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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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David Morales και
Birthday Party στο
Bolivar beach bar
στην Ακτή του
Ήλιου στον Άλιμο

Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη Μαρίνα Αλίμου
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το
ΤΑΙΠΕΔ, με επισπεύδον το Υπουργείο Τουρισμού, για την έκδοση των Π.Δ. για τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, αποτελεί έμπρακτη
εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου έγκρισης χωροθέτησης μαρινών 5 χρόνια μετά
από την τροποποίηση του Ν.2160/93 περί
τουριστικών λιμένων .

σελ. 5

σελ. 5

Φαληρικά 2018

To Πολιτιστικό ραντεβού
Αυξημένα κρούσματα
διαρρήξεων στον
Άλιμο - Η ανακοίνωση του δημάρχου

του Παλαιού Φαλήρου στο Μπάτη
Ω

ς καθιερωμένος πλέον θεσμός τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2018
θα πραγματοποιηθούν και
φέτος στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, στο Μπάτη,
από την 1η του Σεπτέμβρη έως
και τις 14. Οι Παλαιοφαληριώτες και όχι μόνο θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν
δωρεάν μια σειρά εκδηλώσεων
με φόντο τη θάλασσα και τον
ουρανό με μόνη προαιρετική
"υποχρέωση", λίγα τρόφιμα για
το κοινωνικό παντοπωλείο του
Δήμου.

σελ.4

Ληστής με μάσκα
anonymous λήστεψε
το ΕΛΤΑ Αλίμου και
Αγίου Δημητρίου

σελ.3

σελ.4

Σε κόκκινο συναγερμό η Πολιτική
Προστασία του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης
Σκοτώθηκε σε τροχαίο
21χρονος παίκτης του
πόλο Π. Φαλήρου
σελ.2

Σ

ε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής
προστασίας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης από σήμερα 10-8-2018 και τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Αττική είναι πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
4) και η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης
πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.
σελ. 6
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Τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα
στη ΔΕΘ
Άρθρο του Τάκη Διαμαντόπουλου*

Σκοτώθηκε σε τροχαίο 21χρονος
παίκτης του πόλο Π. Φαλήρου

Θ

λίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο
του ελληνικού αθλητισμού η είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Ιάσονα Πανταζή.
Ειδικότερα, ο 21χρονος παίκτης του Π.
Φαλήρου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στην εθνική οδό Μεθώνης- Πύργου, το μεσημέρι της
Παρασκευής.
«Όσο και εάν είσαι προετοιμασμένος,
τελικά πάντα ο θάνατος σε πιάνει
απροετοίμαστο. Πώς να σε αποχαιρετήσουμε μετά από δεκαέξι χρόνια συνεχούς παρουσίας στα νερά της έδρας
μας» γράφει στην ανάρτηση η ομάδα
του.

"Τ

α βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα
μοιραία στην ΔΕΘ. Όχι για να ακούσει παραμύθια και ευχολόγια, αλλά για να δει στην
πράξη πλέον, να γίνονται πράγματα και να υλοποιούνται πολιτικές που αφορούν το κοινωνικό
σύνολο.

Δ

εν περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να φύγει
από την περπατησιά των προηγουμένων,
"θα" και πάλι "θα". Χορτάσαμε δεν πάει άλλο,
οι πολίτες δεν χρειάζονται ελπίδα και μεγάλα και
παχιά λόγια, χρειάζονται αλήθειες και πολιτικό
τσαγανό.

Θ

έλουν να μάθουν πότε θα επιστρέψουν οι
600 χιλιάδες νέοι μας από το εξωτερικό,
πότε θα επιστρέψουν οι καταθέσεις των Ελλήνων από τις ξένες τράπεζες, πότε θα αρθούν τα
capital controls, πότε θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, πότε θα γίνουν επενδύσεις, πότε θα μειωθεί η φορολογία και ο ΕΝΦΙΑ, πότε θα
ληφθούν μέτρα για το δημογραφικό.

Ό

ταν θα γίνουν όλα αυτά τότε θα κάνουμε
τον απολογισμό. Όταν θα σταματήσει η
ΔΕΗ να στέλνει μαζικές επιστολές για διακοπές
ρεύματος χωρίς όριο, τότε θα τα πούμε άλλη
βάση. Μέχρι τότε χαιρετίσματα στην εξουσία".
* Ο Τάκης Διαμαντόπουλος είναι επιχειρηματίας
και υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα της
Β' Αθήνας με την Ένωση Κεντρώων.
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Νότια προάστια: Συνελήφθη
ο ληστής που ρήμαζε πρατήρια
καυσίμων και καταστήματα των ΕΛΤΑ
Συνελήφθη ο ληστής που ρήμαζε
πρατήρια υγρών καυσίμων στα νότια
προαστίων και καταστήματα των ΕΛΤΑ
Πρόκειται για 27χρονο Έλληνα που
συνελήφθη επ' αυτοφώρω μετά την
ημέρα της Παναγίας στον Άγιο Δημήτριο από αστυνομικούς της άμεσης
δράσης για ληστεία σε πρατήριο
υγρών καυσίμων.
Ειδικότερα, ο δράστης, βραδινές ώρες,
επιβαίνοντας σε κλεμμένη μοτοσυκλέτα, προσέγγισε υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων και με την
απειλή όπλου καθώς και με χρήση
σωματικής βίας, απέσπασε χρηματικό
ποσό. Η πράξη του έγινε αντιληπτή
από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι
τον ακινητοποίησαν και κάλεσαν την
Άμεση Δράση.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του
Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά
Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ο δράστης από τον περασμένο Μάρτιο, εντόπιζε πρατήρια
υγρών καυσίμων καθώς και ταχυδρομικά καταστήματα και στη συνέχεια,
έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά
και με την απειλή όπλου, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και αφαι-

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

ρούσε χρηματικά ποσά από τα ταμεία.
Επιπλέον, για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε μοτοσυκλέτες τις οποίες
είχε κλέψει σε προγενέστερο χρόνο.
Στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) πιστόλι και ένα (1)
κράνος ενώ ακόμη κατασχέθηκε και
μία (1) μοτοσυκλέτα, ως μέσο διάπραξης των ληστειών.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί δέκα
(10) περιπτώσεις ληστειών σε πρατή-

ρια υγρών καυσίμων και τρείς (3) σε
ταχυδρομικά καταστήματα, σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Άγιος Δημήτριος, Άλιμος, Παλαιό Φάληρο,
Ηλιούπολη) ενώ ακόμη εξιχνιάσθηκαν και τρείς (3) κλοπές μοτοσυκλετών.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών,
ο οποίος τον παρέπεμψε σε Τακτικό
Ανακριτή.

?????????????

στο ΒΗΜΑ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΛ. Επικοινωνίας:
210 89 41 934 - 210 89 40 511
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Φαληρικά 2018 - Το πολιτιστικό ραντεβού του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Μπάτη (το πρόγραμμα)
Έναρξη με τη συναυλία
τα "κύματα της θάλασσας"
Σάββατο 1 Σεπτέμβρη

Ξ

εκινούν την 1η Σεπτέμβρη "Τα
Φαληρικά 2018", το πολιτιστικό ραντεβού, που έχει γίνει
πλέον θεσμός στο Παλαιό Φάληρο και που οργανώνει κάθε
χρόνο το Κέντρο Πολιτισμού και
Άθλησης του Δήμου, πρόεδρος
του οποίου είναι ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης και αντιπρόεδρος ο πρώην αντιδήμαρχος
Ντίνος Νικολαϊδης.
Ως καθιερωμένος πλέον θεσμός
τα ΦΑΛΗΡΙΚΑ 2018 θα πραγματοποιηθούν και φέτος στην παραλία
του Παλαιού Φαλήρου, στο
Μπάτη, από την 1η του Σεπτέμβρη
έως και τις 14. Οι Παλαιοφαληριώτες και όχι μόνο θα έχουν τη
δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν μια σειρά εκδηλώσεων με
φόντο τη θάλασσα και τον ουρανό με μόνη προαιρετική "υποχρέωση", λίγα τρόφιμα για το
κοινωνικό παντοπωλείο του
Δήμου.
Για το πολιτιστικό αυτό γεγονός ο
δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
είπε:
"Χωρίς να παρεκκλίνουμε από
τον αρχικό στόχο που περικλείεται
στο δίπτυχο ποιότητα και διάρκεια, ένας αντικειμενικός παρατηρητής διαπιστώνει μια συνεχή
βελτίωση που έχει ως επακόλουθο την όλο και πιο διευρυμένη εκτίμηση και αποδοχή των

"Φαληρικών" εκ μέρους των συμπολιτών μας.
Το τελευταίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, διότι η όλη προσπάθεια
απευθύνεται στο δημότη και μόνο
σ' αυτόν, ο οποίος, μέσα από τα
"Φαληρικά" επιδιώκουμε να εισπράξει την μεγαλύτερη δυνατή
ωφέλεια, ευχαρίστηση και ικανοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία δημιουργεί περισσότερες
ευθύνες και τούτο διότι προκαλούνται αυξανόμενες προσδοκίες.
Στις προσδοκίες αυτές είμαστε
έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε και σ'
αυτόν τον τομέα, πόσο μάλλον
όταν είναι γνωστό ότι η τέχνη και
ο πολιτισμός παρήχθησαν σε αυτή
τη χώρα και παράλληλα εκτός του
ότι οφείλουν να σαγηνεύουν,
έχουν την ιδιότητα να αντιδιαστέλλονται με το εκάστοτε σκυθρωπό
κοινωνικό γίγνεσθαι στη χώρα
μας".
Μια από τις πιο γνωστές ρήσεις
που αποτυπώνουν την αγωνία για
βαθμιαία ανοδική εξέλιξη αναφέρει ότι "ο εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο".

Το πρόγραμμα
Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου
"Τα κύματα της θάλασσας"
Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου
"Που 'ναι τα χρόνια, ωραία χρό-

νια"
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου
"Και χωρίς φτερά δεν φοβάμαι".
Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου
"Ο Δίας ξαναγύρισε"
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου
"Συνδέσεις"
Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου
"Ταξίδια ψυχής"
Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου
"Φωτεινή Βελεσιώτου"
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου
"Λαϊκό Σεργιάνι"
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου
"Όσο υπάρχουν άγγελοι"
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου
"Χιώτη Μάμπο"
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου
Γεράσιμος Ανδρεάτος - Παναγιώτης Λάλεζας
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου
Βραδιά λυρικού τραγουδιού
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου
Αφιέρωμα στον Γιώργο Κατσαρό
Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου
"Το πρώτο μας πάρτυ"

Η

αυλαία των "Φαληρικών 2018" ανοίγει το Σάββατο
1 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία του τενόρου Σταύρου
Σαλαμπασόπουλου.
Ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος μετά την εξαιρετική επιτυχία και την ενθουσιώδη υποδοχή που του επεφύλαξε το
Φαληριώτικο κοινό, και έχοντας ερμηνεύσει ρόλους
κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου σε Ιταλία, Γαλλία,
Γερμανία και Ελλάδα, με συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή Φεστιβάλ, επιστρέφει στο Μπάτη.

Με συνοδεία εκλεκτών μουσικών, παρουσιάζει ένα δροσερό πρόγραμμα με κλασικές μελωδίες, καντσονέτες,
όπερα, μιούζικαλ, μουσική κινηματογράφου, μεγάλες
επιτυχίες Ελλήνων συνθετών, καθώς και τραγούδια από
την προσωπική του πορεία.
Ως guest star εμφανίζεται εκπρόσωπος των νέων δυνάμεων του λυρικού τραγουδιού, η εκθαμβωτική σοπράνο Κάτια Πάσχου.
Στη συναυλία συμμετέχει επίσης η γνωστή γυναικεία χορωδία "Νηρηίδες" Παλαιού Φαλήρου, υπό τη διεύθυνση και διδασκαλία της κυρίας Κατερίνας Βασιλικού.
Στην πολυμελή ορχήστρα που συνοδεύει τους τραγουδιστές, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσοκάνης, ο
οποίος ταυτόχρονα παίζει πιάνο και συνθεσάϊζερ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
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Ξεκινούν οι ακροάσεις για την Παιδική
Χορωδία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Ληστής με μάσκα... Anonymous λήστεψε τα ΕΛΤΑ Αλίμου και Αγίου Δημητρίου
Τα ΕΛΤΑ των νοτίων προαστίων έβαλε
στόχο ληστής που καλύπτει το πρόσωπό
του με τη μάσκα των Anonymous.
Παραμονές του Δεκαπενταύγουστου
αφαίρεσε από τα ταμεία των ΕΛΤΑ στον
Άλιμο, απειλώντας πελάτες και υπαλλήλους, 600 ευρώ, ενώ λίγες μέρες πριν
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λήστεψε και
τα ΕΛΤΑ Αγίου Δημητρίου.

Η

Παιδική-Νεανική Χορωδία του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου, υπό τη
διεύθυνση της Κατερίνας Βασιλικού, ξεκινάει την έκτη της χρονιά!
Όπως είναι γνωστό, η Παιδική Νεανική
Χορωδία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
από Δ’ Δημοτικού και άνω, δημότες ή μη.
Το ρεπερτόριό της περιέχει ξένη και ελλη-

νική χορωδιακή μουσική, η δε συμμετοχή
στη Χορωδία πραγματοποιείται έπειτα από
ακρόαση και είναι δωρεάν.
Οι πρόβες γίνονται στο κτίριο Θάλειας Διπλαράκου (Ήβης Αθανασιάδου και Τρίτωνος, Π. Φάληρο), κάθε Σάββατο από τις
12:30 έως τις 14:30.

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2018 2019 θα λειτουργήσει νέο τμήμα για μικρότερα παιδιά ηλικίας από Νηπιαγωγείο
έως και Γ’ Δημοτικού (5-8 ετών), το οποίο
θα αποτελέσει φυτώριο της Παιδικής - Νεανικής Χορωδίας και είναι δωρεάν. Οι
πρόβες θα πραγματοποιούνται στο κτίριο
Θάλειας Διπλαράκου, κάθε Σάββατο από
τις 11:15 έως τις 12:15 .

Η ληστεία στον Άλιμο σημειώθηκε στις
15:50 το απόγευμα της Δευτέρας και
δράστης απομακρύνθηκε από το υποκατάστημα των ΕΛΤα που βρίσκεται στην
οδό Καλαμακίου με μετοσυκλέτα.
Από την Αστυνομία εκτιμάται πως η
σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.

Αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων στον Άλιμο
Η ανακοίνωση του Δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη
των αυξημένων κρουσμάτων ο
Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης
εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της
οποίας ζητά από τους συνδημότες του να είναι προσεκτικοί και
παράλληλα τους ενημερώνει,
ότι έχει ζητήσει αυξημένη αστυνόμευση από την ΕΛΑΣ και ότι
η δημοτική αστυνομία βρίσκεται
καθημερινά στους δρόμους της
πόλης για την πρόληψη και
αποτροπή τέτοιων περιστατικών

Η ανακοίνωση:
Αγαπητοί συμπολίτες,

Τ

η μορφή μάστιγας έχουν
πάρει τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών
σε σπίτια και αυτοκίνητα, ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στα νότια προάστια.

Σ' όλο το παραλιακό μέτωπο
πληθώρα είναι οι μαρτυρίες παθόντων που πέφτουν θύματα
των επιτήδειων.
Ειδικότερα στον Άλιμο εξαιτίας

Σε σχέση με τα κρούσματα διαρρήξεων που το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί
στην περιοχή μας, σας ενημερώνουμε ότι:
- Η Δημοτική Αρχή έχει απευθυνθεί και έχει κινητοποιήσει όλες τις

αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες
(Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου,
Ασφάλεια, ΔΙΑΣ κ.λπ.), ζητώντας
αυξημένες περιπολίες και τη σύλληψη των δραστών.
- Η Δημοτική Αστυνομία πραγματοποιεί διαρκείς περιπολίες σε
όλην την πόλη μας, για την πρόληψη και την αποτροπή περιστατικών και για την ενημέρωση των
παραπάνω αστυνομικών αρχών,
με τις οποίες είμαστε σε διαρκή
επικοινωνία.
- Πραγματοποιούμε ενημερώσεις
πολιτών σε διάφορα σημεία του
Αλίμου (ανοικτά καταστήματα
κ.λπ.), ώστε να έχουν το νου τους
για τυχόν ύποπτες κινήσεις και να
ενημερώσουν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα στα τηλέφωνα 210
9856150 και 210 9856151.
- Στα ίδια τηλέφωνα (210
9856150 και 210 9856151) παρα-

καλούμε θερμά να ενημερώσει
όποιος κάτοικος της περιοχής μας
αντιληφθεί ο,τιδήποτε ασύνηθες
στην γειτονιά του.
- Από τις μέχρι τώρα μαρτυρίες,
είναι εξαιρετικά πιθανό οι δράστες
κάποιων (ή όλων) των συμβάντων να είναι 3 και να επιβαίνουν
σε ασημί HUYNDAI με τρακάρισμα στο πίσω φτερό του. Σε περίπτωση που δείτε τέτοιο όχημα,
παρακαλούμε σημειώστε τον
αριθμό των πινακίδων του και ειδοποιήστε αμέσως το Αστυνομικό
Τμήμα Αλίμου στα παραπάνω τηλέφωνα.
Παραμένουμε σε διαρκή επιφυλακή και θα επανέλθουμε με ο,τιδήποτε νεότερο. Είναι σημαντική
η προσοχή και η συνδρομή κάθε
συμπολίτη μας.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
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Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη Μαρίνα Αλίμου
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, με επισπεύδον το Υπουργείο Τουρισμού, για την έκδοση των Π.Δ. για τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου έγκρισης χωροθέτησης μαρινών

Έως τις 12 Σεπτεμβρίου η
κατάθεση προτάσεων για τη
Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων για τη Μαρίνα
Αλίμου
Λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου η προθεσμία
κατάθεσης προτάσεων για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
αδειοδότηση της λειτουργίας της Μαρίνας Αλίμου.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Περιφέρεια Αττικής
στις 24 Ιουλίου.

Ε

κδόθηκαν τα Προεδρικά Διατάγματα έγκρισης χωροθέτησης για τις
Μαρίνες Αλίμου και Χίου, γεγονός που
αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την χωροθέτηση, αδειοδότηση και ανάπτυξη
μαρινών στην Ελλάδα.
Η διαδικασία που ακολουθήθηκε από το
ΤΑΙΠΕΔ, με επισπεύδον το Υπουργείο
Τουρισμού, για την έκδοση των Π.Δ. για
τις μαρίνες Αλίμου και Χίου, αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του νέου νομικού
πλαισίου έγκρισης χωροθέτησης μαρι-

νών, 5 χρόνια μετά από την τροποποίηση
του Ν.2160/93 περί τουριστικών λιμένων
, και θα αποτελέσει υπόδειγμα για τη χωροθέτηση με Π.Δ. μιας σειράς μαρινών,
η αδειοδότηση των οποίων είναι υπό εξέλιξη.
Τα δύο Π.Δ. έγκρισης χωροθέτησης των
μαρινών Αλίμου και Χίου είναι τα πρώτα
που εκδίδονται, σηματοδοτώντας έτσι την
ολοκληρωμένη (τεχνικά και νομικά) διαδικασία χωροθέτησης μαρινών στην Ελλάδα και ειδικότερα για δύο μαρίνες, οι
διαγωνισμοί αξιοποίησης των οποίων

είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Η επιτυχής εφαρμογή για πρώτη φορά
της νέας διαδικασίας χωροθέτησης εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη του τομέα του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα.
Η έκδοση των εν λόγω δύο Π.Δ. θα λειτουργήσει ουσιαστικά στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης ενδιαφερόμενων επενδυτών αναφορικά με τις διαδικασίες ανάπτυξης και αξιοποίησης μαρινών στην
Ελλάδα.

David Morales και Birthday Party στο Bolivar
beach bar στην Ακτή του Ήλιου στον Άλιμο
Σάββατο 25 Αυγούστου Full Moon
Gathering με τον superstar producer Dj
David Morales να γιορτάζει τα γενέθλια
του με special 6ωρο dj set με την πολύ
ιδιαίτερη συμμετοχή του πολυτάλαντου
Alex Uhlmann. Support από DINO MFU,
στο Bolivar beach bar στην Ακτή του
Ήλιου.

Dj David Morales
O Νεουορκέζος Dj David Morales μπορεί
να χαρακτηριστεί πολύ εύκολα ως ο διασημότερος dj στον πλανήτη. Μετράει
πάνω από 20 χρόνια επιτυχιών, αναρίθμητων συνεργασιών με τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής
βιομηχανίας όπως Jamiroquai, Bjork,
Janet Jackson, Madonna, Mariah Carey,
U2, Michael Jackson, Whitney Houston
και πολλούς άλλους. Έχει προταθεί πολλές φορές για βραβεία Grammy και έχει
κερδίσει ως remixer της χρονιάς.

‘Εχει βρεθεί στα decks των πιο ιστορικών
clubs του πλανήτη και έχει συνδράμει
στην παγκόσμια απήχηση της house κουλτούρας, καθώς είναι ένας από τους πρώτους αληθινούς superstar djs. Διατηρεί την
δισκογραφική εταιρεία Def Mix που εκπροσωπεί ονόματα όπως Quentin Harris,
Hector Romero , DJ Meme και μέχρι πρότινος τον αείμνηστο Frankie Knuckles.
Ο David Morales δεν είναι απλά ο ορισμός
του superstar dj, είναι ένα ταλέντο που
έχει να δώσει πάρα πολλά σε ένα κόσμο
που συνεχώς αλλάζει.

Alex Uhlmann
Ο Alex Uhlmann από το 2010 είναι ο βασικός τραγουδιστής των Planet Funk. Γεννηθείς σ το Λουξεμβούργο έχει δώσει την
ίδια προσοχή στην καριέρα του όπως όταν
έπαιζε tennis για το Λουξεμβούργο ή μάθαινε να μιλάει 6 γλώσσες. Πρόκειται για
έναν άκρως πετυχημένο τραγουδιστή,

συνθέτη, producer και dj. Ξεκίνησε από τα
6 του να παίζει πιάνο και να συνθέτει και
προχώρησε στην κιθάρα. Πρίν μετακομίσει στο Λονδίνο, ήταν μεταξύ Παρισίου
και Βερολίνου, όπου εξερευνούσε αρκετές
καλλιτεχνικές πτυχές του όπως ποίηση,
ενώ παράλληλα σπούδαζε.
Στο Λονδίνο η μπάντα του Friday Night
Hero’s με το πρώτο της album Tourist In
Your Own Town”(Capitol East Records)
κέρδισε το βραβείο ‘best UK live act’.
Σύντομα έγινε μέλος των Planet Funk και
κυκλοφόρησε το album “The Great
Shake” (Universal) με 3 hits που έγινε
χρυσό.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι πολίτες του Αλίμου επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν τις Απόψεις/Προτάσεις τους προς
τον Δήμο Αλίμου, προκειμένου αυτές
να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση
των επίσημων Προτάσεων του Δήμου
Αλίμου, οι οποίες θα αποσταλλούν στις
αρχές που διεξάγουν την Διαβούλευση.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου (Αριστοτέλους 53, Ισόγειο) ή ηλεκτρονικά
στο grammateia.ds@alimos.gr
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Τετάρτη 12
Σεπτεμβρίου 2018.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε
πάνω απο 200 international Live με τους
Planet Funk ενώ στον χρόνο που μένει
κενός συνεργάζεται με την Ιταλική Superband, και παράλληλα εμφανίζεται και ώς
dj με τον Alex Neri.
To 2017 O Alex εμφανίζεται στο νέο album
των Planet Funk στην Warner Music με
ένα ακόμα hit single ‘We people’ and the
’Recall tour’.
Αυτό το έτος επίσης σηματοδότησε την
solo καριέρα του με αρκετές κυκλοφορίες
να έχουν υπογραφεί. Το πρώτο του single
κυκλοφόρησε 14 Ιουλίου στην Sony
Music.

Dino MFU
Δεν είναι συχνό να συναντά κανείς ανθρώπους που όλο τους το είναι προσδιορίζεται μέσα από τη μουσική. Όταν όμως
αυτό συμβεί, ένα άστρο φαίνεται να κινείται, πάντοτε ρυθμικά, από πάνω τους. Σίγουρα έχει συμβάλει ένα μεγάλο κομμάτι
στην νυχτερινή διασκέδαση της Ελλάδας
τα τελευταία 10 χρόνια συνεχίζει πιο ακούραστος από ποτέ με δισκογραφική εταιρία,
πολλά live και project παραγωγής. Dino
MFU ένας από τους πιο γνωστούς και δημοφιλείς house DJs της χώρας.
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Σε κόκκινο συναγερμό η Πολιτική Προστασία
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
24ωρη επάνδρωση θα έχουν και οι καινούργιες θερμικές κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιάς
που έχουν εγκατασταθεί στους πρόποδες του περιαστικού δάσους

Σ

ε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται
ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης από σήμερα 10-8-2018 και
τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Αττική είναι
πολύ υψηλός (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥ-

ΝΟΥ 4) και η πιθανότητα εκδήλωσης
και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.
Για αυτό τον λόγο, όπως ενημερώνει ο
δήμος Ελληνικού-Αργυρούπουλος, τίθεται σε κατάσταση ετοιμότητας ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του. Η

Δημοτική Αστυνομία και οι εθελοντές
δασοπροστασίας με το πυροσβεστικό
όχημα του δήμου θα περιπολούν συνέχεια στο περιαστικό δάσος του Δήμου,
ενώ οι υδροφόρες και το προσωπικό
του Δήμου θα βρίσκονται σε επιφυλακή.

- Γράμμου και Μιχαλακοπούλου - Αργυρούπολη

Επίσης 24ωρη επάνδρωση θα έχουν και
οι καινούργιες θερμικές κάμερες ανίχνευσης πυρκαγιάς που έχουν εγκατασταθεί στους πρόποδες του περιαστικού
δάσους. Παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ οχημάτων και παραμονής
εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση
και "ευπαθείς" περιοχές, σε μέρες και
ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες και
ειδικότερα για τον δήμο μας, η διακοπή
- έλεγχος της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται στις εξής οδούς:

- Μιλήτου (μεταξύ Κομνηνών και Αβέρωφ ) - Αργυρούπολη

- Τέρμα Διγ. Ακρίτα και Κιάφας - Αργυρούπολη
- Επτανήσου & Κιάφας - Αργυρούπολη

Παρακαλούμε θερμά τους δημότες, ιδιαίτερα εκείνους που κατοικούν πλησίον
του περιαστικού δάσους να τηλεφωνήσουν για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση
παρατηρήσουν, στα εξής τηλέφωνα:
- Σταθερό: 210 9955396 (Πυροφυλάκιο)
- Κινητό έκτακτης ανάγκης: 6979
800633 (24ωρη λειτουργία)
- Γραμμή Δημότη 15415 (8:00 - 14:00)

- Γοργοποτάμου - Αργυρούπολη
- Ολυμπίας και Μιχαλακοπούλου - Αργυρούπολη

Φυσικά σε περίπτωση πυρκαγιάς τηλεφωνούμε άμεσα στο 199.

Στον ΣΚΑΙ ο Γιάννης Κωνσταντάτος για το Μητροπολικό Πάρκο
“To νέο μας πάρκο θα είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο και όχι ένα “ιδιωτικό γκέτο πλουσίων” που ισχυρίζονται
οι πολέμιοι της επένδυσης, λαϊκιστές της πόλης μας”

Σ

την πρωϊνή ενημερωτική εκμπομπή του
ΣΚΑΙ μίλησε για τα σχέδια του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, που δόθηκαν στους δήμους για δημόσια
διαβούλευση, αλλά και γενικότερα για την
επένδυση την οποία χαρακτήρισε "Οδύσσεια", ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

Κάνοντας την εκτίμηση σύμφωνα με την
πληροφόρηση που διαθέτει, ότι οι
μπουλντόζες θα ξεκινήσουν τα έργα στο
πρώην Αεροδρόμιο, την άνοιξη του 2019,
αναφέρθηκε ειδικότερα στο θέμα του Μητροπολιτικού Πάρκου και στο γεγονός ότι
αυτό θα είναι ανοιχτό στους πολίτες. Όπως
είπε, διαψεύδονται όλοι εκείνοι που μέχρι
τώρα ισχυρίζονταν ότι θα είναι ένα πάρκο
για τους πλούσιους και κλειστό για τους
πολίτες.

"Το νέο μας πάρκο θα είναι ανοιχτό για
όλο τον κόσμο και όχι ένα "ιδιωτικό γκέτο
πλουσίων" που ισχυρίζονταν οι πολέμιοι
της επένδυσης, λαϊκιστές της πόλης μας, η
δε κεντρική του είσοδος θα βρίσκεται στο
ύψος του Μετρό Ελληνικού.
Όπως είπε, στα πλαίσια της διαβούλευσης,
εδώ και αρκετό καιρό ειδικευμένη ομάδα
επιστημόνων από την πλευρά του Δήμου,
εξετάζει τα σχέδια του πάρκου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επιπλέον παρεμβάσεις προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Ειδικότερα είπε πως ανάμεσα
και σε άλλες προτάσεις, ο δήμος θα προτείνει τη δημιουργία Μουσείου για να στεγάσει την ιστορία του ποντιακού
ελληνισμού που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μετά το 1922.
Τέλος τόνισε ως πολύ σημαντικό το γεγο-

νός πως τη φροντίδα και συντήρηση του
Πάρκου θα έχει ο επενδυτής και όχι το δημόσιο ή οι δήμοι.

Για τα σχέδια του Μητροπολιτικού Πάρκου
το δημοτικό συμβούλιο της πόλης θα συζητήσει στις 4 Σεπτέμβριου.
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Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των παραλιών
του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Ο

λοκληρώθηκε ο καθαρισμός των παραλιών και η απομάκρυνση των φερτών υλικών που είχαν εμφανιστεί στις
ακτές της Βούλας τις τελευταίες μέρες μετά
τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Τα
συνεργεία του Δήμου έκαναν περισυλλογή των σκουπιδιών και σήμερα απομακρύνθηκαν από τα σημεία που είχαν
τοποθετηθεί.
Παράλληλα ενημερώνουμε πως είναι σε

εξέλιξη από τον Μάιο εργολαβία για τον
μηχανικό καθαρισμός των παραλιών και
ήδη, σε συνδυασμό με συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος
του Δήμου έχουν γίνει 30 μηχανικοί καθαρισμοί με JCB του Δήμου και το μηχάνημα
αμμοκαθαρισμού του εργολάβου σε ελεύθερες παραλίες της πόλης καθώς επίσης
και χειρονακτικοί καθαρισμοί σε παραλίες
που είναι απροσπέλαστες για τα μηχανή-

ματα. Οι προγραμματισμένοι καθαρισμοί
όλων των ελεύθερων παραλιών της
πόλης θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Τέλος σας ενημερώνουμε πως με ενέργειες του Δήμου απομακρύνθηκε από την
θαλάσσια περιοχή της Βάρκιζας ο ιχθυοκλωβός που είχε εμφανιστεί την προηγούμενη εβδομάδα.
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