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Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και  Eπικοινωνίας 

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

Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 12, Παραλία Βούλας

Τηλέφωνο 210 8993702 -3

Με αφορμή την γιορτή των Τριών
Ιεραρχών, ο Δήμος Παλαιού Φα-

λήρου και το Γραφείο Παιδείας πραγ-
ματοποίησαν την ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ , στον πολυχώρο του Δη-
μαρχείου Παλαιού Φαλήρου.

στη σελ. 3

Αποκριάτικη συνάντηση στην οδό
Αγίου Αλεξάνδρου από Πλειάδων

έως Σειρήνων και παρέλαση μέχρι τη
Πλατεία Φλοίσβου , για το καρναβάλι,
δίνει και φέτος ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου.

σελ.4

Φαληρικό Καρναβάλι και

Κούλουμε με φαντασία 

και χαρά 

σελ. 2

Αιχμές του Διονύση Χατζη-
δάκη για την επέκταση του
Τραμ και το Ελληνικό 

Μπροστά σε μια εξέλιξη που
μάλλον δεν την περίμεναν

βρέθηκαν απόψε οι δημοτικοί
σύμβουλοι της αντιπολίτευσης
στον Άλιμο.  Εκεί που, όπως κα-
τήγγειλε ο δήμαρχος Ανδρέας
Κονδύλης,  περίμεναν ότι θα γι-
νόταν πάλι φασαρία με τους ερ-
γαζόμενους της καθαριότητας
στο δημοτικό συμβούλιο, βρέ-

θηκαν με...  τα χέρια στην κυ-
ριολεξία άδεια. 
Και βρέθηκαν στην κυριολεξία με
τα χέρια άδεια, γιατί η συμφωνία
της δημοτικής αρχής, με την ΠΟΕ -
ΟΤΑ και τους εργαζόμενους του
Δήμου  την ίδια μέρα, ήταν κάτι
που προφανώς δεν είχαν υπολο-
γίσει.                                   

σελ. 5

Γιορτή Παιδείας και εορτα-
σμός των Τριών Ιεραρχών
στο Παλαιό Φάληρο

Το έβαλαν στα πόδια δημοτικοί

σύμβουλοι του Αλίμου 

Ο Διον. Χατζηδάκης
τίμησε τον Λυκειάρχη
Γιώργο Ν. Λαζαρίδη

σελ. 6

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει 
ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος 

Για την αρνητική του θέση σχε-
τικά με την επέκταση του Τραμ,

αλλά και για την επένδυση του
Ελληνικού μίλησε  ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χα-
τζηδάκης κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης που διοργάνωσε η
Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, θέμα της οποίας ήταν η Ατ-
τική παραλία, η τουριστική της
ανάπτυξη και ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

σελ. 4

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπο-

λης  με τις συνεχείς παρεμβάσεις του που
έχουν βελτιώσει ραγδαία την καθημερι-
νότητα των συμπολιτών του. 

Με ελάχιστα χρήματα στο ταμείο του,
καθώς δεν έχει τα έσοδα άλλων πλούσιων
δήμων, κατάφερε να υλοποιήσει τις προ-
εκλογικές του υποσχέσεις και να παράξει
ένα τεράστιο έργο αναμόρφωσης της
πόλης. 
Επιπλέον, εκτός από την αναγέννηση της
πόλης, καταγράφει αξιοσημείωτη διοικη-
τική αποτελεσματικότητα. Έλυσε προβλή-
ματα που χρόνιζαν στο Δήμο και ξεπέρασε
γραφειοκρατικούς σκοπέλους ιδρύοντας
δομές που προκάτοχοί του ούτε καν άγγι-
ξαν. 

σελ.7
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Κι ενώ το "σκάνδαλο Novartis"
και τα όσα έγιναν στη Βουλή

τελευταία, μονοπώλησαν τη δη-
μοσιογραφική επικαιρότητα, το
θέμα των Σκοπίων αλλά και μία
σειρά άλλων θεμάτων εξελίσσον-
ται ραγδαία. 

Το σκοπιανό στη χώρα μας μετά
την κορύφωση των συλλαλητη-
ρίων και παρά το ηχηρότατο μή-
νυμα που μετέφερε προς την
κυβέρνηση, για τη μη χρήση του
όρου Μακεδονία από τη γειτονική
χώρα, εξελίσσεται σε επίπεδο συ-
νομιλιών έτσι όπως το είχε εξ
αρχής δρομολογήσει το υπουρ-
γείο εξωτερικών. Δηλαδή, με τη
χρήση της λέξης "Μακεδονία"
στην ονομασία των Σκοπίων και
από κοντά κάποιο προσδιορισμό,
έτσι για να χρυσωθεί το "χάπι",
ένθεν κακείθεν   
Στη γειτονική χώρα ξηλώνονται πι-
νακίδες των δρόμων με το όνομα
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το αε-
ροδρόμιο αλλάζει όνομα και γίνε-
ται Διεθνές Αεροδρόμιο των
Σκοπίων και η Μέρκελ καλωσορί-
ζει τον σκοπιανό πρωθυπουργό
αποκαλώντας τον "Μακεδόνα".  

Το γεγονός ότι όλοι επείγονται να
δώσουν λύση, οποιαδήποτε κι αν
είναι αυτή στο πρόβλημα των Σκο-
πίων, είναι πασιφανές. Από την
Αμερική και το ΝΑΤΟ μέχρι την
Ελληνική κυβέρνηση, ο καθένας
για τους δικούς του λόγους. 

Η Τουρκία στα πλαίσια της απο-
θράσυνσής της, μπλόκαρε το γεω-
τρύπανο στα χωρικά ύδατα της
Κύπρου απαιτώντας ευθέως κομ-
μάτι από την πίτα του γεωφυσικού
της πλούτου και ο Αλβανός πρω-
θυπουργός ξεσάλωσε κι αυτός,
εγείροντας διάφορες απαιτήσεις
κατά το γνωστό "στην αναμπουμ-
πούλα, ο λύκος χαίρεται", όχι ότι
είναι "λύκος" ο Έντι Ράμα, αλλά
παίρνει μαθήματα από το μέντορά
του τον Ερντογάν, που με την επι-
θετική πολιτική που εφαρμόζει, σε
αντίθεση με την Ελλάδα που
πάντα παίζει στην άμυνα, όλο και
κάτι κερδίζει. 

Στο εσωτερικό τώρα, οι ηλεκτρο-
νικοί πλειστηριασμοί για τα κόκ-
κινα τραπεζικά δάνεια ξεκίνησαν
την Τετάρτη που μας πέρασε με 70
ακίνητα στο ηλεκτρονικό σφυρί,
ενώ την επόμενη Τετάρτη, ο αριθ-
μός αυτός φουσκώνει και φτάνει
στο 260, με το ρυθμό να εντατικο-
ποιείται, αφού οι πλειστηριασμοί
αποτελούν προαπαιτούμενο των
δανειστών για να κλείνουν οι αξιο-
λογήσεις, που θα φέρουν πιο
κοντά την κυβέρνηση στο αφή-
γημά της για έξοδο από τα μνημό-
νια τον Αύγουστο. 

Τώρα τι είδους έξοδος θα είναι
αυτή, οι απόψεις διίστανται. Η κυ-
βέρνηση θέλει "καθαρή" έξοδο,
χωρίς επιτήρηση, ο Στουρνάρας
προτρέπει να υπάρξει κάποιου εί-
δους προστασία από την ΕΕ και ο
Ρέκλινγκ διεμήνυσε στους κυβερ-
νώντες να μην κάνουν όνειρα θε-
ρινής νυχτός. 

Κατά τα άλλα, την ώρα που η
Μέρκελ αποκαλούσε τον Ζάεφ
"Μακεδόνα" πρωθυπουργό, ο
οίκος Μoody's αναβάθμισε κατά
δύο βαθμίδες το αξιόχρεο της
χώρας βάζοντας μας σε σκέψεις
πως υπάρχει ένα υπόγειο "αλι-
σβερίσι", "μου δίνεις σου δίνω"
δηλαδή. 

Πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει
ο Τσίπρας για να εξυπηρετήσει
πρωτίστως τους σκοπούς του,
αυτό θα φανεί το αμέσως επόμενο
διάστημα. Και στα ελληνοτουρ-
κικά και στα ελληνοσκοπιανά και
στα ελληνοαλβανικά. 

Στην καθημερινότητά του ο Έλλη-
νας πολίτης προσπαθεί να βγάλει
το μήνα και τις υποχρεώσεις του,
που γίνονται κάθε μέρα που περνά
όλο και μεγαλύτερες, βλέπει το
καλάθι κάθε φορά που πηγαίνει
σούπερ μάρκετ να γεμίζει όλο και
λιγότερο, να κοστίζει όμως ακρι-
βότερα και τον εφιάλτη των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών για τα
χρέη του στην Εφορία να πλησιά-
ζει απειλητικά, αφού από 1ης του
Μάη οι κυβερνώντες είπαν πως θα
πλειστηριάζουν τα υπάρχοντα των
πολιτών αν δεν εξοφλούν τα χρέη
στο Δημόσιο. 

Ο Γιώργος Τράγκας ωρίεται κάθε
πρωί από ραδιοφώνου κατά του
Τσίπρα, σκορπίζοντας ρίγη συγκί-
νησης και ικανοποίησης σ' αυτούς
που δεν τον πίστεψαν και δεν τον
ψήφισαν, ακούγοντάς τον να τον
αποδομεί καθημερινά, αφού ο πο-
λύπειρος δημοσιογράφος ήταν
από εκείνους που αν όχι τον στή-
ριξαν, για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, του έκαναν κριτική "εξ
απαλών ονύχων". Το ότι ο ίδιος
αυτοχαρακτηρίζεται ως "καραμαν-
λικός" και η Καραμανλική πτέ-
ρυγα της Ν.Δ. κατηγορείται ότι
διατηρεί υπόγεια νήματα σύνδε-
σης με την κυβέρνηση του Αλέξη
Τσίπρα μάλλον θα... είναι σύμ-
πτωση. 

Στα τηλεοπτικά σαλόνια από την
άλλη,  δημοσιογράφοι των Νέων
και της Αυγής διασταυρώνουν τα
ξίφη τους, με τους δεύτερους να
προσπαθούν να καθαγιάσουν το
έργο της κυβέρνησης και γενικά
"είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα"
όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος
Ντίνος Ηλιόπουλος.  

"Είμαστε μια ωραία 
ατμόσφαιρα"... 

Γράφει 
η Εύη Κονταρίνη 

δημοτικό ρεπορτάζ

Παρουσία του Δημάρχου Πα-
λαιού Φαλήρου Διονύση Χα-

τζηδάκη, σε εκδήλωση που
συνδιοργάνωσαν, ο Τομέας Παι-
δείας του Δήμου Παλαιού Φαλή-
ρου, αρμόδιος του οποίου είναι ο
Αντιδήμαρχος Γιάννης Φωστηρό-
πουλος και η Δ/νση του 1ου Λυ-
κείου της περιοχής, από την
Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, η αί-
θουσα του αρχείου του εν λόγω
σχολείου, φέρει το όνομα "Γεώρ-
γιος Ν. Λαζαρίδης", ο οποίος διε-
τέλεσε Διευθυντής σ' αυτό από
6-10-1997 έως το 2001. 

Την ημέρα αυτή, έγιναν τα αποκα-
λυπτήρια της πινακίδας στην προ-
αναφερθείσα αίθουσα που ήταν
και θα παραμείνει το αρχείο όπου
φυλάσσονται έγγραφα του σχο-
λείου από το 1926. 
Όσοι μίλησαν,  με προεξάρχοντα
τον κ. Δήμαρχο, μόνο θετικά
λόγια είχαν να πουν για τον άξιο
αυτό καθηγητή, στον οποίο ο κ.
Χατζηδάκης απένειμε και τιμητική
πλακέτα. 

Η όμορφη αυτή βραδιά έκλεισε
με χορούς από την Κρήτη, κοινό
τόπο καταγωγής του δημάρχου
και του τιμηθέντος εκπαιδευτικού. 
Πέραν όλων αυτών, και όπως μας
δήλωσε ο νυν Δ/ντής  του Ενι-
αίου Λυκείου, Βασίλης Ορφανό-
πουλος, τόσο η αίθουσα
"Γεώργιος Ν. Λαζαρίδης", όσο
και μία σειρά άλλων έργων, ανα-
καίνισης και διαφόρων κατα-
σκευών που πραγματοποιήθηκαν
σε όλο το σχολείο, έγιναν χάρη
στο ενδιαφέρον και την ουσια-

στική στήριξη του Δημάρχου κ.
Χατζηδάκη. 
Τέλος, εκτός όσων ήδη αναφέ-
ραμε, το "παρών" έδωσαν οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης
και τέως αντιδήμαρχοι, Ανδρέας
Δούμας και Αλέξανδρος Κορόμη-
λος, ο ανεξάρτητος Γιάννης Φρέ-
ρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Κρητών Π. Φαλήρου, Χαράλαμ-
πος Τσιγκουνάκης, η πρόεδρος
του Συλλόγου "Σοφία Μπεφόν",
Βούλα Σπυριδωνίδου, κ. ά. 

Ο Διον. Χατζηδάκης τίμησε 
τον Λυκειάρχη Γιώργο Ν. Λαζαρίδη

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης δίνει την τιμητική πλακέτα στον Λυκειάρχη (αριστερά) και δεξιά ο ίδιος στο
χαιρετισμό του. 

Τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που φέρει το όνομα του κυρίου Λυκειάρχη. 
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δημοτικό ρεπορτάζ

Γιορτή Παιδείας και εορτασμός των Τριών
Ιεραρχών στο Παλαιό Φάληρο

Με αφορμή την γιορτή
των Τριών Ιεραρχών,
ο Δήμος Παλαιού

Φαλήρου και το Γραφείο Παι-
δείας πραγματοποίησαν την
ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , στον
πολυχώρο του Δημαρχείου
Παλαιού Φαλήρου, όπου:

• Βραβεύτηκαν οι πρώτοι των
πρώτων (οι μαθητές Γυμνα-
σίων και Λυκείων με τις μεγα-
λύτερες βαθμολογίες) από το
κληροδότημα Παύλου Αθανα-
σιάδη, ένας θεσμός για την
Πόλη του Παλαιού Φαλήρου
όπου λειτουργεί ως κίνητρο
αλλά και ως στήριξη της νέας
γενιάς.

• Βραβεύτηκε ο μαθητής Χρή-
στος Ζαφειρόπουλος, μαθητής
με κινητικές δυσκολίες, για την
ξεχωριστή επίδοση του στις
Πανελλαδικές εξετάσεις ( εισα-
γωγή στην πρώτη δεκάδα της
Νομικής Αθηνών).

• Βραβεύτηκαν για την προ-
σφορά τους, οι εκπαιδευτικοί
όλων των βαθμίδων, οι οποίοι
συνταξιοδοτήθηκαν εντός του
2017.

Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης
και Παλαιού Φαλήρου κ.κ. Συ-
μεών, ο οποίος ευλόγησε την
πίτα του Γραφείου Παιδείας
ενώ εκτός από πολιτιστικά

δρώμενα και παραδοσιακούς
χορούς από μαθητές των σχο-
λείων, παρουσιάστηκε η ιστο-
ρία, η δράση αλλά και η
προσφορά των ενοριών και
των ιερών ναών της Πόλης
καθώς και η αρμονική και ση-
μαντική συνεισφορά τους στο
εκπαιδευτικό έργο.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλή-
ρου Διονύσης Χατζηδάκης
στον χαιρετισμό του αναφέρ-
θηκε στην σημασία της Παι-
δείας , το νόημα της εορτής
των Τριών Ιεραρχών και σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά ότι "αν
για όλες τις κοινωνίες η Παι-
δεία αποτελεί λύση, για την
σύγχρονη Ελλάδα είναι ιστο-
ρική επιταγή, το μοναδικό ερ-
γαλείο και η βασική
προϋπόθεση για έξοδο από
την κρίση και επαναφορά στην
ομαλότητα". 

Τόνισε επίσης ότι η Δημοτική
Αρχή έχει καταφέρει, παρόλη
την μείωση της κρατικής επιχο-
ρήγησης, οι σχολικές υποδο-
μές της Πόλης να ξεχωρίζουν
για το επίπεδο τους και ανα-
φέρθηκε στην αγαστή συνερ-
γασία με τους εκπαιδευτικούς,
τους μαθητές και τους γονείς.

Από την πλευρά του, ο Αντιδή-
μαρχος Παιδείας Γιάννης Φω-
στηρόπουλος, αναφέρθηκε
στις δράσεις της Δημοτικής
Αρχής, περιέγραψε το μεγάλο

τεχνικό πρόγραμμα που
αφορά όλα τα σχολεία της
Πόλης και τόνισε τον συντονι-
σμό που έχει επιτευχθεί με την
σχολική κοινότητα προκειμέ-
νου τα όποια προβλήματα να
αντιμετωπίζονται άμεσα και
αποτελεσματικά.

Δήμαρχος και Μητροπολίτης βρα-
βεύουν τον καθηγητή - Διευθυντή
του 2ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου
Χρήστο Παναγιωτόπουλο.   

Ο Δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης
στην κοπή της πίτας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Ζάγκα, Γιάννης Μπίτσικας, Ανδρέας Δού-
μας, Αλέξανδρος Κορόμηλος και ο αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακόπου-
λος.

Αριστερά. Γιάννης Φωστηρόπουλος, Ελένη Παπαδοπούλου (μέσον), Να-
τάσα Παπακωνσταντίνου. Δεξιά.Ο Δήμαρχος βραβεύει την καθηγήτρια Αγ-
γελική Ναλμπάντη - Αναστασοπούλου. 

Αριστερά. Ο Δημοτικός Σούμβουλος Γιώργος Βασιλείου βραβεύει την εκ-
παιδευτικό, Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγγελική Μαστρο-
μιχαλάκη. Δεξιά.  Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Ασημακόπουλος με μαθητές
του 3ου Δημοτικού Σχολείου. 

Ο Δήμαρχος βραβεύει τον Χρήστο Ζαφειρόπουλο. Δίπλα τους ο Γ. Φωστη-
ρόπουλος. 
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Αποκριάτικη συνάντηση στην οδό
Αγίου Αλεξάνδρου από Πλειάδων

έως Σειρήνων και παρέλαση μέχρι τη
Πλατεία Φλοίσβου , για το καρναβάλι,
δίνει και φέτος ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου.

Tην Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου στις 12:00,
ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργα-
σία με σχολεία, με συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων, πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους διοργανώνει , καρναβαλική πα-
ρέλαση που θα στείλει μηνύματα αγάπης,
χαράς και κεφιού.

Το Φαληρικό καρναβάλι θα έχει φέτος έν-
ταση, μουσική και άφθονο χορό.
Φορέστε τις στολές σας, διώξτε το άγχος,
πάρτε τη παρέα σας και ελάτε να ενώσουμε
το κέφι μας. Να κάνουμε τις πιο τρελές απο-
δράσεις από τη πεζή καθημερινότητα και να
δώσουμε χρώμα στη ζωή μας.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύ-
σης Χατζηδάκης και ο αρμόδιος για την
αποκριάτικη παρέλαση Αντιδήμαρχος Παι-

δείας κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος τόνισαν,
ότι οι φετινές εκδηλώσεις έχουν μεγάλη
συμμετοχή, ελάχιστα έξοδα, υπέρμετρη
φαντασία και υψηλή εθελοντική συμμε-
τοχή. 

Την Καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου, τα
κούλουμα θα γιορταστούν στο Πάρκο
Φλοίσβου , από τις 11:30 το πρωί.
Φέτος, για πρώτη χρονιά, ο Δήμος Παλαιού
Φαλήρου μοίρασε δωρεάν 1000 χαρταε-
τούς με το έμβλημα του δήμου σε σχολεία

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες.
Εκτός από το πέταγμα των χαρταετών και τα
σαρακοστιανά εδέσματα που θα προσφερ-
θούν, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό
γλέντι.

Φαληρικό καρναβάλι και Κούλουμα με φαντασία και χαρά 
1000 χαρταετοί στα σχολεία του Π. Φαλήρου

Για την αρνητική του θέση σχετικά με την
επέκταση του Τραμ, αλλά και για την επέν-

δυση του Ελληνικού μίλησε  ο δήμαρχος Πα-
λαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η
Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέμα της
οποίας ήταν η Αττική παραλία, η τουριστική
της ανάπτυξη και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης. 

Αφορμή για την τοποθέτηση αυτή του Διονύση
Χατζηδάκη ήταν η αναφορά του βουλευτή Σερ-
ρών Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών της
Ν.Δ. Κώστα Καραμανλή, σχετικά. 
Συγκεκριμένα ο κ. Καραμανλής είπε πως ανά-
μεσα σε κάποια μεγάλα έργα που βρίσκονται στο
τραπέζι των συζητήσεων όπως η υπογειοποίηση
της Λ. Ποσειδώνος, η Σήραγγα της Ηλιούπολης κ.
ά., βρίσκεται και η επέκταση του Τραμ και πέραν
της Βούλας, μέχρι το Σούνιο. 
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χα-
τζηδάκης, υπήρξε απολύτως σαφής και αιχμηρός,

ξεκαθαρίζοντας πως δεν συμφωνεί με την επέ-
κταση του τραμ μέχρι το Σούνιο. 
Αιτιολογώντας τη θέση του αυτή είπε πως κατά
την άποψή του το έργο αυτό δεν θα έπρεπε καν
να έχει γίνει αφού ο τρόπος που έγινε ήταν εντε-
λώς λανθασμένος. 
Εξήγησε δε, λέγοντας πως, το τραμ έκανε την
πόλη του, το Παλαιό Φάληρο,  τέσσερα κομμά-
τια και η διέλευσή του από την παραλία δημι-
ούργησε πολλά και σοβαρά προβλήματα.
Παράδειγμα και η γραμμή στην καρδιά της Γλυ-
φάδας. 
"Η επέκταση του τραμ προς το Σούνιο θα είναι
μέγα λάθος. Όσο για το πέρασμά του από την πα-
ραλία των δήμων μας αυτό ήταν μέγα σφάλμα",
τόνισε με έμφαση καταχειροκροτούμενος από
τους παριστάμενους. 

Για την επένδυση του Ελληνικού 

Πέραν αυτού βέβαια, και με την ευθύτητα του

λόγου που διαθέτει, έβαλε και κάποια άλλα
πράγματα στη σωστή τους θέση, στέλνοντας ταυ-
τόχρονα και "μηνύματα" προς ορισμένα πρό-
σωπα της ευρύτερης περιοχής των νοτίων
προαστίων, ιδιαίτερα μάλιστα, σε ότι αφορά την
επένδυση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού
την οποία στηρίζει ο σημερινός Δήμαρχος Ελλη-
νικού  - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος,
με συνέπεια και συνεχή προσπάθεια, προκειμέ-
νου να ξεκινήσουν - επιτέλους - τα έργα εκεί με
πολλαπλά οφέλη για όλους και πρωτίστως για
την ίδια τη χώρα. 
Χαρακτήρισε ως "ευτυχή συγκυρία" το γεγονός
ότι, την περίοδο αυτή, στον Δήμο Ελληνικού -
Αργυρούπολης βρίσκεται ένα ικανότατος Δή-
μαρχος, όπως, άλλωστε και στους άλλους δι-
πλανούς δήμους της παραλίας, προτρέποντάς
τους να συνεργαστούν, αφήνοντας κατά μέρος τις
όποιες διαφορές τους ως προς την έκταση που
αντιστοιχεί στον κάθε δήμο ξεχωριστά. 
Θέλοντας να δείξει την αξία της μεγάλης αυτής
επένδυσης και τον αγώνα του Δημάρχου Γιάννη

Κωνσταντάτου, απέναντι σ' αυτούς που βάζουν
εμπόδια με ανακριβείς και κακόβουλες ενέργειες
και διαδόσεις, αναφέρθηκε στα όσα βίωσε ο ίδιος
όταν γινόταν η Μαρίνα του Φλοίσβου. Τον αι-
σχρό, ανηλεή πόλεμο που δέχθηκε από τις ίδιες
ιδεολογικά ομάδες ανθρώπων. 

Όμως, μετά, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η, από
κάθε άποψη, θαυμάσια επένδυση, όλα αυτά τα
άτομα που την πολέμησαν λυσσαλέως, ήταν
"πρώτο τραπέζι πίστα", όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, για να δεχθεί και πάλι το θερμό χειροκρό-
τημα των παρευρισκόμενων. 

Δεν παρέλειψε δε να κάνει μία σύντομη αναφορά
στις αντιδράσεις του πρ. δημάρχου Ελληνικού -
Αργυρούπολης, Χρήστου Κορτζίδη, για να μα-
ταιωθεί η επένδυση στο χώρο του πρ. αεροδρο-
μίου, αλλά και σε ορισμένους... "άλλους" που
έτρεχαν να του "συμπαρασταθούν"(!). 

Αιχμές του Διονύση Χατζηδάκη για την επέκταση του Τραμ και το Ελληνικό 
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Το "έβαλαν στα πόδια" δημοτικοί σύμβουλοι
της αντιπολίτευσης στον Άλιμο 

Μπροστά σε μια εξέλιξη που
μάλλον δεν την περίμεναν

βρέθηκαν απόψε οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της αντιπολίτευσης στον
Άλιμο.  Εκεί που, όπως κατήγγειλε ο
δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης,  πε-
ρίμεναν ότι θα γινόταν πάλι φασα-
ρία με τους εργαζόμενους της
καθαριότητας στο δημοτικό συμ-
βούλιο, βρέθηκαν με...  τα χέρια
στην κυριολεξία άδεια. 

Και βρέθηκαν στην κυριολεξία με τα
χέρια άδεια, γιατί η συμφωνία της δη-
μοτικής αρχής, με την ΠΟΕ - ΟΤΑ και
τους εργαζόμενους του Δήμου  την
ίδια μέρα, ήταν κάτι που προφανώς
δεν είχαν υπολογίσει.
Η κοινή ανακοίνωση που κυκλοφό-
ρησε το απόγευμα, λίγο πριν τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
δεν άφηνε περιθώρια, αφού εξηγούσε
πως κατά τη σύσκεψη Δημοτικής
Αρχής, ΠΟΕ-ΟΤΑ και εργαζομένων
βρέθηκε κοινός τόπος συνεννόησης
και αποφασίστηκε: 

- H αναβολή λήψης απόφασης στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου της
5ης/2/2018 σχετικά με το 18ο θέμα της
ατζέντας του δημοτικού συμβουλίου,
το οποίο αφορούσε στη σύναψη σύμ-
βασης του Δήμου με ιδιώτη για την
ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότη-
τας στο Δήμο. 

- Η αναστολή των κινητοποιήσεων
των εργαζομένων.

- Η πραγματοποίηση κοινής σύσκεψης
με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο
Σκουρλέτη την Παρασκευή 9.2.2018
στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέ-
ματα πρόσληψης προσωπικού.

- Η ενίσχυση του μηχανολογικού εξο-
πλισμού των ανταποδοτικών υπηρε-
σιών του Δήμου.

- Η δέσμευση των εργαζομένων για
ορθή αξιοποίηση του εξοπλισμού και

η ενίσχυση της προσπάθειάς τους για
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
προς τους δημότες.
Μπροστά σ' αυτή την εξέλιξη και στο
αίτημα του Δημάρχου να συζητηθεί το
θέμα, χωρίς να λάβουν καμία από-
φαση, απλά για να υπάρξει ενημέ-
ρωση από τη δημοτική αρχή για τις
εξελίξεις και να τοποθετηθούν οι σύμ-
βουλοι της αντιπολίτευσης, οι προτά-
σεις που έπεσαν  αφορούσαν μόνο
στην απόσυρση για μία ακόμα φορά
του θέματος. 
Ο πρώην δήμαρχος Θ. Ορφανός ζή-
τησε να αποσυρθεί και να έλθει ξανά
σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο με
άλλη διατύπωση, ο Ν. Τσαμπαρλής
ζητούσε να αποσυρθεί γενικώς, η Ε.
Μπελιά ζητούσε να μην υπάρξει συ-
ζήτηση εν όψει της συνάντησης της δη-
μοτικής αρχής με τον υπουργό, η δε
Κ. Καμαρινού διατυπώνοντας την
πάγια θέση της "Λαϊκής Συσπείρω-
σης" ζήτησε να αποσυρθεί δια παντός. 
Μπροστά στην επιμονή όμως του Δη-
μάρχου να γίνει η συζήτηση, χωρίς να
ληφθεί καμία απόφαση, η αντιπολί-
τευση χωρίς να έχει άλλα επιχειρή-
ματα, επέλεξε να... το βάλει στα πόδια. 

Την αρχή έκανε ο ανεξάρτητος δημο-
τικός σύμβουλος Δ. Γιαννακόπουλος
για να ακολουθήσει ο Θ. Ορφανός με
τους δημοτικούς του Συμβούλους και
κατόπιν η Ελένη Μπελιά. Ο Νίκος
Τσαμπαρλής παρέμεινε για να τοπο-
θετηθεί μετά την ενημέρωση του δη-
μάρχου και να καταγγείλει την αρχική
μελέτη της δημοτικής αρχής. Χωρίς να
διατυπώσει κι αυτός κάποια πρόταση,
αποχώρησε αμέσως μετά. Στη θέση
του παρέμεινε ο δημοτικός σύμβου-
λος της Ελληνικής Αυγής Χάρης
Μέξας ο οποίος είχε και φραστικό
επεισόδιο με τον Νίκο Τσαμπαρλή κα-
τηγορώντας την αντιπολίτευση για
υποκρισία. 
Καταγγέλοντας και χαρακτηρίζοντας ο
Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης ως κα-
τάντια τη στάση της αντιπολίτευσης,
είπε πως σκοπός τους ήταν και πάλι να

δυναμιτίσουν τη συνεδρίαση προκει-
μένου να υπάρξει εκ νέου αναβολή
και να κωλυσιεργήσουν σε ένα πολύ
σοβαρό θέμα που αφορά στην καθα-
ριότητα του Δήμου.  

Γιατί κατηγορούν το Δήμαρχο 

Μπλεγμένος σε ένα γραφειοκρατικό
κυκεώνα βρέθηκε ο Δήμος Αλίμου
από το περασμένο καλοκαίρι όσον
αφορά σε κάποιες εγκρίσεις και στο αί-
τημα για πρόσληψη μόνιμου προσω-
πικού στην υπηρεσία καθαριότητας,
με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός των πι-
νάκων του υπουργείου. 
Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δουλεύει με
τους λεγόμενους "παρατασιούχους"
τους οποίους θα χάσει τον ερχόμενο
Απρίλιο. Μπροστά στον κίνδυνο να
βρεθεί αντιμέτωπος με την αδυναμία
καθαρισμού της πόλης, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, θέλησε προληπτικά
να συνάψει σύμβαση με ιδιώτη ο
οποίος θα επικουρεί την υπηρεσία κα-
θαριότητας του Δήμου. 
Ο Δήμαρχος κατηγορήθηκε γι' αυτό
από την αντιπολίτευση αλλά και από
τους υπαλλήλους πως θέλει να ιδιω-
τικοποιήσει την υπηρεσία καθαριότη-
τας. Σε προηγούμενο δημοτικό
συμβούλιο παρενέβησαν  υπάλληλοι
και εκπρόσωποι της ΠΟΕ - ΟΤΑ, διέ-
κοψαν τη συνεδρίαση και εμπόδισαν
τη λήψη απόφασης, παρά τις διαβε-
βαιώσεις του δημάρχου ότι δεν πρό-
κειται να θιγεί κανενός υπαλλήλου το
εργασιακό δικαίωμα και πως επρό-
κειτο για προληπτική κίνηση για να μη
βρεθεί ξεκρέμαστος ο δήμος και πνιγ-
μένη η πόλη στο σκουπίδι την άνοιξη. 

Σήμερα, η δημοτική αρχή κατηγόρησε
συγκεκριμένους δημοτικούς συμβού-
λους πως σπεκουλάρισαν άγρια πάνω
στο θέμα αυτό, διασπείροντας συκο-
φαντίες και ασύστολα ψεύδη στην κοι-
νωνία του Αλίμου. 

Πάντως η εξέλιξη, της συμφωνίας ανά-
μεσα στο Δήμο και στους υπαλλή-
λους, κρίνεται ως θετική και με την
παρέμβαση της ΠΟΕ - ΟΤΑ άνοιξε και
η... πόρτα του υπουργείου του Πάνου
Σκουρλέτη που όπως σημείωσε ο δή-
μαρχος μέχρι τότε παρέμενε κλειστή.   

Ανδρέας Κονδύλης: "Κάποιοι
μας πολεμούν κακοπροαίρετα
και με εμπάθεια"

Αυτό είπε κάποια στιγμή αγανακτησμένος από
την συμπεριφορά μιας μεγάλης μερίδας της

αντιπολίτευσης, ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέα
Κονδύλης, όταν το βράδυ της Δευτέρας 5/2,
προσπάθησε να ενημερώσει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο και τον κόσμο που παρακολουθούσε,
για το φλέγον ζήτημα, σχετικά με την "Υγιεινή
και Ασφάλεια των Δημοτικών Χώρων" της
πόλης, βλέποντάς τους να αποχωρούνόταν από
την προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση, οι
παρατάξεις του Θάνου Ορφανού (ΠΑΣΟΚ) και
Ελένης Μπελια (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ λίγο μετά, έφυγαν
και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πρόσκεινται στη
Ν.Δ., Νίκος Τσαμπαρλής και Αναστάσιος (Σάκης)
Τσάγκαρης. Νωρίτερα βέβαια, πρώτος όλων, είχε
φύγει ο ανεξάρτητος Δημ.Γιαννακόπουλος.

Όλα αυτά, τα οποία συνέβαιναν μπρος τα μάτια
των πολιτών, σχολιάστηκαν αρνητικά, αφού οι
προαναφερθέντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν
κάτι περισσότερο από φανερό, πως δεν είχαν
καμία δική τους πρόταση να καταθέσουν στο
σώμα, παρά τις όποιες προτροπές και παρακλή-
σεις του Δημάρχου. Αντί γι' αυτό,το έβαλαν στα
πόδια, όπως άλλωστε ακούστηκε και από αρκε-
τούς δημότες.Να σημειωθεί ότι, πριν απ' όλα, ο
Δήμαρχος είχε πει πως, η τοποθέτησή του θα
ήταν καθαρά ενημερωτική και χωρίς να ληφθεί
καμία απόφαση, κάτι που είχε συμφωνηθεί νω-
ρίτερα στην συνάντηση που είχε με τους εργαζό-
μενους στην υπηρεσία καθαριότητας και τους
συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Εις μάτην.

Οι προαναφερθέντες αποχωρήσαντες δ.σ., ούτε
να ακούσουν, ούτε να καταθέσουν τις δικές τους
θέσεις ήθελαν. Οι κ.κ. Τσαμπαρλής και Τσάγκα-
ρης μόνο άκουσαν, δεν είπαν τίποτε για την"ταμ-
πακιέρα"κι έφυγαν... Ενδεικτικό του γενικότερου
κλίματος, ήταν η"απειλή" του τ. δημάρχου,
Θ.Ορφανού, που φώναζε στον Δήμαρχο κ.Κον-
δύλη:" Η θα αλλάξεις το θέμα ή, θα αποχωρή-
σουμε". Ο Δήμαρχος επέμενε να ενημερώσει,
όμως, οι άλλες πλευρές ήταν αδιάλλακτες και
έτσι μετά το: "Θάνο,πάμε" της κας Γιαννούτσου
από τον Συριζα, σηκώθηκαν και έφυγαν όπως
ήλθαν.

Οι... "ορφανές" καρέκλες της αντιπολί-
τευσης 
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Δήμαρχος Αλίμου: Οι δημότες αναγνωρίζουν 
το έργο μας στους παιδικούς σταθμούς 

Μέσα σε μια ζεστή και οικογενειακή
ατμόσφαιρα, παρουσία του δημάρ-

χου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη, ο πρό-
εδρος και τα μέλη του ΝΠΔΔ των
Παιδικών Σταθμών της πόλης, έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτά τους
το απόγευμα της Τετάρτης 14 Φεβρουα-
ρίου σε γνωστό κέντρο της παραλίας. 

Ο κ. Δήμαρχος αφού έκοψε την πίτα, στο
σύντομο χαιρετισμό του μετά, ευχαρίστησε
το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών για
την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εκεί
τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι περισσό-
τερο από εμφανές που το αναγνωρίζουν οι
συμπολίτες τους και είναι ευχαριστημένοι. 
Συνέχισε δε λέγοντας: "Παρ' όλα αυτά,
όμως, εμείς ως Διοίκηση δεν αρκούμεθα
σ' αυτό, αλλά προσπαθούμε κάθε μέρα να
εμπλουτίζουμε τις προσφερόμενες υπηρε-
σίες μας προς τα παιδιά και τις οικογένειές
τους, με νέα πράγματα συνεχώς. 
Πρέπει να σας πω μάλιστα, ότι είμαστε σε
έναν πολύ καλό δρόμο και πως το έργο
που κάνετε αποδεδειγμένα με ευσυνειδη-
σία και συνέπεια, είναι σπουδαίο και οι
δημότες μας το εκτιμούν ανάλογα". 
Έκλεισε δε, ευχόμενος σε όλες και όλους,
η χρονιά αυτή να είναι γεμάτη υγεία και
δημιουργικότητα. Σε ότι αφορά τη χώρα
μας, ευχήθηκε να υπάρξουν όσο το δυνα-
τόν καλύτερες εξελίξεις. 
Ακολούθως, στην αντιφώνησή του, ο
Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών δημοτι-
κός σύμβουλος Ιωάννης Μαριόλης, ευχα-

ρίστησε τον Δήμαρχο κ. Κονδύλη για την
πολυσχιδή και αναβαθμιζόμενη αρωγή
του στο έργο και την αποστολή των Π.Σ.,
επισημαίνοντας παράλληλα και τη θεμε-
λιώδη σημασία της προσφοράς των εργα-
ζομένων σ' αυτούς. Παιδαγωγούς -
εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και βοηθη-
τικό προσωπικό. 

Θέλοντας να καταδείξει τη σημασία αυτής
της προσφοράς τους στην ευόδωση του
υψηλού στόχου της προετοιμασίας του
μέλλοντός μας, ανέφερε χαρακτηριστικά
πως, "οι άνθρωποί μας αυτοί, είναι οι δύ-
ναμή μας". 

Το ένα "χρυσό φλουροί" (δύο υπήρχαν),
κέρδισε το κομμάτι των Παιδικών Σταθμών
και το άλλο, δωροεπιταγή προσφορά του
καταστήματος "ΓΕΡΜΑΝΟΣ" στην Καλα-
μακίου, η Δ/ντρια του Νομικού Προσώ-
που Παναγιώτα Νικολάου - Καλαθιανάκη. 

Επίσης, πέραν των προαναφερθέντων, το
"παρών" στην εκδήλωση έδωσαν, οι αντι-
δήμαρχοι Αλίμου, Αναστασία Σιμητροπού-
λου, Μαρία Ανανιάδου - Παγουρτζή,
Στέφανος Διαμαντής και Γιώργος Ασημα-
κόπουλος, αντιδήμαρος Τεχνικών Υπηρε-
σιών του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Ο
δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος του
ΘΟΠΑΑ, Αρτέμης Καραμολέγκος, οι δ.σ.

Κωνσταντίνα - Θεοδώρα Γκόνη, Δ. Γιαννα-
κόπουλος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.
των Παιδικών Σταθμών, Ντόρα Δανοχρή-
στου, Κ. Φαλιέρος και Φ. Αστεριάδης. 

Σε μια σύντομη πλην όμως ουσιαστική δή-
λωσή ο κ. Μαριόλης μας είπε ότι, "η
αθρόα συμμετοχή των εργαζομένων και η
εορταστική ατμόσφαιρα μεταξύ των πα-
ρευρισκομένων, έκαναν εμφανές το κλίμα
συναδέλφωσης και αλληλουποστήριξης
που επικρατεί στο λειτούργημά μας, με
μοναδικό προσανατολισμό, την επίτευξη
του κοινού στόχου μας, που συνοψίζεται
στην διαπίστωση ότι "τα παιδιά σας είναι
παιδιά μας".  

Ο Δήμαρχος κόβει την πίτα των Παιδικών Σταθμών παρουσία του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννη Μαριόλη και της Διευθύντριας Γιώτας Νικολάου - Καλαθιανάκη. 

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης και ο αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παλαιού
Φαλήρου Γιώργος Ασημακόπουλος. 



BHMAΤοπικής Αυτοδιοίκησης/Φεβρουάριος 2018 7

δημοτικό ρεπορτάζ

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης

με τις συνεχείς παρεμβάσεις του που
έχουν βελτιώσει ραγδαία την καθημερινό-
τητα των συμπολιτών του. 

Με ελάχιστα χρήματα στο ταμείο του, καθώς
δεν έχει τα έσοδα άλλων πλούσιων δήμων,
κατάφερε να υλοποιήσει τις προεκλογικές
του υποσχέσεις και να παράξει ένα τεράστιο
έργο αναμόρφωσης της πόλης. 
Επιπλέον, εκτός από την αναγέννηση της
πόλης, καταγράφει αξιοσημείωτη διοικητική
αποτελεσματικότητα. Έλυσε προβλήματα
που χρόνιζαν στο Δήμο και ξεπέρασε γρα-
φειοκρατικούς σκοπέλους ιδρύοντας δομές
που προκάτοχοί του ούτε καν άγγιξαν. 

Δημοτική Συγκοινωνία

Ο Γιάννης Κωνσταντάτος ήταν από τους πρώ-
τους δημάρχους της Αττικής που τον 2015,
λ4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του υλοποίησε μία από τις κεντρικές του
προεκλογικές εξαγγελίες δημιουργώντας
από το μηδέν δημοτική συγκοινωνία που κα-
λύπτει πλέον, με υπερ-σύγχρονα λεωφορεία
ολόκληρη την πόλη.

Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλους δήμους, η
δημοτική συγκοινωνία διαθέτει όλες τις απα-
ραίτητες εγκρίσεις για την νόμιμη κυκλοφο-
ρία της. 

Με την παρέμβαση αυτή, 12.500 δημότες,

εξυπηρετούνται μηνιαίως για τις μετακινήσεις
τους δωρεάν, με άνεση και ασφάλεια.

Παιδικές χαρές

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπουλης ήταν
ο πρώτος δήμος της χώρας που έλαβε το επί-
σημο σήμα πιστοποίησης από το υπουργείο
Εσωτερικών για τις παιδικές χαρές του.

Το οικογενειακό πάρκο στην πλατεία
Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν άθλο καθώς η
προηγούμενη δημοτική αρχή του Χρήστου
Κορτζίδη παρέδωσε 28 κατεστραμένες και
επικίνδυνες παιδικές χαρές. Ο Γιάννης Κων-
σταντάτος, χωρίς ο δήμος να βάλει ούτε ένα
ευρώ, μέσα από ένα πρόγραμμα ιδιωτικών
χορηγιών, ανακαίνισε και πιστοποίησε όλες
τις παιδικές χαρές του δήμου μέσα σε τρία
χρόνια.

Μάλιστα κατασκεύασε τρία μεγάλα αστικά
οικογενειακά πάρκα τα οποία επισκέπτονται
εκατοντάδες δημοτές καθημερινά. Επιπλέον
το πάρκο που βρίσκεται στην πλατεία Ανε-
ξαρτησίας  στην Αργυρούπολη βραβεύτηκε
ως πρότυπο αστικό πάρκο για όλη την οικο-
γένεια.

Ελεγχόμενη Στάθμευση

Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει στο Ελ-

ληνικό το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευ-
σης σε γειτονιές γύρω από τους σταθμούς
του Μετρό. Ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί
στους κατοίκους του Ελληνικού ότι θα δώσει
λύση στο πρόβλημα παρκαρίσματος, καθώς
όλες οι θέσεις καθημερινά ήταν κατειλημμέ-
νες από από χρήστες του Μετρό, μη επιτρέ-
ποντας στους μόνιμους κατοίκους να
σταθμεύσουν στα σπίτια τους.

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Κωνσταντάτου,
ύστερα από 2/5 χρόνια απίστευτης γραφει-
οκρατίας και προσκομμάτων από υπηρεσια-
κούς υπαλλήλους, κατάφερε να είναι ο
μοναδικός δήμος της Αττικής που διαθέτει

εγκεκριμμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθ-
μευσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
με την έγκριση της κανονιστικής που δημο-
σιευτικη με ΦΕΚ.
Με αυτή την καίρια παρέμβαση έδωσε λύση
σε ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα που τα-
λάνιζε τις γειτονιές του Ελληνικού, και εν-
τάθηκε με την έναρξη της λειτουργίας του
Μετρό. 

Στις άμεσες προοπτικές της δημοτικής
αρχής είναι το μέτρο της ελεγχόμενης
στάθμευσης να επεκταθεί και σε άλλες γει-
τονιές την πόλης που αντιμετωπίζουν κυ-
κλοφοριακά προβλήματα.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Αυτοδιοικητικούς δρόμους ανοίγει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος 
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