων πρασίνου και παιδικής
χαράς, στο Ο.Τ. 381, στο Παλαιό Φάληρο.

ΣΕΛ.3

Ένα ακόμα τρακάρισμα
στη "σκοτώστρα" της

Ξάνθου με τη διασταύ-
ρωση της Κύπρου, στη
Γλυφάδα, έγινε το από-
γευμα της 27ης Ιουλίου,
ευτυχώς χωρίς σοβαρούς
τραυματισμούς. 

ΣΕΛ.7

Παλαιό Φάληρο

Με σημαντική έκπτωση ο διαγω-

νισμός για το υπόγειο γκαράζ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Με επιτυχία έληξε 
το πρόγραμμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 

Με επιτυχία έληξε το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απα-
σχόλησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η τελετή

λήξης του οποίου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου. 

ΣΕΛ.4

Το μείζον πρόβλημα της απεργίας των εργαζομένων με
σύμβαση στον τομέα καθαριότητας των δήμων, έφερε

προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ο Δήμαρ-
χος Ανδρέας Κονδύλης, το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουνίου. 

Προλογίζοντας ο κ. Δήμαρχος, το χαρακτήρισε ως "ένα πολύ
σοβαρό υγειονομικό και πρωτόγνωρο ζήτημα", το οποίο
πέραν των άλλων, είναι η αιτία να ταλαιπωρούνται και να αγω-
νιούν όχι μόνο οι χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και οι οικογένειές
τους, κάτι για το οποίο την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, απο-
κλειστικά. 

Ο δήμαρχος κ. Κονδύλης εκτός των επισημάνσεων όμως, ανέ-
γνωσε στο σώμα και τις προτάσεις της Διοίκησης

ΣΕΛ 5

σελ. 4

σελ. 4

Αλιμος: Για τους συμβασιούχους 
συμφώνησαν όλοι πλην ΣΥΡΙΖΑ
Οι προτάσεις του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη, ψηφίστηκαν με ορισμένες μικροαλλαγές

από τις παρατάξεις του κ. Δημάρχου, του κ. Ορφανού, του κ. Τσαμπαρλή και 
της κυρίας Καμαρινού, ενώ τις καταψήφισε αυτή της κ. Μπελιά.

Πρωταθλητής 
στην Ανακύκλωση 
ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου 
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Tοπικής Aυτοδιοίκησης 

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης  και Eπικοινωνίας 
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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

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ

Ηαπόφαση της Κυβέρνησης
να βγει η χώρα στις αγορές

είναι θετική κίνηση και μπορεί
υπό προϋποθέσεις να ωφεληθεί
η οικονομία της χώρας. Είναι
όμως τόσο απλά τα πράγματα;
Και η έξοδος στις αγορές θα
είναι ανώδυνη; 

Από την πρώτη στιγμή που
έγινε γνωστό ότι το Μαξί-

μου προετοιμάζει έξοδο στις
αγορές με έκδοση ομολόγου,
προέκυψαν αβίαστα κάποια
ερωτηματικά για την σκοπιμό-
τητα και το αποτέλεσμα του εγ-
χειρήματος. Για παράδειγμα,
ποιο θα είναι το επιτόκιο με το
οποίο θα δανειστεί η χώρα μας
κεφάλαια από την αγορά την
ώρα μάλιστα που η Ελλάδα
δανείζεται από τον μηχανισμό
στήριξης με επιτόκια που δεν
ξεπερνούν το 1%; 

Και μοιραία η κίνηση της Κυ-
βέρνησης συνδέεται και με

το εσωτερικό πολιτικό πεδίο το
οποίο αυτή την ώρα «βράζει»
με υποθέσεις που αμητοί
άλλων χρήζουν διερεύνησης,
ώστε να πέσει φως στις πολύ-
κροτες υποθέσεις (ΝΟΟR-1). 

Εν προκειμένω, η Κυβέρνηση
στο συνολικό της σχεδιασμό

θέτει υψηλά στην ατζέντα και τα
θέματα επικοινωνιακής πολιτι-
κής, πετώντας πολλές φορές
την μπάλα στην εξέδρα για δη-
μιουργία ευνοϊκού κλίματος. 

Και για να επανέλθουμε στο
θέμα των αγορών, η Κυ-

βέρνηση οφείλει όπως και οι
προηγούμενες αλλά και οι επό-
μενες να βγάλουν τη χώρα από
το οικονομικό τέλμα και τα
μνημόνια. Μια χώρα βγαίνει
στις αγορές όταν είναι έτοιμη
από όλες τις πλευρές έτσι ώστε
να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα
και να μην πέφτουν στον

«καιάδα» της πολιτικής αντιπα-
ράθεσης, οι όποιες προσπά-
θειες καταβάλλονται για να
υπάρξει θετικό οικονομικό
αποτέλεσμα. 

Μια χώρα βγαίνει στις αγο-
ρές όταν έχει ισχυρό τρα-

πεζικό σύστημα, ανάπτυξη και
σταθερό φορολογικό σύστημα
που φέρνει επενδύσεις και ξένα
κεφάλαια. Μια χώρα βγαίνει
στις αγορές όταν το εσωτερικό
πολιτικό και κοινωνικό κλίμα
είναι τέτοιο που επιτρέπει να
κτιστεί πάνω σε αυτό μια νέα
αφετηρία για την οικονομία της
χώρας. 

ΗΚυβέρνηση οφείλει να εξη-
γήσει στους πολίτες γιατί οι

πραγματικές θέσεις εργασίας
μειώνονται καθημερινά, γιατί τα
αποθέματα των ασφαλιστικών
ταμείων είναι στο κόκκινο, γιατί
τα νοικοκυριά αγκομαχούν να
ανταπεξέλθουν στην καθημερι-
νότητά τους. 

Λίγο ενδιαφέρει τους πολίτες
αν η χώρα βγει στις αγορές

για να αποπληρώσει προηγού-
μενο ομόλογο άλλης Κυβέρνη-
σης με επιτόκιο 5%. Οι πολίτες
απαιτούν να βελτιωθεί η οικο-
νομία της χώρας και να υπάρ-
ξουν χειροπιαστά
αποτελέσματα για την καθημε-
ρινότητά του. 

Ηχώρα θα βγει στις αγορές
αργά ή γρήγορα, αλλά, θα

πρέπει να σκέφτεται πότε θα
πάει στις γειτονιές για να εξηγή-
σει την οικονομική της πολιτική
και να δώσει απαντήσεις στα
αμείλικτα ερωτήματα του εκλο-
γικού σώματος. Όσο νοιάζεται
για τις αγορές και απομακρύνε-
ται από τις γειτονιές, τόσο θα
μεγαλώνει το χάσμα της Κυ-
βέρνησης από την κοινωνία. 

Η χώρα θα βγει στις αγορές,
στις γειτονιές πότε θα πάει;

Γράφει ο Τάκης Διαμαντόπουλος

Επιχειρηματίας, 
Στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων 

δημοτικό ρεπορτάζ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου δεν φείδεται  καλών
λόγων όταν βλέπει ανθρώπους που το αξίζουν και
μάλιστα είναι κάτι το οποίο εκφράζει δημοσίως. 

Όπως έχει δηλώσει άλλωστε, νιώθει ιδιαίτερα υπερή-
φανος βλέποντας τις πολυσχιδείς και συνεχείς προσπά-
θειες συλλόγων της πόλης που στοχεύουν στην
συμπαράσταση απόρων οικογενειών και αναξιοπα-
θούντων προσώπων γενικά. 

Έτσι λοιπόν, και όπως γίνεται πλέον κάθε χρόνο τέτοια
εποχή, το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιουνίου 2017, ο Εξω-
ραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών
"ΑΘΗΝΑ" που εδρεύει στην περιοχή της Κοψαχείλας,
έκλεισε ακόμα μια επιτυχημένη περίοδο δράσεων, πραγ-
ματοποιώντας την καλοκαιρινή τους εορταστική εκδή-
λωση στον προαύλιο χώρο των 8ου και 13ου
Δημοτικών Σχολείων. 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία Κα-
φούρου, μαζί με τις συνεργάτιδές της, καλωσόρισαν τον
κόσμο και ευχαρίστησαν όλες και όλους που όλα αυτά
τα χρόνια βρίσκονται κοντά τους και συνδράμουν το
έργο τους. 

Ακολούθως, ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, συνε-
χάρη τις δραστήριες κυρίες του Συλλόγου "ΑΘΗΝΑ",
λέγοντας ότι αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά για τον ομαδικό
τρόπο που λειτουργούν, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό
δίχτυ αλληλεγγύης για τους ανθρώπους που πραγμα-

τικά το χρειάζονται. 

Αξίζει να πούμε πως, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το κοι-
νωνικό παντοπωλείο του Δήμου, καθώς ρουχισμός και
είδη γενικού οικιακού εξοπλισμού για τους σεισμόπλη-
κτους κατοίκους του χωριού Βρίσα της Λέσβου. 

Όμως, και πέραν αυτών, πρόσφατα, ένα φορτηγό γεμάτο
με καπάκια έφυγε από την έδρα του Συλλόγου
"ΑΘΗΝΑ" στην οδό Σολωμού, με προορισμό το κέντρο
περισυλλογής της εθελοντικής ομάδας "Προασπί-ΖΩ",
συμπληρώνοντας μ' αυτό τον τρόπο το 26ο αναπηρικό
καροτσάκι για άτομα που το έχουν ανάγκη. 

Στην ωραία αυτή εορταστική βραδιά, συμμετείχαν και
κράτησαν συντροφιά στο κοινό, η παραδοσιακή ορχή-
στρα της οικογένειας Φωτοπούλου, οι καλλιτέχνες
Χρύσα Λουπασάκη, Κώστας Φιλιάνος, καθώς και η χο-
ρευτική ομάδα "ΠΟΛΥΜΙΛΗ" που μας ταξίδεψε με τους
παραδοσιακούς Στερεοελλαδίτικους και Πελοποννησια-
κούς χορούς της, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους. 

Ολοκληρώνοντας να σημειώσουμε ότι, εκτός του δη-
μάρχου κ. Χατζηδάκη, την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους σχεδόν όλες και όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι, πρόεδροι και εκπρόσωποι πολλών συλλό-
γων και φορέων του Παλαιού Φαλήρου κ. ά. 

Διον. Χατζηδάκης στην εκδήλωση της “ΑΘΗΝΑΣ”:
“Συγχαίρω τους συμπολίτες μου” 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Π. Φάληρο: Με σημαντική έκπτωση
ο διαγωνισμός για το υπόγειο γκαράζ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
και σημαντική έκπτωση ο

διαγωνισμός για την κατασκευή
του υπογείου χώρου στάθμευσης
οχημάτων καθαριότητας και
υπέργειου χώρου γραφείων κα-
θαριότητας και χώρων πρασίνου
και παιδικής χαράς, στο Ο.Τ. 381,
στο Παλαιό Φάληρο.

Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 διε-
νεργήθει από την επταμελή επι-
τροπή διαγωνισμού, ο ανοικτός
μειοδοτικός διαγωνισμός για την
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του

έργου: “Κατασκευή υπογείου
χώρου στάθμευσης οχημάτων κα-
θαριότητας και υπέργειου χώρου
γραφείων καθαριότητας και χώρων
πρασίνου και παιδικής χαράς, στο
Ο.Τ. 381¨
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στο ποσό των 4.880.000 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ
τοέργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλή-
ρου από την Περιφέρεια Αττικής με
προγραμματική σύμβαση.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 15
εταιρείες που πληρούσαν τις προ-

ϋποθέσεις της προκήρυξης και η έκ-
πτωση που επιτεύχθηκε από τον
πρώτο μειοδότη είναι 61,80% επί
των τιμών της μελέτης.

Συνεπώς το κόστος του έργου θα
ανέλθει στο ποσό των
1.864.278,11€ (συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ). Η διάρκεια του έργου
είναι δεκαοκτώ μήνες από την εγκα-
τάσταση του εργολάβου που θα
πραγματοποιηθεί μετά την επικύ-
ρωση του διαγωνισμού από το
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μεγάλες ανακατασκευές
έχουν γίνει πρόσφατα στο

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
(ΔΑΚ) Παλαιού Φαλήρου. Το
Κολυμβητήριο συντηρήθηκε και
βάφτηκε με ωραία χρώματα,
όπως εξάλλου φαίνεται στις φω-
τογραφίες που δημοσιεύουμε. 

Το βάψιμο όλου του ΔΑΚ έγινε
με χρώματα της εταιρείας VITEX
του κυρίου Γιαννίδη, ο οποίος
είναι Φαληριώτης και τα προσέ-
φερε δωρεάν στο Δήμο που
πλήρωσε μόνο τις σκαλωσιές και
τα εργατικά. 

Επίσης, έγινε και η τοποθέτηση
μοκετών σε τρία παρακείμενα
γήπεδα τένις, στις οποίες μοκέτες
μπήκε από πάνω χαλαζιακή
άμμος και απ' ότι πληροφορηθή-
καμε και τα τρία γήπεδα είναι
έτοιμα και παραδόθηκαν προς
χρήση στο κοινό. 

Να σημειωθεί τέλος, πως, το
"ντύσιμο" με μοκέτα όλων των
γηπέδων αυτών κόστισε στο
δήμο 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ και
κάλυψαν μια επιφάνεια 1800 τ.μ.
συνολικά.  

Κολυμβητήριο και γήπεδα

ανακαινίστηκαν και ομόρφυναν

Όπως έχουμε ξαναγράψει, στο Παλαιό Φάληρο γί-
νονται έργα παντού, μικρά και μεγάλα.
Ένα από αυτά, είναι και η ολοκλήρωση της νέας
σύγχρονης Παιδικής Χαράς Πυθαγόρα στην Αγία
Βαρβάρα, που βρίσκεται στα σύνορα με τους δή-
μους Αλίμου και Αγίου Δημητρίου.
Για το συγκεκριμένο έργο, ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Ασημακόπου-
λος, μας είπε τα εξής: "Ένα ακόμη χρήσιμο για τους
συμπολίτες μας έργο ολοκληρώθηκε επί ημερών
διοίκησης Διονύση Χατζηδάκη. Η Παιδική Χαρά
αυτή, καλύπτει μία επιφάνεια 495 τ.μ.  και είναι

μέρος της ενότητας που περιλαμβάνει άλλες δύο,
συνολικού προϋπολογισμού 350.000 €, με έκ-
πτωση 55/%.

Για την ακρίβεια, η μία είναι αυτή της Πυθαγόρα, η
άλλη της πλατείας Παμφυλίας και η τρίτη αυτή που
βρίσκεται στη Σκαβάντζου, περιοχή Αμφιθέας.

Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται με τις απαραίτη-
τες προδιαγραφές ασφαλείας και κάτω από την συ-
νεχή επίβλεψη του κυρίου δημάρχου, η ευαισθησία
του οποίου είναι γνωστή άλλωστε, αναφορικά με
τέτοια ζητήματα". 

Έτοιμη η Παιδική Χαρά της Πυθαγόρα
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δημοτικό ρεπορτάζ

Διονύσης Χατζηδάκης: 

Είμαστε ο μόνος δήμος που

έκανε αξιολόγηση 

Με επιτυχία έληξε το πρόγραμμα 
Δημιουργικής Απασχόλησης 

Σε ένα από τα τελευταία δημοτικά συμβούλια του
Παλαιού Φαλήρου, συγκεκριμένα σ' αυτό που

πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2017 μετά από
σχετική τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της
αντιπολίτευσης Γιώργου Βασιλείου, που αφορούσε
στις εκπτώσεις που καταφέρνει και παίρνει ο Δήμος
κάθε φορά από τους εργολάβους - κατασκευαστές
των διαφόρων έργων που αναλαμβάνουν, ο δή-
μαρχος Διονύσης Χατζηδάκης είπε ότι αυτές επιτυγ-
χάνονται μέσω των μειοδοτικών διαγωνισμών που
γίνονται και οι οποίοι άλλωστε αναρτώνται στη "ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ". 

"Εμείς ως διοίκηση", είπε, "για τα έργα κάνουμε δια-
γωνισμούς, τους  οποίους κάθε φορά αναρτούμε και
στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα
άλλο παρά αυτό που πρέπει και όποιοι ενδιαφέρονται
συμμετέχουν και κάνουν τις προσφορές τους. Άλλω-
στε, ως προς τον έλεγχο όλων αυτών των διαδικα-
σιών, έχω ορίσει τον Δημήτρη Καρκατσέλη που είναι
άκρως σχολαστικός, γύρω από αυτά και τα προσέχει,
ελέγχοντάς τα και στην παραμικρή του λεπτομέρεια". 

Πέραν αυτού, όμως, είπε πως, ο Δήμο Παλαιού Φα-
λήρο, είναι ο μόνος δήμος στην Ελλάδα που έκανε
αξιολόγηση. Κανένας άλλος. Και όπως ενημέρωσε το
σώμα, τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης τα
έχει στείλει στο αρμόδιο υπουργείο. Κατόπιν τούτων,
ρώτησε τον δημοτικό σύμβουλο Γ. Βασιλείου: "Υπάρ-
χει καμία παρατυπία τα έργα;".  

ΟΔήμος του Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται ανά-
μεσα στους τρεις πρώτους δήμους στην Αττική

στην ανακύκλωση. 

Σύμφωνα με δημοσιεύμα της εφημερίδας "kon-
tranews" της Κυριακής 16 Ιουλίου τρεις δήμοι στην
Αττική ανάμεσα στους 66, ανακηρύσσονται "πρωτα-
θλητές" στην ανακύκλωση. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φορέα διαχείρι-
σης σύμμεικτων αποβλήτων του Ενιαίου Διαβαθμιδι-
κού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ), πρώτος
δήμος στην ανακύκλωση είναι το Παλαιό Φάληρο με
ποσοστό 12,74%, δεύτερος δήμος το Χαλάνδρι με πο-
σοστό 7% και είναι σημαντικά υψηλότερο του μέσου
ποσοστού των 66 Δήμων της Αττικής που ανέρχεται
από 4,16% καισ την τρίτη θέση βρίσκεται η Αγία Πα-
ρασκευή με ποσοστό 6,76%. 
Η υψηλή σχετικά θέση των τριών αυτών δήμων, παρ'
όλα αυτά, δεν μπορεί να διασκεδάσει την χαμηλή αν-
ταπόκριση στο θέμα της ανακύκλωσης και στη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων σε σύγκριση με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Για παράδειγμα στο Seveto της Ιταλίας πόλη με την
οποία από κοινού ο Δήμος Χαλανδρίου συμμετέχει
στο πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα waste4think το
ποσοστό ανακύκλωσης είναι 75% με στόχο των Ιτα-
λών να πιάσουν το 82%!

Με επιτυχία έληξε το Πρό-
γραμμα Δημιουργικής Απα-

σχόλησης του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, η τελετή λήξης του
οποίου πραγματοποιήθηκε πριν
από λίγες μέρες στο Δημοτικό
Αθλητικό Κέντρο του Δήμου. 

Η θεματολογία των δρώμενων που
παρουσίασαν τα παιδιά και των 6
σχολείων στα οποία φιλοξενήθηκε η
θερινή Δημιουργική Απασχόληση,
αφορούσε τη διατροφική πυραμίδα
και ήταν άριστα συνυφασμένη με το
πρόγραμμα διατροφής που βρίσκε-
ται σε εξέλιξη στο Δήμο υπό την επί-
βλεψη του ειδικού συμβούλου του
Δημάρχου και παγκόσμιου ρέκορν-
τμαν Χρήστου Παπανικολάου. 
Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
στο σύντομο χαιρετισμό του επεσή-
μανε την αρτιότητα του Προγράμμα-
τος και τον επαγγελματισμό των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σ'
αυτό. Τόνισε δε το διέξοδο που δίνε-
ται στις οικογένειες που δεν έχουν να
απασχολήσουν τα παιδιά τους μετά
τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης
Φωστηρόπουλος, είπε πως, το Θε-
ρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απα-
σχόλησης απορέει από την
κοινωνική πολιτική που ασκεί ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο ευ-
ρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσ-
σονται οι βρεφικοί και παιδικοί
σταθμοί αλλά και η πολιτική απαλ-
λαγής από τα δημοτικά τέλη των τρί-
τεκνων, πολύτεκνων και
μονογονεϊκών οικογενειών. 

Για 9η συνεχόμενη χρονιά 

Το θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου Παλαιού

Φαλήρου, πραγματοποιείται με επι-
τυχία για 9η συνεχόμενη χρονιά και
αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 12
ετών. 

Στο πρόγραμμα της φετινής χρονιάς
συμμετείχαν 600 παιδιά και πραγμα-
τοποιήθηκε σε 6 σχολικές μονάδες
του Δήμου καλύπτοντας όλες τις πε-
ριοχές του Παλαιού Φαλήρου. 

Η διάρκειά του ήταν έξι εβδομάδες,
με έναρξη το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς και ολοκλήρωση το τέλος Ιου-
λίου, ενώ από τις οικογένειες των
παιδιών καταβλήθηκε ένα χαμηλό
αντίτιμο. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε θέα-
τρο, κινηματογράφο, μουσική, αθλη-
τισμό, μπάνιο στη θάλασσα και
εκδρομές.  

Πρωταθλητής στην Ανακύκλωση
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου 
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Αλιμος: Για τους συμβασιούχους 
συμφώνησαν όλοι πλην ΣΥΡΙΖΑ

Οι προτάσεις του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη, ψηφίστηκαν με ορισμένες μικροαλλαγές από τις παρατάξεις του κ. Δη-
μάρχου, του κ. Ορφανού, του κ. Τσαμπαρλή και της κυρίας Καμαρινού, ενώ τις καταψήφισε αυτή της κ. Μπελιά.

Το μείζον πρόβλημα της απεργίας
των εργαζομένων με σύμβαση στον

τομέα καθαριότητας των δήμων, έφερε
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο Αλίμου ο Δήμαρχος Ανδρέας Κον-
δύλης, το βράδυ της Τετάρτης 20
Ιουνίου. 

Προλογίζοντας ο κ. Δήμαρχος, το χαρα-
κτήρισε ως "ένα πολύ σοβαρό υγειονο-
μικό και πρωτόγνωρο ζήτημα", το οποίο
πέραν των άλλων, είναι η αιτία να ταλαι-
πωρούνται και να αγωνιούν όχι μόνο οι
χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και οι οικογέ-
νειές τους, κάτι για το οποίο την ευθύνη
φέρει η κυβέρνηση, αποκλειστικά. 

Ο δήμαρχος κ. Κονδύλης εκτός των επι-
σημάνσεων όμως, ανέγνωσε στο σώμα
και τις προτάσεις της Διοίκησης, που
έχουν ως εξής: 

Οι προτάσεις 

Ο Δήμος Αλίμου:

- Αναγνωρίζει ότι οι συμβασιούχοι εργα-
ζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων με αλ-
λεπάλληλα νομοθετήματα έχουν
παραταθεί, καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες σε καίριους τομείς των νομί-
μων αρμοδιοτήτων του Δήμου, και ιδίως
στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

- Επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι
η λύση της σύμβασης εργασίας των πα-
ραπάνω συμβασιούχων, και μάλιστα με
τρόπο ξαφνικό και αιφνίδιο, θα προκα-
λέσει τεράστιο και ανυπέρβλητο πρό-
βλημα στην ομαλή λειτουργία του
Δήμου και ιδίως στην κατάσταση της κα-
θαριότητας και υγιεινής σε ολόκληρη την
πόλη.

- Επισημαίνει τις σοβαρές ευθύνες της Κυ-
βέρνησης, που με τους χειρισμούς της
προκάλεσε το τεράστιο αυτό πρόβλημα
σε ολόκληρη τη χώρα, στο σύνολο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε χιλιάδες
συμβασιούχους και τις οικογένειές τους.
Για μία ακόμα φορά, αποδεικνύεται με
τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι οι παρεμβά-
σεις της Κεντρικής Διοίκησης στην οργά-
νωση και λειτουργία των Δήμων
προκαλούν αποσυντονισμό και πρέπει να
σταματήσουν.

- Συμπαρίσταται στους εργαζόμενους και
τις οικογένειές τους, που βρίσκονται αντι-
μέτωποι με μία πρωτόγνωρη επιπλοκή
και μία απαράδεκτη εργασιακή, προσω-
πική, οικογενειακή και οικονομική ανα-
σφάλεια και περιπέτεια.

- Ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να
προχωρήσει άμεσα στην κατάλληλη νο-
μοθετική ρύθμιση, για την πλήρη και ξε-
κάθαρη επίλυση του ζητήματος. Οι
συγκεκριμένες συμβάσεις, έπειτα από τις
συνεχείς παρατάσεις τους, λειτουργούν
στην πραγματικότητα ως συμβάσεις αο-
ρίστου χρόνου, κάτι που οφείλει και νο-
μοθετικά η πολιτεία να αναγνωρίσει και
να ρυθμίσει.

- Συμμετέχει και στηρίζει τις προσπάθειες
των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοί-
κησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ κ.ο.κ.) για την πλήρη
και ξεκάθαρη επίλυση του προβλήματος.

- Αναθέτει στη Νομική Υπηρεσία του
Δήμου να εξετάσει τη δυνατότητα προ-
σφυγής κατά της Απόφασης του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου ενώπιον κάθε τυχόν
αρμόδιου δικαστηρίου, με κάθε δυνατόν
ένδικο μέσο ή βοήθημα.

- Δίδει εντολή προς τη Νομική Υπηρεσία
του Δήμου να συνομολογήσει τυχόν
Αγωγή των εργαζομένων ενώπιον των
αρμοδίων Δικαστηρίων, με αντικείμενο
την αναγνώριση της σχέσης ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη
παγίων και διαρκών αναγκών, η οποία
στην πραγματικότητα πλέον τους συνδέει
με το Δήμο μας.

- Καλεί τους εργαζόμενους του δήμου, εν
όψει της κατατεθείσας νομοθετικής ρύθ-
μισης και της θετικής στάσης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αλίμου, να
αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους ανα-
φορικά με καταλήψεις δημοτικών συνερ-
γείων κ.λπ.

Οι τοποθετήσεις 
των παρατάξεων

Μετά και την τοποθέτηση του Προέδρου
του σωματείου των υπαλλήλων Γιάννη
Καπράλου, το λόγο πήραν οι επικεφαλής
των συνδυασμών της μειοψηφίας, οι
οποίοι κατά σειρά και σε γενικές γραμμές,
συμφώνησαν με τον δήμαρχο, εκτός των
τριών δημοτικών συμβούλων που εκ-
προσωπούν τον ΣΥΡΙΖΑ και που στην ψη-
φοφορία που ακολούθησε είπαν "ΟΧΙ". 
Συγκεκριμένα, ο τέως δήμαρχος δ.σ.
Θάνος Ορφανός, ανέφερε ότι στηρίζουν
ως παράταξη τους εργαζόμενους στους
αγώνες που δίνουν για να προασπίσουν
τα δικαιώματά τους και το ψωμί τους, το
οποίο πληρώνουν οι δημότες. "Δυστυ-
χώς, σ' αυτή τη δεινή κατάσταση βρέθη-
καν από τα λάθη και τις ανέφικτες
υποσχέσεις της σημερινής κυβέρνηση,
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ", τόνισε χαρακτηριστικά και
κλείνοντας δήλωσε πως, στηρίζουν την
πρόταση του κ. δημάρχου, ιδιαίτερα δε,
σ' ότι αφορά τη νομική υποστήριξη των
εργαζομένων εκ μέρους του δήμου,
όπου και όποτε αυτή χρειαστεί. 

Ο Νίκος Τσαμπαρλής υπήρξε πλέον
καυστικός απέναντι στην κυβέρνηση, λέ-
γοντας ότι παιδιαρίζει! "Όταν κυβερνάς
μία χώρα, οφείλεις να είσαι σοβαρός και
υπεύθυνος σ' ότι κάνεις και όχι να συμ-
περιφέρεσαι σαν μικρό παιδί", είπε και
ολοκλήρωσε με τη στήριξη και της δικής
τους παράταξης στην πρόταση του δη-
μάρχου. 

Η Ελένη Μπελιά είπε πως είναι αυτο-
νόητη η στήριξή τους στις όποιες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων,
όμως απέρριψε τη συνεργασία, την κάθε

συνεργασία, με τους ιδιώτες επιχειρημα-
τίες και τον Δήμο, ισχυριζόμενη ότι, όλες
οι υπηρεσίες πρέπει να είναι δημόσιες και
να μην προσφεύγει η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση για διάφορα θέματα που την απα-
σχολούν στον ιδιωτικό τομέα. 
Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δημοτική σύμ-
βουλος Κυριακή Καμαρινού, πάντα στα-
θερή στις απόψεις της παράταξής της και
χωρίς να πλατιάσει στο λόγο της, ανέ-
φερε ότι, χαιρετίζουν και στηρίζουν τους
αγώνες των ανθρώπων που απασχο-
λούνται στην υπηρεσία καθαριότητας,
δηλώνοντας πως θα σταθούν δίπλα τους,
αλληλέγγυοι στον εμπαιγμό που γίνεται
σε βάρος τους από τη συγκυβέρνηση των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που τους έχει δημιουργήσει
και φορτώσει όλα τα προβλήματα στους
αγώνες τους. 

Ο Χάρης Μέξας απευθυνόμενος στους
εργαζόμενους και στον πρόεδρό τους κ.
Καπράλο, τους είπε ότι στην ουσία όλα
όσα ακούστηκαν είναι άνευ ουσίας, γιατί
κατ' αυτόν, καμία παράταξη δεν τους στη-
ρίζει στην πραγματικότητα. Τους προ-
έτρεψε δε, να κοιτάξουν τι κάνουν μόνοι
τους ως Σύλλογος, αφήνοντας έξω τα
κομματικά τους, εννοώντας προφανώς,
να μην επιτρέψουν σε κανέναν να τους
"καπελώσει". 
Στρεφόμενος στην πλευρά του κ. Καπρά-
λου, τον κατηγόρησε πως, λειτουργεί πε-
ρισσότερο ως όργανο του ΚΚΕ στο οποίο
ανήκει και δίνει λογαριασμο, παρά ως
υπερκομματικός συνδικαλιστής. 
Στο σημείο αυτό δημιουργήθηκε ένα
μικρό επεισόδιο με τους εργαζόμενους οι
οποίοι αντέδρασαν με κάποια σημεία της
τοποθέτησής του, που έληξε πάντως γρή-
γορα και αμέσως μετά ο κ. Μέξας απο-
χώρησε. 

Για το θέμα των συμβασιούχων, πέραν
των επικεφαλής των δημοτικών συνδυα-
σμών, μίλησαν οι Αντιδήμαρχοι, Ανα-
στασία Σιμητροπούλου, Δώρα Σύρμα και
οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ταξιάρχης
Δήμου, Νίκος Παπανικολάου, Γιάννης
Μαριόλης και ο τέως δημοτικός σύμβου-
λος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημ. Κάν-
ταρος. 
Να σημειώσουμε τέλος, οτι όπως γρά-
ψαμε στην αρχή, οι προτάσεις του δη-
μάρχου Ανδρέα Κονδύλη, ψηφίστηκαν
με ορισμένες μικροαλλαγές από τις πα-
ρατάξεις του κ. Δημάρχου, του κ. Ορφα-
νού, του κ. Τσαμπαρλή και της κυρίας
Καμαρινού, ενώ τις καταψήφισε αυτή της
κ. Μπελιά.  

IOYLIOS-2017_Layout 1  22/1/18  9:55 μ.μ.  Page 5



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Ιούλιος 20176

δημοτικό ρεπορτάζ

Άλιμος: Το Δ.Σ. καταδίκασε την επίθεση συνδικαλιστών 
σε αιρετούς πλην των παρατάξεων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου ψήφισε
την καταδίκη των φαινομένων βίας που
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρία-

σης οργάνου του Δήμου προκειμένου να εξε-
ταστεί πειθαρχικά δημοτικός υπάλληλος. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης
26ης Ιουλίου 2017, δύο παρατάξεις της ελάσσο-
νος μειοψηφίας όμως, αντί να προβούν σε κατα-
δίκη αυτών των φαινομένων βίας κατά
συναδέλφων τους, ούτε λίγο - ούτε πολύ, εγκά-
λεσαν(!) τον δήμαρχο Ανδρέα Κονδύλη γιατί δεν
παρανόμησε! Πρόκειται για τις παρατάξεις "Άνω
Κάτω στο Καλαμάκι" της Ελένης Μπελιά (ΣΥΡΙΖΑ)
και "Λαϊκή Συσπείρωση" (ΚΚΕ) η οποία εκπρο-
σωπείται από την Κυριακή Καμαρινού. 

Ούτε λίγο ούτε πολύ, τα έβαλαν με το δήμαρχο
Ανδρέα Κονδύλη, γιατί ακολούθησε, ως όφειλε,
τις εντολές της Εισαγγελίας Αθηνών, σχετικά με
την έρευνα σε υπόθεση της εργαζόμενης του
Δήμου. 
Έρευνα που εκ του αποτελέσματός της θα εξαρ-
τηθεί και η όποια, ποινή - πιθανόν - να της επι-
βληθεί, αν αποδειχθεί πως, όντως, έχει υποπέσει
σε παράπτωμα, κάτι που μπορεί να επιφέρει έως
και την απόλυσή της. 

Ακολουθώντας λοιπόν ο κ. δήμαρχος την ορθή
και νόμιμη διαδικασία, συνεστήθη και συνε-
δρίασε για δεύτερη φορά, η από τις κείμενες δια-
τάξεις, Εκτελεστική Επιτροπή του δήμου για το
θέμα αυτό, στο Δημαρχείο του Αλίμου, εκεί που
ως γνωστόν και κατά δήλωση του Δημάρχου,
Αντιδημάρχων κ. ά. παρισταμένων, δέχθηκαν
επίθεση από συνδικαλιτές της ΠΟΕ - ΟΤΑ και της
ΑΔΕΔΥ. 

Έριξαν τα πρακτικά στη λεκάνη
της τουαλέτας 

Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν, την πρώτη
φορά σχεδόν πριν τρεις μήνες, εκπρόσωποι των
συνδικαλιστών κατάφεραν με "τραμπουκισμούς"
και βιαιοπραγίες γενικότερα να ματαιώσουν τη
συνεδρίαση - συζήτηση εκείνη, ώστε η υπόθεση
της υπαλλήλου να μην πάρει το δρόμο της προς
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα περαιτέρω, κάτι,
όμως, που έγινε τη δεύτερη φορά, παρά τους ίδι-
ους και χειρότερους τραμπουκισμούς. 

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης Ιουλίου, τη
δεύτερη φορά οι συνδικαλιστές αφαίρεσαν βι-
αίως από τα χέρια της Γραμματέως της Επιτροπής,
η οποία είναι και συνάδελφό τους(!), το μαγνη-
τόφωνο της απομαγνητοφώνησης των πρακτι-
κών της συζήτησης, καθώς και το βιβλίο των
πρακτικών. 

Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως, σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες, το μαγνητόφωνο βρέ-
θηκε πεταμένο στη λεκάνη της τουαλέτας του
πρώτου ορόφου στο δημαρχείο! 

Ψήφισμα κατά της βίας 

Μετά τα όσα κατήγγειλε ο κ. Δήμαρχος, περι-
γράφοντας τους "τραμπουκισμούς" και τις "βι-
αιοπραγίες" που υπέστησαν, όπως και τα όσα
ανέφεραν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες, ανέγνωσε
σχετικό ψήφισμα, με το οποίο καταδικάζονταν
αυτά τα φαινόμενα βίας. 

Τελειώνοντας, πρότεινε την έγκρισή του απ' όλες

τις δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στο
δημοτικό συμβούλιο. 

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου καταδικάζει τα
φαινόμενα βίας σε βάρος των αιρετών (Δήμαρ-
χος και Αντιδήμαρχοι) και της υπαλλήλου του
Δήμου, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη συνε-
δρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις
12.7.2017.

Η άσκηση σωματικής βίας και απειλών σε αιρε-
τούς εκπροσώπους των πολιτών και σε υπαλλή-
λους του Δήμου μας δεν μπορεί να αποτελεί

αποδεκτή πρακτική σε μία δημοκρατική και ευ-
νομούμενη πολιτεία.

Η ατιμωρησία δεν μπορεί να αποτελεί συνδικα-
λιστικό αίτημα, ούτε το "λιντσάρισμα" μπορεί να
αποτελεί αποδεκτή συνδικαλιστική πρακτική.

Κατά την ψηφοφορία, αυτό εγκρίθηκε με συντρι-
πτική πλειοψηφία, αφού οι μόνες που το κατα-
ψήφισαν ήταν οι δύο κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, του
συνδυασμού "Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι" Αλ.
Γιαννούτσου και Αμαλία Αθανασοπούλου,
καθώς και η Κυριακή Καμαρινού (ΚΚΕ) με τη
"Λαϊκή Συσπείρωση". 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Ένα ακόμα τρακάρισμα στη
"σκοτώστρα" της Ξάνθου με

τη διασταύρωση της Κύπρου,
έγινε το απόγευμα της 27ης Ιου-
λίου, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς
τραυματισμούς. 

Η σύγκρουση ενός τζιπ BMW και
ενός 5θυρου mercedes ήταν τόσο
δυνατή που έβγαλε τους περίοι-
κους στο δρόμο. 

Το ΙΧ μάρκας mercedes στην κυ-

ριολεξία διαλύθηκε ενώ το τζιπ
ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στα-
μάτησε στη μάντρα σπιτιού. Το ευ-
τύχημα ήταν ότι στο συγκεκριμένο
σημείο του πεζοδρομίου δεν
υπήρχε πεζός. 

Όχι αδίκως, οι κάτοικοι της οδού
Ξάνθου στη Γλυφάδα, χαρακτηρί-
ζουν το δρόμο τους "σκοτώστρα"
αφού στις διασταυρώσεις του συμ-
βαίνουν διαρκώς τρακαρίσματα. 

Τα σκήπτρα μάλιστα κατέχει η δια-
σταύρωση της Ξάνθου με την Κύ-
πρου, όπου σχεδόν καθημερινά
σημειώνονται άλλοτε σοβαρά και
άλλοτε πιο ελαφριά τρακαρί-
σματα.
Παλαιότερα οι κάτοικοι είχαν κάνει
διαβήματα στο δήμο ζητώντας να
λάβει μέτρα καταθέτοντας μάλιστα
και ημερολόγιο τρακαρισμάτων,
αποδεικνύοντας την επικινδυνό-
τητα αυτής της διασταύρωσης
αλλά και των άλλων. 

Άλλο ένα σοβαρό τρακάρισμα 
στη “σκοτώστρα” της Ξάνθου 

Δωρεάν Wi-Fi 
σε όλη τη Γλυφάδα
Ο Δήμος Γλυφάδας στο πλαίσιο της στρατηγικής του
για την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στην πόλη
συνεχίζει να πρωτοπορεί, εγκαθιστώντας σταδιακά
δωρεάν ασύρματο δίκτυο σε ολόκληρη την πόλη!

Η πρώτη φάση εγκατάστασης ευρυζωνικών υποδο-
μών υψηλών ταχυτήτων για την παροχή δωρεάν
πρόσβασης στο διαδίκτυο ολοκληρώθηκε και έτσι
πλέον παρέχεται δωρεάν Wi-Fi για τους δημότες και
επισκέπτες του Δήμου σε δέκα περιοχές (ζώνες ευ-
ρυζωνικής κάλυψης) και μέσω 37 σημείων ασύρμα-
της πρόσβασης, όπου καθένας μπορεί να συνδεθεί
ελεύθερα με το κινητό του τηλέφωνο, τον φορητό
υπολογιστή ή το τάμπλετ του.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο δωρεάν ασύρματης πρόσβα-
σης στο διαδίκτυο διατίθεται σε κοινόχρηστους χώ-
ρους, δημόσια κτίρια, πάρκα, πλατείες παιδικές
χαρές, κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και αλλού,
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επισκεπτών
και φυσικά των τουριστών. Η σύνδεση δημοτικών
κτιρίων και υπαίθριων χώρων στους οποίους έχει
πρόσβαση το ευρύ κοινό, με υψηλές ταχύτητες,
δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες – ιδίως δε σε
όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο - να επωφελούνται
από τα πλεονεκτήματα της συνδεσιμότητας επόμε-
νης γενιάς ενόσω βρίσκονται σε κίνηση και σε χώ-
ρους όπου η δυνατότητα σύνδεσης έχει ουσιαστική
σημασία.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του μητροπολιτικού
δικτύου υψηλών ταχυτήτων του, ο Δήμος Γλυφάδας
διαθέτει πλέον ένα αξιόπιστο δίκτυο ευρυζωνικών
υποδομών, το οποίο αποτελεί τη βασική προϋπό-
θεση για την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών
«Ευφυών Πόλεων» (Smart Cities Infrastructure)
προς τους δημότες.

Με τον τρόπο αυτό η δημοτική αρχή υλοποιεί έναν
από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
(Digital Single Market), που αφορά στη συνδεσιμό-
τητα στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του δικτύου επε-
λέγησαν οι ακόλουθες περιοχές:

• Ζώνη 1 : Δημαρχείο και περιβάλλων χώρος
• Ζώνη 2 : Γυμναστήριο ΔΑΚ – Κλειστό Κολυμβητή-
ριο
• Ζώνη 3 : Πλατεία Εσπερίδων
• Ζώνη 4 : Λαμπράκη & Μεταξά
• Ζώνη 5 : Πλατεία Μακεδονίας (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 6 : Πλατεία Αγίου Τρύφωνα (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 7 : Πλατεία Καραϊσκάκη (Άνω Γλυφάδα)
• Ζώνη 8 : 2η Μαρίνα Γλυφάδας
• Ζώνη 9 : 3η Μαρίνα Γλυφάδας
• Ζώνη 10 : Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου

Με δεδομένο τον αναμενόμενα υψηλό αριθμό δυ-
νητικών χρηστών, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες,
σχεδιάζεται η εξυπηρέτηση του δικτύου από μεγα-
λύτερης χωρητικότητας συνδέσεις και φυσικά ήδη
προχωρά η επέκταση των δημοτικών hot spots. Έτσι
θα παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης σύνδεσης
σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, ιδίως σε
σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος και
μεγάλου όγκου επισκεπτών.

Ένας 26χρονος Αιγύπτιος και ένας 31χρονος Αλβα-
νός είναι οι δράστες των διαρρήξεων και κλοπών
από αυτοκίνητα στα νότια προάστια. 

Οι δράστες που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της
ομάδας ΔΙΑΣ έξω από την πλαζ του Αλίμου και μάλιστα
μετά από διάρρηξη σταθμευμένου αυτοκινήτου είχαν ρη-
μάξει στην κυριολεξία τα νότια προάστια. 
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ασφα-
λείας Αλίμου, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε
διαρρήξεις-κλοπές σε αυτοκίνητα, από τα οποία αφαιρού-
σαν διάφορα αντικείμενα, σε όλο το μήκος του παραλια-
κού μετώπου των Νοτίων Προαστίων.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι κατά το
τελευταίο δίμηνο διέπραξαν δεκαεπτά  παρόμοιες κλοπές,
στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, της Βούλας και
της Βουλιαγμένης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε σε Τα-
κτικό Ανακριτή.

Είχαν ρημάξει τα αυτοκίνητα
στα νότια προάστια
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