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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
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Παλαιό Φάληρο
Με σημαντική έκπτωση ο διαγωνισμός για το υπόγειο γκαράζ

Ο

λοκληρώθηκε 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.

Άλλο ένα σοβαρό τρακάρισμα
στη “σκοτώστρα” της Ξάνθου

Έ

να ακόμα τρακάρισμα
στη "σκοτώστρα" της
Ξάνθου με τη διασταύρωση της Κύπρου, στη
Γλυφάδα, έγινε το απόγευμα της 27ης Ιουλίου,
ευτυχώς χωρίς σοβαρούς
τραυματισμούς.

ΣΕΛ.3

ΣΕΛ.7

Αλιμος: Για τους συμβασιούχους
συμφώνησαν όλοι πλην ΣΥΡΙΖΑ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Χατζηδάκης: Είμαστε ο μόνος
δήμος που έκανε αξιολόγηση

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.

Τ

ο μείζον πρόβλημα της απεργίας των εργαζομένων με
σύμβαση στον τομέα καθαριότητας των δήμων, έφερε
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, το βράδυ της Τετάρτης 20 Ιουνίου.

Ο

Δήμο Παλαιού Φαλήρο, είναι
ο μόνος δήμος στην Ελλάδα
που έκανε αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης
έχουν αποσταλεί στο αρμόδιο
υπουργείο.
σελ. 4

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 αγωνιούν όχι μόνο οι χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και οι οικογένειές
τους, κάτι για το οποίο την ευθύνη φέρει η κυβέρνηση, αποκλειστικά.

Πρωταθλητής
στην Ανακύκλωση
ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου

Σ

ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του φορέα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής (ΕΣΔΝΑ), πρώτος δήμος
στην ανακύκλωση είναι το Παλαιό
Φάληρο με ποσοστό 12,74%, δεύτερος δήμος το Χαλάνδρι με ποσοστό 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 Παρασκευή με ποσοστό 6,76%.
σελ. 4

Ο δήμαρχος κ. Κονδύλης εκτός των επισημάνσεων όμως, ανέγνωσε στο σώμα και τις προτάσεις της Διοίκησης
ΣΕΛ 5

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Με επιτυχία έληξε
το πρόγραμμα
Δημιουργικής Απασχόλησης

Μ

ε επιτυχία έληξε το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, η τελετή
λήξης του οποίου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου.
ΣΕΛ.4
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Η χώρα θα βγει στις αγορές,
στις γειτονιές πότε θα πάει;

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

Γράφει ο Τάκης Διαμαντόπουλος
Επιχειρηματίας,
Στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων

Η

απόφαση 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;

Α

πό την πρώτη στιγμή που
έγινε γνωστό ότι το Μαξίμου προετοιμάζει έξοδο στις
αγορές με έκδοση ομολόγου,
προέκυψαν αβίαστα κάποια
ερωτηματικά για την σκοπιμότητα και το αποτέλεσμα του εγχειρήματος. 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%;

Κ

αι μοιραία η κίνηση της Κυβέρνησης 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 πολύκροτες υποθέσεις (ΝΟΟR-1).

Ε

ν προκειμένω, η Κυβέρνηση
στο συνολικό της σχεδιασμό
θέτει υψηλά στην ατζέντα και τα
θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, πετώντας πολλές φορές
την μπάλα στην εξέδρα για δημιουργία ευνοϊκού κλίματος.

Κ

αι για να επανέλθουμε στο
θέμα των αγορών, η Κυβέρνηση οφείλει όπως και οι
προηγούμενες αλλά και οι επόμενες 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 αντιπαράθεσης, οι όποιες προσπάθειες καταβάλλονται για να
υπάρξει θετικό οικονομικό
αποτέλεσμα.

Μ

ια χώρα βγαίνει στις αγορές όταν έχει ισχυρό τραπεζικό 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.

Η

Κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει 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 καθημερινότητά τους.

Λ

ίγο ενδιαφέρει τους πολίτες
αν η χώρα βγει στις αγορές
για να αποπληρώσει προηγούμενο ομόλογο άλλης Κυβέρνησης με επιτόκιο 5%. Οι πολίτες
απαιτούν να βελτιωθεί η οικονομία της χώρας και να υπάρξουν χειροπιαστά
αποτελέσματα για την καθημερινότητά του.

Η

χώρα θα βγει στις αγορές
αργά ή γρήγορα, αλλά, θα
πρέπει να σκέφτεται πότε θα
πάει στις γειτονιές για να εξηγήσει την οικονομική της πολιτική
και να δώσει απαντήσεις στα
αμείλικτα ερωτήματα του εκλογικού σώματος. Όσο νοιάζεται
για τις αγορές και απομακρύνεται από τις γειτονιές, τόσο θα
μεγαλώνει το χάσμα της Κυβέρνησης από την κοινωνία.

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

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 υπερήφανος βλέποντας τις πολυσχιδείς και συνεχείς προσπάθειες συλλόγων της πόλης που στοχεύουν στην
συμπαράσταση απόρων οικογενειών και αναξιοπαθούντων προσώπων γενικά.
Έτσι λοιπόν, και όπως γίνεται πλέον κάθε χρόνο τέτοια
εποχή, το βράδυ της Τετάρτης 21 Ιουνίου 2017, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών
"ΑΘΗΝΑ" που εδρεύει στην περιοχή της Κοψαχείλας,
έκλεισε ακόμα μια επιτυχημένη περίοδο δράσεων, πραγματοποιώντας την καλοκαιρινή τους εορταστική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο των 8ου και 13ου
Δημοτικών Σχολείων.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρία Καφούρου, 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, συνεχάρη 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-

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

τικά το χρειάζονται.
Αξίζει να πούμε πως, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης, συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου, καθώς ρουχισμός και
είδη γενικού οικιακού εξοπλισμού για τους σεισμόπληκτους 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 ορχήστρα της οικογένειας Φωτοπούλου, οι καλλιτέχνες
Χρύσα Λουπασάκη, Κώστας Φιλιάνος, καθώς και η χορευτική ομάδα "ΠΟΛΥΜΙΛΗ" που μας ταξίδεψε με τους
παραδοσιακούς Στερεοελλαδίτικους και Πελοποννησιακούς χορούς της, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.
Ολοκληρώνοντας να σημειώσουμε ότι, εκτός του δημάρχου κ. Χατζηδάκη, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σχεδόν όλες και όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι, πρόεδροι και εκπρόσωποι πολλών συλλόγων και φορέων του Παλαιού Φαλήρου κ. ά.

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: Με σημαντική έκπτωση
ο διαγωνισμός για το υπόγειο γκαράζ
Κολυμβητήριο και γήπεδα
ανακαινίστηκαν και ομόρφυναν

Ο

λοκληρώθηκε 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.
Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 διενεργήθει από την επταμελή επιτροπή διαγωνισμού, ο ανοικτός
μειοδοτικός διαγωνισμός για την
ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του

έργου: “Κατασκευή υπογείου
χώρου στάθμευσης οχημάτων καθαριότητας και υπέργειου χώρου
γραφείων καθαριότητας και χώρων
πρασίνου και παιδικής χαράς, στο
Ο.Τ. 381¨
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.880.000 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενώ
τοέργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Αττικής με
προγραμματική σύμβαση.
Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 15
εταιρείες που πληρούσαν τις προ-

ϋποθέσεις της προκήρυξης και η έκπτωση 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€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η διάρκεια του έργου
είναι δεκαοκτώ μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου που θα
πραγματοποιηθεί μετά την επικύρωση του διαγωνισμού από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.

Έτοιμη η Παιδική Χαρά της Πυθαγόρα
Όπως έχουμε ξαναγράψει, στο Παλαιό Φάληρο γίνονται 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 δήμους Αλίμου και Αγίου Δημητρίου.
Για το συγκεκριμένο έργο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Ασημακόπουλος, 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 έκπτωση 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 απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και κάτω από την συνεχή επίβλεψη του κυρίου δημάρχου, η ευαισθησία
του οποίου είναι γνωστή άλλωστε, αναφορικά με
τέτοια ζητήματα".

Μ

εγάλες ανακατασκευές
έχουν γίνει πρόσφατα στο
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
(ΔΑΚ) Παλαιού Φαλήρου. Το
Κολυμβητήριο συντηρήθηκε και
βάφτηκε με ωραία χρώματα,
όπως εξάλλου φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύουμε.

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

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

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.
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Με επιτυχία έληξε το πρόγραμμα
Δημιουργικής Απασχόλησης

Διονύσης Χατζηδάκης:
Είμαστε ο μόνος δήμος που
έκανε αξιολόγηση

Σ

ε 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 δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης είπε ότι αυτές επιτυγχάνονται μέσω των μειοδοτικών διαγωνισμών που
γίνονται και οι οποίοι άλλωστε αναρτώνται στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".
"Εμείς ως διοίκηση", είπε, "για τα έργα κάνουμε διαγωνισμούς, 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. Άλλωστε, ως προς τον έλεγχο όλων αυτών των διαδικασιών, 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 Φαλήρο, 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: "Υπάρχει καμία παρατυπία τα έργα;".

Πρωταθλητής στην Ανακύκλωση
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ο

Δήμος του Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται ανάμεσα στους τρεις πρώτους δήμους στην Αττική
στην ανακύκλωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύμα της εφημερίδας "kontranews" της Κυριακής 16 Ιουλίου τρεις δήμοι στην
Αττική ανάμεσα στους 66, ανακηρύσσονται "πρωταθλητές" στην ανακύκλωση.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του φορέα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ), πρώτος
δήμος στην ανακύκλωση είναι το Παλαιό Φάληρο με
ποσοστό 12,74%, δεύτερος δήμος το Χαλάνδρι με ποσοστό 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 Παρασκευή με ποσοστό 6,76%.
Η υψηλή σχετικά θέση των τριών αυτών δήμων, παρ'
όλα αυτά, δεν μπορεί να διασκεδάσει την χαμηλή ανταπόκριση στο θέμα της ανακύκλωσης και στη διαχείριση 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 Ιταλών να πιάσουν το 82%!

Μ

ε επιτυχία έληξε το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης 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 βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δήμο υπό την επίβλεψη του ειδικού συμβούλου του
Δημάρχου και παγκόσμιου ρέκορντμαν Χρήστου Παπανικολάου.
Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
στο σύντομο χαιρετισμό του επεσήμανε την αρτιότητα του Προγράμματος και τον επαγγελματισμό των
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σ'
αυτό. Τόνισε δε το διέξοδο που δίνεται στις οικογένειες που δεν έχουν να
απασχολήσουν τα παιδιά τους μετά
τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης
Φωστηρόπουλος, είπε πως, το Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης
απορέει
από
την
κοινωνική πολιτική που ασκεί ο
Δήμος Παλαιού Φαλήρου, στο ευρύτερο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται οι βρεφικοί και παιδικοί
σταθμοί αλλά και η πολιτική απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη των τρίτεκνων,
πολύτεκνων
και
μονογονεϊκών οικογενειών.
Για 9η συνεχόμενη χρονιά
Το θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου Παλαιού

Φαλήρου, πραγματοποιείται με επιτυχία για 9η συνεχόμενη χρονιά και
αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 12
ετών.
Στο πρόγραμμα της φετινής χρονιάς
συμμετείχαν 600 παιδιά και πραγματοποιήθηκε σε 6 σχολικές μονάδες
του Δήμου καλύπτοντας όλες τις περιοχές του Παλαιού Φαλήρου.

Η διάρκειά του ήταν έξι εβδομάδες,
με έναρξη το τέλος της σχολικής χρονιάς και ολοκλήρωση το τέλος Ιουλίου, ενώ από τις οικογένειες των
παιδιών καταβλήθηκε ένα χαμηλό
αντίτιμο.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε θέατρο, κινηματογράφο, μουσική, αθλητισμό, μπάνιο στη θάλασσα και
εκδρομές.
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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. Δημάρχου, του κ. Ορφανού, του κ. Τσαμπαρλή και της κυρίας Καμαρινού, ενώ τις καταψήφισε αυτή της κ. Μπελιά.
- 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 δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη
παγίων και διαρκών αναγκών, η οποία
στην πραγματικότητα πλέον τους συνδέει
με το Δήμο μας.

Τ

ο μείζον πρόβλημα της απεργίας
των εργαζομένων με σύμβαση στον
τομέα καθαριότητας των δήμων, έφερε
προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ο Δήμαρχος 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 αγωνιούν όχι μόνο οι
χιλιάδες εργαζόμενοι αλλά και οι οικογένειές τους, κάτι για το οποίο την ευθύνη
φέρει η κυβέρνηση, αποκλειστικά.
Ο δήμαρχος κ. Κονδύλης εκτός των επισημάνσεων όμως, ανέγνωσε στο σώμα
και τις προτάσεις της Διοίκησης, που
έχουν ως εξής:

Οι προτάσεις
Ο Δήμος Αλίμου:
- Αναγνωρίζει ότι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων με αλλεπάλληλα
νομοθετήματα
έχουν
παραταθεί, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε καίριους τομείς των νομίμων αρμοδιοτήτων του Δήμου, και ιδίως
στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
- Επισημαίνει προς κάθε κατεύθυνση ότι
η λύση της σύμβασης εργασίας των παραπάνω συμβασιούχων, και μάλιστα με
τρόπο ξαφνικό και αιφνίδιο, θα προκαλέσει τεράστιο και ανυπέρβλητο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του
Δήμου και ιδίως στην κατάσταση της καθαριότητας και υγιεινής σε ολόκληρη την
πόλη.

- Καλεί τους εργαζόμενους του δήμου, εν
όψει της κατατεθείσας νομοθετικής ρύθμισης και της θετικής στάσης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Αλίμου,
να
αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους αναφορικά με καταλήψεις δημοτικών συνεργείων κ.λπ.
- Επισημαίνει τις σοβαρές ευθύνες της Κυβέρνησης, 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 παρεμβάσεις της Κεντρικής Διοίκησης στην οργάνωση και λειτουργία των Δήμων
προκαλούν αποσυντονισμό και πρέπει να
σταματήσουν.
- Συμπαρίσταται στους εργαζόμενους και
τις οικογένειές τους, που βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρωτόγνωρη επιπλοκή
και μία απαράδεκτη εργασιακή, προσωπική, οικογενειακή και οικονομική ανασφάλεια και περιπέτεια.
- Ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να
προχωρήσει άμεσα στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, για την πλήρη και ξεκάθαρη επίλυση του ζητήματος. Οι
συγκεκριμένες συμβάσεις, έπειτα από τις
συνεχείς παρατάσεις τους, λειτουργούν
στην πραγματικότητα ως συμβάσεις αορίστου χρόνου, κάτι που οφείλει και νομοθετικά η πολιτεία να αναγνωρίσει και
να ρυθμίσει.
- Συμμετέχει και στηρίζει τις προσπάθειες
των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΠΕΔΑ κ.ο.κ.) για την πλήρη
και ξεκάθαρη επίλυση του προβλήματος.
- Αναθέτει στη Νομική Υπηρεσία του
Δήμου να εξετάσει τη δυνατότητα προσφυγής κατά της Απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον κάθε τυχόν
αρμόδιου δικαστηρίου, με κάθε δυνατόν
ένδικο μέσο ή βοήθημα.

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 εκπροσωπούν τον ΣΥΡΙΖΑ και που στην ψηφοφορία 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. "Δυστυχώς, σ' αυτή τη δεινή κατάσταση βρέθηκαν 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, λέγοντας ότι παιδιαρίζει! "Όταν κυβερνάς
μία χώρα, οφείλεις να είσαι σοβαρός και
υπεύθυνος σ' ότι κάνεις και όχι να συμπεριφέρεσαι σαν μικρό παιδί", είπε και
ολοκλήρωσε με τη στήριξη και της δικής
τους παράταξης στην πρόταση του δημάρχου.
Η Ελένη Μπελιά είπε πως είναι αυτονόητη η στήριξή τους στις όποιες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων,
όμως απέρριψε τη συνεργασία, την κάθε

συνεργασία, με τους ιδιώτες επιχειρηματίες και τον Δήμο, ισχυριζόμενη ότι, όλες
οι υπηρεσίες πρέπει να είναι δημόσιες και
να μην προσφεύγει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για διάφορα θέματα που την απασχολούν στον ιδιωτικό τομέα.
Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δημοτική σύμβουλος Κυριακή Καμαρινού, πάντα σταθερή στις απόψεις της παράταξής της και
χωρίς να πλατιάσει στο λόγο της, ανέφερε ότι, χαιρετίζουν και στηρίζουν τους
αγώνες των ανθρώπων που απασχολούνται 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 στηρίζει στην πραγματικότητα. Τους προέτρεψε 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. Καπράλου, τον κατηγόρησε πως, λειτουργεί περισσότερο 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 γρήγορα και αμέσως μετά ο κ. Μέξας αποχώρησε.
Για το θέμα των συμβασιούχων, πέραν
των επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών, μίλησαν οι Αντιδήμαρχοι, Αναστασία Σιμητροπούλου, Δώρα Σύρμα και
οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ταξιάρχης
Δήμου, Νίκος Παπανικολάου, Γιάννης
Μαριόλης και ο τέως δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημ. Κάνταρος.
Να σημειώσουμε τέλος, οτι όπως γράψαμε στην αρχή, 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.
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Άλιμος: Το Δ.Σ. καταδίκασε την επίθεση συνδικαλιστών
σε αιρετούς πλην των παρατάξεων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Τ

ο δημοτικό συμβούλιο Αλίμου ψήφισε
την καταδίκη των φαινομένων βίας που
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης οργάνου του Δήμου προκειμένου να εξεταστεί πειθαρχικά δημοτικός υπάλληλος.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης
26ης Ιουλίου 2017, δύο παρατάξεις της ελάσσονος μειοψηφίας όμως, αντί να προβούν σε καταδίκη αυτών των φαινομένων βίας κατά
συναδέλφων τους, ούτε λίγο - ούτε πολύ, εγκάλεσαν(!) 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 εκπροσωπείται 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 εξαρτηθεί και η όποια, ποινή - πιθανόν - να της επιβληθεί, 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 συνεδρίασε για δεύτερη φορά, η από τις κείμενες διατάξεις, 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 ίδιους και χειρότερους τραμπουκισμούς.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 26ης Ιουλίου, τη
δεύτερη φορά οι συνδικαλιστές αφαίρεσαν βιαίως από τα χέρια της Γραμματέως της Επιτροπής,
η οποία είναι και συνάδελφό τους(!), το μαγνητόφωνο της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών της συζήτησης, καθώς και το βιβλίο των
πρακτικών.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πως, σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες, το μαγνητόφωνο βρέθηκε πεταμένο στη λεκάνη της τουαλέτας του
πρώτου ορόφου στο δημαρχείο!

τις δημοτικές παρατάξεις που συμμετέχουν στο
δημοτικό συμβούλιο.

αποδεκτή πρακτική σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

Ψήφισμα κατά της βίας

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

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

Μετά τα όσα κατήγγειλε ο κ. Δήμαρχος, περιγράφοντας τους "τραμπουκισμούς" και τις "βιαιοπραγίες" 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

Η άσκηση σωματικής βίας και απειλών σε αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών και σε υπαλλήλους του Δήμου μας δεν μπορεί να αποτελεί

Κατά την ψηφοφορία, αυτό εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, αφού οι μόνες που το καταψήφισαν 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

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 υποδομών 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 ευρυζωνικής κάλυψης) και μέσω 37 σημείων ασύρματης πρόσβασης, όπου καθένας μπορεί να συνδεθεί
ελεύθερα με το κινητό του τηλέφωνο, τον φορητό
υπολογιστή ή το τάμπλετ του.

Έ

να ακόμα τρακάρισμα στη
"σκοτώστρα" της Ξάνθου με
τη διασταύρωση της Κύπρου,
έγινε το απόγευμα της 27ης Ιουλίου, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς
τραυματισμούς.

ριολεξία διαλύθηκε ενώ το τζιπ
ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε στη μάντρα σπιτιού. Το ευτύχημα ήταν ότι στο συγκεκριμένο
σημείο του πεζοδρομίου δεν
υπήρχε πεζός.

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

Όχι αδίκως, οι κάτοικοι της οδού
Ξάνθου στη Γλυφάδα, χαρακτηρίζουν το δρόμο τους "σκοτώστρα"
αφού στις διασταυρώσεις του συμβαίνουν διαρκώς τρακαρίσματα.

Το ΙΧ μάρκας mercedes στην κυ-

Τα σκήπτρα μάλιστα κατέχει η διασταύρωση της Ξάνθου με την Κύπρου, όπου σχεδόν καθημερινά
σημειώνονται άλλοτε σοβαρά και
άλλοτε πιο ελαφριά τρακαρίσματα.
Παλαιότερα οι κάτοικοι είχαν κάνει
διαβήματα στο δήμο ζητώντας να
λάβει μέτρα καταθέτοντας μάλιστα
και ημερολόγιο τρακαρισμάτων,
αποδεικνύοντας την επικινδυνότητα αυτής της διασταύρωσης
αλλά και των άλλων.

Είχαν ρημάξει τα αυτοκίνητα
στα νότια προάστια

Έ

νας 26χρονος Αιγύπτιος και ένας 31χρονος Αλβανός 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 ρημάξει στην κυριολεξία τα νότια προάστια.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, οι δράστες προέβαιναν συστηματικά σε
διαρρήξεις-κλοπές σε αυτοκίνητα, από τα οποία αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα, σε όλο το μήκος του παραλιακού 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 Πλημμελειοδικών Αθηνών ο οποίος τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο διατίθεται σε κοινόχρηστους χώρους, 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 επόμενης γενιάς ενόσω βρίσκονται σε κίνηση και σε χώρους 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 προϋπόθεση 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 Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά
(Digital Single Market), που αφορά στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις.
Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του δικτύου επελέγησαν οι ακόλουθες περιοχές:
• Ζώνη 1 : Δημαρχείο και περιβάλλων χώρος
• Ζώνη 2 : Γυμναστήριο ΔΑΚ – Κλειστό Κολυμβητήριο
• 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 δυνητικών χρηστών, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες,
σχεδιάζεται η εξυπηρέτηση του δικτύου από μεγαλύτερης 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.
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