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Η Μαρίνα Φλοίσβου βραβεύεται για
5η συνεχή χρονιά
µε τη «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
σελ. 5
ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ένα «µετέωρο»
βήµα προς τη Μελέτη Ανάπλασης
του Ρέµατος Πικροδάφνης

ΥΠΕΚΑ: Έναρξη προγράµµατος για τους κανόνες δόµησης σε Καλλικρατικούς ∆ήµους

σελ. 2

Ξ

εκινά το πρόγραμμα ανάθεσης εκπόνησης μελετών για τη
θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και
την αρχιτεκτονική στους οικισμούς και στις εκτός οικισμών περιοχές σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας, με
την πρώτη προκήρυξη 14 μελετών σε 14 Περιφερειακά Διαμερίσματα τέως Νομών αντιστοίχως.
Πιο συγκεκριμένα στα Περιφερειακά Διαμερίσματα: Καρδίτσας,
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου και Σύρου προκηρύσσονται μελέτες για τη συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου δόμησης για
την κατοικία με ειδικούς μορφολογικούς κανόνες.
Οι εξειδικευμένοι κανόνες δόμησης που θα παραχθούν για
κάθε περιοχή της χώρας, καλούνται να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις του σχεδιασμού, όπως είναι η προσαρμογή
των αρχών της βιοκλιματικής δόμησης και των συστημάτων
ΑΠΕ στα αρχιτεκτονικά πρότυπα κάθε τόπου.

Μεσίστιες οι σημαίες για τον ήρωα
διοικητή της Πυροσβεστικής

σελ. 6

Περιβαλλοντικός
Σύλλογος Αττικής
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»

Zητάμε ΛΥΣΗ
για το ζήτημα του νταμαριού
στον Υμηττό

σελ. 2

ΣΕΛ. 7

Αστυνομικό Ρεπορτάζ /6-4-7

ΤΡΑΜ - ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ Συνελήφθησαν
για πλαστά χαρτονομίσματα
παράλληλες διαδροµές
σελ. 5
2011

Πλούσια η δραστηριότητα
της ΕΛΑΣ για τον μήνα Ιούλιο

Έλληνες “hackers”
υπέκλεπταν προσωπικά
δεδομένα
Οι δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται
για εισβολή σε υπολογιστικά συστήματα
και απάτη με υπολογιστή,
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δημοτικά
Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής
«ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ»
Zητάμε ΛΥΣΗ
για το ζήτημα του νταμαριού στον Υμηττό

Ένα «µετέωρο» βήµα προς τη Μελέτη
Ανάπλασης του Ρέµατος Πικροδάφνης

M

ια από τις προσπάθειες του συλλόγου μας είναι να αναδείξουμε ένα μεγάλο οικολογικό πρόβλημα που υπάρχει σε
μια περιοχή του Υμηττού στα όρια των Δήμων Γλυφάδας και Αργυρούπολης. Πρόκειται για ένα λατομείο στην περιοχή της Τερψιθέας Γλυφάδας, στις παρυφές του Υμηττού ακριβώς δίπλα από
την οδό Αγίου Νεκταρίου όπως φαίνεται και στην παρακάτω δορυφορική φωτογραφία.
Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αττικής «ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ» με το
επιτελείο του, πραγματοποίησε έρευνα στην περιοχή, καταγράφοντας τα επιμέρους προβλήματα που παρουσιάζει. Συγκεκριμένα, αν και το «νταμάρι», όπως είναι γνωστό στην περιοχή, είναι
ανενεργό εδώ και αρκετά χρόνια, η κατάσταση που επικρατεί στο
συγκεκριμένο χώρο θυμίζει χωματερή, καθώς υπάρχει σωρός
σκουπιδιών και μπαζών, πεταμένα λάστιχα, σιδερένια αντικείμενα, σπασμένα γυαλιά και άλλα επικίνδυνα υλικά διάσπαρτα
στην ευρύτερη περιοχή.
Ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι μεγάλος και φυσικά ο κίνδυνος τραυματισμού
των περιπατητών και των μικρών παιδιών, που συχνάζουν στην
περιοχή, ιδιαίτερα έντονος. Επιπλέον, στην συγκεκριμένη έκταση
υπάρχουν μισογκρεμισμένα και ερειπωμένα κτίρια από τις εγκαταστάσεις που πλέον δε λειτουργούν και συνεπώς δεν υπάρχει
λόγος ύπαρξής τους. Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός τις βραδινές ώρες δημιουργούνται ανησυχίες για
την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Σημαντικό αποτελεί
και το γεγονός ότι ο μοναδικός δασικός δρόμος που διέρχεται
από αυτή την περιοχή έχει υποστεί αρκετά νεροφαγώματα σε διάφορα τμήματά του με την πάροδο των χρόνων και γι αυτό το
λόγο χρήζει άμεσης συντήρησης.
Ένα μείζον ζήτημα που γνωρίζει η περιοχή είναι αυτό των αυθαιρεσιών και των καταπατήσεων, το οποίο τα τελευταία χρόνια
εντείνεται όλο και περισσότερο, καθιστώντας πλέον αναγκαία
την άμεση επίλυσή του με απώτερο σκοπό να εξασφαλισθεί ο
δημόσιος χαρακτήρας του βουνού.
Όπως γίνεται αντιληπτό αναφερόμαστε σε μια περιβαλλοντικά
επιβαρυμένη και υποβαθμισμένη περιοχή του Υμηττού που βρίσκεται πλησίον κατοικημένης περιοχής, δίπλα από αναδασωτέα
έκταση όπου χρήζει προστασίας και άμεσης κινητοποίησης των
αρμόδιων φορέων.
Οι προτάσεις του «Ώρα για Δράση» για την επίλυση του προβλήματος είναι οι εξής:
Να καθαριστεί άμεσα ο χώρος του νταμαριού και να απομακρυνθούν τα σκουπίδια, τα μπάζα, τα λάστιχα και τα γυαλιά από
την ευρύτερη περιοχή.
Να εξεταστεί η κατεδάφιση όλων των μισογκρεμισμένων και
ερειπωμένων κτιρίων των εγκαταστάσεων του νταμαριού.
Να γίνουν εργασίες συντήρησης του δασικού δρόμου της περιοχής και να τοποθετηθεί μπάρα στην είσοδό του.
Να δοθεί τέλος στις καταπατήσεις της περιοχής και να εξεταστεί
η κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων όπως και η αποζημίωση κάθε νόμιμου ιδιοκτήτη προκειμένου να διατηρηθεί ο
δημόσιος χαρακτήρας του βουνού.
Να συνεχιστούν οι αναδασωτικές εργασίες στην ευρύτερη περιοχή για την ανάπλαση του φυσικού τοπίου και να δημιουργηθεί ένα υπαίθριο πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που να
αποτελεί χώρο αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού για όλους
τους κατοίκους και τους μαθητές της περιοχής.
Εμείς ως νέοι ξεκινάμε μια προσπάθεια για να αλλάξουμε την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Ζητάμε σε πρώτο στάδιο να
καθαριστεί ολόκληρη η έκταση και να γίνουν εργασίες για την
προστασία και την ανάπλαση του χώρου.
Χρειαζόμαστε και τη δική σας στήριξη για να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους αρμόδιους φορείς…υπογράφουμε όλοι για
τον καθαρισμό του νταμαριού!!!
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.oragiadrasi.gr

Α

νακοίνωση της Δημάρχου Αγ.
Δημητρίου κας. Μαρίας Ανδρούτσου για το ρέμα της Πικροδάφνης
Η οικολογική σημασία των ρεμάτων
είναι ιδιαίτερα σημαντική για περιοχές
με μεγάλη οικιστική ανάπτυξη και έγκειται στο γεγονός ότι κατά κανόνα τα
ρέματα αποτελούν ζώνες πράσινου
που τόσο τις έχει ανάγκη η πόλη, αλλά
και φυσικούς αγωγούς μετακίνησης
του αέρα από τη θάλασσα προς την
ενδοχώρα και αντιστρόφως.
Ακόμη, τα ρέματα λειτουργούν ως φυσικοί συλλέκτες των ομβρίων υδάτων,
και είναι αποδεδειγμένο πόσο χρήσιμη είναι η λειτουργία τους αυτή σε
έντονες βροχοπτώσεις.
Μπορούμε, με σιγουριά, να πούμε ότι
το ρέμα συντελεί στη βελτίωση των
όρων ζωής και θα πρέπει κάθε ανθρώπινη παρέμβαση σ’ αυτό να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και
κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης.
Από τα προηγούμενα βγαίνει αβίαστα
το συμπέρασμα ότι η χρησιμότητα του
ρέματος Πικροδάφνης για την πόλη
μας είναι πολύ σημαντική και δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλους.
Δυστυχώς, το ρέμα κατ’ επανάληψη
έχει «πέσει θύμα» ανθρώπινων συμπεριφορών και δραστηριοτήτων όπως
είναι η παράνομη διοχέτευση λυμάτων
και η απόρριψη μπαζών και διάφορων
άχρηστων αντικειμένων ή ακόμα και η

καταπάτηση των πρανών του.
Από τη δεκαετία του ’80 που ουσιαστικά έκλεισαν όλα τα μεγάλα ρέματα
που «χαράκωναν» την πόλη μας, το
ρέμα Πικροδάφνης, που δεσπόζει και
χωρίζει τον Άγιο Δημήτριο σε δύο
μέρη, πέρασε από πολλά στάδια.
Με τη δυναμική στάση του λαού και
του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης
αποφεύχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός
της πολιτείας που προέβλεπε κάλυψη
του ρέματος και δημιουργία κλειστής
λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας που
θα ένωνε τη λ. Βουλιαγμένης με τη λ.
Ποσειδώνος.
Στη συνέχεια και με παρεμβάσεις όλων
των δημοτικών αρχών κατεβλήθησαν
διαρκείς προσπάθειες να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες μελέτες και
να ενταχθεί το έργο ανάπλασης σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες
στις οποίες εμπλέκονταν οι παραρεμάτιοι Δήμοι, η Νομαρχία, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και η ΕΥΔΑΠ, έγινε εφικτό
σήμερα να ολοκληρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για το επόμενο βήμα
της Μελέτης Ανάπλασης του Ρέματος
Πικροδάφνης.
Ωστόσο, το επείγον της όλης διαδικασίας για την έγκριση της ΜΠΕ, δεν
βρίσκει σύμφωνους ούτε τις ενδιαφερόμενες δημοτικές αρχές ούτε τους
φορείς και πρωτοβουλίες πολιτών που
συνολικά διατυπώνουν ενστάσεις για
τη μέθοδο που προτείνεται για τη δια-

μόρφωση της κοίτης του ρέματος.
Το συγκεκριμένο έργο θα χαρακτηρίσει τις αναπτυξιακές προοπτικές του
Δήμου Αγ. Δημητρίου και της ευρύτερης περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα, η προσέγγισή του πρέπει να
γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή και η
υλοποίησή του να τύχει της γενικότερης αποδοχής ώστε να αγκαλιαστεί
από την τοπική κοινωνία και να αποτελέσει ένα μικρό όραμα, ιδιαίτερα για
τη νέα γενιά που θα το βιώσει στο μέλλον ως χώρο αναψυχής και ποικίλων
δραστηριοτήτων.
Η οριστική έγκριση, λοιπόν, της ΜΠΕ
του ρέματος Πικροδάφνης, που θέτει
τα όρια της οικολογικής ευαισθησίας
όλων μας, δεν μπορεί να αποτελέσει
μια τυπική διαδικασία που θα περιορίζεται από χρονοδιαγράμματα και πρωτόκολλα, αλλά μια ουσιαστική
διαδικασία απόλυτης διαφάνειας και
πλήρους αμφίδρομης ενημέρωσης
μέσα από διαβούλευση με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, που θα αναδείξει την τεράστια σημασία του έργου
και θα το κάνει αντικείμενο προβληματισμού και συμμετοχής για όλους
τους κατοίκους του Αγ. Δημητρίου.
Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και αυτές τις προϋποθέσεις διεκδικούμε από την Περιφέρεια, ώστε να
καταλήξουμε σε μια μελέτη ανάπλασής
του ρέματος Πικροδάφνης συμβατή με
τις σύγχρονες αναπτυξιακές αντιλήψεις
και με σεβασμό στο οικοσύστημα της
περιοχής.
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ΠPOTYΠO KENTPO
ΦYΣIKOΘEPAΠEIAΣ & AΠOKATAΣTAΣHΣ

TΣAΓKAPHΣ ANAΣTAΣIOΣ

Kάτοχος πτυχίου Φυσικοθεραπείας T.E.I. Aθήνας
Mετεκπεδευθείς:
Leeds Metropolitan Univercity της Aγγλίας

Mαγνητοθεραπεία, Laser,
Kινησιοθεραπεία, Θεραπείες
κατ’ οίκον
TAMEIA ∆EKTA
Kουµουνδούρου 39 Άλιµος
Tηλ.: 210 - 9935.608 κιν.: 6972-974252
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Πλούσια η δραστηριότητα της ΕΛΑΣ για τον μήνα Ιούλιο

Οι µάγκες
δεν υπάρχουν πια

Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουλίου
2011, από τις Υπηρεσίες της
Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν συνολικά 2.948- άτομα και ειδικότερα:

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Αν η Ιταλία χρειαστεί τη βοήθειά μας, είμαστε εδώ».
Αυτό είπαν σε κοινή τους δήλωση οι μεγαλύτεροι βιομήχανοι της γειτονικής χώρας, θέλοντας να στηρίξουν την
παραπαίουσα οικονομία της χώρας. Η αγορά κρατικών
ομολόγων – εάν αυτό χρειαστεί- από τη μεριά εταιρειών
όπως οι Fiat, Pirelli, Tod’s, Feragamo, αποδεικνύει πως
ο καπιταλισμός όταν θέλει μπορεί να γίνει περισσότερο
κοινωνικός, περισσότερο εθνικός. Να σηκώσει το γάντι
των προκλήσεων και των δύσκολων καιρών.
Η άμεση αυτή όμως αντίδραση των ιταλών καπιταλιστών, αποδεικνύει και κάτι άλλο. Πως το «una faccia
una razza», που συνηθίζουμε να λέμε, στην προκείμενη
περίπτωση δεν υφίσταται. Οι Έλληνες βιομήχανοι, οι εκπρόσωποι του κορπορατισμού στον Βαλκανικό νότο, το
μόνο που κάνουν στη χώρα μας είναι το να καταδεικνύουν τις ευθύνες των πολιτικών (οι οποίες σαφώς
είναι τεράστιες) ξεχνώντας τις δικές τους.
Μπορεί η μεγάλη μας πληγή να είναι ο κρατισμός που
τροφοδοτήθηκε από το ’80 και μετά, όμως και η εγχώρια επιχειρηματικότητα είχε μείζονα ρόλο στο αλισβερίσι. Επιχειρηματίες επωφελήθηκαν από το άνοιγμα των
media στη χώρα, επιχειρήσεις βάσισαν τη λειτουργία
τους στα κρατικού ενδιαφέροντος έργα, κρατικοδίαιτο
καπιταλισμό και κέρδη βασισμένα στο Δημόσιο συμφέρον δημιούργησαν οι πλουτοκράτες της χώρας. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς, που μέσω της
αυτοκινητοβιομηχανίας τους, της ένδυσης και του design
κατορθώνουν να πραγματοποιούν εξαγωγές, οι Έλληνες
«συνάδελφοί» τους εξέθρεψαν το κρατικό θηρίο. Και
αντί αυτοί που χρόνια απομυζούν την ιερή κρατική αγελάδα να στηρίξουν την οικονομία της χώρας τους που
εδώ κι ενάμιση χρόνο βρίσκεται σε τρικυμία, οι Ιταλοί
χωρίς να τους ζητηθεί, έπραξαν το αυτονόητο.

Δύο άτομα για ανθρωποκτονία.
Πέντε (5) άτομα για παράβαση του Ν.
«περί Αρχαιοτήτων».
Διακόσια ενενήντα οκτώ (298) άτομα
για παραβάσεις του νόμου «περί Ναρκωτικών».
Τετρακόσια ενενήντα οκτώ (498)
άτομα για κλοπές – διαρρήξεις.
Εξήντα επτά (67) άτομα για ληστείες.
Δεκαπέντε (15) άτομα για παραβάσεις
του νόμου « περί Ηθών».
Εξήντα επτά (67) άτομα για απάτες –
πλαστογραφίες.
Εξήντα εννέα (69) άτομα για παραβάσεις του νόμου «περί Όπλων».
Εξακόσια δεκατρία (613) άτομα για καταδιωκτικά έγγραφα.
Οκτακόσια σαράντα ένα (841) άτομα
για παραβάσεις του Ν. «περί Αλλοδαπών».
Είκοσι (20) άτομα για παραβάσεις του
Ν. «περί Παιγνίων».
Δέκα (10) άτομα για παραβάσεις του
νόμου «περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
Τετρακόσια σαράντα τρία (443) άτομα
για διάφορα αδικήματα (Υγειονομικές
παραβάσεις, παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε
βαθμό πλημμελήματος, κ.λ.π.).

Εξιχνιάσθηκαν:
Δύο ανθρωποκτονίες.
Μία αρπαγή σε βάρος αλλοδαπού.
Τριάντα επτά ληστείες σε τράπεζες,
χρηματαποστολές, δημόσιους οργανισμούς.
Εκατόν ογδόντα μία (181) κλοπές διαρρήξεις οικιών, καταστημάτων, Ι.Χ.Ε
αυτοκινήτων .
Μία περίπτωση κλοπής καλωδίων ΟΣΕ.
Εξαρθρώθηκαν συνολικά (21) σπείρες
από τις οποίες:
Μία σπείρα για αρπαγή-εμπορία ανθρώπων.
Μία σπείρα για ληστείες σε τράπεζες,
χρηματαποστολές, δημόσιους οργανισμούς.
Μία σπείρα για πλαστογραφία – παραχάραξη χαρτονομισμάτων.
Τέσσερις σπείρες για απάτες – πλαστογραφία πιστοποιητικών.
Πέντε σπείρες για διακίνηση ναρκωτικών.
Μία σπείρα που διέπραττε κλοπές σε
Ι.Χ.Ε.
Επτά σπείρες που διέπρατταν διαρρήξεις οικιών.
Μία σπείρα που διέπραττε κλοπές καλωδίων ΟΣΕ.

Κατασχέθηκαν συνολικά:
Κάνναβη: 5.643 γραμμ.
Ηρωίνη: 5.839 γραμμ.
Κοκαΐνη: 1.912 γραμμ.
Ναρκωτικά χάπια: 3.987
Μεθαδόνη: 544 γραμμ.
Δενδρύλλια κάνναβης: 6
Ζυγαριές ακριβείας: 11
Πιστόλια-περίστροφα: 30
Μαχαίρια: 46
Ράβδοι: 9
Κυνηγετικα: 7
Πολεμικά-υποπολυβόλα: 4
Φυσίγγια: 587
Χειροβομβίδες: 4
Αεροβόλα όπλα: 3
Μεταλλικά σφαιρίδια: 275
Οχήματα: 42
Παιγνιομηχανήματα – Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές: 185
Χρηματικό ποσό : -30.858- ευρώ,
2.000 Λέβα Βουλγαρίας και 32 Δολάρια Η.Π.Α.
Πλαστά χαρτονομίσματα (διαφόρων
αξιών): 6.590
Διάφορα πλαστά έγγραφα: 143
Κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι (
CD/DVD): 4.250
Κινητά τηλέφωνα: 127
Πακέτα τσιγάρα: 1.751
Αρχαία αντικείμενα: 2
Ανευρεθέντα - κλαπέντα οχήματα: 408-

Όσον αφορά το δικό μας ΣΕΒ, περιορίζεται -σαν να
πρόκειται για αριστερό κόμμα- στο να εκδίδει ανακοινώσεις, να γκρινιάζει για το μεγάλο Κράτος αλλά ποτέ να
μην βάζει το χέρι στην τσέπη. Ποτέ να μην λειτουργεί
εθνικά. Γιατί εκτός της καταφανούς ένδειας μεγάλων κι
οραματιστών πολιτικών, στη χώρα μας υποφέρουμε και
από κάτι άλλο: από την απουσία των σύγχρονων Συγγρών, Ωνάσηδων, Νιάρχων, Βαρβάκηδων. Κοινώς, κατά
το «οι μάγκες δεν υπάρχουν πια» μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε πως «οι ευεργέτες μας τέλειωσαν».

BHMA

Tοπικής Aυτοδιοίκησης

Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Εύη Κουλιανού - Κονταρίνη
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Νικόλας Κονταρίνης
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
Βασίλης Γραμμένος
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
Βασίλης Χατζηκωνσταντίνου
Τηλ.: 210-9846.526

Κιν.: 6977 241134
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Καλογεράς-Κονταρίνης,,
Αλεξάνδρα Μαυράκη,
Εβελίνα Νοδάρα
Μιχάλης Παπαχριστόπουλος
ΣΚΙΤΣΑ: Τζίμης Παπαδόπουλος
ΑΤΕΛΙΕ:ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
Δασκαλογιάννη 3 - 16674 Γλυφάδα
Τηλ.: 210- 8941.934, 210-8940.511- Fax: 210-8941.874
Κιν.: 6944 52 24 37, 6944 77 27 28,
e-mail: info@vimaonline.gr - www.vimaonline.gr
Κωδ. Γεν. Γραμματείας Επικοινωνίας - Ενημέρωσης: 3892

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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Η Μαρίνα Φλοίσβου βραβεύεται για 5η συνεχή
χρονιά µε τη «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ»
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και προστασίας που διεξάγεται κάθε χρόνο, σε μεγάλη κλίμακα, σε περισσότερες από 40
χώρες στην Ευρώπη και άλλα σημεία του πλανήτη μας από το Foundation for Environmental Education (FEE).
Στοχεύει στο να καταστήσει τις μαρίνες μας
καλύτερα οργανωμένες και ασφαλέστερες και
να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον τους.
Στην Ελλάδα, συντονιστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ), η παλαιότερη περιβαλλοντική
οργάνωση της χώρας, που δραστηριοποιείται
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και την προστασία της φύσης από το 1951.

Η

Μαρίνα Φλοίσβου βραβεύτηκε για 5η
συνεχή χρονιά από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Συντονιστή του Διεθνούς Προγράμματος
“Γαλάζιες Σημαίες” στη χώρα μας, με τη
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» για το έτος 2011.
Η “Γαλάζια Σημαία” είναι ένα διεθνές σύμβολο ποιότητας, το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, και

απονέμεται από το 1987 σε όσες ακτές και
μαρίνες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις
του.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος
υπάρχει αναρτημένο το Δελτίο Τύπου των
βραβευμένων ακτών και μαρινών για το έτος
2011.
Περιβαλλοντική Διαχείριση. Το πρόγραμμα
«Γαλάζιες Σημαίες»
Οι «Γαλάζιες Σημαίες» είναι ένα πρόγραμμα

Δεν είναι εύκολο να κερδίσει μία μαρίνα τη
«Γαλάζια Σημαία». Πρέπει να πληρεί 24 αυστηρά κριτήρια, που έχουν σχέση με την καθαριότητα της μαρίνας, την οργάνωσή της,
την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία της φύσης και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Και αν ακόμα κερδίσει μία
μαρίνα τη «Γαλάζια Σημαία», τη διατηρεί
μόνο εκείνη τη χρονιά και πρέπει να αποδείξει ότι την αξίζει και την επόμενη. Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και της FEE επισκέπτονται
όλη την καλοκαιρινή περίοδο τις μαρίνες και
επισημαίνουν τυχόν προβλήματα και παραλείψεις. Συνήθως δίδεται μικρή διορία να
διορθωθούν, αλλά μια μαρίνα μπορεί να

χάσει τη σημαία της προσωρινά ή ακόμη και
οριστικά για σοβαρά παραπτώματα.
Δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής και
σχεδίου μαρίνας που να αναφέρεται σε θέματα διαχείρισης ύδατος, απορριμμάτων και
κατανάλωσης ενέργειας, υγείας και ασφάλειας και στη χρήση περιβαλλοντικά αποδεκτών προϊόντων.
Επαρκείς, ανεξάρτητοι και εμφανείς κάδοι για
την συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων
(χρώματα, υφαλοχρώματα, διαλυτικά, σκουριές, συσσωρευτές, υπολείμματα πετρελαιοειδών, φωτοβολίδες) που να αδειάζονται
σε τακτά διαστήματα.
Επαρκείς κάδοι κοινών απορριμμάτων.
Μέσα υποδοχής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.
Ευκολίες άντλησης υδάτων σεντινών.
Ευκολίες άντλησης λυμάτων από τα WC των
σκαφών.
Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού σύμφωνα
με τους εθνικούς κανονισμούς.
Επαρκείς, καθαρές και εμφανείς ευκολίες υγιεινής.
Αποφυγή διαφυγής λυμάτων από την πλύση
σκαφών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.
Ενθάρρυνση περιβαλλοντικά φιλικών μεταφορικών μέσων.

ΤΡΑΜ - ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ παράλληλες διαδροµές 2011

Η

ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. – η συγχωνευμένη εταιρεία λειτουργίας των ΗΣΑΠ –
ΜΕΤΡΟ – ΤΡΑΜ) προσφέρει δωρεάν
βόλτα με ποδήλατο στο Φλοίσβο και συγκεκριμένα από το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου (μεταξύ των
στάσεων τραμ «Φλοίσβος» και «Πάρκο
Φλοίσβου»), όπου έχει εγκατασταθεί το
ειδικό περίπτερο της εταιρείας.

στρέφονται με την παράδοση των ποδηλάτων.

Για την παραλαβή κάποιου από τα 35 ποδήλατα του προγράμματος ,για μιάμιση
ώρα, χρειάζεται μόνο το ενιαίο εισιτήριο
ΜΜΜ, ακυρωμένο έως και μιάμιση ώρα
νωρίτερα ή η ατομική κάρτα απεριορίστων
διαδρομών και αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης που κατατίθεται στους
υπαλλήλους της εταιρείας .Τα έγγραφα επι-

Τα ποδήλατα διατίθενται από Τετάρτη έως
και Σάββατο, 17:30 με 20:30, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 30/09.

Οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε κλασικά ή σπαστά ποδήλατα (που
επιτρέπουν στο χρήστη την εύκολη μεταφορά τους στα ΜΜΜ), ενώ υπάρχουν και
ποδήλατα για παιδιά αλλά και κάποια με
παιδικό κάθισμα για τους «πολύ μικρούς
ποδηλάτες».

Περισσότερες πληροφορίες: ειδικό έντυπο- εκδοτήρια τραμ, www.tramsa.gr και
www.pamemetram.gr, 210-9978000 τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
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Συνελήφθησαν για πλαστά χαρτονομίσματα

Μεσίστιες οι σημαίες για τον ήρωα
διοικητή της Πυροσβεστικής

Ειδικότερα, οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν
την ώρα που προσπάθησαν να πουλήσουν σε
Αστυνομικό ο οποίος παρουσιάστηκε ως αγοραστής, πλαστά χαρτονομίσματα συνολικού
ποσού 5.000 ευρώ αντί του ποσού των 3.000
ευρώ. Κατασχέθηκε μία δεσμίδα αποτελούμενη
από 100 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

Α

πογευματινές ώρες της 17-8-2011, στη
Νίκαια και στο Γέρακα Αττικής, από Αστυνομικούς του Τ.Α. Νίκαιας, συνελήφθησαν
δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 28
και 24 ετών και ένας 36χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για «Κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων κατά συναυτουργία».

κριά από εκεί, αλλά μέχρι να γυρίσει ο οδηγός, ο
διοικητής της Πυροσβεστικής είχε πέσει νεκρός.
Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το θάνατο του αξιωματικού θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες
είχαν προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσματα,
πρωινές ώρες της ιδίας από τον 36χρονο ημεδαπό ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη,
ενώ στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Κάνναβη βάρους 30 γραμμαρίων.
Ένα πτυσσόμενο γκλοπ.
Ένα μαχαίρι.
Ένα ξύλινο ρόπαλο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

ΒΑΡΗ: Βάκχου 1-3, Τηλ.: 210-96 54 740

Συλληπητήρια για
το θάνατο του αξιωματικού

Μ

ε εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, ως ένδειξη πένθους, σε όλες τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου, του Πυροσβεστικού
Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σήμερα,
ημέρα ταφής του θανόντος κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος, Αντιπυράρχου του Πυροσβεστικού
Σώματος Κωνσταντίνου Καστρή, Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.
Τη ζωή του έχασε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στο Βαθύ Ανατολικής Μάνης.
Τον άτυχο άνδρα βρήκαν συνάδελφοί του, απανθρακωμένο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διοικητής
ζήτησε από τον οδηγό του να πάει να ζητήσει ενισχύσεις, αφού η φωτιά δυνάμωνε στο σημείο που
βρισκόταν.
Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δεν ήταν πολύ μα-

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Καστρή αλλά και στο Πυροσβεστικό
Σώμα έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.Στο μήνυμά του ο κ. Παπούλιας αναφέρεται στην αυτοθυσία και την αυταπάρνηση του
αξιωματικού και κάνει λόγο για αρετές οι οποίες
"μας συγκινούν βαθιά και μας φέρνουν αντιμέτωπους με το αδιαμφισβήτητο καθήκον μας να κάνουμε
ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να είναι το τελευταίο θύμα στα μέτωπα της φωτιάς".
Εκ μέρους της Ν.Δ., ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής, Ανδρέας Λυκουρέντζος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εκφράζουμε τα ειλικρινή
συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του διοικητή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου, Αντιπύραρχου
Κωνσταντίνου Καστρή για την απώλεια του, την ώρα
της εκπλήρωσης του καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος
Καστρής με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, έδωσε
άνιση μάχη με τις φλόγες και έχασε τη ζωή του. Ευχόμαστε, ο ηρωικός Αντιπύραρχος να είναι το τελευταίο θύμα που θρηνούμε στη μάχη της
κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών».
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ΥΠΕΚΑ: Έναρξη προγράµµατος για τους
κανόνες δόµησης σε Καλλικρατικούς ∆ήµους

ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ: «Είμαι χαρούμενος που
ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω του
οποίου θα προσδιορίζονται οι βασικές αρχές αρχιτεκτονικής που στο εξής θα χαρακτηρίζουν τις
νεοαναγειρόμενες οικοδομές. Επιδιώκουμε σε
κάθε Διαμέρισμα, σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο, η
από εδώ και στο εξής δόμηση να λαμβάνει
υπόψη τα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά
κάθε περιοχής,
σχεδιασμού, όπως είναι η προσαρμογή των αρχών
της βιοκλιματικής δόμησης και των συστημάτων
ΑΠΕ στα αρχιτεκτονικά πρότυπα κάθε τόπου.

Ξ

εκινά το πρόγραμμα ανάθεσης εκπόνησης μελετών για τη θεσμοθέτηση μορφολογικών κανόνων για τη δόμηση και την αρχιτεκτονική στους
οικισμούς και στις εκτός οικισμών περιοχές σε
όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας, με
την πρώτη προκήρυξη 14 μελετών σε 14 Περιφερειακά Διαμερίσματα τέως Νομών αντιστοίχως.
Πιο συγκεκριμένα στα Περιφερειακά Διαμερίσματα: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικά-

λων, Αχαΐας, Ηλείας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ρόδου και Σύρου προκηρύσσονται μελέτες
για τη συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού
πλαισίου δόμησης για την κατοικία με ειδικούς
μορφολογικούς κανόνες.
Οι εξειδικευμένοι κανόνες δόμησης που θα παραχθούν για κάθε περιοχή της χώρας, καλούνται
να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις του

Μερική διαγραφή ελληνικού χρέους από
αυστραλιανή φαρµακευτική εταιρεία

Τ

η διαγραφή μέρους του χρέους του ελληνικού δημοσίου
ανακοίνωσε η αυστραλιανή φαρμακευτική CSL.
Σύμφωνα με το αυστραλιανό πρακτορείο ειδήσεων AAP, η
CSL σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι "είναι ένα από τα θύματα
της κρίσης που πλήττει την ελληνική οικονομία. Το χρέος των
ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων προς την εν λόγω εταιρεία ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια και τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχουν πληρώσει ούτε έναν λογαριασμό".

Η CSL πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως θα πληρωθεί ποτέ από
το ελληνικό δημόσιο και γι' αυτό προχώρησε στην πώληση
των ομολόγων σε χαμηλότερη τιμή διαγράφοντας 25 εκατ.
δολάρια σε χρέος από απλήρωτους λογαριασμούς για το διάστημα 2010-2011.

Παράλληλα, θα πρέπει να επιτρέπουν την ένταξη
της νέας αρχιτεκτονικής όπου αυτή συγκροτεί εμπεριστατωμένη εναλλακτική πρόταση
Το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει:
στη διαφύλαξη του σημαντικού οικονομικού και
πολιτιστικού πόρου που είναι η ταυτότητα της κάθε
περιοχής,
στην προώθηση των αρχών της οικολογικής δόμησης
στη διαφάνεια στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών
αδειών, με την παραγωγή ενός συνόλου κανόνων-

οδηγιών που θα κατευθύνει τους μελετητές και τα
αρμόδια όργανα αρχιτεκτονικού ελέγχου, με
τρόπο αντικειμενικό.
Υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν εκατοντάδες
μελετητές διαφόρων ειδικοτήτων όπως αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, ειδικοί επιστήμονες για το τοπίο
και τη βιοκλιματική δόμηση. Το εύρος της εμπειρίας και ειδικοτήτων που απαιτούνται θα συνδράμει στη δημιουργία συμπράξεων μελετητών.
Οι αναθέσεις θα γίνουν έως τον Δεκέμβριο του
2011, ενώ η παραλαβή των μελετών προβλέπεται
να γίνει τον Δεκέμβριο του 2012.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα παραδοτέα θα
περιλαμβάνουν και σχέδιο Προεδρικών Διαταγμάτων ώστε να μην καθυστερήσει η θεσμοθέτηση
τους. Οι «οδηγοί» δόμησης για κάθε περιοχή θα
είναι προσβάσιμοι ηλεκτρονικά στους πολίτες και
στους αρμόδιους φορείς.
Με την ευκαιρία της έναρξης από το ΥΠΕΚΑ του
προγράμματος εκπόνησης 48 μελετών για τη θεσμοθέτηση βασικών μορφολογικών - αρχιτεκτονικών κανόνων δόμησης και σε όλους τους
Καλλικρατικούς Δήμους της χώρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Σηφουνάκης δήλωσε:
«Είμαι χαρούμενος που ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα προσδιορίζονται οι
βασικές αρχές αρχιτεκτονικής που στο εξής θα χαρακτηρίζουν τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές. Επιδιώκουμε σε κάθε Διαμέρισμα, σε κάθε
Καλλικρατικό Δήμο, η από εδώ και στο εξής δόμηση να λαμβάνει υπόψη τα τοπικά αρχιτεκτονικά
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, να προστατεύει το
περιαστικό τοπίο από ανάρμοστες κατασκευές να
προσαρμόζεται στα υπάρχοντα ιστορικά οικιστικά
σύνολα χωρίς να τα προσβάλλει».

Έλληνες "hackers" υπέκλεπταν προσωπικά δεδοµένα

Δ

ικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος δύο (2)
ημεδαπών, ενός 34χρονου κατοίκου Άρτας
και ενός 44χρονου κατοίκου Βόλου, από στελέχη της νέας Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για
υποκλοπή της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων
γνωστής Υπηρεσίας Πληροφοριών τηλεφωνικού Καταλόγου Ελλάδος και πώλησης αυτών με
διαδικτυακές εφαρμογές, μέσω γνωστού ηλεκτρονικού καταστήματος, σε κατόχους κινητών
τηλεφώνων.
Ειδικότερα, ύστερα από καταγγελίες ανώνυμης
εταιρίας παροχής διαδικτυακών και ψηφιακών
υπηρεσιών στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ότι άγνωστοι δράστες υποκλέπτουν συστηματικά την ηλεκτρονική βάση δεδομένων
της, σχηματίσθηκε δικογραφία, στο πλαίσιο της
οποίας εκδόθηκαν διατάξεις και βουλεύματα
άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.
Από την ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα των αστυ-

νομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
που έγινε στο πλαίσιο των διευκολύνσεων της
άρσης του σχετικού απορρήτου, διακριβώθηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη, καθώς και τα στοιχεία
ταυτότητας των εμπλεκόμενων προσώπων,
όπου διαπιστώθηκε ότι, οι δύο δράστες συστηματικά και παράνομα προέβαιναν στην εξαγωγή του περιεχομένου της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων της ανωτέρω ανώνυμης εταιρείας.
Παράλληλα, είχαν δημιουργήσει παράνομα
εφαρμογή, η οποία στηριζόμενη στη βάση δεδομένων των πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου πωλούνταν διαδικτυακά σε κατόχους
κινητών τηλεφώνων, τύπου “smartphones”.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
χθες (08-08-2011) το πρωί, ενεργήθηκε
έρευνα παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού
στις οικίες των δύο ημεδαπών, στο Βόλο και
την Άρτα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

συνολικά:
Ένας Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ.
Ένας εσωτερικός σκληρός δίσκος Η/Υ
Η οικονομική ζημία που έχει υπολογιστεί για τις
παραπάνω παράνομες πράξεις, κατ’ ελάχιστη
εκτίμηση της εγκαλούσας εταιρίας, κυμαίνεται
στο χρηματικό ποσό των 3.600.000 ευρώ,
μέρος των οποίων αποτελεί ζημία του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για εισβολή σε υπολογιστικά συστήματα, απάτη με
υπολογιστή, καθώς και για παραβάσεις των
νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί
σημάτων, δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης των ορίων του αυτοφώρου.
Αντίστοιχη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί
στις αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

8

BHMA Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Αύγουστος 2011

ΔEKTEΣ ΠIΣTΩTIKEΣ KAPTEΣ

Μ

ια 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.
Συνδυάζοντας τη µαγευτική θέα της θάλασσας µε έναν καταπράσινο κήπο, το Notos Café διακρίνεται για τους ευρύχωρους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, παρέχοντας
έναν αγαπηµένο προορισµό για όλες τις ηλικίες, ενώ η ασύρµατη δικτύωση στο Internet µετατρέπει το χώρο σε ιδανική επιλογή για τον επαγγελµατία και τον σπουδαστή. Φιλική
ατµόσφαιρα και ανάλογη εξυπηρέτηση κερδίζουν τις εντυπώσεις, καθώς έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε ζεστά και κρύα
ροφήµατα, snacks, χορταστικά πιάτα και γλυκούς πειρασµούς .
Για τους µικρούς φίλους, όσο ο καιρός το επιτρέπει, ένας προσεγµένος εξωτερικός παιδότοπος δίνει την αφορµή για ατέλειωτο παιχνίδι και διασκέδαση. Το βράδυ, το µεγάλο bar
αναλαµβάνει… δράση µε µια σειρά ιδιαίτερων προτάσεων cocktails και blendings και τη µουσική να ανεβάζει ένταση.

Λεωφόρος Κ. Καραµανλή 12,
Παραλία Βούλας
Τηλέφωνο 210 8993702 -3
Μέλος του VS Hospitality Group
(Όµιλος Βλάση Σταθοκωστόπουλου)

