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Άλιμος - Τράχωνες:
Εγκαινιάστηκε
το ανακαινισμένο γήπεδο
ποδοσφαίρου

Χρυσό βραβείο στο Δήμο
Παλαιού Φαλήρου για τη
φροντίδα της 3ης Ηλικίας

Ά

Γ

λλο ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017 από τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη και τον
Αντιπεριφερειάρχη του Νοτίου Τομέα Αττικής Χρήστο
Καπάταη.

σελ. 5

ια το πρότυπο ολοκληρωμένο μοντέλο τηλεϊατρικής, για το σύγχρονο μάνατζμεντ υγείας που συνδυάζει ιατρική, διατροφή και άσκηση, ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου πήρε χρυσό βραβείο στα "Best
City awards".
σελ. 2

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κλειστού
Γυμναστηρίου στο Παλαιό Φάληρο
Ξεκινά η κατασκευή των πεζογεφυρών σε Άλιμο, Παλαιό
Φάληρο, Χαϊδάρι και Αθήνα

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης απευθυνόμενος στη νεολαία της περιοχής, ανέφερε πως η προσπάθεια
που καταβλήθηκε απ' όλους και από τον ίδιο για την ολοκλήρωση του έργου, σκοπό είχε να τους δώσει υγιή
ερεθίσματα προκειμένου να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα.

Π

ραγματοποιήθηκαν στις 14
Οκτωβρίου, παρουσία πλήθους
κόσμου, τα εγκαίνια του καινούργιου Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου, που βρίσκεται στην
περιοχή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ), στο παραλιακό μέτωπο του
Τροκαντερό.
Τα εγκαίνια έκαναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με
το δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη παρουσία και των Περιφερειαρχών Αττικής Ρένας Δούρου και του προκατόχου
της Γιάννη Σγουρού.

Ο

λοκληρώθηκε η διαγωνιστική
διαδικασία για το σημαντικό έργο
κατασκευής 6 Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

σελ. 4

ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Νέα σύγχρονη ελεύθερη πλαζ δημιουργείται δίπλα στο
Δημαρχείο Βούλας

σελ.3

“Χρυσή” διάκριση για τη Χορωδία
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου “Νηρηίδες
σελ. 4

σελ. 6

Απολογισμός δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης

“Σε καιρούς κρίσης απογειώσαμε το δήμο”

Γ

ιορτή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν για το Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης και τη διοίκηση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου που
έκανε τον τρίτο απολογισμό της
θητείας του μπροστά στους συνδημότες του, που κατέκλεισαν,
το Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης
Θεοδωράκης" της Αργυρούποσελ. 7
λης.
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Χρυσό βραβείο στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για τη φροντίδα της 3ης Ηλικίας

Ελληνικό: Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ
Γράφει η Σοφία Βούλτεψη

Ό

πως όλοι γνωρίζουμε, η
υπόθεση της επένδυσης στο
Ελληνικό πηγαίνει από εμπλοκή
σε εμπλοκή, με τον ΚΑΣ να διακόπτει ξανά και ξανά και να αναβάλλει ξανά και ξανά τις
συνεδριάσεις του.
Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν
πως για να ληφθεί επιτέλους κάποια στιβαρή απόφαση επί του
θέματος, έπρεπε να συνεδριάσει
το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Πρόεδρο του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα!
Συγγνώμη, αλλά από πότε το Πολιτικό Συμβούλιο ενός κόμματος
αποφασίζει για το τι πρέπει να
γίνει σε μια επένδυση;
Δεν είναι για όλα αυτά αρμόδια η
κυβέρνηση και τα διάφορα κυβερνητικά όργανα;
Όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση (28 Σεπτεμβρίου), το
Πολιτικό Συμβούλιο «ομόφωνα
επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ για την ολοκλήρωση όλων των
απαιτούμενων ενεργειών για την
έναρξη υλοποίησης της επένδυσης με απόλυτο σεβασμό στο
νόμο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες».
Υπενθυμίζοντας μάλιστα «τη
γνωμοδοτική αρμοδιότητα του
ΚΑΣ και την ανάγκη ταχύτατα να
ληφθούν οι αναγκαίες διαδικαστικές αποφάσεις ώστε να μην
τεθεί σε διακινδύνευση η υλοποίηση της επένδυσης με δεδομένη
την ταυτόχρονη προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς»!
Και δηλώνοντας την… «αποφασιστικότητα του κόμματος να
υποστηρίξει κάθε αναγκαία κυβερνητική πρωτοβουλία ώστε να
εκκινήσει ταχύτατα η υλοποίηση
της επένδυσης η οποία θα συμβάλλει καίρια στην εμπέδωση
κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης, αλλά και στην επιτάχυνση
της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας»!
Μάλιστα! Δηλαδή ο κ. Τσίπρας
για να κάνει τη δουλειά του ως
πρωθυπουργός πρέπει προηγουμένως να συνεδριάσει ως αρχηγός κόμματος!
Προφανώς! Διότι και ο ΣΥΡΙΖΑ
ως αντιπολίτευση πολέμησε την
επένδυση – και κάθε επένδυση –
και ως κυβέρνηση (της συμφοράς) ενθάρρυνε όλες αυτές τις
καθυστερήσεις, για να μην χαλάσει το χατίρι αυτών που χαϊδολογούσε παλιότερα.
Και όλα αυτά, οδηγούν σε μια
επόμενη σκέψη: Ακριβώς επειδή
άλλα έλεγε και άλλα προσπαθεί
να κάνει, ο κ. Τσίπρας θέλει να
στείλει μήνυμα στους αρχαιολό-

γους ότι την επένδυση στο Ελληνικό την θέλει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και το κόμμα!
Και επομένως… τα σκυλιά δεμένα (λέει στους αρχαιολόγους)!
Αλλά ως γνωστόν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει
να μιλάει πάντα σε δύο ακροατήρια συγχρόνως.
Διότι την ίδια ακριβώς ημέρα, μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Σκουρλέτης είπε «ναι στις επενδύσεις,
αλλά με κανόνες που θα ισχύουν
για όλους», προσθέτοντας ότι σήμερα οι αρχαιολόγοι «δίνουν
μάχη για την υπεράσπιση της
χώρας»!
Προσέξτε! Όχι απλά και γενικά,
αλλά «σήμερα» τη δίνουν αυτή
τη μάχη οι αρχαιολόγοι.
«Σήμερα» - κυριολεκτικά - που
το κόμμα διαφωνεί μαζί τους,
οπότε προφανώς και ο ίδιος ο κ.
Σκουρλέτης διαφωνεί με το
κόμμα!
Την προηγουμένη μάλιστα, ένας
άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
πρώην υπουργός, ο Ν. Φίλης,
έδωσε το «παρών» στην κινητοποίηση του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων.
Όπως είπε, «αν δεν υπήρχαν οι
αρχαιολόγοι μετά την απελευθέρωση της χώρας μας και μέχρι
σήμερα, πολλοί αρχαίοι θησαυροί θα είχαν καταχωνιαστεί και
θα είχαμε πολύ τσιμέντο και λιγότερες ανοιχτής ματιάς εκτάσεις».
Και πρόσθεσε πως η άποψή του
«τυχαίνει να είναι και άποψη του
πολιτικού χώρου τον οποίο εκπροσωπώ, του ΣΥΡΙΖΑ»!
Την επομένη πληροφορηθήκαμε
πως τελικά άλλη είναι σήμερα η
άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή
εκφράσθηκε ξεκάθαρα από το
Πολιτικό Συμβούλιο
Την ίδια εκείνη ημέρα που ο κ.
Φίλης έκανε αυτές τις δηλώσεις,
πηγές του Μαξίμου ανέφεραν
πως «η ελληνική κυβέρνηση
δίνει τον απαραίτητο χρόνο και
χώρο στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση να λειτουργήσουν με βάση το νόμο σε όλες τις
περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αποδεχθεί σκόπιμες
κωλυσιεργίες που θα έθεταν σε
αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη
βούλησή της και την αποφασιστικότητά της για την ολοκλήρωση
της επένδυσης στο Ελληνικό».
Δηλαδή, η βούληση είναι δεδηλωμένη και επικυρώθηκε και από
το Πολιτικό Συμβούλιο.
Αλλά δεν έχει σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι ΑΝΕΛ είναι και με τον
αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ…

Γ

ια το πρότυπο ολοκληρωμένο μοντέλο τηλεϊατρικής, για το σύγχρονο μάνατζμεντ υγείας που
συνδυάζει ιατρική, διατροφή και άσκηση, ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου πήρε χρυσό βραβείο στα "Best
City awards".

χρονών που έχουν ζαχαρώδη διαβήτη και μέσα από το
μοντέλο τηλεϊατρικής, παρακολουθούμε την πορεία
τους, δημιουργώντας ηλεκτρονικό αρχείο μέσω του
οποίου παραλουθούμε την πορεία του διαβήτη. Έτσι
τους προσέχουμε και πηγαίνουν όλοι καλά".

Το βραβείο παρέλαβε ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης ο οποίος τόνισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
ξεχνά την τρίτη ηλικία, σε αντίθεση με τους πολιτικούς
που ενώ κάνουν λόγο για τα "περήφανα γηρατειά"
στην πορεία τα ξεχνούν.

Με μία παραίνεση έκλεισε ο Διονύσης Χατζηδάκης λέγοντας πως "πρέπει να λέμε λιγότερα, να ξεχνάμε
ακόμα λιγότερο αλλά να κάνουμε πολλά περισσότερα
γι' αυτούς που μας εμπιστεύονται. Γιατί η τελευταία ελπίδα της χώρας κι αυτή που την κρατά όρθια στα χρόνια της κρίσης, είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β'
βαθμού".

"Εμείς όμως", τόνισε ο δήμαρχος, "δεν τους ξεχνάμε.
Φροντίσαμε να εντοπίσουμε ανθρώπους πάνω από 50

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής
Γραφολογίας στο Παλαιό Φάληρο
Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων Πραγματογνωμόνων Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων και η εκδήλωση κάλυψε ολόκληρο το φάσμα των νεώτερων
εξελίξεων στο επιστημονικό αυτό αντικείμενο ενώ
αποτέλεσε την μεγαλύτερη και πλέον συγκροτημένη συνάντηση στον χώρο.
Στις δύο μέρες του Συνεδρίου, παραβρέθηκαν και
τοποθετήθηκαν σημαντικοί εκπρόσωποι του δικαστικού και νομικού τομέα, ενώ μεταξύ των συμμετοχών ξεχώρισαν οι κ.κ. Ιωάννης Τέντες (τ.
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου) και Γεώργιος Σχοινοχωρίτης ( Εφέτης & Καθηγητής Εθνικής Σχολής Δικαστών) καθώς και πλήθος Πανεπιστημιακών τόσο
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Τ

ο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικαστικής Γραφολογίας , πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Φάληρο,
την Παρασκευή & Σάββατο 22 & 23 Σεπτεμβρίου,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Πανελλήνια
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

Μεταξύ των θεμάτων που αναπτύχθηκαν ξεχώρισαν
ιδιαίτερα κάποια επίκαιρα και ενδιαφέροντα, όπως:
« Η πλαστογραφία στην Ελλάδα της Κρίσης», « Δικαστική Γραφολογία και διαθήκη», «Οι εναλλακτικοί θεσμοί επίλυσης διαφορών» και πολλά άλλα
που αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές.

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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Παλαιό Φάληρο: Πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του Κλειστού Γυμναστηρίου

Π

ραγματοποιήθηκαν στις
14 Οκτωβρίου, παρουσία
πλήθους κόσμου, τα εγκαίνια του καινούργιου Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού
Φαλήρου, που βρίσκεται στην
περιοχή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ), στο παραλιακό μέτωπο του Τροκαντερό.
Τα εγκαίνια έκαναν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος με το δήμαρχο
Διονύση Χατζηδάκη παρουσία
και των Περιφερειαρχών Αττικής
Ρένας Δούρου και του προκατόχου της Γιάννη Σγουρού.
Ιδιαίτερα συγκινημένος ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετώπισε μέχρι την ολοκλήρωσή του, τα οποία όπως είπε κατόρθωσε να ξεπεράσει ευχαριστώντας γι' αυτό όλους όσους τον
βοήθησαν, όλως δε ιδιαιτέρως τον
κ. Παυλόπουλο, θυμίζοντας πως
και ως υπουργός Εσωτερικών ο κ.
Παυλόπουλος έπραξε το ίδιο για
την ανέγερση του Δημαρχιακού
Μεγάρου της πόλης.
Ο κ. Δήμαρχος απευθυνόμενος στη
νεολαία της περιοχής, ανέφερε πως
όλη αυτή η προσπάθεια που καταβλήθηκε απ' όλους και από τον
ίδιο, σκοπό είχε να τους δώσει υγιή
ερεθίσματα προκειμένου να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και την
ευγενή άμιλλα.
Διονύσης Χατζηδάκης
Χωρίς να μακρυγορήσει, περιέγραψε τις τεχνικές προδιαγραφές

του έργου, όχι μόνο σε ότι αφορά
αποκλειστικά το Κλειστό Γήπεδο,
αλλά και τις πολλές επιπλέον, αναπλάσεις στον περιβάλλοντα χώρο
του Αθλητικού Κέντρου.
Σε ότι έχει σχέση με το κόστος του
έργου, αν και ο προϋπολογισμός
ήταν 10 εκ. ευρώ, κατόρθωσε να το
ολοκληρώσει με 6 εκ. όπως είπε
χαρακτηριστικά.
Σχετικά με την ονομασία του Γυμναστηρίου, ανέφερε πως, παρ' ότι
σύλλογοι και δημοτικοί σύμβουλοι, του ζήτησαν να δώσει το δικό
του όνομα, αυτός προτίμησε να
δώσει το όνομα μιας γυναίκας,
ιπταμένης ιατρού, της Σοφίας Μπεφόν που έχασε τη ζωή της, την ώρα
του καθήκοντος, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Το σώμα της Σοφίας
Μπεφόν χάθηκε στα νερά του Αιγαίου, η ψυχή της όμως θα βρίσκεται κάθε στιγμή και για πάντα εδώ".
Κλείνοντας, επισήμανε πως, αποστολή των αιρετών που τους εκλέγει ο κόσμος, είναι να υπηρετούν
με τον καλύτερο τρόπο την κοινωνία, και πως ο ίδιος θα συνεχίσει να
την υπηρετεί.
Ρένα Δούρου
Η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα
Δούρου, συνεχάρη το Δήμαρχο
γιατί κατάφερε να φέρει σε πέρας
αυτό το έργο και εξήρε το γεγονός
ότι, πράγματι, ο Διονύσης Χατζηδάκης σ' αυτές τις δύσκολες οικονομικές περιόδους που περνά η
χώρα, κατόρθωσε να το ολοκληρώσει με λιγότερα χρήματα απ' όσα
του είχε εγκρίνει η Περιφέρεια.
Γιάννης Σγουρός

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο προκάτοχός της Γιάννης Σγουρός, κατά
τη διοικητική περίοδο του οποίου
εγκρίθηκε η δαπάνη και θεμελιώθηκε το Κλειστό Γήπεδο λέγοντας
πως η "προίκα" που άφησε στη σημερινή Περιφερειάρχη, των 350
εκ., είναι το αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης εκ μέρους του και
τα οποία με τέτοια έργα επιστρέφονται στον φορολογούμενο πολίτη. Στο σημείο αυτό να
αναφέρουμε πως δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στη δολοφονία του
δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου η κηδεία του οποίου θα γινόταν λίγο αργότερα στο Ελληνικό.
Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, συνεχάρη κι αυτός με τη σειρά του το
δήμαρχο Διονύση Χατζηδάκη, τον
ευχαρίστησε για τα καλά του λόγια,
και συμπλήρωσε πως τον βοήθησε
σε ότι του ζήτησε γιατί τον εμπιστεύεται.
Αναφερόμενος στη δημιουργία τέτοιων έργων είπε, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού όταν
συνεργάζονται, χωρίς να κοιτούν
πολιτικούς χρωματισμούς, φέρνει
θαυμάσια αποτελέσματα.
Σε ότι αφορά στην ονομασία
"ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ", που δόθηκε
στο Κλειστό Γυμναστήριο είπε πως,
σωστά έπραξε ο Δήμαρχος αφού η
γιατρός Σοφία Μπεφόν, έχασε τη
ζωή της προκειμένου να σώσει μία
άλλη ζωή.
Τη δοξολογία τέλεσαν ιεράρχες της
περιοχής χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ν.
Σμύρνης κ.κ. Συμεών.
Εκτός από τους τιμηθέντες γονείς

της Σοφίας Μπεφόν, παρέστησαν
οι Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας
Παναγιώτης Κουρουμπλής , ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Ιωάννης Τσιρώνης, οι
πρώην Υπουργοί Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Παναγιώτης Χηνοφώτης,
Πάνος Παναγιωτόπουλος, Παρασκευάς Αυγερινός, Ντόρα Μπακογιάννη και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης
καθώς και οι Βουλευτές Άννα Καραμανλή και Θεόδωρος Φορτσάκης.
Επίσης ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Κώστας Ασκούνης, ο Διευθυντής
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της
Ένωσης Κεντρώων κ. Σπύρου Βασίλης, η Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεωργία
Μαραγκού, ο επίτιμος Αρχηγός
Στόλου Γρηγόρης Δεμέστιχας, ο ε.α
Ναύαρχος Κωνσταντίνος Δημητριάδης, ο Πρέσβης επί τιμή Αδαμάντιος Βασιλάκης καθώς και οι
Δήμαρχοι: Αμαρουσίου Γιώργος
Πατούλης, Νέας Σμύρνης Σταύρος
Τζουλάκης, Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας κ. Τάσος Γαιτάνης
καθώς και οι πρώην Δήμαρχοι
Νίκος Χιωτάκης και Γιώργος Κουτελάκης.

Επίσης οι Αντιπεριφερειάρχες Χρήστος Καπάταης , Παναγιώτης Χατζηπέρος , Γεώργιος Γαβρίλης, οι
Πρόεδροι της ΕΥΔΑΠ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος, της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής Σακης Θεοδωρόπουλος, του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθηνών
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, του
ΕΣΚΑΝΑ Λυμπεράτος Ευάγγελος
και του Πανιωνίου Χρήστος Δάρας.
Το παρόν έδωσαν επίσης η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής
Ακαδημίας
Μαρία
Παπαδοπούλου, ο αντιπρόεδρος
του ΕΣΚΑΝΑ Κυριάκος Τσίχλας, ο
γ.γ. του ΕΣΚΑΝΑ Γεώργιος Νικολάκης , ο τέως Πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αργύρης Μήτσου , ο
τέως αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού Νίκος Χατζηνικολάου και οι
αθλητές: Θοδωρής Παπαλουκάς,
Στεφάνια Πατέρα, Τατιάνα Καββαδία και Γιάννης Καλαμπόκης , ο δημοσιογράφος
Τάκης
Σπηλιόπουλος, ο Διευθυντής της
ΕΥΔΑΠ Κωνταντίνος Βουγιουκλάκης, οι Διευθυντές της Περιφέρειας
Αττικής κ. Κωνσταντίνος Φλώρος,
Αλέκος Καλογερόπουλος καθώς
και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
Γιάννης Μοίρας
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"Χρυσή" διάκριση για τη Χορωδία
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου "Νηρηίδες"

Ξεκινά η κατασκευή των Πεζογεφυρών σε Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Χαϊδάρι και Αθήνα

Ο

Χ

ρυσό Δίπλωμα - Level 1
στην κατηγορία Γυναικείες Χορωδίες Β3 κατέκτησε
η γυναικεία χορωδία "Νηρηίδες" του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου στο 2ο Διεθνή
Διαγωνισμό και Φεστιβάλ
Χορωδίας της Interkultur
στην Καλαμάτα, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη
της Καλαμάτας από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου έως
την Κυριακή 15 Οκτωβρίου.
Σ' αυτή τη μεγάλη μουσική
γιορτή έλαβαν μέρος 14 χώρες
από όλο τον κόσμο (Κίνα, Βραζιλία, Σουηδία, Ισραήλ, Εσθονία
κ. α.), με 53 χορωδίες και περισσότερα από 2.000 μέλη με τους
συνοδούς τους.
Την αυλαία άνοιξε η Φιλαρμονική του δήμου Χαλανδρίου στο
ιστορικό κέντρο στους Αγίους
Αποστόλους και το απόγευμα
ξεκίνησε η παρέλαση των αντι-

προσωπειών από την Υπαπαντή.
Ο Ντίνος Νικολαϊδης ανάμεσα
στις κυρίες Κατερίνα Βασιλικού,
Αγγελική Ξυνού και τον δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη
Νίκα.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του εργατικού κέντρου της πόλης
"Θεόδωρος Αγγελόπουλος" το
Σάββατο 14 Οκτωβρίου και την
Κυριακή 15 Οκτωρίου το πρωί
στο "Κλειστό Γυμναστήριο
Τέντα", δόθηκαν τα βραβεία.
Το "χρυσό" βραβείο λοιπόν,
στην κατηγορία των Γυναικείων
Χορωδιών, απενεμήθη στη Χορωδία του δήμου Παλαιού Φαλήρου "Νηρηίδες", την μουσική
διεύθυνση της οποίας είχε η
εξαιρετική μαέστρος και μουσικός Κατερίνα Βασιλικού, που
είχε δύο επιπλέον μεγάλες επιτυχίες με την Χορωδία "Ambitus" Λεοντείου Σχολής Νέας
Σμύρνης αποσπώντας δύο
"χρυσά" μετάλλια στην κατηγορία μικτών και γυναικείων χορωδιών.

Την αποστολή συνόδευσαν, ο
πρώην αντιδήμαρχος και σημερινός Αντιπρόεδρος του Κέντρου
Πολιτισμού - Άθλησης του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Ντίνος Νικολαϊδης, η δημοτική
σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕ.ΠΟ.Α., Αγγελική Ξυνού,
καθώς και τα μέλη, Κλαίρη Γεωργίου και Τριαντάφυλλος
Ξένος.

Ο Ντίνος Νικολαϊδης ανάμεσα στις κυρίες Κατερίνα Βασιλικού, Αγγελική Ξυνού και τον δήμαρχο
Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα.

λοκληρώθηκε η διαγωνιστική
διαδικασία για το σημαντικό
έργο κατασκευής 6 Πεζογεφυρών
σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Πρόκειται για τις
Πεζογέφυρες σε:
-Λεωφόρο Ποσειδώνος και Λεωφόρο Καλαμακίου, Άλιμος,
- Λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου,
Αθήνα,
- Λεωφόρο Μεσογείων και ΙΚΑ
Αγίας Παρασκευής, Αγία Παρασκευή,
- Λεωφόρο Αθηνών –Σχολές Προβατά, Χαϊδάρι,
- Λεωφόρο Ποσειδώνος και Αφροδίτης, Παλαιό Φάληρο,
- Λεωφόρο Αθηνών-Παλατάκι, Χαϊδάρι.

Στις 5 Οκτωβρίου υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής μεταξύ του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ως Φορέας Υλοποίησης)
και της αναδόχου εταιρείας "Στάθης
Κοκκίνης" που με ποσοστό έκπτωσης 52,50% ανέλαβε την εργολαβία. Το έργο έχει αρχικό κόστος
12.350.000 (ποσό με ΦΠΑ, χωρίς
ΦΠΑ 9.959.677,42 ευρώ).
Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης
18 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 5
Απριλίου 2019. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Π. Φάληρο: H "ΑΘΗΝΑ" ξεκίνησε τη νέα περίοδο
των δραστηριοτήτων της

Ο

γυναικείος εξωραϊστικός και
πολιτιστικός σύλλογος Παλαιού Φαλήρου "ΑΘΗΝΑ" την
Τρίτη 10 Οκτωβρίου κάλεσε τα
μέλη και τους φίλους του στην
έδρα του, Σολωμού 40, στον αγιασμό για την έναρξη των δραστηριοτήτων του, της νέας περιόδου.

Με την ευκαιρία αυτή, μάζεψαν
παυσίπονα και φάρμακα για τους
άπορους συμπολίτες μας, τα οποία
έφερε ο κόσμος.
Η πρόεδρος Μαρία Καφούρου,
πλαισιωμένη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, ευχαρίστησε "από καρδιάς"
όπως είπε χαρακτηριστικά, όλους
όσους τους συνδράμουν στο έργο
τους, με κάθε τρόπο και όσο μπορεί
ο καθένας.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε γι' αυτό
στην αντιδήμαρχο Βίκυ Ανδρικοπούλου, η οποία εκπροσώπησε και
τον δήμαρχο εκείνο το απόγευμα,
τον δημοτικό σύμβουλο, τ. αντιδήμαρχο Ανδρέα Δούμα, καθώς και
τη δημοτική σύμβουλο Αναστασία
Αρσενίδου.
Στη σύντομη ομιλία της η κυρία Ανδρικοπούλου, μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου, Διονύση

Χατζηδάκη και ενημερώνοντας ότι,
ο ίδιος βρισκόταν εκείνες τις ώρες
στο νέο Κλειστό Γυμναστήριο στο
Τροκαντερό, επιβλέποντας εκεί τις
τελευταίες λεπτομέρειες, αφού στις
14 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνταν τα εγκαίνια από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.
Επίσης, χαιρέτησε την έναρξη των
εργασιών του συλλόγου για τη νέα
περίοδο.
Στη συνέχεια η Βίκυ Βλάχου ευχαρίστησε και ανέφερε και όλους τους
άλλους ιδιώτες χορηγούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου και προσέφεραν διάφορα
είδη δωρεάν.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και
οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανδρέας
Δούμας, Ευαγγελία Φακιολά,
Μαρία Ζάγκα, Αγγελική Ξυνού,
Μαρία Μιχαλοπούλου, Αναστασία
Αρσενίδου, Γιώργος Βασιλείου, ο π.
αντιδήμαρχος και νυν αντιπρόεδρος
του ΚΕΠΟΑ Παλαιού Φαλήρου Ντίνος Νικολαΐδης, η Μαίρη Φωτίου, ο
Γιώργος Καλιαμπέτσος, καθώς και η
αντιδήμαρχος του γειτονικού δήμου
της Νέας Σμύρνης Κλαίρη Δεληγιάννη κ. ά.
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Δήμαρχος Αλίμου:

Καλό δρόμο, Δημήτρη, και σ’ ευχαριστώ…
Αρχή κάναμε πολιτική πράξη τις
αποφάσεις μας και δε διστάσαμε να
έρθουμε σε ρήξη με το δημοτικό κατεστημένο, το «βόλεμα», το «χάϊδεμα των αυτιών», το «να τα έχω με
όλους καλά» και το ό,τι τελικά ευθυνόταν για την αδράνεια του παρελθόντος. Μοιραία θα υπήρχαν
αντιδράσεις...

"Κ

αλό δρόμο Δημήτρη και σ'
ευχαριστώ". Μ' αυτή τη
φράση ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης απαντά στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης του έως
χθες δημοτικού του συμβούλου
Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Η απάντηση του Δημάρχου
"Είναι στενόχωρο και δυσάρεστο να
χάνεις από την παράταξη έναν άνθρωπο που είχε εργαστεί για την

εκλογή σου με πολύ μεγάλο ζήλο.
Όμως, επειδή οι καιροί δεν περιμένουν, δεν υπάρχει χρόνος για συναισθηματικές αμφιταλαντεύσεις και
πολιτικά πισωγυρίσματα.
Ως δημοτική παράταξη είχαμε πάρει
την απόφαση να συγκρουστούμε με
παλιές σκουριασμένες νοοτροπίες,
προκειμένου να ασκήσουμε μια νέα
σύγχρονη πολιτική και να ταράξουμε τα βαλτωμένα νερά του Αλίμου. Όταν εκλεγήκαμε, ως Δημοτική

Φαίνεται ότι ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, κάνοντας τη δική του ιεράρχηση,
έβαλε
αυτές
τις
αντιδράσεις πάνω από τον κοινό πολιτικό μας στόχο, την ευθύνη της
ρήξης για να γίνει ο Άλιμος καλύτερος. Ίσως σ’ αυτό να συνέβαλε και
η πικρία του, που έπαψε να είναι
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών,
μετά τις Δημαιρεσίες τον Φλεβάρη
του 2017, όταν εκ του νόμου έληξε
η θητεία του και παρά τις εναλλακτικές προτάσεις αρνήθηκε κάθε άλλο
πόστο.
Σταματώ εδώ και θεωρώ αστοχία να
επιχειρηματολογήσω περαιτέρω.
Καλή τύχη, Δημήτρη, με ό,τι επέλεξες".

Άλιμος - Τράχωνες: Εγκαινιάστηκε
το ανακαινισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου

Ο δήμαρχος κόβει την κορδέλα ανάμεσα στους Αντώνη Αντωνιάδη, Μάρκο Σεβερλή, Χρήστο Καπάταη, τον πρόεδρο των "Τραχώνων" Χρήστο Τσιουρή και Αντώνη Γλύκα.

Ά

λλο ένα σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε στις 23 Οκτωβρίου 2017 από τον δήμαρχο Αλίμου,
Ανδρέα Κονδύλη και τον Αντιπεριφερειάρχη του Νοτίου Τομέα Αττικής Χρήστο
Καπάταη.
Η δημοτική αρχή του Ανδρέα Κονδύλη,
παρέδωσε στους αθλητές και το φίλαθλο
κοινό του Αλίμου, πλήρως ανακαινισμένο
το γήπεδο ποδοσφαίρου των Τραχώνων,
παρουσία πλήθους κόσμου και αθλητών
απ' όλους τους συλλόγους της περιοχής.

Μετά τον αγιασμό τον οποίο τέλεσε ο
εφημέριος του Ι.Ν. της Ζωοδόχου Πηγής,
Διονύσιος Κατσούλης, διεξήχθη φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ
των ομάδων, παλαιμάχων ποδοσφαιριστών με αρχηγό τον Μίμη Δομάζο και
φίλων του Μάρκου Σεφερλή.
Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παλαίμαχοι και
παίκτες του Survivor αγωνίστηκαν, προκειμένου να ενισχυθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλίμου, αφού, αντί
για εισιτήριο, στην είσοδο του γηπέδου
συλλέγονταν τρόφιμα και άλλα είδη πρώ-

της ανάγκης.
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης, στον
χαιρετισμό το αναφέρθηκε στην πορεία
του έργου γενικότερα, ενώ ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά - την Περιφερειάρχη
Αττικής Ρένα Δούρου, για την ουσιαστική
συνεισφορά της, χρηματοδοτώντας το
έργο.
Επίσης, ευχαρίστησε την Δ/ντρια Τεχν.
Υπηρεσιών του Δήμου Σωτηρία Μασούρου, όλους όσοι εργάσθηκαν, προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά το έργο
αυτό.
Από την πλευρά της Περιφέρειας μίλησε ο
αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Χρήστος Καπάταης, ο οποίος τόνισε πως, όταν
οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης συνεργάζονται σωστά και προς όφελος των πολιτών, παρουσιάζουν τα καλύτερα
αποτελέσματα. Υπενθύμισε δε, ότι, η Περιφέρεια, και όπως έχει αποδείξει άλλωστε, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των
δήμων για χρηματοδότηση έργων, υπό τη
βασική προϋπόθεση πως, κάθε φορά, της
κατατίθενται σοβαρά μελετημένα και ολοκληρωμένα σχέδια.
Πέραν του εγκαινιασθέντος έργο που προαναφέραμε, το οποίο όπως είπε ο κ. Δήμαρχος φρόντισε να κοστίσει τα μισά
χρήματα απ' αυτά που αρχικά είχαν υπολογίσει, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση και
άλλων, καθώς και του έργου των ασφαλτοστρώσεων που σύντομα ξενικούν, και
τα οποία θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
Αττικής.

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Δημήτρης
Γιαννακόπουλος στον Άλιμο

Μ

ε επιστολή που κατέθεσε στο Δήμο και ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο δημοτικός σύμβουλος της διοικούσας
παράταξης του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γνωστοποίησε την παραίτησή
του από την παράταξη "Αγαπώ τον Άλιμο" και την
ανεξαρτητοποίησή του.
Η διαφοροποίηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
για όσους παρακολουθούν τα δημοτικά συμβούλια,
σε γενικές γραμμές ήταν εμφανής, η δε κίνηση της
ανεξαρτητοποίησης δεν εξέπληξε κανέναν αφού
ήταν αναμενόμενη.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπήρξε πρόεδρος των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας της Δημοτικής Αρχής του Ανδρέα
Κονδύλη έως τις δημαιρεσίες στις αρχές του χρόνου,
όπου και αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Μαριόλη.
Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην
επιστολή του, οι απόψεις του πλέον δεν συμπλέουν
με τις απόψεις της δημοτικής αρχής και ανάμεσα
στους λόγους που επικαλείται και που τον οδήγησαν στην ανεξαρτητοποίησή του, είναι το σημαντικό
ζήτημα, όπως αναφέρει, του μη ορθού χειρισμού της
επένδυσης του Ελληνικού, η επιμονή όπως λέει του
Δήμου να χρεώνει δημοτικά τέλη σε σπίτια που
έχουν διακόψει την παροχή της ΔΕΗ, η αντιπαράθεση της δημοτικής αρχής με δημοτικούς υπαλλήλους που δεν θέλουν να μετακινηθούν από τις
θέσεις εργασίας για τις οποίες προσλήφθηκαν, αμφισβητώντας προφανώς το δικαίωμα του Δημάρχου
να προχωρά σε μετακινήσεις προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του Δήμου κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κ. ά.
Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης: Προσχηματικοί
οι λόγοι του δημοτικού συμβούλου
Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ερωτώμενος από το
vimaonline.gr σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση του
δημοτικού συμβούλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"H παράταξή μας πάνω σ' αυτό το ζήτημα θα απαντήσει με λεπτομέρεια, ενημερώνοντας σχετικά.
Για την ώρα, πιστεύω πως, οι λόγοι τους οποίους
επικαλείται ο κ. Γιαννακόπουλος είναι εντελώς προσχηματικοί.
Κατ' ουσίαν, ο ανεξαρτητοποιηθείς από την παράταξή μας δημοτικός σύμβουλος, είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε ξανά
πρόεδρος στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς,
κατά τις τελευταίες δημαιρησίες, παρά την επιμονή
του να παραμείνει στη θέση αυτή. Μετά από αυτό,
εμφανής ήταν η πορεία ανεξαρτητοποίησής του".
Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ως ενδεικτικό αυτής
της γενικότερης στάσης του, το γεγονός ότι πρόσφατα κατέθεσε ως ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας, εναντίον του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη και
όλων των δημοτικών συμβούλων της, έως εκείνη τη
στιγμή, παράταξής του, σε μήνυση που έκανε ο διαγραφείς από τη διοίκηση του δήμου, δημοτικός σύμβουλος, Ταξιάρχης (Σάκης) Δήμου.
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Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Νέα σύγχρονη ελεύθερη πλαζ δημιουργείται
δίπλα στο Δημαρχείο Βούλας

Ξ

εκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης της παραλίας που βρίσκεται δίπλα
στο Δημαρχείο στη Βούλα σε έκταση δύο
στρεμμάτων περίπου. Τα κατάλοιπα του
νυχτερινού κέντρου "Αρχιπέλαγος" απομακρύνονται οριστικά.
Όπως είχε ανακοινώσει πριν από αρκετούς
μήνες ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, η ανάπλαση της παραλίας θα περιλαμβάνει σπάσιμο της τσιμεντένιας εξέδρας και
της τσιμεντένιας προβλήτας, καθαρισμό του
βυθού από τα κατάλοιπα ξύλινης κατασκευής που υπήρχε ως προέκταση της τσιμεντένιας εξέδρας, ενοποίηση της παραλίας
με τη διπλανή, και πλήρωση του χώρου με
1600 κυβικά άμμου Τυνησίας.
Κατά τον τρόπο αυτό και στα πλαίσια της
ανάπλασης του παραλιακού μετώπου που
έχει εκχωρηθεί πλέον στη χρήση του
Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, θα
δημιουργηθεί ελεύθερη πλαζ λουομένων,
με θαλάσσιο μέτωπο μήκους περίπου 250
μ.
Όπως πληροφόρησε το vimaonline.gr ο δήμαρχος η πλαζ θα είναι ανοιχτή στο κοινό
και θα διαθέτει όλες εκείνες τις εγκαταστά-

σεις που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση
του κοινού (ντους, σκίαστρα, τουαλέτες
κλπ.).
Επιπλέον, από τον αγωγό ομβρίων που καταλήγει εκεί, θα απομακρυνθούν τα φερτά
υλικά ούτως ώστε να μη δημιουργούνται
στάσιμα νερά.
Όπως τόνισε ο δήμαρχος ήταν ένα έργο που
έπρεπε να είχε ξεκινήσει τον περασμένο
Μάϊο, υπήρξε όμως καθυστέρηση από τις
αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των
απαιτούμενων αδειών.
Τα έργα ανάπλασης αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη Κυριακή.
Από το αναψυκτήριο του Voula Beach στο
"Αρχιπέλαγος" του Γιδόπουλου
Το ιστορικό των τσιμεντένιων εγκαταστάσεων πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. Στο
χώρο λειτούργησε τη δεκαετία του '60
μικρό λιμανάκι και μετέπειτα στη δεκαετία
του '70 δημιουργήθηκε η τσιμενένια εξέδρα
και η ξύλινη προέκταση που χρησιμοποιήθηκε από το τότε ξενοδοχείο Voula beach,

ως αναψυκτήριο.
Όταν έπαψε να λειτουργεί το ξενοδοχείο ο
χώρος νοικιάστηκε από τον επιχειρηματία
Γιδόπουλο ο οποίος έφτιαξε το νυχτερινό
κέντρο "Αρχιπέλαγος".
Το νυχτερινό κέντρο απομακρύνθηκε το
1989 και εκδόθηκε οριστικό πρωτόκολλο

κατεδάφισης των κατασκευών στον αιγιαλό
τον ίδιο χρόνο.
Σήμερα σε εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου με έξοδα του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης και με την επίβλεψη της
Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου πραγματοποιείται η κατεδάφιση των τσιμεντένιων
κατασκευών στον αιγιαλό.

Βούλα: Η δήλωση Κωνσταντέλλου για τη... "Βουλιαγμενιώτικη βαρβατίλα"

Μ

ε δήλωσή του ο δήμαρχος Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος απαντά σε δημοσιεύματα
τοπικών ΜΜΕ που χρησιμοποιώντας αποσπασματικά, όπως αναφέρει, φράση του
από το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις
στους συνδημότες του και ειδικότερα στους
Βουλιαγμενιώτες. Ακολουθεί η δήλωση
του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου:
"Μερίδα των τοπικών ΜΜΕ χρησιμοποίησαν αποσπασματικά δήλωση μου σε πρό-

σφατο δημοτικό συμβούλιο στο οποίο φέρομαι να μιλάω υποτιμητικά για τη Βουλιαγμένη και τους κατοίκους της
χρησιμοποιώντας τη φράση, «θα πάω να
αντιμετωπίσω τη βαρβατίλα τη Βουλιαγμενιώτικη» αναφερόμενος σε επικείμενη προγραμματισμένη άτυπη διαβούλευση για την
ανάπλαση της Πλατείας Νυμφών που θα
γίνει σε κατάστημα στην πλατεία της Βουλιαγμένης το ερχόμενο διάστημα.
Προφανώς είναι κατανοητό ότι χρησιμοποίησα τη φράση χαριτολογώντας και αστειευόμενος θέλοντας να αναδείξω την

υπερβολή κάποιων μεμονωμένων αντιδράσεων και συγκεκριμένα, ανθρώπου της περιοχής, ο οποίος αναρωτήθηκε δημοσίως
αν θα «τολμήσω» να εμφανιστώ στη Βουλιαγμένη για την παρουσίαση των έως σήμερα διαμορφωμένων προτάσεων του
Δήμου μας για την ανάπλαση της πλατείας
Νυμφών, χωρίς ωστόσο να έχω την πρόθεση να θίξω κανέναν. Γίνεται κατανοητό
ότι δεν έλαβα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σοβαρά υπόψη μου, θεωρώ όμως ότι
αν μη τι άλλο χρήζουν του σχολιασμού
μου.

Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη πως η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης αποτελεί το
στολίδι της πόλη μας και σέβομαι και τιμώ
το σύνολο των κατοίκων της, όπως άλλωστε σέβομαι και τιμώ το σύνολο των συμπολιτών μου κάτι που όλοι γνωρίζουν.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να
προστατεύει το φυσικό κάλλος της Βουλιαγμένης, ενώ παράλληλα θα εξαντλήσει
κάθε προσπάθεια ανάπλασής της και διατήρησής της στις πρώτες θέσεις των παγκοσμίων τουριστικών προορισμών.
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Απολογισμός δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης

“Σε καιρούς κρίσης απογειώσαμε το δήμο”

Γ

ιορτή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ήταν η χθεσινή μέρα για το Δήμο
Ελληνικού - Αργυρούπολης και τη
διοίκηση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου που έκανε τον τρίτο απολογισμό της θητείας του μπροστά στους
συνδημότες του, που κατέκλεισαν,
μέσα κι έξω, το Πολιτιστικό Κέντρο
"Μίκης Θεοδωράκης" της Αργυρούπολης.

Είναι πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό
σε όποια βαθμίδα κι αν βρίσκεται να
πατάει με τα πόδια του σταθερά στη γη,
ιδιαίτερα όταν ξέρει πως στις πράξεις
του τοποθετείται θετικό πρόσημο.

Δεν είναι πολλά χρόνια πίσω όταν ο
Ελεγκτής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής στις εκθέσεις του χαρακτήριζε την
Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το θεσμό με
το μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς και
κακοδιοίκησης.

Κι αυτό απέδειξε με τον καλύτερο
τρόπο ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης κάνοντας μέσα σε τρία χρόνια 185 έργα, υπηρετώντας τους
πολίτες της πόλης του με τον καλύτερο
τρόπο.

Χθες, στον ετήσιο απολογισμό του ο
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
απέδειξε πως αυτό δεν είναι κανόνας.
Απέδειξε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση
όταν έχει φωτισμένους αρχηγούς μεγαλουργεί. Απέδειξε πως όταν υπάρχει
έμπνευση, όραμα και συνεργασία, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση "απογειώνεται"
ακόμα και σε καιρούς σκληρής οικονομικής κρίσης.

185 έργα που άλλαξαν την πόλη, που
σήκωσαν το "γκρίζο" πέπλο της μιζέριας και της υποβάθμισης, που ακούμπισαν το χέρι της φροντίδας εκεί που
υπήρχε εγκατάλειψη και παραίτηση.

Αυτό απέδειξε χθες το βράδυ ο Γιάννης
Κωνσταντάτος παρουσία εκπροσώπων
της πολιτικής κεντρικής σκηνής, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, των Αστυνομικών Αρχών, φορέων και
συλλόγων, προπάντων όμως των συνδημοτών του, που τον εμπιστεύθηκαν
πριν από τρία χρόνια για να κρατήσει το
τιμόνι του δήμου τους.

Έργα που κατέταξαν το δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης μέσα στην πρώτη
δεκάδα στους δήμους της χώρας, σε
μελέτη του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, για τις υποδομές και τις παροχές στους δημότες του και του έδωσαν
το χρυσό βραβείο για το Οικογενειακό
Πάρκο της Ανεξαρτησίας.

Είναι πολύ σημαντικό να απευθύνεται
στους συνδημότες του και να επιβεβαιώνει πως είναι "ένας από αυτούς και ότι
βρίσκεται εκεί για να υπηρετεί αυτούς".

Έργα που αναβάθμισαν την καθημερινότητα του πολίτη και απέδειξαν πως
δικαίως οι συνδημότες του τον εμπιστεύθηκαν πριν από τρία χρόνια.

Αλλάξαμε τη νοοτροπία λειτουργίας

του Δήμου
Στην αλλαγή νοοτροπίας λειτουργίας
του Δήμου απέδωσε την έως τώρα επιτυχή πορεία της διοίκησής του ο δήμαρχος θυμίζοντας πως, το 2014 ο
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπουλης
αναφερόταν ως παράδειγμα προς αποφυγή, ενώ σήμερα με το ίδιο στελεχιακό και υπαλληλικό προσωπικό ο
δήμος δεν θυμίζει σε τίποτα εκείνο το
κακό παράδειγμα προς αποφυγήν.
"Αυτό που κάναμε ήταν να αλλάξουμε
τη νοοτροπία. Είπα στους υπαλλήλους
μας ότι ο δήμος δεν έχει πολιτική ιδεολογία, δεν έχει πολιτικό χρώμα και πως
πρέπει να δουλεύουν γι' αυτό που πληρώνονται. Γίναμε μια ομάδα με τις
όποιες δυσκολίες, για το καλό του
Δήμου", τόνισε ο Γιάννης Κωνσταντάτος.
Αντιμετωπίσαμε τέσσερις δύσκολες
καταστάσεις
Πριν αναφερθεί στα έργα που πραγματοποιήθηκαν αναφέρθηκε σε τέσσερις
δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε η διοίκησή του. Τη μεγάλη φωτιά
στον Υμηττό που ξεκίνησε από το Βύρωνα και τότε διαπιστώθηκε πως είχαν
λεηλατηθεί όλες οι εγκαταστάσεις πυρόσβεσης στο βουνό, την πρόσφατη
ρύπανση του Σαρωνικού, που την αντιμετώπισαν στην αρχή μόνοι τους, τους
πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενήθηκαν για δύο σχεδόν χρόνια στις εγκαταστάσεις του πρ. αεροδρομίου, την
υποστήριξη που τους παρείχαν και την

αποτροπή με τη βοήθεια των συνδημοτών του, να γίνει το Ελληνικό το hot
spot της Αττικής, αφού στο σχεδιασμό
της κυβέρνησης ήταν η φιλοξενία
10.000 ατόμων στο Ελληνικό.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γ. Κωνσταντάτος στην επένδυση του Ελληνικού τονίζοντας πως ήταν ο μόνος δήμος που
στήριξε την επένδυση από την αρχή την
ώρα που άλλοι δήμοι την πολέμησαν
όχι μόνο ως επένδυση αλλά στράφηκαν και κατά του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης εγείροντας εδαφικές
απαιτήσεις.
Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος ο δήμαρχος
δήλωσε πως έχει συγκρουστεί με τους
όμορους δήμους γιατί ο ένας προσφεύγοντας στο υπουργείο Εσωτερικών ζητά
300 στρέμματα από τα διοικητικά όρια
του Δήμου του και ο άλλος λέει ότι τα
Σούρμενα είναι Ευρυάλη της Γλυφάδας.
"Εμείς, είπε, δεν ζητήσαμε από κανέναν
τίποτα. Συγκρουστήκαμε κι αν χρειαστεί
θα συγκρουστούμε κι άλλο".
Νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά
Ανοίγοντας την ενότητα των όσων επιτεύχθησαν στην 3ετία που πέρασε αναφέρθηκε στα οικονομικά του δήμου
λέγοντας πως στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει δει η χώρα ο
Δήμος όχι μόνο στάθηκε όρθιος αλλά
έκλεισε τη χρονιά με 1 εκατ. ευρώ πλεόνασμα στο ταμείο, έχοντας από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη στην χώρα.
συνέχεια στη σελ. 8
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Απολογισμός δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης

“Σε καιρούς κρίσης απογειώσαμε το δήμο”
συνέχεια από τη σελ. 7

"Το Τεχνικό Πρόγραμμα “εκτοξεύτηκε”
κατά 1.400%, από τις 700.000 ευρώ που
το παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση" είπε. "Προεκλογικά, υποσχεθήκαμε πως θα αναζητήσουμε χρήματα από
κάθε δυνατή πηγή, και το κάναμε. Εξασφαλίσαμε για τον δήμο μας κονδύλια,
για τεχνικά έργα, ύψους 11.000.000 ευρώ
και μέσα σε 3 χρόνια πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 185 νέα έργα.
Το 2013 ο Δήμος μας είχε έλλειμμα
1.143.000 ευρώ το οποίο επί των ημερών
μας το μετατρέψαμε σε πλεόνασμα ενός
εκατομμυριου ευρώ Παράλληλα το 2013
από την προηγούμενη διοίκηση παραλάβαμε χρηματικό υπόλοιπο πεντακοσίων
εξήντα εφτά χιλιάδων ευρώ. Σήμερα το
χρηματικό υπόλοιπο αυξήθηκε στα
4.600.000 ευρώ".
Μερικά από τα έργα που έγιναν:
- Ανακαινίστηκαν και πιστοποιήθηκαν 28
παιδικές χαρές. Ήρθαν στο Δήμο χορηγίες ύψους 600.000 ευρώ.
- Ανακαινίστηκαν και φωτίστηκαν οι πλα-

τείες της πόλης.
- Ανακαινίστηκαν 12 Γήπεδα στις γειτονιές και αντικαταστάθηκαν όλες οι μπασκέτες που ήταν τοποθετημένες από τη
δεκαετία του ’80.
- Κατασκευάστηκαν 2 υπερσύγχρονα γήπεδα 5χ5 με προδιαγραφές ΦΙΦΑ, ενώ
παράλληλα, ετοιμάζονται ακόμα τρία γήπεδα 5χ5 στις οδούς Μιλήτου, Τριπόλεως
και στο Οικογενειακό Πάρκο Αγ. Παρασκευής.
- Ανανεώθηκε ο στόλος οχημάτων για
την υπηρεσία καθαριότητας ο οποίος βρισκόταν σε λειτουργία από το 2002.
- Δημιουργήθηκε η Δημοτική Συγκοινωνία η οποία καλύπτει όλη την πόλη με 3
γραμμές και δωρεάν μετακίνηση για τους
δημότες.

ΣΠΑΥ καινούργια συστήματα δασοπυρόσβεσης με 200 υδροβόλα που καταβρέχουν συνεχώς το βουνό μας μέσα από
την γεώτρηση της οδού Κιάφας.
- Δημιουργήθηκε το Σώμα Εθελοντών το
οποίο με τη συνεχή παρουσία του και τις
περιπολίες κάθε καλοκαίρι, είναι ο “φύλακας άγγελος” του δάσους.
- Ανακαινίστηκαν 32 σχολικά προαύλια
και μέχρι το τέλος της θητείας θα ανακαινιστούν όλα.
- Συντηρήθηκαν τα σχολικά κτίρια του
Ελληνικού και της Αργυρούπολης.
- Ανακαινίστηκε το παλιό σήμα της Ολυμπιακής με την ευχή να γίνει η σημερινή
Ελλάδα και πάλι η Ελλάδα των πέντε
ηπείρων και των επτά θαλασσών όπως
ήταν, όταν η Ολυμπιακή Αεροπορία πετούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.

- Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στο
βουνό. Ξαναλειτούργησε η λίμνη, καθαρίστηκαν τα παλιά μονοπάτια, φυτεύτηκαν 3.000 δέντρα, δημιουργήθηκαν
βοτανόκηποι, και χώροι αναψυχής για
τους πολίτες.

Κλείνοντας την παρουσίαση των πεπραγμένων ο Γιάννης Κωνσταντάτος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο σχεδιασμό και
της επόμενης χρονιάς στον οποίο κύριος
πρωταγωνιστής θα είναι το Ελληνικό.

- Εγκαταστάθηκαν σε συνεργασία με τον

Επίσης ανακοίνωσε πως το Μάρτιο θα

γίνει το 3ο Συνέδριο της παράταξής του
της "ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ", ότι θα γίνει
"άνοιγμα" και προς άλλους χώρους, και
εκλογή εκ νέου, του επικεφαλής της παράταξης, που θα οδεύσει για νικηφόρο
αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές.
Η παρουσίαση έκλεισε με την αναφορά
του στους προκατόχους του δημάρχους
και στο έργο που άφησαν ως παρακαταθήκη στις δύο δημοτικές ενότητες του
δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Παρόντες στον τρίτο απολογισμό του
Γιάννη Κωνσταντάτου ήταν οι βουλευτές
Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου, Άννα
Καραμανλή, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, οι δήμαρχοι Χατζηδάκης, Τζουλάκης, Κωνσταντέλλος, Καμίνης, η
περιφερειακή σύμβουλος Άννα Μεθυμάκη, ο αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος, η αντιδήμαρχος
Αλίμου Μαίρη Ανανιάδου, ο πρώην περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός, ο πρ. αντιπεριφεριάρχης Χάρης Πασβαντίδης, ο
επί σειρά ετών δήμαρχος Αργυρούπολης
Τάκης Ευσταθιάδης, Διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων της περιοχής, πρώην
δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην υποψήφιοι
δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων κ.ά.

