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του αύριο ξεκινούν
από τη Βούλα
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δημόσιοι φορτιστές
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έσοδα 2 εκ. € το χρόνο
από την αξιοποίηση
της δημοτικής
ακίνητης περιουσίας
Πώς το νοικοκύρεμα στις συμβάσεις και τις μισθώσεις
απογείωσε μέσα σε 5 χρόνια την απόδοση
στα δημοτικά ακίνητα προς όφελος των δημοτών
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Θετικές
εξελίξεις
στην επένδυση
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ΜΕΕΚΒ
Μία νίκη
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φάντασμα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Υπό συζήτηση
οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
στη Βούλα

Σελ. 20

Σελ. 18

Σελ. 15
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The Talk of
The Town
Η Εκκλησία της Ελλάδος διεκδικεί δικαστικά την κυριότητα του Ασκληπιείου Βούλας,
όμως ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος
σε βιβλίο του το 2016 είχε
κατατάξει το ίδιο ακίνητο σε
αυτά που προσέφερε η Μονή
Πετράκη προς το κράτος ήδη
από το 1917! Το τι ισχύει θα
το κρίνει φυσικά η δικαιοσύνη
τον Μάρτιο του 2021, καθώς η
εκδίκαση της υπόθεσης στις 7
Οκτωβρίου πήρε αναβολή.
Σελ. 3

2 Έγραψαν για τα 3Β στα social media...
@sapio_meat

@killahkilleh

Έσκυψα στη Βάρης Κορωπίου να πάρω να πιω λίγο
καφέ μου έφυγε το αυτοκίνητο και έπεσα στο μπροστινό! Κατεβαίνει ο οδηγός να μου ζητήσει τα ρέστα
κι ήταν ο άντρας μου! Με άρχισε στα φάσκελα και μας
κοιτάζουν όλοι καλά καλά! Μόνο σ' εμένα αυτά!

Έχω ερωτευτεί τζατζίκι με παϊδάκια αρνίσια στα Βλάχικα Βάρης

@tanya_dalmore
#Vouliagmeni

@gofish_ii
#Voula

@npvogiatzis_yoga_fit
#Varkiza

@IccsNtua
Μετά την δημοτική παραλία στο Δημαρχείο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, το #GrEEnBeach φορτίζει με
"πράσινη" ενέργεια και το λιμάνι της Σκύρου. Επόμενος
σταθμός: #Τρίκαλα

@ioakim_r
#Vouliagmeni

@KAPOL966
Εγώ θυμάμαι μικρή τα καλύτερα και μεγάλα Κωκ τα
τρώγαμε στη Βάρη στα Βλάχικα
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@spyrosth
Στα Εξάρχεια περιμένουν δολοφονίες και τελικά
γίνονται σε Βάρη και Καλλιθέα. Πάντως έχει δίκιο ο
υπουργός, ακόμα και τους κατοίκους της Καλλιθέας να
ρωτήσετε σήμερα θα σάς πουν ότι φοβούνται να πάνε
στα Εξάρχεια λόγω εγκληματικότητας.
@byron_kokkalanis
#Varkiza

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:
1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα)
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη)
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη)
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη)
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα)
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη)
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63)
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα)
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα)
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα)
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη)
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη)
16. Καφέ Πλατείας Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

@Evan_Politis
Αυτό στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης είναι ένα καθημερινό φαινόμενο χωρίς ευτυχή κατάληξη για τις ζωές των
ανθρώπων πάντοτε. Απλά πράματα: πλουσιόπαιδα από
τριγύρω με αμάξια του μπαμπά θέτουν σε κίνδυνο τους
πάντες, με τις αρχές να αδιαφορούν γιατί η μαμά κι ο
μπαμπάς ΕΙΝΑΙ οι αρχές.
@michaelstath

@GeorgeSefdrako
Βλέπω στο Νάσιονσλ Τζεογκράφικ που ψαρεύουν με
καλάμι τόνους από βάρκα και θυμήθηκα και γω τον
εαυτό μου που ψάρευα σπάρους στα βραχάκια απέναντι
από το Ασκληπιείο στη Βούλα
@mounintza
Τριάντα χρόνια κόντρες από κάθε λογής κουβαδάκια
που μοστράρουν τις εξατμίσεις τους στα λιμανάκια της
Βουλιαγμένης κι ακόμη το πανηλίθιο τρέμει απ' το σοκ

Οι Έλληνες νομίζουν ότι αν μαζέψουν τους κάγκουρες
από τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης όλοι οι υπόλοιποι
οδηγούν τέλεια!
@Romanticofilos
Εγώ πάντως νόμιζα ότι για άλλο πράγμα είναι διάσημα
τα Λιμανάκια Βουλιαγμένης
@GeorgeSefdrako
Μετά τα περίπτερα κλείνουν μέχρι και οι τρύπες του
Καραμανλή στην παραλιακή, ούτε μέχρι τη Βάρκιζα να
μην μπορούμε να πάμε, δηλαδή κάπου έλεος

The talk of the town
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Ασκληπιείο: Η Εκκλησία
διεκδικεί αυτό που χάρισε
κού λαϊκισμού». Σε αυτό το πόνημα η Εκκλησία διά της
ηγεσίας της επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πολλών πολιτών της χώρας για ποιο λόγο η πολιτεία έχει
αναλάβει τη μισθοδοσία των κληρικών. Το κεντρικό
επιχείρημα που επιστρατεύει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι ότι από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος από τη μοναστηριακή
περιουσία είτε έχει δωρηθεί από την Εκκλησία είτε
έχει απαλλοτριωθεί έναντι ευτελούς τιμήματος όπως
ο ίδιος θεωρεί. Από τις πράξεις αυτές επήλθε κατά τον
Αρχιεπίσκοπο «η εσχάτη πενία των λειτουργών της
Εκκλησίας».

του Γιώργου Λαουτάρη

Σ

τις 7 Οκτωβρίου συνήλθε για πρώτη φορά το
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς για
να εκδικάσει την αγωγή που κατέθεσε η Εκκλησία της Ελλάδος κατά του Δημοσίου και του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. Με την αγωγή αυτή η κορυφή της
Εκκλησίας υποστηρίζει ότι πρέπει να αρθεί η απαλλοτρίωση του 1925, με την οποία ο Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός απέκτησε την έκταση όπου μέχρι σήμερα
βρίσκεται το Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας. Η
εκδίκαση τελικώς αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου 2021,
μετά από αίτημα της πλευράς του Δημοσίου και ενώ ο
Δήμος ήταν πανέτοιμος. Ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο ίδιος ο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, το 2016 κατέτασσε σε βιβλίο του το ακίνητο
που σήμερα διεκδικεί στα δώρα της Εκκλησίας προς
το Δημόσιο.
Η Εκκλησία ζητά να αρθεί η απαλλοτρίωση για ένα τμήμα
46.657 τ.μ. του όλου οικοπέδου, καθώς το υπόλοιπο
τμήμα του είχε ήδη προλάβει –προ της απαλλοτρίωσης–
να το εκποιήσει στους ιδρυτές της μετέπειτα Μετοχικής
Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας. Επιθυμεί
με άλλα λόγια να αποκτήσει έναν αιώνα μετά την κυριότητα αυτών των εκτάσεων. Και καθώς δηλώνει ότι δεν
σκοπεύει να εμποδίσει τη λειτουργία του νοσοκομείου,
έχει καταστήσει σαφές ότι σε δεύτερο χρόνο επιθυμεί
να διεκδικήσει αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο
για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του 1925 που κατά
την άποψη των νομικών της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η
νομική βάση της αξίωσης αυτής θα κριθεί στα δικαστήρια και βέβαια έχει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο το πώς θα
υποστηριχθεί από την Εκκλησία η διεκδίκησή της όσο και
το πώς θα αποδομηθεί η επιχειρηματολογία αυτή από το

“

Σε πρόσφατο βιβλίο
του Αρχιεπισκόπου
το νοσοκομείο
της Βούλας
καταγράφεται ως
προσφορά στο κράτος
Δημόσιο που έχει τη συμπαράσταση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στη μάχη αυτή. Από τη στιγμή
που ο Δήμος ενεπλάκη αυτεπάγγελτα από το Πρωτοδικείο στην υπόθεση ως διάδικος και «έχων έννομο
συμφέρον», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος διακήρυξε ότι
θα διαθέσει κάθε μέσο ώστε αυτή η διεκδίκηση να μην
τελεσφορήσει, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε δυσβάσταχτο κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μάλιστα σε
μια τόσο επιβαρυμένη περίοδο.
Σε ένα άλλο επίπεδο όμως, μπορεί κανείς να κρίνει ότι
αυτή η κίνηση από την ηγεσία της Εκκλησίας αποκάλυψε την υποκρισία και τις ανακολουθίες που χαρακτηρίζουν τις δημόσιες δηλώσεις της σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση του οργανισμού της. Μόλις πριν 4
χρόνια, το 2016, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμος εξέδωσε ένα βιβλίο 85 περίπου
σελίδων με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η απάντηση
της Εκκλησίας στα μυθεύματα του αντικληρικαλιστι-

Προς επίρρωσιν των επιχειρημάτων του ο Ιερώνυμος
παραθέτει σχετική αλληλογραφία και νομοθεσία από
όλες τις εποχές καθώς και δύο εκτενείς καταλόγους
με δύο κατηγορίες ακινήτων. Στην πρώτη λίστα παρατίθενται 229 ακίνητα σε όλη τη χώρα ως «πίνακας των
απαλλοτριωθέντων εκκλησιαστικών αγροτικών κτημάτων άνευ καταβολής αποζημιώσεως μέχρι σήμερα».
Στη λίστα αυτή περιέχονται αρκετά ακίνητα από την
περιουσία της Μονής Πετράκη στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Παρόλο που στην αγωγή του 2019
υποστηρίζεται ότι το Ασκληπιείο απαλλοτριώθηκε
ακριβώς χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση, το νοσοκομείο της Βούλας απουσιάζει από τη σχετική αυτή λίστα
του αρχιεπισκόπου. Αντίθετα, το Ασκληπιείο περιέχεται σε έναν δεύτερο κατάλογο «για την προσφορά σε
γη της Εκκλησίας σε αυτό τον τόπο» όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά. Στη λίστα αυτή αναφέρονται «έργα
που στολίζουν ακόμη την πόλη των Αθηνών και εξυπηρετούν το λαό μας, που κτίστηκαν σε οικόπεδα και
εκτάσεις της Ιεράς Μονής Πετράκη», όπως έγινε και με
«εκατοντάδες οικόπεδα ανά την Ελλάδα που δώρισαν
οι κατά τόπους Μητροπόλεις». Το Ασκληπιείο Βούλας
αναφέρεται λοιπόν στο βιβλίο του αρχιεπισκόπου ως
«προσφορά» της Εκκλησίας ήδη από το 1917.
Τρία χρόνια πριν την κατάθεση της αγωγής για τη
διεκδίκηση μέρους του νοσοκομείου, η κορυφή της
Εκκλησίας της Ελλάδος γραπτώς είχε υπονομεύσει
το επιχείρημα που κατόπιν θα επιστράτευε έναντι του
αστικού δικαστηρίου. Προφανώς, η ακρίβεια των καταλόγων στο βιβλίο του αρχιεπισκόπου έχει σχετική μόνο
αξία και κανείς δεν ξέρει από ποια στοιχεία ακριβώς
άντλησε την τεκμηρίωσή του και ποια είναι η αξία των
στοιχείων αυτών. Αν κάτι αποδεικνύεται ωστόσο από
αυτή την ασυμφωνία και όλη τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας είναι μια προκλητική αντίληψη
«όλα μας ανήκουν, όλοι μας χρωστάτε», εμφανώς ξένη
προς όποια πνευματική αποστολή.

4 Τοπικά

Σε σκάφες
στο εξής
τα κλαδέματα

Νέο δίκτυο
χωριστής
συλλογής
απελευθερώνει
τα πεζοδρόμια

Ένα νέο δίκτυο χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων ανακοίνωσε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στην τελευταία συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι ξεκινά να εγκαθίσταται στον Δήμο. Αντί
για το πεζοδρόμιο με πρότερη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας από τους κατοίκους, τα κλαδέματα στο εξής θα εναποτίθενται
σε ειδικές μόνιμες σκάφες, ενώ η αποκομιδή των αποβλήτων θα
γίνεται με βάση έναν γνωστό εκ των προτέρων προγραμματισμό.
Οι σκάφες σε πρώτη φάση θα τοποθετηθούν έτσι ώστε κάθε νοικοκυριό να έχει πρόσβαση σε αυτόν σε απόσταση μέχρι 500 μέτρα.
Σε δεύτερη φάση, ο Δήμος θα προμηθευτεί νέους κάδους για να
πυκνώσει το δίκτυο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποφεύγεται
η τοποθέτηση κλαδεμάτων σε πράσινους κάδους (που οδεύουν για
υγειονομική ταφή) ή ακόμη χειρότερα να απορρίπτονται σε οικόπεδα
ή κοινόχρηστους χώρους όπως έχει παρατηρηθεί.
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οι σκάφες σε αυτή τη φάση θα
τοποθετηθούν στα εξής σημεία όλου του Δήμου: Αρετής και Δεληγιάννη, Πλατεία Δημάρχων, Πάρκινγκ Yabanaki, Πλατεία Ζησιμοπούλου,
Πάρκινγκ Ποσειδώνος και Θησέως, Πλατεία Ευτέρπης, Φυτώριο,
Μαβίλη και Καζαντζάκη, Πάρκο Καλύμνου και Αρκαδίου, Δωδώνης
και Δαρδανελίων, Πλατεία Άλσους, Πλατεία Άρεος, Πάρκιγκ Βασ.
Παύλου και Ζεφύρου, Βασ. Παύλου και Διαμαντοπούλου, Πλατεία
28ης Οκτωβρίου, Καποδιστρίου και Μακεδονομάχων, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Ύδρας και Μεγ. Βασιλείου, Υψηλάντου και Υγείας
Τρίγωνο, Πλατεία Νήσων, πάρκινγκ Ιπππάρχου και Σούλας, πάρκινγκ
Απόλλωνος και Ιθάκης, Πλατεία Μουσών, Ηλίου και Κυβέλης, Πλατεία Ολυμπιονικών, Σχολή Ευελπίδων, Βουλιαγμένης και Ζεφύρου,
Κεφαλληνίας και Καρπάθου, Δημαρχείο, Καλύμνου και Ρόδου, Καβουριου και Αγ.Γεωργίου, Καραμανλή και Σελήνης, Θάσου και Πυθίας.

Για τη μεταφορά των ποσοτήτων πράσινων αποβλήτων από τα νοικοκυριά θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές, υψηλής αντοχής, επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες οι οποίες θα διανεμηθούν σε κάθε
κτίριο κατοικίας του Δήμου. Σήμερα, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συλλέγει με τις υπηρεσίες του μια ποσότητα 10.000
τόνων πράσινων αποβλήτων τον χρόνο, που εκτιμάται ότι με αυτή
τη μεθοδολογία θα αυξηθεί σημαντικά. Άλλωστε, με τον τρόπο αυτό
δεν θα επιτευχθεί απλώς η εκτροπή των ποσοτήτων αυτών από
την ταφή, αλλά θα ενισχυθεί και το πρωτοποριακό πρόγραμμα του
Δήμου για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού κομπόστ, που
παράγεται σε πεδίο κομποστοποίησης, όπου αξιοποιούνται και τα
οργανικά απόβλητα που συλλέγονται με τους καφέ κάδους.

ΟΑΠΠΑ

Με νέους όρους ασφάλειας
η συλλογική και ατομική άθληση
Περιορισμούς στους αθλητικούς συλλόγους και στους
μεμονωμένους αθλούμενους επιβάλλουν τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας που ανακοίνωσε
η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τον περιορισμό
μετάδοσης του κορονοϊού και υιοθέτησε ο Οργανισμός
Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ)
του Δήμου των 3Β. Στο εξής, προπονήσεις μπορούν να
γίνονται σε μικρές ομάδες των 9 ατόμων. Στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα αθλούμενων ανά ώρα στο γήπεδο, κατανέμεται
ως εξής: Στο Αθλητικό Κέντρο Βάρης «Κ. Μπαγλατζής»
40 άτομα στο ποδόσφαιρο και 35 στο στίβο, σύνολο 75
άτομα. Στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του «Κ. Μπαγλατζής»15 άτομα. Στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης
40 άτομα στο ποδόσφαιρο και 35 στο στίβο, σύνολο 75
άτομα. Στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ της Βουλιαγμένης
15 άτομα. Στα γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5 12 άτομα. Στο

Αθλητικό Κέντρο Βούλας στο ποδόσφαιρο 40 άτομα.
Στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Δήμου 15 άτομα. Στο
κλειστό γήπεδο «Γ. Γεννηματάς» 18 άτομα. Στα ανοι-

“

Μέχρι 30 αθλητές
και 5 δημότες
ταυτόχρονα στο στίβο
Βάρης και
Βουλιαγμένης

χτά γήπεδα μπάσκετ του «Γ. Γεννηματάς»15 άτομα. Στο
κλειστό γήπεδο βόλεϊ της Βούλας 15 άτομα. Στο κλειστό γυμναστήριο της Μηλαδέζας 23 άτομα. Στο κλειστό
γυμναστήριο της οδού Άττιδος (Βάρη)16 άτομα. Οι δημότες Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μπορούν να εισέρχονται για ατομική άθληση εκγύμναση στα αθλητικά κέντρα
Βάρης και Βουλιαγμένης, σε ποσοστό 15% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού των αθλούμενων που δύνανται
να κάνουν χρήση του στίβου (με ανώτατο αριθμό τα 35
άτομα, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 5 άτομα) και μέγιστο χρονικό όριο εκγύμνασης τη 1 ώρα.
Τόσο για τους αθλητικούς συλλόγους όσο και για τους
αθλούμενους δημότες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση
του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» κατά την είσοδό
τους στους αθλητικούς χώρους, το οποίο θα ανανεώνεται
κάθε εβδομάδα.

Πάνω στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα του
Αιγαίου ξεκινά μια νέα προσπάθεια, βασισμένη σε μια
παλιά επιτυχημένη συνταγή επιτυχίας.
Ο γνωστός επιχειρηματίας Βλάσης Σταθοκωστόπουλος και ο chef Μιχάλης Ντουνέτας συναντώνται ξανά
μετά το Baraonda στο άνοιγμα του καινούργιου ιταλικού εστιατορίου Del Posto, το οποίο πατά στην 20ετή
πετυχημένη πορεία του αγαπημένου Εν Πλω, στην
παραλία της Βουλιαγμένης, με νέο ανανεωμένο deck
και εσωτερικούς χώρους διακοσμημένους με εκλεπτυσμένη αισθητική.
Το μενού στο εστιατόριο περιλαμβάνει σπιτικά ψωμιά
και κριτσίνια, χειροποίητα ζυμαρικά με υλικά επιλεγμένα απ’ τον chef και προσεγμένα στην τελευταία
λεπτομέρεια ποιοτικά πιάτα. Ελληνικά, ιταλικά κρασιά
και γλυκά φτιαγμένα με αγάπη και τεχνική θα συνοδεύσουν το γεύμα σας.
Στο καφέ με ιταλικές και μεσογειακές πινελιές έχουμε
πολλές υγιεινές προτάσεις όπως healthy σαλάτες και
σνακς, φυσικούς χυμούς, smoothies και cocktails.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 210 9671771
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Ασπίδα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
Στη σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων προέβη ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης έπειτα από απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Η εν λόγω Επιτροπή που κρίνεται επιβεβλημένη σε κάθε Δήμο, συστάθηκε προκειμένου να
διασφαλιστεί η σχεδίαση και εφαρμογή πολιτικών και
δράσεων για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
και φυσικά η πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης
βίας.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων είναι η διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια
όργανα του Δήμου, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για
την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε
όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, η συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές

και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο
της προώθησης θεμάτων ισότητας και δικαιωμάτων
των γυναικών. Επίσης, τη συνεργασία με τις αρμόδιες
δομές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών. Η Επιτροπή που αποτελείται από οκτώ μέλη,
θα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέματα
όπως η πρόληψη της βίας, τη γυναικεία απασχόληση
και των πολιτικών ίσων ευκαιριών, την καταπολέμηση
των στερεοτύπων με βάση το φύλο, την ενίσχυση της
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης κ.ά.
Τα μέλη που ψηφίστηκε να απαρτίζουν την Επιτροπή
Ισότητας των Φύλων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι οι: Κατερίνα Σταμπέλου, Ανθή Βέλλη,
Ιωάννα Χατζάτογλου, Άννα Βαβίτη, Μάρη Μπράβου,
Μαριάννα Μαυραγάνη, Μαρία Φουρναράκη και ο
Κώστας Πασακυριάκος. Να σημειωθεί πως η απόφα-

Μια «ολυμπιακή αποστολή»
για τα παιδιά της πόλης
Μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό
τη
διοργάνωση
κοινών αθλητικών
και περιβαλλοντικών δράσεων στην
πόλη υπέγραψαν ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
και η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες
(ΕΣΟΑ). Το πρόγραμμα που ονομάζεται
«Olympic
Green
Values» (που σημαίνει ολυμπιακές πράσινες αξίες) έχει στόχο να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών των
σχολείων του Δήμου με την παρουσίαση της σχέσης μεταξύ αθλητισμού και περιβάλλοντος. Παράλληλα,
Δήμος και ΕΣΟΑ, θα συγκροτήσουν μια κοινή ολυμπιακή αποστολή για να συμμετέχουν μαζί σε δράσεις
για την προαγωγή του αθλητισμού, της υγείας, της περιβαλλοντολογικής ευθύνης και της παιδείας.
Σύμφωνα με την ΕΣΟΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο 3Β, θα προγραμματιστούν κοινές επισκέψεις αθλητών και παραολυμπιονικών σε σχολεία των τριών πόλεων, θα διοργανωθούν κοινωνικές
εκδηλώσεις και φυσικά αθλητικά δρώμενα.
Με την έναρξη της συνεργασίας, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε μια συμβολική κίνηση, φυτεύοντας μια
ελιά στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Βούλας, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την ευαισθησία για το
περιβάλλον που έχουν τόσο ο Δήμος όσο και τα μέλη της ΕΣΟΑ. Αξίζει να τονιστεί πως από τους κλάδους
της εν λόγω ελιάς θα βραβεύονται τα συμμετέχοντα παιδιά στις αθλητικές δράσεις που θα συνδιοργανώνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και η ΕΣΟΑ.

ση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη και
αυτό διότι η παράταξη «Κύμα Ενωμένων Πολιτών» του
Δημήτρη Δαβάκη, καταψήφισε την σύσταση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων.

Διαβούλευση
για τις
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στη Βούλα
Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων επί των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται από
τις αρχές του καλοκαιριού στις συνοικίες Πηγαδάκια,
Ευρυάλη και Πολιτεία στη δημοτική ενότητα Βούλας.
Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου οι νέες παρεμβάσεις προκάλεσαν τον προβληματισμό των κατοίκων
των παραπάνω περιοχών. Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος είχε τονίσει πως κυκλοφοριακή μελέτη
έγινε για μια πιο ασφαλή και λειτουργική πόλη και γι’
αυτό το λόγο, μετά και από τη διατύπωση διαφορετικών
απόψεων από τους κατοίκους, η μελέτη θα αξιολογηθεί εκ νέου, αυτή τη φορά έχοντας ήδη δοκιμαστεί στην
πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με ανακοίνωσή του τόνισε πως όσοι κάτοικοι
των περιοχών αυτών επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις ή παρατηρήσεις επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μπορούν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου να τις αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση zdrami@vvv.gov.gr
προκειμένου να εξεταστούν από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου και τους μελετητές του έργου και να αξιολογηθεί η δυνατότητα εφαρμογής τους. Είναι η έκτη
φορά που η δημοτική αρχή ενημερώνει αλλά και ζητά
την άποψη της τοπικής κοινωνίας για τις συγκεκριμένες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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Οι προτάσεις του Δήμου
για την προστασία του Υμηττού

“

Την ένταξη
των 124
στρεμμάτων
στο Πανόραμα
σε ζώνη Α'
προστασίας
εισηγείται
το Δημοτικό
Συμβούλιο

Δώδεκα προτάσεις για την προστασία του
ορεινού όγκου του Υμηττού ψήφισε το
Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην τελευταία του διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση. Οι προτάσεις αυτές
θα εξεταστούν από τον αρμόδιο μελετητή
και θα προωθηθούν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε
να περιληφθούν στην τελική πρόταση για
την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού, την οποία θα
επεξεργαστεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η εν λόγω μελέτη είναι ουσιαστικά μια
ολοκληρωμένη πρόταση για τη βιώσιμη,
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται δηλαδή για έναν προτεινόμενο «οδικό
χάρτη» προστασίας του Υμηττού με σαφείς
κανόνες και όρια για την αποτροπή αυθαιρεσιών και υποβάθμισης του φυσικού του
περιβάλλοντος. Ειδικότερα, με την ΣΜΠΕ
για την προστασία του Υμηττού, επιδιώκονται δύο βασικοί στόχοι: ο ορθολογικός
περιορισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων
στις περιοχές προστασίας αλλά και η αύξηση εκτάσεων (στρεμμάτων) πολύ υψηλής
περιβαλλοντικής προστασίας.
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ζητά
να συμπεριληφθεί στην Α' Ζώνη Υμηττού η
έκταση των 124 στρεμμάτων στο Πανόραμα
Βούλας, η οποία έχει κηρυχτεί αναδασωτέα.

Στην περίπτωση που εγκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, ουσιαστικά η έκταση των
124 στρεμμάτων θα είναι ζώνη απόλυτης
προστασίας, κάτι που σημαίνει πως δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα δόμησης. Επίσης,
στην Α' Ζώνη Υμηττού, ο Δήμος 3Β θέλει
να συμπεριληφθεί και το ανοικτό τμήμα του
Λυκορέματος που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα Βούλας.
Μια ακόμα πρόταση αφορά την περιοχή
Κρεβατάκια Βούλας έκτασης 10 στρεμμάτων περίπου, προκειμένου να δημιουργηθεί Περιβαλλοντικό Πάρκο και βοτανικός
κήπος. Επιπλέον, ο χώρος που βρίσκεται
απέναντι από το πρατήριο ΕΚΟ επί της
Λεωφόρου Ευελπίδων στη Βάρη, να χαρακτηριστεί αρχαιολογικής σημασίας ενώ στο
Πανόραμα Βούλας με την απομάκρυνση
του προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης, ο χώρος να μετατραπεί σε κοιμητήριο.
Παράλληλα, προτείνεται να μην επιτρέπεται
η κτηνοτροφία στα όρια του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης στις ζώνες Α' και
Β' καθώς υπάρχει έντονο πρόβλημα με τις
εκτάσεις που αναδασώνονται. Επίσης, το
σημείο που βρίσκεται απέναντι από το πεδίο
βολής της Σχολής Ευελπίδων και γειτνιάζει με τους οικισμούς Κίτσι, Σκάρπιζα και
Χέρωμα, προτείνεται να μετατραπεί από Β'
ζώνη σε Στ'. Επιπλέον, να περιληφθεί στο
Προεδρικό Διάταγμα ότι απαιτείται η πλήρης
προστασίας της Α' ζώνης στο σύνολό της με

τη θεσμοθέτηση της σαφούς αναφοράς ότι
απαγορεύεται πλήρως κάθε είδους δόμηση
και κατασκευή κτηρίων, υποδομών ακόμη
και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά) καθώς
και η σταδιακή απομάκρυνση όλων των
υφισταμένων. Πρόταση του Δήμου Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης είναι να επιτρέπεται
η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων των όμορων
Δήμων, σε επίπεδο μόνο τοπικού σχεδίου
και σε χώρους που είχαν ήδη νομοθετικά,
θεσμικά και νομικά εγκριθεί. Τέλος, η δημοτική αρχή προτείνει να δίνεται η δυνατότητα
να συντάσσεται το ειδικό χωρικό σχέδιο
ανά Δήμο. Αξίζει να σημειωθεί πως από
τις δώδεκα προτάσεις που παρουσίασε ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στους
μελετητές, έχουν ήδη εγκριθεί οι πέντε ενώ
αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως»
και για τις υπόλοιπες.

Θεσμική παρέμβαση Κωνσταντέλλου
για το ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων
Την αποδυνάμωση των Δημοτικών Συμβουλίων τα οποία είναι τα ανώτατα συλλογικά
όργανα της αυτοδιοίκησης προωθεί η κυβέρνηση με τις νέες διατάξεις που εισηγείται
το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο περί «Τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας». Ουσιαστικά, ο νόμος μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων
των δημοτικών συμβουλίων στις οικονομικές επιτροπές των Δήμων, όργανα των
οποίων τον απόλυτο έλεγχο διατηρούν οι παρατάξεις της εκάστοτε πλειοψηφίας.
Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με τον
Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να παίρνει ξεκάθαρη θέση δηλώνοντας πως είναι
κάθετα αντίθετος με τις συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου. Όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά, με τα νέα νομοθετήματα που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών,
τα δημοτικά συμβούλια θα συνεδριάζουν δύο ή τρεις φορές το χρόνο, καθώς με τη
νέα νομοθετική ρύθμιση μεταφέρεται μια πολύ σημαντική ύλη των Δημοτικών Συμ-

βουλίων στις Οικονομικές Επιτροπές. Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κατά τη διάρκεια
της τοποθέτησής του τόνισε μεταξύ άλλων: «Ανεξαρτήτως εάν το αποτέλεσμα των
πρόσφατων δημοτικών εκλογών μας έδωσε μια ισχυρή φωνή πλειοψηφίας εντός
του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ πως μια τέτοια απόφαση της κυβέρνησης είναι
αντιδεοντολογική και αγγίζει τα όρια της αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς. Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εφαρμοστεί, δεν θα ακούγεται η φωνή της
μειοψηφίας, γεγονός που με βρίσκει αντίθετο», τόνισε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης.
Να σημειωθεί πως το θέμα συζητήθηκε και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) όπου όμως δεν υπήρξε σύμπνοια απόψεων, καθώς αρκετοί
Δήμαρχοι εξέφρασαν θετική γνώμη για το νέο νομοσχέδιο που ουσιαστικά «εξαφανίζει» κάθε φωνή από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
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Κανόνες για το πράσινο
Οικολογικό αντιστάθμισμα για κάθε δέντρο που κόβεται
Κανονιστικό
πλαίσιο
για τη διαχείριση
της φυσικής
κληρονομιάς
του Δήμου

Την κατάρτιση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 23
Σεπτεμβρίου 2020 με στόχο την προστασία και την ανάδειξη του
φυσικού πλούτου της περιοχής αλλά και του αστικού πρασίνου ως
αναπόσπαστου τμήματος της πόλης και της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Ο νέος Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους και δημοτικούς χώρους πρασίνου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
καθώς και για όλους τους ιδιωτικούς χώρους, οικόπεδα κ.ά. εντός
των ορίων του Δήμου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους,
τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.
Οι βασικές αρχές και στόχοι του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
που αποτυπώνονται στον Κανονισμό είναι η ολοκληρωμένη, σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως
βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης, η διατήρηση και
προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή
του σε νέους χώρους που έχει ο Δήμος και είναι ακόμη αδιαμόρφωτοι.
Να σημειωθεί πως η κάθε απώλεια πρασίνου θα αποκαθίσταται από
τους υπαίτιους βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων/καταστρέφων» πληρώνει και βάσει της αρχής της οικολογικής αντιστάθμισης.

Για κάθε νόμιμη κοπή δέντρου
εντός ιδιοκτησίας, θα πρέπει
να φυτεύονται δύο νέα ύψους
τουλάχιστον 2,2 μέτρων

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και ανάπτυξη του αστικού και περιαστικού
πρασίνου του Δήμου 3Β. Η Υπηρεσία Πρασίνου είναι υπεύθυνη για
τη συντήρηση του υφιστάμενου πρασίνου της πόλης (σε πλατείες,
πάρκα, άλση, δενδροστοιχίες κ.α.), την ανανέωση και επαύξηση του
κοινόχρηστου πρασίνου με φύτευση νέων φυτών, τη λειτουργία
φυτωρίου για την αντικατάσταση ξερών ή ακατάλληλων θάμνων και
δένδρων ή την προσθήκη νέων φυτών, τον σχεδιασμό ή κατασκευή
νέων χώρων πρασίνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου και τον έλεγχο και την απομάκρυνση προδήλως επικίνδυνων δέντρων. Όσον αφορά τα αιτήματα δημοτών που
αφορούν γενικότερα το Πράσινο, αυτά καταγράφονται, ελέγχονται
από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρασίνου, αξιολογείται η
αναγκαιότητα υλοποίησης, καθορίζεται ο βαθμός προτεραιότητάς
τους και τέλος προγραμματίζεται η υλοποίησή τους. Ιδιαίτερα για
τις κλαδεύσεις των υψηλών δένδρων των οποίων η κόμη ακουμπά ή εμπλέκεται σε ηλεκτροφόρα καλώδια, η κλάδευση γίνεται σε
συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ. Αντίστοιχα, εάν πρόκειται για ζημιές
που επιφέρει το ριζικό σύστημα σε υδρολήπτες ή στις συνδέσεις
αγωγών ακαθάρτων, στα πεζοδρόμια, απαιτείται η αιτιολογημένη
γνωμάτευση της ΕΥΔΑΠ.
Αναφορικά με τις κοπές δέντρων, επιτρέπεται
μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αφού πρώτα έχει
προηγηθεί εισήγηση της Διεύθυνσης Πρασίνου.
Για να κοπεί ή να απομακρυνθεί ένα δέντρο θα
πρέπει να είναι ξερό, να είναι έντονα προσβεβλημένο από παθογόνα και να μην είναι ιάσιμο,
να βρίσκεται σε παρακμή, να ενέχει κινδύνους
για ανθρώπους ή περιουσιακά στοιχεία. Παράλ-

Κοπή δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια θα τιμωρείται με
πρόστιμο 2.500 ευρώ
ληλα, η απομάκρυνση ή η αντικατάσταση ενός δέντρου κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία ενός αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου.
Για την κοπή δένδρων σε άλση, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους μέσα
σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε εκτός σχεδίου περιοχές που
προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των
δασικών γενικά εκτάσεων ή στο περιαστικό πράσινο τηρείται η εξής διαδικασία: Μετά από εισήγηση των αρμοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών,
απαιτείται έγκριση κοπής από το αρμόδιο δασαρχείο (Δασική Αστυνομική Διάταξη) και την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα αιτήματα που γίνονται δεκτά και αφορούν κοπές δέντρων σε
πεζοδρόμια τηρείται η αρχή της αντιστάθμισης και του περιβαλλοντικού
ισοζυγίου, η οποία δημιουργεί υποχρέωση στον αιτούντα να αποκαταστήσει το φυτικό υλικό που θα χαθεί. Ως βασικός κανόνας ορίζεται η
αντικατάσταση του φυτικού υλικού στη διπλάσια ποσότητα από αυτήν
που χάνεται, κατά προτεραιότητα στην ίδια ή παρακείμενη θέση εφόσον
αυτό επιτρέπεται. Εάν είναι ανέφικτη η αναπλήρωση του φυτικού υλικού
στον ίδιο χώρο, τότε αυτό αντικαθίσταται στην ευρύτερη περιοχή.
Σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμης, κατόπιν σχετικής άδειας, κοπής
υγιούς δένδρου εντός ιδιοκτησίας, εντός ή εκτός περιγράμματος
οικοδομής ή στο πεζοδρόμιο αυτής, αντικαταβάλλεται στο Δήμο από
τον ιδιοκτήτη το ποσό των 300 ευρώ για κάθε δένδρο. Με σκοπό τη
διατήρηση του πράσινου ισοζυγίου, επιπλέον ο ιδιοκτήτης οφείλει
να φυτέψει στην ιδιοκτησία του δύο δέντρα με ύψος κορμού τουλάχιστον 2,20 μ. και περίμετρο κορμού τουλάχιστον 25 εκ. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω και κοπής δένδρου χωρίς την προηγούμενη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη πρόστιμο 2.500 ευρώ για κάθε
δένδρο. Ανάλογο πρόστιμο 2.500 ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση
που διαπιστωθεί σκόπιμη φθορά δένδρου εντός ιδιοκτησίας ή στο
πεζοδρόμιο αυτής με σκοπό τη ξήρανσή του και την καταστροφή του.
Και στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα παραπάνω για τη διατήρηση
του πράσινου ισοζυγίου με τη διαφορά ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να
φυτέψει στην ιδιοκτησία του ή να προσκομίσει στο δημοτικό φυτώριο τέσσερα δέντρα για κάθε ένα που κόβεται.
Με τον ισχύοντα Κανονισμό, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
με οποιοδήποτε τρόπο μείωση του πρασίνου στην πόλη.

Your only destination

Vouliagmeni’s Marina, 16671 Vouliagmeni
Tel.: +30 210 96 70 659, +30 210 89 61 310 • Fax: +30 210 89 61 113
info@moorings.gr, moorings.gr
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Βουλιαγμένη

Περισσότερος χώρος για τους λουόμενους στον «Τάσο»
Την κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι η νέα μίσθωση του πρώην εστιατορίου «Ακτή»
στη Βουλιαγμένη δεν πρόκειται να επηρεάσει την ελεύθερη πρόσβαση και χρήση
του μόλου από τους κολυμβητές έδωσε γραπτά σε κατοίκους ο Δήμαρχος Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος. Η μικρή ελεύθερη παραλία και ο μόλος που αποκαλείται ατύπως και
«Τάσος» (από το όνομα του Τάσου Καραγεώργου ο οποίος ίδρυσε εκεί μαζί με τον Γρηγόρη Κασιδόκωστα την πρώτη σχολή σκι τη δεκαετία του '60) είναι από τα δημοφιλή
σημεία στον όρμο της Βουλιαγμένης κυρίως μεταξύ των μόνιμων κατοίκων.
Αφού έγινε γνωστή η πρόθεση του Δήμου να προχωρήσει σε δημοπρασία του ακινήτου
πάνω στην παραλία που έμεινε για ένα διάστημα κενό, ορισμένοι από τους λουόμενους υπέγραψαν και απηύθυναν στις 31 Αυγούστου στον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο μια
ευγενική επιστολή με την οποία εξέφρασαν το φόβο τους μήπως «επιδιωχθεί από τον
μισθωτή ... η δυνατότητα επέκτασης του χώρου του εστιατορίου στον υπάρχοντα μόλο,
όπου η πρόσβαση είναι απόλυτα ομαλή και ασφαλής τόσο από την αμμουδιά όσο και
από τη σκάλα στην άκρη του μόλου». Στην απάντησή του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
απάντησε ευθέως: «Δεν υπήρχε και ούτε ποτέ θα υπάρξει πρόθεσή μας για εκμίσθωση
χώρου του μόλου και της παραλίας που θα περιορίζει ή θα απαγορεύει την ελεύθερη
πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα».
Περαιτέρω όμως ο Δήμαρχος των 3Β στην ίδια επιστολή άφησε να διαφανεί η πρόθεσή
του να δώσει περισσότερο χώρο στους λουόμενους. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Μας
δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία η ασφάλεια των λουομένων από τη χρήση μηχανο-

κίνητων σκαφών στο μόλο, θέμα στο οποίο σύντομα θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση
και προσοχή σε συνεργασία με το αρμόδιο όργανο που είναι το Λιμενικό Σώμα». Ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος μιλά για την άτυπη χρήση του μόλου από σκάφη αναψυχής
που σήμερα δένουν υπό αδιευκρίνιστο καθεστώς διαχείρισης ενός τοπικού συλλόγου
αλιέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιδιωχθεί η εκκένωση του μώλου από τα
σκάφη, δεδομένου ότι η χρήση του δεν έχει κανενός είδους άδεια, εγκυμονεί κινδύνους και φυσικά ρυπαίνει.

Ραντεβού στο γραμματοκιβώτιο!
Προβάλλετε το μήνυμά σας στον καλύτερο
διαφημιστικό χώρο της πόλης
2 χρόνια κυκλοφορίας
25 φύλλα
21 κεντρικά σημεία διανομής
15.000 αντίτυπα κάθε μήνα
διανομή στα σπίτια του Δήμου

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Επικοινωνήστε με τον «Δημοσιογράφο» για να λάβετε
τον νέο τιμοκατάλογο διαφημιστικών καταχωρήσεων
ads@dimosiografos.com Τηλ.: 697 379 2302

Συνέντευξη

Γιώργος Βουλγαρούδης, CEO Brainbox

Η ιδιοκτησία
στα μέσα
μετακίνησης
σύντομα
θα είναι παρελθόν
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Μια εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη υπόσχεται να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που
βλέπουμε στην Ελλάδα τις αστικές μετακινήσεις. Έχοντας εγκαταστήσει ήδη σε 40
πόλεις συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων (μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Δήμος
των 3Β) η Brainbox καινοτόμησε σχεδιάζοντας ένα πολύ εύχρηστο σύστημα για το διαμοιρασμό αυτοκινήτων. Ο ιθύνων νους της εταιρείας, Γιώργος Βουλγαρούδης, παρουσίασε στις 17 Σεπτεμβρίου στη Βούλα το πρώτο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ΙΧ
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής και μίλησε στον «Δημοσιογράφο»
για το στοίχημα του car sharing και την προοπτική των μετακινήσεων στις πόλεις του
μέλλοντος.

Παρουσιάσατε ένα πολύ πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη χώρα μας.
Πιστεύετε ότι οι κάτοικοι του Δήμου 3Β θα ανταποκριθούν;
Το πρόγραμμα vvv ecarsharing, o διαμοιρασμός δηλαδή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αποτελεί την πρώτη σχετική πρωτοβουλία στη χώρα μας, που υλοποιείται μάλιστα από έναν
Δήμο. Είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακό πρόγραμμα διότι συνδυάζει την εφαρμογή των
νέων τεχνολογιών, με την ανάγκη για έναν οικονομικό και οικολογικό τρόπο μετακίνησης στην πόλη. Επίσης, συνάδει απόλυτα με τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης που αποτελεί προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης λειτούργησε με ταχύτητα και υλοποίησε πρώτος στην Ελλάδα ένα τέτοιο σύστημα με στόχο όχι μόνο να προσφέρει ένα πρόσθετο εναλλακτικό
μέσο μετακίνησης φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά να δώσει και το παράδειγμα στους
κατοίκους για την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών μετακίνησης με χρήση ηλεκτρικών
οχημάτων.
Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για τους κατοίκους του Δήμου να χρησιμοποιήσουν
το σύστημα. Θα επωφεληθούν μετακινούμενοι με ασφάλεια ενόψει επιδημίας, καθώς
το όχημα απολυμαίνεται τακτικά και είναι από τους πλέον ασφαλείς τρόπους για να
πάει κάποιος στον προορισμό του. Θα κάνουν οικονομία γιατί η μετακίνηση στοιχίζει
φθηνότερα ακόμα και από τη μετακίνηση με πατίνι. Θα γνωρίσουν την ηλεκτροκίνηση
και τα πλεονεκτήματά της. Και φυσικά θα συμβάλουν στην πόλη τους και το περιβάλλον
καθώς θα κινηθούν χωρίς ρύπους και θόρυβο.

Ποιος εκτιμάτε ότι θα είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος από αυτή την
πρωτοβουλία;
Ο διαμοιρασμός οχημάτων αποτελεί έτσι κι αλλιώς μια μεγάλη ευκαιρία για τη σύγχρονη πόλη προκειμένου να βελτιώσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων της. Με την κοινή
χρήση οχημάτων επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία σε περιβαλλοντικούς πόρους διότι
για κάθε όχημα που χρησιμοποιείται δεν θα πρέπει να υπολογίζουμε μόνο το καύσιμο
που καταναλώνει αλλά και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου αυτό να

“
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Καθαρές διαδρομές, με
ασφάλεια και οικονομία για τους
κατοίκους των 3Β

”

κατασκευαστεί. Επομένως όταν το όχημα αυτό –ηλεκτρικό ή μη– χρησιμοποιείται για
ένα μόνο μικρό ποσοστό του χρόνου ζωής του, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια
μεγάλη σπατάλη. Ειδικότερα όμως τα κοινόχρηστα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, συμβάλουν ακόμα περισσότερο με μηδενικούς ρύπους και θόρυβο. Ο περιβαλλοντικός
αντίκτυπος επομένως θα είναι σημαντικός και μάλιστα μετρήσιμος, καθώς από το λογισμικό του συστήματος καταγράφονται οι μετακινήσεις και υπολογίζεται η συνδρομή της
πρωτοβουλίας σε ένα καλύτερο περιβάλλον.

Η ιδέα του car sharing έρχεται σε μεγάλη αντίφαση με μια εδραιωμένη
αντίληψη, αυτήν του ιδιωτικού, προσωπικού μας οχήματος στο οποίο
πολλές φορές προβάλλουμε τον ίδιο μας τον χαρακτήρα. Πιστεύετε ότι
μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία;
H νοοτροπία ιδιοκτησίας αλλάζει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Η κυκλική οικονομία
και τα συστήματα διαμοιρασμού έχουν μπει στη ζωή μας με έντονο τρόπο με εφαρμογές όπως το Airbnb, Uber κ.λπ. Πιστεύω ότι αποτελεί
σύγχρονη αντιμετώπιση και ανάγκη η λογική χρήση των αγαθών. Ιδιαίτερα ως
προς τα μέσα μετακίνησης, οφείλουμε όλοι να τα χρησιμοποιούμε
με τρόπο ώστε να προστατεύουμε
το επίπεδο ζωής μας στην πόλη.
Με βάση λοιπόν τις αρχές αυτές,
νομίζω ότι η νοοτροπία της ιδιοκτησίας του προσωπικού μας
οχήματος σιγά σιγά αλλάζει. Και
το κόστος ιδιοκτησίας συμβάλει
προς την κατεύθυνσή αυτή. Η
μεγάλη αλλαγή όμως θα έρθει με
την είσοδο των αυτόνομων οχημάτων που θα γίνει πράξη τα λίγα
επόμενα χρόνια.
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Η ηλεκτροκίνηση έφτασε
σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη
Το πρώτο σύστημα car sharing
και δημόσιοι φορτιστές ηλεκτρικών ΙΧ
Στην περιβαλλοντική πρωτοπορία βρίσκεται και πάλι ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
(μετά τα ρεκόρ στην ανακύκλωση) εγκαθιστώντας το πρώτο
δημοτικό σύστημα φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων στην
Αττική και εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα το πρώτο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ΙΧ.
Ξεκινώντας από το χώρο στάθμευσης στην πλατεία Βούλας,
δύο θέσεις μένουν κενές για
φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων από σταθμό που εγκατέστησε η ΔΕΗ. Το σύστημα τροφοδοτείται αποκλειστικά από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και ενισχύεται από ένα πάνελ
φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία
του συνεδρίαση, στον Δήμο θα
εγκατασταθούν συνολικά 10
σταθμοί φόρτισης, μοιρασμένοι
στις τρεις δημοτικές ενότητες,
σε κεντρικά σημεία στάθμευσης. Οι οριστικές θέσεις θα
συζητηθούν στα τοπικά συμβούλια και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, πριν
ληφθεί οριστική απόφαση από
το Δημοτικό Συμβούλιο για τη
χωροθέτησή τους, όπως ορίζει άλλωστε και η τελευταία
περιβαλλοντική νομοθεσία. Η
φόρτιση θα είναι δωρεάν μόνο
για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά
ΙΧ του Δήμου. Το κόστος για
τον εξοπλισμό των φορτιστών,
τις εργασίες υποδομής για την
εγκατάστασή τους αλλά και για
την ηλεκτρική ενέργεια που
καταναλώνουν το επωμίζεται
ο πάροχος, δηλαδή η ΔΕΗ, ενώ
κάθε σταθμός έχει τη δυνατό-

τητα φόρτισης δύο οχημάτων
ταυτόχρονα. «Έχουμε σκοπό να
συνεχίσουμε και να εντείνουμε τις δράσεις για έναν πράσινο Δήμο, ώστε να υπερβούμε
κατά πολύ τους στόχους που
έχουν τεθεί στο Σύμφωνο των
Δημάρχων 2030 για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου», τόνισε στην εισήγησή του
ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Το σύστημα κοινόχρηστων
ηλεκτρικών ΙΧ ήρθε να «κουμπώσει» στους δημοτικούς
σταθμούς φόρτισης, προσφέροντας μια πολύ φτηνή εναλλακτική επιλογή μετακίνησης
για δημότες και επισκέπτες
των τριών πόλεων. Η εταιρεία
Brainbox σχεδίασε και ανέπτυξε μια νέα εφαρμογή για έξυπνα
κινητά τηλέφωνα (που διατίθεται για λειτουργικά συστήματα
android και apple με το όνομα
VVV e-carsharing) μέσα από
την οποία κάθε νέος χρήστης
ταυτοποιείται ανεβάζοντας το
δίπλωμα οδήγησής του. Μέσω
της εφαρμογής και του κινητού
τηλεφώνου τα οχήματα ξεκλειδώνουν και έπειτα κλειδώνουν
κατά την παράδοση που μπορεί
να γίνει είτε στους σταθμούς
φόρτισης είτε (με μια μικρή επιπλέον χρέωση) σε οποιοδήποτε
σημείο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η ενοικίαση των κοινόχρηστων
ΙΧ στον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης κοστίζει λιγότερο από ό,τι η ενοικίαση ηλεκτρικών πατινιών στο κέντρο
της Αθήνας. Οι περιστασιακοί
χρήστες χρεώνονται 1,5 ευρώ
ανά 10 λεπτά, ενώ προβλέπεται
χαμηλότερη χρέωση με 1 ευρώ

τα 10 λεπτά για συνδρομητές
της υπηρεσίας (που καταβάλλουν 20 ευρώ τον μήνα ή 180
ευρώ τον χρόνο). Τα οχήματα
είναι ασφαλισμένα, όμως ως
επιπλέον διασφάλιση από φθορές, ζητείται από κάθε χρήστη
η καταβολή εγγύησης ύψους
300 ευρώ, η οποία επιστρέφεται αμέσως μετά την παράδοση
των οχημάτων και τον έλεγχό
τους. Ο Δήμος, όπως εξήγησε ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις
της αντιπολίτευσης, εξασφάλισε για αρχή τρία σύγχρονα οχήματα με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης απευθείας
από τους εισαγωγείς. Παρόλο
που η υπηρεσία για τη δημοτική αρχή δεν εισάγεται για
να αποφέρει έσοδα αλλά έχει
περισσότερο χαρακτήρα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας,
αναμένεται πάντως ένα μέρος
του κόστους να αποσβεστεί.
Το μήνυμα της όλης πρωτοβουλίας είναι ότι η ηλεκτροκίνηση
είναι η φτηνή και περιβαλλοντικά ορθή εναλλακτική μορφή
μετακίνησης του μέλλοντος. Με
το ηλεκτρικό ρεύμα να παράγεται και στη χώρα μας πλέον από
όλο και περισσότερο καθαρές
και ανανεώσιμες πηγές και με
κινητήρες μηδενικών εκπομπών, τα οχήματα αυτά ειδικά
στη μορφή του car sharing, που
περιορίζει τη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων, σταματούν την
επιβάρυνση της ατμόσφαιρας
από την καθημερινή κίνηση της
μεγαλούπολης. Επιπλέον, ως
δημόσιος φορέας ο Δήμος των
3Β κάνει μια έμπρακτη αναγνώριση του γεγονότος ότι η κλι-

Τρία ηλεκτρικά οχήματα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση
από τον Δήμο σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, εκπαιδεύοντας
κατοίκους και επισκέπτες στο μέλλον των μετακινήσεων στις
πόλεις που θα χαρακτηρίζεται από την ηλεκτροκίνηση και την
κοινοχρησία

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανήγγειλε τη σταδιακή αντικατάσταση του
στόλου δημοτικών οχημάτων των 3Β με οχήματα φιλικά στο περιβάλλον,
με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την περαιτέρω μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που ήδη η τρέχουσα διοίκηση
περιόρισε κατά 34% σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ
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Η εφαρμογή VVV
e-carsharing για όλες
τις έξυπνες συσκευές
χρησιμοποιείται για
την ταυτοποίηση του
οδηγού, το ξεκλείδωμα
και την παράδοση του
αυτοκινήτου, για την
εκκίνηση της μίσθωσης
και τη χρέωση, χωρίς
να χρειάζεται επαφή ή
συνεννόηση του χρήστη
με κανένα φυσικό
πρόσωπο ή υπηρεσία
Κατεβάστε την
σκανάροντας το QR code
για Αndroid ή Apple
συσκευές
Ο Κωστής Χατζηδάκης
συνεχάρη τον Δήμαρχο
για τις πρωτοβουλίες του
και δήλωσε ότι «θέλουμε
να σας χρησιμοποιούμε
ως παράδειγμα και να
δείχνουμε σε όλη την
Ελλάδα τι έχει κάνει
για το περιβάλλον ο
Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης»

ματική αλλαγή απαιτεί δράσεις, αποτελώντας παράδειγμα για κάθε πολίτη.
Η εγκατάσταση ενός μεγάλου δικτύου
φορτιστών, όπως αυτό που εγκαινιάζει
για το Λεκανοπέδιο ο Δήμος των 3Β,
είναι η βασική υποδομή που χρειάζεται
η ηλεκτροκίνηση για να επεκταθεί και
να βγάλει διά παντός τα ορυκτά καύσιμα από την καθημερινότητα της χώρας
και του κόσμου.
Η παρουσίαση των υποδομών και της
νέας υπηρεσίας έγινε στη Βούλα στις
17 Σεπτεμβρίου από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, παρουσία του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, του γενικού
διευθυντή ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ
Κυριάκου Κοφινά, εκπροσώπων της
κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και αιρετούς εκπροσώπους του
Δήμου.
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, ανέπτυξε συνοπτικά τις «πράσινες» πρωτοβουλίες του
Δήμου, όπως τη διαλογή στην πηγή και
τα 6 ρεύματα ανακύκλωσης, την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού,
το δίκτυο κοινόχρηστων ποδηλάτων
και τη Δημοτική Συγκοινωνία, καθώς
και την αλλαγή στις δημοτικές υποδομές που σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ
μείωσαν τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου κατά 34%.

Σταθμοί Φόρτισης
Βούλα

• Πάρκινγκ Αγίου Ιωάννη
• Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
• Πλατεία Άγγελου Αποστολάτου
• Ασκληπιείο

Βάρη
• Πάρκινγκ γυάλινου κτηρίου
• Πάρκινγκ Αθλητικού
Κέντρου «Κ. Μπαγλατζής»
• Πάρκινγκ
Βασ. Κωνσταντίνου

Βουλιαγμένη

• Πρώην Δημαρχείο Βουλιαγμένης
• Πλατεία Νυμφών
• Πάρκινγκ οδού Ηλίου

«Στόχος μας είναι να προάγουμε την
ηλεκτροκίνηση και να συμβάλουμε στην εξοικείωση του κοινού με τη
χρήση ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, για τη βόλτα του, τα ψώνια του
ή τις δουλειές του», είπε για τις πρωτοβουλίες της ηλεκτροκίνησης ο Δήμαρχος. Και αποκάλυψε ότι «επόμενός μας
στόχος παράλληλα με όσα βλέπετε
είναι η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων
και ιδίων κεφαλαίων που θα δημιουργηθούν από την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση έξυπνων εσόδων
για τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου δημοτικών οχημάτων με οχήματα
φιλικά στο περιβάλλον, με μηδενικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα», ένα
πραγματικά φιλόδοξο και πρωτοποριακό στοίχημα. «Με τις ενέργειες που
σας παρουσιάζουμε σήμερα ερχόμαστε
ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία της
πόλης που ονειρευόμαστε, της πόλης
που χρωστάμε στα παιδιά μας», έκλει-

σε με οραματικό τρόπο την ομιλία του ο
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος: «Μία πόλη
με εξωστρέφεια, με ανάπτυξη, φιλική
στον πολίτη, των κάτοικο και το επισκέπτη που την επιλέγει και όλα αυτά
με όρους αναβάθμισης και προστασίας
του φυσικού μας πλούτου. Μία πόλη
ευφυή, πράσινη και αποτελεσματική».
Εγκωμιαστικά σχόλια για τον Δήμο
των 3Β περιείχε ο χαιρετισμός του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη: «Πιστεύω ότι
ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι ένας δικός μας Δήμος, ένας
Δήμος του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ένας πράσινος Δήμος
και αυτό αποδεικνύεται από όλα όσα
είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος. Αυτές οι δράσεις που παρουσίασε να γίνονται, όχι
απλώς να σχεδιάζονται στον Δήμο σας,
αυτές τις δράσεις εμείς οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε να γίνουν πράξη
σε όλους τους δήμους της χώρας και
σίγουρα στους αστικούς δήμους της
χώρας», τόνισε. Για τις πρωτοβουλίες της ηλεκτροκίνησης υπογράμμισε:
«Χαιρετίζω το γεγονός ότι προωθείτε την ηλεκτροκίνηση και βάζετε για
παράδειγμα φορτιστές. Χαιρετίζω ιδιαίτερα το car sharing. Το σύστημα αυτό
φροντίζει αν δεν έχεις δικό σου να
παίρνεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και
να το μοιράζεσαι με άλλους συνδημότες σου. Αυτό έχει διπλό περιβαλλοντικό μήνυμα. Αφενός είναι ένα ηλεκτρικό
αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει εκπομπές
και αφετέρου συμβάλλει στο να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Αν
γενικευτεί αυτό το σύστημα δεν θα είναι
ανάγκη να παίρνει κανείς το δικό του
αυτοκίνητο. Γι' αυτό το car sharing και
το car pooling είναι πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο υπουργός έκλεισε την ομιλία του ως
εξής: «Συγχαίρω τον δήμαρχό σας, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Δήμο, όλους
αυτούς που συνέβαλαν να γίνει πράξη
η σημερινή πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ. Προφανώς θα
είμαστε δίπλα σας, αλλά θέλω κι εσείς
να είστε δίπλα μας για λόγους ιδιοτελείς, θέλουμε να σας χρησιμοποιούμε
ως παράδειγμα και να δείχνουμε σε
όλη την Ελλάδα τι έχει κάνει για το
περιβάλλον ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης».
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Μετονομασίες που σημάδεψαν τη Βάρη
Το παρασκήνιο πίσω από τα τοπωνύμια που αλλάζουν
Κάθε όνομα
στο δημόσιο
χώρο
έχει
κάτι
να διηγηθεί

Λίγοι σήμερα γνωρίζουν ότι
από το 1991 επισήμως ο Μόλος
Αλιέων Βάρκιζας φέρει το όνομα
του πρώτου ψαρά της περιοχής,
Σταύρου Αργυρουδάκη

Τα τοπωνύμια, μας λένε πολλά. Οι ιστορικοί γλωσσολόγοι συχνά
καταφεύγουν σε αυτά για να ανιχνεύσουν στα βάθη των αιώνων την
καταγωγή λέξεων αλλά και ολόκληρων λαών. Στη σύγχρονη εποχή
κάθε νέα ονοματοθεσία κάποιου κοινόχρηστου χώρου ή μετονομασία
κάποιου τοπωνυμίου από τις τοπικές αρχές γίνεται πάντα με μια ιστορική αφορμή και με ιστορική συνείδηση. Κάθε όνομα στο χώρο έχει και
μια ιστορία να διηγηθεί, η οποία συχνά με την πάροδο των ετών περνάει στη λήθη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βάρκιζας, η οποία
για ένα διάστημα 15 ετών είχε την επίσημη ονομασία «Αλίανθος».
Την πρωτοβουλία της μετονομασίας πήρε η δικτατορία των συνταγματαρχών, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησής της να αλλάξει κάθε
τοπωνύμιο της ελληνικής επικράτειας που κατά τα κριτήρια των τότε
κυβερνώντων δεν είχε καταγωγή επαρκούς «ελληνικότητας» ή μια
λόγια αισθητική. Το πιθανότατα αρβανίτικης προέλευσης «Βάρκιζα»
δεν εκπλήρωνε τα κριτήρια της χούντας και με Βασιλικό Διάταγμα στις
11 Σεπτεμβρίου 1968 άλλαξε. Εννέα χρόνια μετά την μεταπολίτευση η
τοπική κοινωνία αποφάσισε ότι η τότε απόφαση ήταν εσφαλμένη. Τον
Αύγουστο του 1983 ο πρόεδρος της Κοινότητας Βάρης Κωνσταντίνος
Νάσσος εισηγήθηκε και το Συμβούλιό του αποφάσισε ομόφωνα το
«Αλίανθος» να αποσυρθεί στο συρτάρι της ιστορίας και η Βάρκιζα να
ανακτήσει το όνομά της. «Η περιοχή αυτή λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος έχει γίνει γνωστή τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και
στο εξωτερικό με την αρχική της ονομασία, Βάρκιζα», σημειώνει η εν
λόγω απόφαση. Η αλλαγή της «έφερε σύγχυση στις συναλλαγές των
επαγγελματιών και των κατοίκων της με αποτέλεσμα τη ζημία τούτων», προσέθεσε στο σκεπτικό του ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας.
Τον Ιανουάριο του 1984 ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε την επαναφορά του τοπωνυμίου.
Αισθητικοί ήταν κυρίως οι λόγοι που οδήγησαν την τοπική κοινωνία της Βάρης να αρνηθεί την ονομασία «Βλάχικα» για τον ονομαστό
μέχρι σήμερα συνοικισμό της. Ήταν 10 Μαΐου 1962 όταν το Κοινοτικό
Συμβούλιο προεδρεύοντος του Γεωργίου Πάσχου εισηγήθηκε την
αλλαγή του τοπωνυμίου. «Ως γνωστόν από 50ετίας περίπου εις τον
ήδη συνοικισμόν Βλάχικα είναι εγκατεστημένοι σκηνίται κτηνοτρόφοι», αναφέρει η απόφαση που συνεχίζει: «Ήδη όμως από αρκετών
ετών οι εν τω ως άνω συνοικισμόν εγκατασταθέντες κτηνοτρόφοι
ανήγειραν αρκετάς οικοδομάς εγκατασταθέντες μονίμως και αφομοιώθηκαν πλήρως ως προς τα ήθη και τα έθιμα μετά των λοιπών
κατοίκων της κοινότητας». Και καταλήγει: «Επειδή όμως η ονομασία
Βλάχικα δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα του συνοικισμού ως ούτος σήμερον διεμορφώθη, διά τούτο προτείνω την
μετονομασία του από συνοικισμό
Βλάχικα εις συνοικισμό Διλόφου,
δεδομένου ότι ούτος κείται μεταξύ
δύο λόφων». Η απόφαση πέρασε
μεν ομόφωνα, όμως το ιστορικό
τοπωνύμιο παραμένει κυρίαρχο
στη χρήση του μέχρι σήμερα.
Πολύ λίγοι σήμερα γνωρίζουν ότι
το αλιευτικό καταφύγιο της Βάρ-

Τα Βλάχικα άλλαξαν ονομασία σε Δίλοφο το 1962 με το αιτιολογικό
ότι οι σκηνίτες κτηνοτρόφοι είχαν πλέον χτίσει οικοδομές. Στη
φωτογραφία του 1925 γυναίκες και παιδιά εικονίζονται έξω από
βλάχικη καλύβα (Συλλογή Πέτρου Πουλίδη, πηγή: Αρχείο ΕΡΤ)
κιζας έχει ...ονοματεπώνυμο. Συγκεκριμένα, επί δημαρχίας του Κωνσταντίνου Μπαγλατζή τον Οκτώβριο του 1991, το Δημοτικό Συμβούλιο
της Βάρης αποφάσισε μετά από πρόταση του δημοτικού συμβούλου
Γιάννη Δήμα να μετονομαστεί ο «Μόλος Αλιέων Βάρκιζας» σε «Μόλο
Σταύρου Αργυρίου Αργυρουδάκη». Ο Σταύρος Αργυρουδάκης ήταν
από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής και ο πρώτος επαγγελματίας ψαράς. Ήταν ο πατέρας του σημερινού αντιδημάρχου Λευτέρη
Αργυρουδάκη, ο οποίος από σεμνότητα κράτησε το θέμα ...κρυφό, μιας
και έχει εδώ και χρόνια την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του γραφικού λιμανιού.
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα ιστορία βρίσκεται πίσω από την «πλατεία
Δήμα» της Βάρης. Μέχρι το 1975 ο κοινόχρηστος αυτός χώρος παρέμενε ανώνυμος, ώσπου υπό την προεδρία του Ηλία Αγγελόπουλου,
διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Βάρης, το Κοινοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε να του δώσει το όνομα του Παναγιώτη Ι. Δήμα ο οποίος
ήταν «στρατευμένο τέκνο της Κοινότητός μας» και που σύμφωνα με
την εισήγηση «κατά τον συμμοριτοπόλεμον εν έτει 1947 εις Γράμμον εφονεύθη ηρωικώς πεσών». «Τους ήρωες οίτινες έδωσαν και
την ζωήν των διά το υπέρτατον αγαθόν της ελευθερίας είναι καθήκον
υμών να τιμώμεν», αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, που έχει
ενδιαφέρον διότι αναπαράγει την ορολογία, την καθαρεύουσα και τα
επιχειρήματα της μετεμφυλιακής περιόδου, παρόλο που ήδη τότε η
χώρα βρισκόταν υπό το κλίμα της μεταπολίτευσης.
Μια αξιοσημείωτη ιστορία υπάρχει τέλος πίσω από το όνομα της οδού
Δημητρίου Νάσσου στην πλατεία Ηρώων στο κέντρο της Βάρης. Ο
Δημήτριος Νάσσος ήταν ένας από τους νεότερους υπαλλήλους του
Δήμου, όταν σε ηλικία 23 ετών έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο
θάνατός του συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και για τη μνήμη του το
Δημοτικό Συμβούλιο υπό τον Κωνσταντίνο Μπαγλατζή αποφάσισε να
χαρίσει το όνομά του σε μια μέχρι τότε ανώνυμη οδό.
Το πρωτογενές υλικό για τις παραπάνω ιστορίες αντλήθηκε από το
ξεχωριστό βιβλίο του Ιωάννη Β. Γκίκα με τίτλο «Βάρη, Επιλογή κειμένων από τα αρχεία του Δήμου», που εκδόθηκε το 2006 και διασώζει
μετά από επιλογή του συγγραφέα αξιόλογα τεκμήρια.
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Αποτράπηκε «έφοδος» της ΜΕΕΚΒ στο δημοτικό ταμείο
Εν μέσω σκληρής δικαστικής διαμάχης βρίσκεται μέχρι σήμερα ο Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης με τους αφανείς απογόνους
και κληρονόμους της Μετοχικής Εταιρείας Εκμεταλλεύσεως Κτήματος Βούλας
(ΜΕΕΚΒ). Η τελευταία δυσμενής για το δημόσιο συμφέρον απόφαση του Εφετείου Αθηνών τον Ιούνιο του 2020 ήταν να αποδώσει
την κυριότητα του παραλιακού οικοπέδου
όπου βρίσκεται το κέντρο «Νότος» τελεσίδικα πλέον στη ΜΕΕΚΒ και να επιβάλει στον
Δήμο να επιστρέψει στη ΜΕΕΚΒ μισθώματα
που εισέπραξε για το ακίνητο, ύψους 3,15
εκατομμυρίων ευρώ. Είχε προηγηθεί απόφαση του Αρείου Πάγου να επανεξεταστεί
από το Εφετείο η κυριότητα του οικοπέδου, μετά από
προσφυγή της ΜΕΕΚΒ εναντίον της προηγούμενης
ευνοϊκής για τον Δήμο εφετειακής απόφασης που ανατράπηκε.
Οι κινήσεις άμυνας της νομικής ομάδας του Δήμου,
στην οποία επικεφαλής είναι ο καθηγητής Λάμπρος
Κιτσαράς, ήταν άμεσες και απέδωσαν διπλά, καθώς οι
εκπρόσωποι της ΜΕΕΚΒ επιχείρησαν μέσω συντηρη-

στον ανώτατο βαθμό σε ένα χρονικό διάστημα που κυμαίνεται ανάμεσα σε 1-2 χρόνια.
Κάτι που σημαίνει ότι η διοίκηση πέτυχε την
πλήρη διασφάλιση των χρημάτων του Δήμου
μέχρι τότε, όπως διαβεβαίωσε άλλωστε και
στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ενημερώνοντας το σώμα για τις
εξελίξεις. Στο μεταξύ, ο Δήμος ετοιμάζει εκ
νέου τις άμυνές του αναπροσαρμόζοντας την
τακτική του στα νέα δεδομένα.

τικής κατάσχεσης και έκδοσης διαταγής πληρωμής να
κάνουν ακαριαία έφοδο στο δημοτικό ταμείο. Με προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου κρίθηκε ότι οι λογαριασμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι
στο μεγαλύτερό τους μέρος ακατάσχετοι καθώς περιέχουν χρήματα για τη μισθοδοσία υπαλλήλων, ανταποδοτικά τέλη, κοινοτικές χρηματοδοτήσεις κ.λπ. Επιπλέον, με νέα απόφαση του Αρείου Πάγου, κερδήθηκαν για
τον Δήμο τα ασφαλιστικά μέτρα της ΜΕΕΚΒ και πλέον
η δυσμενής απόφαση του Εφετείου θα κριθεί εκ νέου

Η πραγματικότητα είναι σήμερα ότι η ΜΕΕΚΒ
έχει πλέον τελεσίδικα την κυριότητα τριών
οικοπέδων, σε μια διεκδίκηση που ξεκίνησε το 1959 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με
μεγάλες διακοπές και διακυμάνσεις. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα της υπόθεσης είναι ότι μέχρι σήμερα οι
μέτοχοι και όσοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία έχουν
κατορθώσει να παραμείνουν στο σκοτάδι. Η δημοτική αρχή καλείται να προσαρμόσει τις κινήσεις της σε
ένα προκαθορισμένο και δυσμενές τοπίο, για το οποίο
διάφοροι επαΐοντες με δημόσιο λόγο σηκώνουν το
δάχτυλο, ακόμη και αν έχουν οι ίδιοι σημαντικό μερίδιο
ευθύνης στις παλιές ήττες.

Βούλα

Νέα απόφαση για τα οικόπεδα Κόνιαρη (Μουσείου Μπενάκη)
Συνεχίζει απαρέγκλιτα την πολιτική της απόφαση να προχωρήσει σε απαλλοτρίωση
των «οικοπέδων Κόνιαρη» η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Με νέα
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε η ανάρτηση
κτηματογραφικών διαγραμμάτων της περιοχής, ένα ακόμη απαραίτητο βήμα για την
εκκίνηση της διαδικασίας. Πρόκειται συγκεκριμένα για το τρίτο βήμα μετά τη δέσμευση σχετικού κωδικού στον προϋπολογισμό στις 15 Ιουνίου και την απόφαση για την
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στις 13 Ιουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Φυσικά, για την οριστική κήρυξη της απαλλοτρίωσης αποφασίζουν άλλα όργανα του
κράτους, ωστόσο ο Δήμος διατρανώνοντας τη βούλησή του, θέτει νέα δεδομένα στην
εντατική οικιστική αξιοποίηση που διαφαίνεται ότι ξεκίνησε με την ανακοίνωση πώλησης των οικοπέδων από το Μουσείο Μπενάκη σε διεθνή κεφάλαια που δραστηριοποιούνται στο real estate, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις των επενδυτών.
Μολονότι όλοι έχουν γνωρίζουν πλέον ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάχη του Δήμου
να κρατήσει μεγάλο κομμάτι της συγκεκριμένης έκτασης, αν όχι όλη, αδόμητο και
σε κοινή χρήση, οι επιλογές μεγάλου κομματιού της αντιπολίτευσης δείχνουν ότι
δεν έχουν αντιληφθεί το πραγματικό διακύβευμα. Έτσι μερίδα της αντιπολίτευσης
και συγκεκριμένα οι παρατάξεις Δαβάκη, Ματόπουλου και Σίνα, τάχθηκαν κατά των
ενεργειών του Δήμου (οι σύμβουλοι των δύο πρώτων παρατάξεων με «λευκό», η
Μαρία Σίνα με «παρούσα») μια πραγματικά ανεξήγητη επιλογή καθώς αν ο Δήμος
σταματούσε κάθε ενέργεια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, τότε το έδαφος για
μια εντατική οικοδομική επένδυση σε έναν από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους
της Βούλας θα εξελισσόταν ανεμπόδιστα. Τάσσονται άραγε υπέρ των επενδυτών οι

παρατάξεις αυτές; Αξίζει να αναφερθεί ότι η Λαϊκή Συσπείρωση «από θέση αρχής
υπέρ των κοινόχρηστων χώρων» όπως είπε ο Κώστας Πασακυριάκος, στήριξε την
εισήγηση Κωνσταντέλλου. Το ίδιο είχε πράξει σε επίπεδο Τοπικού Συμβουλίου Βούλας και η παράταξη Δαβάκη, πριν ...αλλάξει γνώμη ο επικεφαλής της παράταξης για
αδιευκρίνιστους ακόμα λόγους.
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Μεγαλώνει και αποδίδει
η δημοτική περιουσία στα 3Β
Διαφάνεια και ανθηρά οικονομικά
έφερε το νοικοκύρεμα των συμβάσεων
Με μια μεγάλη δημοπρασία
στις 21 Οκτωβρίου 2020, για
τη νέα μίσθωση του δημοτικού
ακινήτου της Βουλιαγμένης
όπου στεγαζόταν το εστιατόριο
«Ακτή» προ ετών, κλείνει ένας
μεγάλος κύκλος εντατικής προσπάθειας του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, της ομάδας του και
των στελεχών του Δήμου για
την ανασύνταξη και ορθολογική αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας σε Βάρη, Βούλα και
Βουλιαγμένη. Παραλαμβάνοντας το 2014 μια χαοτική κατάσταση μισθώσεων, με αρκετά
παράνομα και ημιπαράνομα ακίνητα και δυσθεώρητα χρέη από
ορισμένους μισθωτές οι οποίοι
εκμεταλλευόμενοι διάφορες
διατάξεις και χαλαρές συμβάσεις παρέμεναν εν λειτουργία
εις βάρος του Δήμου, η δημοτική αρχή πραγματοποίησε τη
μεγαλύτερη και αποδοτικότερη
για τα ταμεία του Δήμου προσπάθεια στον τομέα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων από συστάσεως του ενιαίου Δήμου το 2011. Συνοπτικά
μπορούμε να πούμε ότι από το
καθεστώς του 2014, όταν ο
Δήμος κατά κανόνα συσσώρευε χρέη, πλέον τα έσοδά του
από μισθώσεις ξεπερνούν τα 2
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο
τα οποία καταβάλλονται χωρίς
καμία καθυστέρηση ή διακοπή
πληρωμών, λόγω των αυξημένων εγγυήσεων που ζητούνται
από τους μισθωτές, με το ποσό
αυτό σύντομα να αυξάνεται
περαιτέρω. Είναι αυτά τα χρήματα μεταξύ άλλων που καθιστούν τον Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης ικανό ταμειακά
να επενδύει σε νέες τεχνολο-

γίες που φέρνουν τον ψηφιακό
μετασχηματισμό, να αγοράζει
γη για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως έκανε
με το οικόπεδο που μεγαλώνει
την πλατεία της Βάρκιζας, να
επενδύει στη βιώσιμη αστική
κινητικότητα εγκαθιστώντας
για παράδειγμα τη δημοτική
συγκοινωνία ή να ασκεί κοινωνική πολιτική σε ένα ευρύ
φάσμα, καλύπτοντας πολλές
φορές τα κενά του κεντρικού
κράτους και βέβαια να καταρτίζει κάθε χρόνο ένα πολύ φιλόδοξο Τεχνικό Πρόγραμμα μεγάλων παρεμβάσεων. Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
θεωρείται και είναι πράγματι
από τους εύπορους Δήμους
της χώρας, όχι επειδή κατά τον
αστικό μύθο χρεώνει ακριβά
δημοτικά τέλη (στην πραγματικότητα, τα δημοτικά τέλη των
3Β κινούνται στον μέσο όρο
όλων των Δήμων της Αττικής)
αλλά επειδή η ακίνητη περιουσία του αξιοποιείται μεθοδικά.
Και όπως επιτάσσει η νομοθεσία, κάθε ευρώ από τα έσοδα
αυτά δεν αποταμιεύεται, αλλά
αντιστοιχίζεται και με μια ίσου
ύψους δαπάνη, καλύπτοντας
αποκλειστικά τις ανάγκες των
δημοτών.

δημοπρασίας, για την προσέλκυση ενδιαφερομένων και την
ενίσχυση του ανταγωνισμού
κατά την πλειοδοτική διαδικασία. Η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας –βάσει των εκτιμήσεων για την κίνηση της αγοράς
ακινήτων στη Βουλιαγμένη–
ορίστηκε στις 100.000 ευρώ
ετησίως, ποσό που εκτιμάται
ότι θα ανέβει σημαντικά καθώς
συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, με 5 εταιρικά σχήματα να
δηλώνουν τελικά συμμετοχή
στη δημοπρασία.

Μοντέλο Βουλιαγμένης

Τρίτον, λαμβάνονται προκαταβολικά με τη συμμετοχή στη
δημοπρασία και αργότερα με
την υπογραφή της σύμβασης
δρακόντειες εγγυήσεις για
τη φερεγγυότητα των επιχειρηματιών. Καθώς το μίσθωμα του ακινήτου είναι υψηλό
και οι προσδοκίες του Δήμου
σοβαρές, αναζητούνται έμπειρα επιχειρηματικά σχήματα με
βάρος στην αγορά. Ο πλειοδό-

Η δημοπρασία του Οκτωβρίου
στη Βουλιαγμένη για το πρώην
«Ακτή» είναι από τις ενδεικτικότερες για τη νέα προσέγγιση
που έχει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέναντι στα
προς εκμετάλλευση ακίνητά
του:
Πρώτον, εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα της

Δεύτερον, η διάρκεια της
μίσθωσης ορίζεται στα 12 έτη
με δυνατότητα παράτασης δύο
ακόμη 6ετιών, κατά το πρότυπο
των μακροχρόνιων επαγγελματικών μισθώσεων στην ελεύθερη αγορά. Στόχος, σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης,
είναι ο πλειοδότης να έχει το
περιθώριο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στο ακίνητο και ταυτόχρονα ο Δήμος να
έχει εξασφαλισμένα έσοδα σε
ένα βάθος χρόνου, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στη
διοίκησή του. Οι βραχυχρόνιες
μισθώσεις στους τρεις πρώην
Δήμους ήταν ένα μοντέλο που
δοκιμάστηκε και απέτυχε.

35
5
2

μισθώσεις
 νακατασκευασμένα ακίνητα
α
με έξοδα των μισθωτών*

εκατ. € / χρόνο

*Τρύπια Βάρκα, Μαΐστρος, Zen, Crabo, Ακτή

Το παραλιακό ακίνητο του πρώην εστιατορίου «Ακτή» στη Βουλιαγμένη
βγαίνει σε δημοπρασία στις 21 Οκτωβρίου, με τιμή εκκίνησης για
το ετήσιο μίσθωμα τα 100.000€ και 5 εταιρικά σχήματα, που όλα
δραστηριοποιούνται ήδη στη Βουλιαγμένη, να έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον

Η διαμόρφωση της Β' πλαζ Βούλας
και του Κάμπινγκ Βούλας ακόμη
βρίσκονται στο στάδιο της έκδοσης
αδειών, ωστόσο ήδη αποφέρουν με 5
μισθώσεις το ποσό των 680.600 ευρώ
ετησίως στον Δήμο
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Ετήσια έσοδα από δημοτικά ακίνητα
ανά κατηγορία
Ακίνητα

Έσοδα

Εστίαση - αναψυκτήρια

932.100€*

Παραλιακοί χώροι

813.000€

Χώροι στάθμευσης

141.000€

Αθλητικοί χώροι κ.ά. μισθώσεις

139.200€

Σύνολο

2.025.300€

* Στο ποσό εκτός από μισθώματα συμπεριλαμβάνονται
και τα έσοδα του Δήμου από την κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Σύγκριση εσόδων σε ενδεικτικές κατηγορίες
Κατηγορία ακινήτων

Εισπραχθέντα Εισπραχθέντα
2014
2019

Εστιατόρια Καβουρίου
Παραλιακοί χώροι
Αθλητικοί χώροι
Νέα ακίνητα

0
21.000€
52.000€
0

263.000€
813.000€
126.000€
91.700€

Σύνολο

73.000€

1.293.700€

Επεξήγηση:
Εστιατόρια Καβουρίου: Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που σήμερα
λειτουργούν με τις επωνυμίες «Ζεν», «Κράμπο», «Μαΐστρος» και
«Τρύπια Βάρκα»
Παραλιακοί χώροι: Πρόκειται για τις μισθώσεις για ανάπτυξη
ομπρελοκαθισμάτων στις οποίες προστέθηκαν οι μισθώσεις των
ακτών Β' πλαζ Βούλας και Κάμπινγκ Βούλας
Αθλητικοί χώροι: Τένις Καβουρίου, χώρος σκι μπροστά στο Del Posto
Νέα ακίνητα: Πρόκειται για τα ακίνητα που αξιοποιήθηκαν υπέρ
του Δήμου για πρώτη φορά μετά το 2014 και είναι το αναψυκτήριο
Δημαρχείου Βουλιαγμένης «Parco», το εστιατόριο «Blue Fish» στη
Βουλιαγμένη και το αναψυκτήριο στην πλατεία Αποστολάτου στο
Πανόραμα «Punto Verde»

της καλείται με την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει στον Δήμο εγγυητική επιστολή ίση
με το ποσό των μισθωμάτων ενάμισι έτους,
ώστε ακόμη και στην περίπτωση που χρειαστεί ο Δήμος να αποβάλει τον μισθωτή από το
ακίνητο, να μη χάσει από τη διαδικασία αυτή
το παραμικρό από τα προσδοκώμενα έσοδα.
Επιπλέον, η σύμβαση προβλέπει και τον ορισμό εγγυητή κατά το πρότυπο των δανειακών
συμβάσεων, για μεγαλύτερη εξασφάλιση των
δημοτικών συμφερόντων. Όροι διαφάνειας
είναι και η υποχρέωση ονομαστικοποίησης
των μετοχών κάθε εταιρείας καθώς και η υποχρέωση ενημέρωσης και λήψης έγκρισης από
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για κάθε
αλλαγή στη μετοχική σύνθεση των εταιρειών.
Το θέμα του πρώην «Ακτή» συζητήθηκε κατά
την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στις 23
Σεπτεμβρίου, όπου ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις της
αντιπολίτευσης ανέπτυξε αναλυτικά τη στρατηγική του Δήμου. «Όποιος δεν είναι συνεπής
στις υποχρεώσεις του προς τον Δήμο δεν μπορεί πλέον να παραμείνει στο ακίνητο παραπάνω από 60 ημέρες», όπως τόνισε. Επιπλέον,
περιέγραψε πώς οι αδύναμες συμβάσεις του
παρελθόντος μαζί με τις ευνοϊκές προς τους
οφειλέτες ρυθμίσεις του κράτους καλλιέργησαν μια γενιά συστηματικών κακοπληρωτών
στα 3Β. Εκμεταλλευόμενοι τις τέσσερις διαδοχικές διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών τα
τελευταία 6 χρόνια, ορισμένοι μισθωτές ματαίωναν τις διαδικασίες διοικητικής αποβολής
τους από τα δημοτικά ακίνητα, καταβάλλοντας
ελάχιστα χρήματα των αρχικών δόσεων της
ρύθμισης και παρατείνοντας τις δραστηριότητές τους. Φυσικά, υπήρχαν και παραμένουν
κάποιοι καλοί και αξιόπιστοι μισθωτές του
Δήμου.

Διασφάλιση των δημοτών
Μια από τις βασικές μέριμνες κατά την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας από τη σημερινή
διοίκηση είναι να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των δημοτών. Στα πιο σημαντικά και αποδοτικά ακίνητα των οποίων τη διαχείριση ασκεί
σήμερα ο Δήμος, τις ακτές Β' πλαζ Βούλας
και Κάμπινγκ Βούλας, όρος εκ προοιμίου για
τη μίσθωσή τους ήταν η ελεύθερη πρόσβαση
των δημοτών στις νέες εγκαταστάσεις. Σημειωτέον, ότι σήμερα τα ακίνητα αυτά, καθώς
οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών
ανάπλασης ακόμη «τρέχουν», αποδίδουν ήδη
κάθε χρόνο περίπου 700.000 ευρώ στα ταμεία
του Δήμου. Ανάλογες εγγυήσεις έχουν εξασφαλιστεί και στους μισθωμένους δημοτικούς
χώρους στάθμευσης (στο ξενοδοχείο Divani,

στον όρμο Μαλτσινιώτη, μπροστά από το
Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης, μπροστά στο
πρώην ξενοδοχείο Αρμονία και μπροστά στο
εστιατόριο Λάμπρος), όπου από τις συμβάσεις
με τους αναδόχους προβλέπεται ότι το 20%
των θέσεων παραμένει κενό και διατίθεται για
τους κατόχους της κάρτας δημότη των 3Β.

Διάσωση των ακινήτων
Με εξαίρεση κάποιες παλιές και αξιόπιστες
μισθώσεις (που στεγάζουν σήμερα επιχειρήσεις όπως το «Σαρδελάκι», το «Αγορά», το
«Λασίθι», το «Riviera Coast», το «Del Posto»
κ.ά. μικρότερες) ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είχε στην κατοχή του ακίνητα υπό
κατάρρευση. Πέντε τέτοιες επιχειρήσεις (3 στην
παραλία του Μεγάλου Καβουρίου και 2 στους
μικρούς κόλπους του Καβουρίου, Ζώσκα και
Μαλτσινιώτη) στεγάζονταν στις τσιμεντένιες
και προκατασκευασμένες εξαγωνικές καντίνες της δεκαετίας του 1980 που είχαν διάφορες αυτοσχέδιες και ακαλαίσθητες επεκτάσεις.
Στην παραλία μάλιστα του Μεγάλου Καβουρίου
βρίσκονταν εκτός των εγκεκριμένων θέσεων.
Παράλληλα με τη διαδικασία ανανέωσης των
μισθωτικών συμβάσεων, ο Δήμος προέβη επί
της ουσίας στην ανακατασκευή της περιουσίας
του με έξοδα των μισθωτών και στην πολεοδομική τακτοποίηση των ακινήτων. Σε μία
περίπτωση, αυτήν της μεσαίας καντίνας στο
Μεγάλο Καβούρι, το ακίνητο κατεδαφίστηκε
καθώς βρισκόταν δίπλα στην αρχαιολογική
ζώνη. Στα υπόλοιπα αναψυκτήρια - εστιατόρια που σήμερα λειτουργούν (οι επιχειρήσεις
«Zen», «Crabo», «Τρύπια Βάρκα» και «Μαΐστρος») το κόστος όλης της ανακαίνισης, βάσει
των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
σχεδίων, ανέλαβαν εξ ολοκλήρου οι μισθωτές.
Το ίδιο θα συμβεί και με το ακίνητο στο πρώην
«Ακτή».
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή αυτής
της μεγάλης επιχείρησης νοικοκυρέματος της
δημοτικής περιουσίας, διάφορες πλευρές (από
αντιπολιτευόμενες ομάδες ή πολίτες με διαφορετικά συμφέροντα) προχώρησαν σε μια σειρά
καταγγελιών των ενεργειών της δημοτικής
αρχής σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Το
πρώην Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, τα στελέχη σήμερα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική
Αστυνομία καθώς και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έκαναν επανειλημμένα εξονυχιστικούς ελέγχους
στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου, «ξεσκονίζοντας» τους φακέλους με τις νέες συμβάσεις
και τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής, χωρίς
ποτέ και σε καμία των περιπτώσεων να υπάρξει το παραμικρό μεμπτό εύρημα.
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Κάμπινγκ Βούλας
Στην τελική ευθεία για την αναγέννηση
Εγκρίθηκε το έργο
από Ελεγκτικό
Συνέδριο
και Υπουργείο
Περιβάλλοντος

Διαδικαστικά και όχι μόνο εμπόδια ξεπέρασε
το τελευταίο διάστημα η μελέτη διαμόρφωσης
του αναγεννημένου κάμπινγκ Βούλας αλλά και
η νέα σύμβαση του Δήμου με την ΕΤΑΔ σχετικά με το ακίνητο, μπαίνοντας πλέον σε τροχιά υλοποίησης με την έκδοση αδειών για την
εκκίνηση των έργων. Στόχος της επένδυσης,
που δρομολογήθηκε από το 2018 μετά τη συμφωνία παραχώρησης κομματιών του παραλιακού μετώπου από το Δημόσιο στον Δήμο, είναι
η αναβίωση της κατασκήνωσης του ΕΟΤ, αυτή
τη φορά όμως ως κορυφαίο τουριστικό προϊόν
5 αστέρων, στη λογική του glamping. Εκτός της
τουριστικής εκμετάλλευσης, η πρόσβαση στην
ακτή προβλέπεται να είναι για όλους τους πολίτες ελεύθερη, ενώ χωριστή μίσθωση αποτελεί
ο σύγχρονος κινηματογράφος που θα λειτουργήσει στο χώρο. Από την
εκμετάλλευση του ακινήτου αυτού ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εισπράττει ήδη ποσό που ξεπερνά τις 340.000 ευρώ, ενώ το κόστος
των εργασιών διαμόρφωσης βαραίνει εξ ολοκλήρου τους επενδυτές.
Στις 23 Σεπτεμβρίου το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέκρινε την αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης.
Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αναδιαμόρφωση της κατασκηνωτικής εγκατάστασης του ΕΟΤ που παρέμεινε σε πλήρη εγκατάλειψη τα
τελευταία 25 χρόνια, με την εξαίρεση μιας «συνέλευσης εθελοντών»
που αξιοποιεί αυτοβούλως κάποιες εγκαταστάσεις. Στην αναδιαμόρφωση της όλης έκτασης που πήρε το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ προβλέπονται εστιατόριο, αναψυκτήριο, παιδότοπος, χώρος διημέρευσης
με βιβλιοθήκη, κατάστημα, κινηματογράφος, γυμναστήριο, κέντρο αναζωογόνησης, αθλητικά γήπεδα και ένα εκτενές δίκτυο πεζοδρόμων και
ποδηλατοδρόμων με ταυτόχρονη πυκνή φύτευση και υπαίθρια καθιστικά. Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίθηκε ομόφωνα και από το αρμόδιο
αρχαιολογικό συμβούλιο. Χωριστή διαδικασία εγκρίσεων ακολούθησε
η τροποποιημένη σύμβαση του Δήμου με την ΕΤΑΔ για τη μακροχρόνια
μίσθωση του ακινήτου. Κατόπιν δύσκολων διαπραγματεύσεων, οι δύο
πλευρές συμφώνησαν τον Ιούνιο επί της ουσίας να αυξηθεί το αντίτιμο
που θα εισπράττει η ΕΤΑΔ ως εγγυημένο αντάλλαγμα και ποσοστό επί
των εσόδων του Δήμου, με αντιστάθμισμα για τον Δήμο την επέκταση
της παραχώρησης του ακινήτου και άρα την αθροιστικά σημαντική ενίσχυση των εσόδων του. Η νέα σύμβαση έλαβε στις αρχές Οκτωβρίου
και την έγκριση από το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δαβάκης υπέρ ΕΤΑΔ
Αλγεινή πάντως εντύπωση και σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η στάση
του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Δημήτρη Δαβάκη, ο οποίος στις 5 Αυγούστου κατήγγειλε τη νέα σύμβαση για το κάμπινγκ στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής ως ...μη συμφέρουσα για την ΕΤΑΔ. Με ένα κείμενο 17
σελίδων που φέρει την υπογραφή του, ο Δημήτρης Δαβάκης υποστηρίζει ότι οι δαπάνες για τα έργα ανάπλασης και αναβάθμισης θα έπρεπε να
γίνουν από τον Δήμο και όχι τους επενδυτές και αντιτίθεται στη μεθοδολογία αξιοποίησης του ακινήτου από τη δημοτική αρχή με το σκεπτικό ότι

«αυτό θα μπορούσε να το κάνει η ίδια η ΕΤΑΔ και να επιτύχει προς όφελός της μεγαλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα» από αυτό που τελικώς
πέτυχε. Για να μην αφήσει καμία αμφιβολία ότι η καταγγελία του γίνεται
υπέρ της ΕΤΑΔ και κατά του Δήμου, ο Δημήτρης Δαβάκης στο κείμενό
του συνοψίζει την επιχειρηματολογία του στο ότι «η τροποποίηση αυτή
(σ.σ. της σύμβασης) όπως συμφωνήθηκε καταστρατηγεί ευθέως το
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΤΑΔ» και επιπλέον «οδηγεί σε
απώλεια σημαντικών εσόδων για την ΕΤΑΔ σε βάθος χρόνου». Και σε
άλλο σημείο της αναφοράς του υπογραμμίζει ότι «η ΕΤΑΔ αποποιείται
ες αεί χωρίς νόμιμη αιτιολογία την εκμετάλλευση του ακινήτου αυτού,
με αποτέλεσμα την απώλεια σοβαρών εσόδων».
Προφανώς ο Δημήτρης Δαβάκης ιεραρχεί τα συμφέροντα και τα έσοδα
της ΕΤΑΔ ΑΕ, που κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό και
την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, πιο ψηλά από τα έσοδα του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον οποίο εκπροσωπεί ως δημοτικός σύμβουλος, έσοδα που κατευθύνονται στην περιοχή και τους
κατοίκους της. Βέβαια παραδέχεται έστω και εμμέσως ότι οι επιλογές
Κωνσταντέλλου είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Καταγγέλλοντας
ότι η ΕΤΑΔ «δεν έκανε χρήση του συμβατικού όρου για την ανατροπή
της σύμβασης παραχώρησης του κάμπινγκ» και καλώντας την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να «απέχετε από την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης» δηλώνει εγγράφως ότι προτιμά να σταματήσει
κάθε διαδικασία ανάπλασης και να παραμείνει στο διηνεκές η σημερινή
παρακμιακή κατάσταση εγκατάλειψης – ίσως για να καταγγείλει έπειτα
τη δημοτική αρχή για αδράνεια. «Με ποιον είστε κύριε Δαβάκη, με την
ΕΤΑΔ ή με τον Δήμο;», ρώτησε ευθέως ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
στην τελευταία διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον επικεφαλής του Κύματος Ενωμένων Πολιτών, για να λάβει
απάντηση από τον Δημήτρη Δαβάκη ότι «βεβαίως έκανα καταγγελία
όπως καταψήφισα και τότε το γελοίο θέμα που μας έφερες». «Επενδύετε σε χίμαιρες και στην αποτυχία της πόλης, γι' αυτό αποτυγχάνετε
μονίμως», ήταν η απάντηση του Δημάρχου. Όπως ήταν αναμενόμενο,
η καταγγελία του Δημήτρη Δαβάκη τέθηκε στο αρχείο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πρόλαβε όμως να αποκαλύψει μια ακόμη σκοτεινή
πλευρά της άσκησης δημοτικής μικροπολιτικής.

Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδηλώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια
να τα μοιραστεί κανείς.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453

20 Αθλητικά

Νέα γήπεδα μπάσκετ και τένις
στο Αθλητικό Κέντρο
Βουλιαγμένης
Με αμείωτους ρυθμούς προχωρούν τα έργα ανακατασκευής έξι ανοικτών γηπέδων
στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Καβουρίου. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
έπειτα από την ολοκλήρωση των εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου και την αντικατάσταση του ταρτάν για τις ανάγκες των αθλητών και δημοτών για τα αθλήματα του
κλασικού αθλητισμού, ανακατασκευάζει τρία γήπεδα μπάσκετ και τρία γήπεδα τένις.
Συγκεκριμένα, για την ανακατασκευή των δύο γηπέδων τένις και τη μετατροπή ενός
γηπέδου βόλεϊ σε γήπεδο τένις, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω εργασίες: Απόξεση και απομάκρυνση παλαιού τάπητα. Κατασκευή βάσης από ασφαλτικό τάπητα
πάχους 5 εκ. Προ επάλειψη και στοκάρισμα σε δύο στρώσεις με ασφαλτικό γαλάκτωμα. Επίστρωση σε τρεις διασταυρούμενες στρώσεις υλικού CUSHION που προσδίδει
ελαστικότητα στο σύστημα. Να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο υλικό προστέθηκε
με πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, καθώς το υλικό αυτό τοποθετείται στα γήπεδα
τένις τελευταίας γενιάς. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίστρωση τελικής επιφάνειας με ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή σε τρεις διασταυρούμενες
στρώσεις και τέλος γραμμογράφηση τελικής επιφάνειας με ανθεκτικά χρώματα στην
υπεριώδη τεχνολογία.
Το συνολικό πάχος του ελαστικού τάπητα είναι 5 mm και φέρει πιστοποίηση ITF και
κατασκευάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για τον έλεγχο της ποιότητας και
ISO14001 για την περιβαλλοντική φροντίδα. Καταλαβαίνει κανείς πως όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που θα γίνει μέχρι το τέλος
του επόμενου μήνα, η νεολαία της πόλης θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και με όλες τις
τελευταίες προδιαγραφές, αθλητικό κέντρο.
Εκτός φυσικά από την ανακατασκευή των ανοικτών γηπέδων τένις, εργασίες πραγματοποιούνται σε δύο γήπεδα μπάσκετ καθώς επίσης θα δημιουργηθεί και ένα τρίτο μίνι
γήπεδο μπάσκετ για τις ανάγκες των ακαδημιών αλλά και των μικρών φίλων της περιοχής. Αναλυτικά οι εργασίες είναι οι εξής: Απόξεση και απομάκρυνση παλαιού τάπητα.
Κατασκευή βάσης από ασφαλτικό τάπητα πάχους 5 εκ. Προ επάλειψη και στοκάρισμα

σε δύο στρώσεις με ασφαλτικό γαλάκτωμα. Τοποθέτηση προκατασκευασμένου ελαστικού τάπητα πάχους 4mm υψηλής απορροφητικότητας σε κραδασμούς. Επίστρωση
τελικής επιφάνειας με ακρυλική ρητίνη εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή σε τρεις
διασταυρούμενες στρώσεις. Γραμμογράφηση τελικής επιφάνειας με ανθεκτικά χρώματα στην υπεριώδη τεχνολογία. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν τέσσερα νέα ταμπλό
και δύο μίνι μπασκέτες στο μικρό γήπεδο μπάσκετ. Ο τάπητας, όπως και στα γήπεδα
τένις έχει συνολικό πάχος 6 mm και φυσικά φέρει και αυτός πιστοποίηση ITF.
Η ανακατασκευή του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου της Βουλιαγμένης θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Η τρίτη φάση των έργων αφορούν την τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής για τις ανάγκες των δημοτών και των αθλητών του Αθλητικού Ομίλου
Βουλιαγμένης (ΑΟΒ). Παράλληλα, θα αντικατασταθεί η μεταλλική περίφραξη περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου, κάγκελα που δεν έχουν αντικατασταθεί τα τελευταία
τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως η ανακατασκευή του ΔΑΚ
χρηματοδοτείται με πόρους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Σημαντικό για το τελικό αποτέλεσμα της ανακατασκευής των έξι γηπέδων στο Αθλητικό Κέντρο Βουλιαγμένης είναι πως η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ειδικεύεται
στην εγκατάσταση αθλητικών δαπέδων και δαπέδων ασφαλείας καθώς επίσης διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό ώστε το σωστό αποτέλεσμα να
είναι δεδομένο. Μάλιστα, περισσότερες από 1.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη
την Ελλάδα έχουν ανακατασκευαστεί από την συγκεκριμένη εταιρεία.
Ωστόσο, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό των
αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης, επωφελούμενος του προγράμματος χρηματοδότησης «Φιλόδημος 2», ένα πρόγραμμα που αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων
για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων
καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν
λόγω υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού και γι’ αυτό το λόγο, στο προσεχές διάστημα ξεκινά η ανακατασκευή και άλλων γηπέδων μπάσκετ στην περιοχή,
όπως στο κλειστό της Μηλαδέζας στη Βάρη, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Βούλας
καθώς επίσης και σε υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ.
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Εναρκτήριο λάκτισμα
για Άρη Βούλας, Αστέρα Βάρης
και Βουλιαγμένη
Μια ακόμα αγωνιστική χρονιά ξεκινά με πολλά όνειρα
και αρκετές φιλοδοξίες για τους συλλόγους του Δήμου
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την ευχή όλων να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς απρόοπτα καθώς την περσινή
αγωνιστική χρονιά 2019-2020, αρκετά πρωταθλήματα
έληξαν άδοξα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

τις λίγες ομάδες που δουλεύουν ακόμα ρομαντικά στο
χώρο της στρογγυλής θεάς. Ένας σύλλογος που από τα
σπλάχνα του έχουν βγει δεκάδες ποδοσφαιριστές που
έχουν αφήσει εποχή διαχρονικά στο ποδόσφαιρο. Από
τους ελάχιστους ερασιτεχνικούς συλλόγους της Αττικής που διαθέτουν ένα γήπεδο πραγματικά στολίδι που
θα ζήλευαν ακόμα και ομάδες που αγωνίζονται στην
κορυφαία κατηγορία της χώρας. Στόχος του Αθλητικού
Ομίλου Βουλιαγμένης δεν είναι αποκλειστικά ο πρω-

Από τα αλώνια στα... σαλόνια
Ο Αστέρας Βάρης ξεκινά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής κατηγορίας έπειτα
από την άνοδο που πέτυχε και μάλιστα ως πρωταθλητής
της Α' κατηγορίας της Ανατολικής Αττικής. Μια χρονιά η
οποία θα είναι απαιτητική ως προς τον μεγάλο στόχο που
έχουν θέσει η διοίκηση, ο προπονητής και οι παίκτες και
δεν είναι άλλος από την παραμονή στην 3η κατηγορία του
ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε αυτό τον μαραθώνιο, που
ξεκινά το Σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου, η ομάδα
της Βάρης θα συναντήσει ομάδες που έχουν γράψει την

δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο με αρκετές συμμετοχές στην Α' Εθνική, όπως ο Ακράτητος και ο Πανελευσινιακός. Ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει ομάδες που έχουν
έδρα εκτός του Λεκανοπεδίου, κάτι που σημαίνει πως
στο πρόγραμμά του έχουν μπει και ταξίδια τα οποία προφανώς και κοστίζουν χρήματα, με τη διοίκηση του συλλόγου να τονίζει πως το «μπάτζετ» της ομάδας για την
φετινή χρονιά είναι εξασφαλισμένο, συνεπώς ο Κυανός
Αστέρας οικονομικά είναι ένα υγιές σωματείο. Οι ομάδες που θα κοντραριστεί στο φετινό πρωτάθλημα είναι
οι εξής: Ακράτητος, ΑΟ Πυλίου Κω, Μικρασιατική Χίου,
Πανελευσινιακός, Αιολικός Μυτιλήνης, Αετός Λουτρών,
ΑΠΟ Κερατσίνι, Θύελλα Ραφήνας, ΑΟ Καραβάς, Πυθαγόρας Σάμου.

Η κιτρινόμαυρη αντεπίθεση
Ο Άρης Βούλας ήταν ένα σωματείο «βουτηγμένο» στην
εσωστρέφεια για πολλά χρόνια, μια ομάδα που είχε
ταβάνι στα όνειρά της, τα οποία δεν ξεπερνούσαν μια
τυπική συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας
Ανατολικής Αττικής. Τα τελευταία χρόνια το σκηνικό
στην ομάδα της Βούλας έχει αλλάξει άρδην, αποτέλεσμα της «ενεργοποίησης» ανθρώπων που αγαπούν το
σωματείο και φυσικά έχουν όρεξη και μεράκι να ασχοληθούν με τον Άρη Βούλας. Με σταθερά βήματα η ομάδα
της Βούλας αρχίζει και καταξιώνεται ως μια ανερχόμενη
«δύναμη» στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Από τον τελικό κυπέλλου το 2019 στη δεύτερη θέση
του πρωταθλήματος το 2020 είναι τα αγωνιστικά βήματα προς τα πάνω για την ομάδα. Μια σοβαρή διοίκηση
που στόχος της είναι να ανοίξει και άλλο τις πόρτες του
ο Άρης για τους δημότες της Βούλας και κυρίως για τη
νεολαία. Η ανάπτυξη των ακαδημιών της ομάδας, η ολοκλήρωση της ανακατασκευής του γηπέδου της Βούλας
και το «άνοιγμα» προς την τοπική κοινωνία της Βούλας
είναι μερικά από τα στοιχεία των ανθρώπων του Άρη που
μας κάνουν να πιστεύουμε πως ο σύλλογος οδεύει σε
καθαρά μονοπάτια. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ξεκινήσει δυναμικά τη νέα αγωνιστική
χρονιά καθώς μετά το πέρας των τεσσάρων πρώτων
αγωνιστικών βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τους ανθρώπους του συλλόγου να
μη κρύβουν την επιθυμία τους ακόμα και για την άνοδο
στη Γ' Εθνική κατηγορία, χωρίς ωστόσο να υποθηκεύσουν το μέλλον του συλλόγου με μεταγραφές παικτών
που σημαίνει σπατάλη του ταμείου. Με μεθοδική δουλειά, οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, ξεκινά μια χρονιά με
πολλά όνειρα και εκπλήξεις.

Η ρομαντική πλευρά του ποδοσφαίρου
Η ομάδα ποδοσφαίρου της Βουλιαγμένης ίσως είναι από

ταθλητισμός αλλά να γαλουχήσει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του στο ευ αγωνίζεσθαι και στη χαρά του
παιχνιδιού. Ο ΑΟΒ θα αγωνιστεί για μια ακόμα χρονιά
στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας Ανατολικής Αττικής
χωρίς να στοχεύει στην άνοδο. Εξάλλου, είναι μια ομάδα
που στηρίζεται σε γηγενείς αθλητές, έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργούν όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες. Χωρίς
το άγχος του αποτελέσματος και με βασικό συστατικό
το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στη Βουλιαγμένη, η
χρονιά κρίνεται επιτυχημένη πριν καν αρχίσει. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο έτσι όπως πρέπει να είναι.
Να ευχηθούμε και στις τρεις ομάδες ποδοσφαίρου του
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης καλή επιτυχία,
υγεία στους αθλητές των συλλόγων και καλή δύναμη
σε όλους τους αφανείς ήρωες που από το υστέρημά
τους χρηματοδοτούν τις ομάδες που σε κάθε επιτυχία
που σημειώνουν «διαφημίζουν» την πόλη.
Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου
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Ιωάννα Μπαμπέτα

Τα βιβλία προσφέρουν
τη φιλία τους στα παιδιά
Μια από τις πιο παραγωγικές και διακεκριμένες συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας, η
Ιωάννα Μπαμπέτα από τη Βούλα, μιλά στον «Δημοσιογράφο» με αφορμή το πρόσφατο
βιβλίο της, Φίλες χωρίς αρχή και τέλος, από τις εκδόσεις Μεταίχμιο, για το πώς επιδρά
η μυθοπλασία στις ψυχές των παιδιών και των εφήβων, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος
των γονέων στην καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας αλλά και για την επίδραση των τεχνολογικών μέσων στην καθημερινότητα της οικογένειας.

Το τελευταίο σας βιβλίο σχολιάζει τη διαχείριση συναισθημάτων από
κορίτσια που μπαίνουν στην εφηβεία. Πώς σκέφτεστε ότι μπορεί να
λειτουργήσει η λογοτεχνία σε αυτή την ομολογουμένως δύσκολη περίοδο ανάπτυξης ενός παιδιού;
Τα περισσότερα βιβλία μιλούν για ένα πρόβλημα στο οποίο ο ήρωας προσπαθεί να βρει
μια λύση. Έτσι και στο βιβλίο «Φίλες χωρίς αρχή και τέλος», η ηρωίδα προβληματίζεται για την έννοια της φιλίας. Και η ζήλια; Είναι ένα συναίσθημα διαχειρίσιμο; Όταν
βιώνεις κάτι αντίστοιχο και διαβάσεις το συγκεκριμένο βιβλίο, μπορείς να ταυτιστείς.
Η ηρωίδα σε παίρνει από το χέρι και σε βάζει μέσα στις σελίδες του βιβλίου. Γίνεσαι
μέρος της ζωής της. Προσπαθείς να την βοηθήσεις, προσπαθείς να λυτρωθείς μαζί της.
Με αυτό τον τρόπο βρίσκεις τρόπους να λύσεις και το δικό σου πρόβλημα. Βρίσκεις
τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Άλλωστε δεν είσαι μόνη, υπάρχουν και άλλοι που
βιώνουν το ίδιο, που σκέφτονται και αισθάνονται σαν κι εσένα. Κι αυτό είναι μεγάλη
παρηγοριά. Γιατί τα βιβλία εκτός από το ταξίδι που σου προσφέρουν, σου προσφέρουν
και τη φιλία τους. Και η φιλία είναι μεγάλη παρηγοριά για όλες τις ηλικίες. Πόσω
μάλλον για τους εφήβους.

Το βασικότερο υλικό της λογοτεχνίας είναι οι λέξεις. Θέτετε περιορισμούς στο λεξιλόγιό σας γνωρίζοντας ότι απευθύνεστε σε αναγνώστες
μικρής ηλικίας;
Οι αναγνώστες πρέπει να κατανοούν την ιστορία που διαβάζουν. Το λεξιλόγιο να ταιριάζει στην ηλικία τους και το
κυριότερο, να τους εκφράζει. Αν υπάρχουν διάσπαρτα
κάποιες λέξεις άγνωστες,
δεν πειράζει καθόλου. Αν
όμως είναι περισσότερες
τότε χαλάει η ροή και χάνεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Όταν τελειώνω μια
Κάθε αναγνώστης
διαμορφώνει τη δική του
ερμηνεία για τη λογοτεχνία
σημειώνει η συγγραφέας
Ιωάννα Μπαμπέτα, που
με το τελευταίο της
βιβλίο από τις εκδόσεις
Μεταίχμιο προτείνει
μια ιστορία διαχείρισης
συναισθημάτων με
την οποία μπορούν να
ταυτιστούν κορίτσια στην
εφηβεία

ιστορία, ασχολούμαι στη συνέχεια με το πιο ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο κομμάτι της
δουλειάς. Παίζω με τις λέξεις. Προσπαθώ να μην επαναλαμβάνονται αλλά ταυτόχρονα
να είναι εύηχες και προσιτές για τις ηλικίες στις οποίες απευθύνομαι.

Οι γονείς πιστεύετε ότι χρειάζεται να παρεμβαίνουν στην ερμηνεία
ενός λογοτεχνικού βιβλίου ή πρέπει να αφήνουν την αναγνωστική
εμπειρία εξ ολοκλήρου στο παιδί;
Θεωρώ πως δεν υπάρχει αυτό που λέμε ερμηνεία ενός λογοτεχνικού βιβλίου. Μια ιστορία κάνει τους αναγνώστες να σκεφτούν διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τα βιώματά
τους, την ωριμότητά τους, τη φαντασία τους. Έχει τύχει να ακούσω από αναγνώστες
πράγματα που θεωρούν πως κρύβονται στα βιβλία μου, που εγώ δεν είχα στο μυαλό
μου όταν έγραφα. Ερμηνείες που δεν τις είχα καν σκεφτεί. Κι αυτή είναι η μαγεία. Ένα
βιβλίο αλλάζει ανάλογα με τον αναγνώστη. Το διάβασμα είναι μοναχική διαδικασία. Αν
όμως θελήσουμε να το συζητήσουμε, από εμάς εξαρτάται ποιον θα διαλέξουμε για να
μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Οι γονείς σίγουρα δεν πρέπει να παρεμβαίνουν. Άλλωστε
κάποια βιβλία απλά τα αισθάνεσαι, τα νιώθεις και θέλεις να τα κρατάς μέσα σου σαν ένα
πολύτιμο μυστικό. Χωρίς συζητήσεις και αναλύσεις. Είναι δικά σου και μόνο.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία δίνει τόσο πολλά και έντονα ερεθίσματα στα παιδιά, πώς θα κερδίσει το ενδιαφέρον τους ένα βιβλίο;
Όταν ήμουν παιδί ήμουν από τους λίγους που διάβαζαν. Τότε το παιχνίδι έξω, στους
δρόμους και στις αυλές, μας καλούσε και το βιβλίο ήταν μόνο για λίγους. Λίγους και
τυχερούς, όπως λέω εγώ. Ούτε δράσεις φιλαναγνωσίας στα σχολεία, ούτε δελεαστικά βιβλιοπωλεία, ούτε και βιβλιοθήκες. Κι όμως δημιουργήθηκαν αναγνώστες. Τη
σημερινή εποχή η τεχνολογία είναι απίστευτα γοητευτική, δίνει πολλά ερεθίσματα στα
παιδιά κι αυτό είναι σπουδαίο. Θεωρώ πως η τεχνολογία είναι δώρο. Αρκεί βέβαια να
υπάρχει μέτρο. Αν λοιπόν, έχουμε βοηθήσει το παιδί μας από πολύ μικρό να αγαπήσει
το βιβλίο... Αν έχουμε καθίσει δίπλα του στο κρεβάτι ή στον καναπέ και του έχουμε
διαβάσει... Αν εμείς οι γονείς αγαπάμε το βιβλίο και το έχουμε στην καθημερινότητά
μας... Τότε πιθανόν το παιδί να γίνει αναγνώστης. Σίγουρα βοηθούν οι φωτισμένοι
εκπαιδευτικοί στα σχολεία, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια των γονέων. Αν δοθεί το
κατάλληλο βιβλίο σε ένα παιδί και το αγαπήσει, ίσως και να είναι μια αγάπη παντοτινή.
Κι αν αυτή η αγάπη ξεθωριάσει για κάποιο διάστημα, πιστεύω πως θα αναζωπυρωθεί
την κατάλληλη στιγμή. Το βιβλίο και η τεχνολογία δεν είναι μεταξύ τους εχθροί. Μπορούν να γίνουν συνοδοιπόροι του παιδιού.
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Κάρφωμα στη στοχευμένη παραπληροφόρηση
τασκευής του Αθλητικού Κέντρου θα πρέπει να κοπεί ένα
υγιές δέντρο και συγκεκριμένα ένα κυπαρίσσι. Σύμφωνα
με τον μελετητή του έργου, για να ανακατασκευαστεί ένα

του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Η ανακατασκευή του Αθλητικού Κέντρου της Βουλιαγμένης έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στην τοπική
κοινωνία και κυρίως στη νεολαία που βλέπει τα έργα να
εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς, ανυπομονώντας
να φτάσει η μέρα που θα μπορούν να κάνουν χρήση των
νέων γηπέδων μπάσκετ και τένις. Όπως σε όλα τα έργα
που γίνονται -όχι μόνο στον Δήμο 3Β- αλλά και σε άλλες
περιοχές, υπάρχουν και οι αντιδράσεις πολιτών που έχουν
αντίθετη άποψη. Μιλώντας για το συγκεκριμένο έργο που
γίνεται στο ΔΑΚ Βουλιαγμένης, προκαλεί εντύπωση το
γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα μυαλά που δεν επιθυμούν
τον εκσυγχρονισμό ενός αθλητικού κέντρου προς όφελος
των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών.
Η διαδικτυακή ομάδα ενεργών πολιτών ...4Β όπως χαρακτηρίζονται, αποτελείται από δέκα χρήστες του facebook
που ο μοναδικός τους στόχος είναι να παραπληροφορούν
τους ανυποψίαστους δημότες. Μάλιστα, δεν διστάζουν να
χαρακτηρίζουν το εν λόγω έργο ως «έγκλημα». Κλασικό
παράδειγμα στείρας αντιπολίτευσης του πληκτρολογίου.
Στην προκειμένη περίπτωση, για τις ανάγκες της ανακα-

Νέο γήπεδο και 5 νέα
κυπαρίσσια στη θέση
αυτού που κόβεται
στο Καβούρι
γήπεδο μπάσκετ που θα το χρησιμοποιούν αποκλειστικά
παιδιά μικρής ηλικίας και τα τμήματα ακαδημιών του ΑΟΒ
που αριθμούν περισσότερα από 100 παιδάκια, θα πρέπει
να αφαιρεθεί από το σημείο. Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής:
Δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο αν δεν κοπεί το δέντρο
καθώς με την ανακατασκευή των νέων γηπέδων μπάσκετ
σύγχρονων προδιαγραφών, το κυπαρίσσι θα βρίσκεται εντός
του αγωνιστικού χώρου και το πλέον σημαντικό είναι πως
στην περίπτωση μη κοπής, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για
την σωματική ακεραιότητα των παιδιών που θα αθλούνται
στο χώρο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αποφάσισε την κοπή του δέντρου προκειμένου
να συνεχιστούν οι εργασίες. Αυτό που κρύβουν σκοπίμως

δέντρων ψηφίστηκαν ομόφωνα, δηλ.
από όλες τις παρατάξεις, να κοπούν
(είναι όλοι εγκληματίες;) Δεν γράφτηκε ούτε μισή λέξη για όλα τα παραπάνω από τους διαπρύσιους κήρυκες
του πρασίνου, προφανώς γιατί το ενδιαφέρον τους εστιάζεται αλλού, όχι
στην αλήθεια «Γέμισε πάλι το διαδίκτυο από τη συμμαχία της αρλούμπας,
αλλά άνθρακες ο θησαυρός», σχολίασε
καυστικά ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο
διακεκριμένου μέλους της συγκεκριμένης ομάδας Ζώντας αποκλειστικά εντός του διαδικτύου και αναπαράγοντας παλιές φωτογραφίες από το
Google δεν είχαν αντιληφθεί καν την
πραγματικότητα...
Οι λέξεις που επιλέγουν όσοι
έχουν δημόσιο λόγο δείχνουν πολλά
Και δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε εμφατικά την προσεκτική επιλογή λέξεων του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου για ένα συγκεκριμένο κομμάτι των
υπαλλήλων του Δήμου Ερωτήθηκε
στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις «καθαρίστριες» των σχολείων ο Δήμαρχος
Και στην απάντησή του απέφυγε
επιμελώς να επαναλάβει το έμφυλο
στερεότυπο που κρύβεται πίσω από
αυτή τη λέξη Ότι δηλαδή το επάγ-
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Όλοι φορούν πλέον μάσκα,
όμως κάποιες μάσκες έπεσαν
Το
ενδιαφέρον μερικών για τα δέντρα
δεν είναι παρά όχημα δημοσιότητας
Πληθωρικές αναρτήσεις για άγρα
λάικ και δημιουργία εντυπώσεων και
επί της ουσίας, το τίποτα Πώς αποκαλύπτεται η κακοήθεια και η υποκρισία;
Από το γεγονός ότι τα δημοσιευμένα ψέματα, οι υπερβολές και οι
ανακρίβειες δεν αποκαθίστανται ποτέ
Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
συζητήθηκαν 8 θέματα κοπής δέντρων
Από αυτά, ένα δέντρο αποφασίστηκε να υποστηλωθεί, η κοπή ενός άλλου
κρίθηκε ότι δεν απαιτείται και ένα
τρίτο –εντελώς ξερό– είχε κοπεί πριν
τη συνεδρίαση από κάποιον κάτοικο
Τέσσερις περιπτώσεις ξερών
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οι «επαναστάτες του πληκτρολογίου» είναι το γεγονός πως
την επόμενη μέρα της απόφασης για κοπή του κυπαρισσιού,
ο Δήμος 3Β και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
προχώρησαν σε φυτεύσεις 14 κυπαρισσιών ύψους άνω των
3 μέτρων και 1 μεγάλου σκίνου στον περιβάλλοντα χώρο
του ΔΑΚ και λίγα μόλις μέτρα μακρυά από το κυπαρίσσι που
θα απομακρυνθεί. Να σημειωθεί πως ο νέος Κανονισμός
Πρασίνου που έχει θεσπίσει ο Δήμος, αναφέρει πως για
κάθε ένα κομμένο δέντρο θα πρέπει να αντικαθίσταται με
δύο, ενώ η δημοτική αρχή σε αυτή την περίπτωση φύτεψε
πέντε. Ωστόσο, πριν φτάσουμε στην απόφαση που πήρε το
Δημοτικό Συμβούλιο περί κοπής και που ψήφισε και μέρος
της αντιπολίτευσης, η δημοτική αρχή και συγκεκριμένα με
πρωτοβουλία του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου,
απευθύνθηκε σε γεωπόνο με σκοπό να αποφευχθεί η κοπή
και απλά να μεταφυτευθεί σε άλλο σημείο. Σύμφωνα με την
έκθεση του γεωπόνου, οι πιθανότητες να κρατηθεί στη ζωή
το κυπαρίσσι μετά τη μεταφύτευση αγγίζουν μόλις το 3%
καθώς το ριζικό σύστημα είναι πάρα πολύ ισχυρό και έχει
απλωθεί σε αρκετά μέτρα, κάτι που σημαίνει πως όταν ξεκινήσει η διαδικασία της μεταφύτευσης, θα πρέπει να κοπούν
πολλές ρίζες. Επί της ουσίας, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ανακατασκευάζει ένα απαρχαιωμένο αθλητικό κέντρο και εμπλουτίζει με περισσότερο πράσινο την ήδη
κατάφυτη περιοχή του Καβουρίου.

γελμα αυτό τόσο συνυφασμένο με τη
γυναικεία φύση που χρησιμοποιείται
μόνο στο θηλυκό γένος
Μίλησε για
«καθαριστές», «προσωπικό καθαριότητας», «δυνάμεις καθαρισμού» Και
όσοι γνωρίζουν τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ξέρουν ότι δεν τα πάει και καλά
με το πολίτικαλ κορέκτ στο σύνολό του
Έδειξε όμως σε αυτό το σημείο μια
σημαντική ευαισθησία.
Ήρθε και η ώρα του λογαριασμού για τον Covid-19 στον Δήμο
Μέχρι στιγμής δηλαδή, γιατί κανείς
δεν μπορεί να μαντέψει τη συνέχεια
Έχουν δαπανηθεί περίπου
300.000 ευρώ για την αντιμετώπιση
της πανδημίας από το δημοτικό ταμείο
Από αυτά, όπως ενημέρωσε ο
Δήμαρχος, τα 254.000 ευρώ αναπληρώθηκαν από κυβερνητικές επιχορηγήσεις Το πρόβλημα βέβαια
εκτός από τα έκτακτα έξοδα είναι
τα ...έσοδα
Η απώλεια εσόδων
άγγιξε το 1,2 εκατ. σε ένα σημείο
Σήμερα η «μαύρη τρύπα» κινείται
στις 800.000, κάτι που σημαίνει ότι
διάφορα έργα μένουν πίσω, αλλά δεν
ματαιώνονται, όπως διαβεβαίωσε ο
Δήμαρχος.
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Π. Ούλιτζερ

Η πραγματική ουσία της δεντρολογίας
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Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
«ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» ΑΝΤΩΝΗΣ
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΒΡΕΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΧ



Το αγαπημένο
στέκι
της Βάρκιζας
ανανεωμένο



Ο Δημήτρης Παπανικολάου μαζί με την Ένωση
Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες βρέθηκε στο
Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για να υπογράψει
μαζί με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο συμφωνία για
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις στα σχολεία
του Δήμου με θέμα τον αθλητισμό και το περιβάλλοντος

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΝΕΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΗΔΗ
ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ

Το νέο Esplanade Seaside,
στο γνωστό σημείο,
θα γίνει και πάλι
αγαπημένο στέκι
της περιοχής.Υποδέχεται
τους φίλους του
από το πρωί, σερβίροντας
καφέ και λαχταριστά
πρωινά, ενώ το μεσημέρι
αποτελεί ιδανικό σημείο
για φαγητό δίπλα
στη θάλασσα, με τις
προσεγμένες δημιουργίες
του σεφ Διονύση
Παπανικολάου.
Μόλις νυχτώσει, από το bar
του Esplanade ετοιμάζονται
κλασικά και signature
cocktails, μαζί με επιλεγμένα
κρασιά, που θα δώσουν
άλλο χρώμα στις νύχτες
της παραλίας.
Λεωφ. Ποσειδώνος 16,
Βάρκιζα, 2108971777

