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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ME THN ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ  

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 4000m2 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ  

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»

ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
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Ο 
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης 
Χατζηδάκης, εγκληματικά αδιαφορεί εγκλη-
ματικά για τις παρεμβάσεις: α) του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & 
Τουρισμού, β) της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης Αττικής, γ) της Υγειονομικής Διεύθυνσης της 
Περιφέρειας Αττικής, δ) της Κτηματικής Υπηρεσίας 
Πειραιά, ε) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του 
Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στ) του Συνη-
γόρου του Πολίτη και με το «έτσι θέλω» επιτρέπει 
στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σ. & Χ. ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Α.Ε.» να λειτουρ-
γεί παράνομα υπερ… κατάστημα υγειονομικού ενδι-

αφέροντος (ΚΥΕ) και ν’ αναπτύσσει -επίσης παρά-
νομα- τραπεζοκαθίσματα στον χώρο της παραλίας 
επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος 72, μπροστά δηλα-
δή από το ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που της ανήκει, 
με δυο ορόφους …αυθαίρετους για πολλά χρόνια.  

Μήπως το υψηλό ποσοστό (65,84%) με το οποίο 
επανεκλέχτηκε Δήμαρχος Π. Φαλήρου το 2014, 
έχει «φουσκώσει» τα μυαλά του, ωθώντας τον σε 
απολυταρχικές συμπεριφορές – πολιτικές, τύπου 
Αντόνιο ντι Ολιβέιρα Σαλαζάρ ή μήπως ξεπληρώ-
νει «οφειλές» προς φίλους, συνεργάτες και χορη-
γούς προεκλογικών αγώνων;

Ποια τα κίνητρα του κ. Χατζηδάκη που τον 

ωθούν στο να ευνοεί σκανδαλωδώς την επιχείρη-
ση των κ κ. ΣΑΛΑΠΑΤΑ, η οποία έχει κάνει «κατά-
ληψη» μπροστά στην παραλία, σ’ ένα χώρο 4.000 
τετραγωνικών μέτρων, τοποθετώντας τραπέζια, 
καρέκλες, ξαπλώστρες, ομπρέλες, δημιουργώντας 
πάρκινγκ αυτοκινήτων και οικειοποιούμενος ακόμα 
και τις δημόσιες τουαλέτες, για την εξυπηρέτηση 
του αυθαίρετου καταστήματος υγιειονομικού ενδι-
αφέροντος -μπροστά από το ξενοδοχείο και πάνω 
στον αιγιαλό- , το οποίο ειρήσθω εν παρόδω δεν 
κατέχει νόμιμη άδεια λειτουργίας, όπως αποφαίνο-
νται έξι (6) Δημόσιες Υπηρεσίες, πλην του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου;

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ  
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΣΤΑ ΑΡΠΑΧΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Κάτω αριστερά στην 
φωτογραφία διακρί-
νονται οι δημοτικές 
τουαλέτες οι οποίες 
έχουν περιφραχτεί 
από την επιχείρηση. 

Για παράνομο παρ-
κάρισμα στα πεζο-
δρόμια γνωρίζαμε. Το 
παρκάρισμα αυτοκι-
νήτων στην παραλία 
μας διέφευγε…
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ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ 

(13.02.1996)

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1996 επί δημαρχίας του  κ. Γεωργίου Χρυσοβερίδη, 
εκδίδεται η άδεια (3303/13.02.1996) ανάπτυξης 71 τραπεζοκαθισμάτων σε 
χώρο 100 τετραγωνικών μέτρων -εκ των οποίων τα 9,4 τετρ. μέτρα στεγασμέ-

να- στην παραλία επί της Λ. Ποσειδώνος 72, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης 
υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του ξενοδοχείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

Το 2005 επί δημαρχίας του κ. Χατζηδάκη πλέον, εκδίδεται η πράξη επανακαθορι-
σμού τραπεζοκαθισμάτων του ίδιου δήμου, η οποία αφορούσε μόνο την αύξηση του 
αριθμού των καθισμάτων στον χώρο της παραλίας, από 71 σε 300, κι ενώ τρία χρό-
νια νωρίτερα (28.02.2002) η εταιρεία είχε προχωρήσει στην μίσθωση (;) των 4.000 
τετραγωνικών μέτρων από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (ΕΟΤ), με 1.875 
τετραγωνικά μέτρα να καθορίζονται στο τοπογραφικό ως έκταση… αθλοπαιδιών».
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ΤΟ ΖΟΥΜΙ  
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ  
ΤΟ 2013  

KAI META

Τον Μάρτιο του 2013 και εξαιτίας 
της νομοθετικής μεταβολής που είχε 
μεσολαβήσει το 2006 ως προς το 

ποια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να 
εκδίδει πλέον τις άδειες για την ίδρυ-
ση και λειτουργία καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος (η αρμοδιότη-
τα πέρασε από τους Δήμους στον ΕΟΤ 
για τους χώρους εντός των ξενοδοχεί-
ων), η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού 
(ΠΥΤ) Αττικής του ΕΟΤ αντικαθιστά την 
παλιά με νέα άδεια (1679/12.03.2013) 
η οποία ωστόσο ανακαλείται πέντε μήνες 
μετά (19.08.2013) κι αφού έχουν μεσο-
λαβήσει «παραμονές Δεκαπενταύγου-
στου» του 2013 και πιο συγκεκριμέ-
να στις 14 Αυγούστου, οι άδειες (4639, 
4640) ίδρυσης και λειτουργίας καταστή-
ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της 
ΠΥΤ Αττικής, οι οποίες είναι οι μόνες 
που ισχύουν μέχρι σήμερα και αφορούν 
το υπόγειο, το ισόγειο, τον 7ο όρο-
φο και το δώμα ΕΝΤΟΣ του ξενοδο-
χείου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». 

Στις παραπάνω άδειες δεν υπάρχει 
καμία αναφορά ως προς την ύπαρξη τρα-
πεζοκαθισμάτων ή ομπρελών ή ξαπλώ-
στρων στην παραλία και δεν θα μπορούσε 
άλλωστε να υπάρχει, μιας και σύμφωνα 
με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού: «… Οι Υπηρεσί-
ες του ΕΟΤ αδειοδοτούν αρμοδίως ΚΥΕ 
ευρισκόμενα και λειτουργούντα εντός 
ξενοδοχείων. Για καταστήματα ευρισκό-
μενα σε παρακείμενους χώρους εκτός 
του ξενοδοχείου (π.χ. πλατείες, παραλί-
ες, κ.τ.λ.) οι Υπηρεσίες του ΕΟΤ ουδεμία 
αρμοδιότητα έχουν έστω και αν τα κατα-
στήματα αυτά λειτουργούν από την επι-
χείρηση του ξενοδοχείου».

Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπά-
νω διαπιστώνουμε:

α) η αρχική άδεια που είχε χορηγηθεί 
από τον Δήμο σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και 
η πράξη επαναπροσδιορισμού του ίδιου 
φορέα, έχουν παύσει να ισχύουν.

β) η ανάπτυξη τραπεζιών, καθισμάτων, 
ομπρελών, ξαπλώστρων πάρκινγκ , στην 
παραλία είναι παράνομη, καθώς το ΚΥΕ 
που λειτουργεί εκεί (Μπαρ-Εστιατόριο) 
και εξυπηρετεί όσους χρησιμοποιούν τα 
παραπάνω, δεν έχει λάβει άδεια λειτουρ-
γίας, από καμία υπηρεσία.
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ΟΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
Τον Φεβρουάριο του 2014 διενεργήθηκε αυτοψία στον κρίσιμο χώρο της παρα-

λίας από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρού-
πολης, η οποία σύμφωνα με την 12/04.02.2014 έκθεσή της διαπίστωσε σωρεία 

πολεοδομικών παραβάσεων και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των κατασκευών στον 
εν λόγω χώρο είναι αυθαίρετες. Μάλιστα οι επιθεωρητές, υπολόγισαν την αξία του 
αυθαιρέτου στις 177 χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα υπολόγισαν τα πρόστιμα ανέ-
γερσης και διατήρησης περίπου στις 53.000 και 9.000 ευρώ αντίστοιχα. Κατά της εν 
λόγω έκθεσης αυτοψίας, η θιγόμενη εταιρεία έχει ασκήσει ένσταση, η οποία εκκρε-
μεί προς εκδίκαση ενώπιον του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβη-
τήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας. Στο σημείο 
αυτό αξίζει ν’ αναφέρουμε αυτό που ο Συνήγορος του Πολίτη σημειώνει με επι-
στολή του στον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη, ότι δηλαδή: «Σύμφωνα με πάγια νομολο-
γία του ΣτΕ, αν η Διοίκηση διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, 
οι οποίες βεβαιώνονται με σχετική πράξη του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου, 
η αδειοδοτούσα αρχή είναι υποχρεωμένη να ανακαλέσει την άδεια και να 
σφραγίσει το κατάστημα, χωρίς να υποχρεούται να περιμένει την ολοκλή-
ρωση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στη νομοθεσία για 
τα αυθαίρετα». Αυτά ισχύουν μάλλον για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από τον 
Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι άνθρωποι του οποίου δείχνουν «γαϊδουρινή υπομονή» 
γιατί έχουν καλή ψυχή και όχι επειδή έχουν συμφέροντα ας πούμε…

Αυτοψία πάντως διενήργησε και η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περι-
βαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής στις 23 Απριλίου 2015, επιβεβαιώνο-
ντας όλα τα παραπάνω, ενώ σε προγενέστερη (21 Ιανουαρίου 2015) εμπλοκή της 
στο θέμα, η ίδια Υπηρεσία είχε σημειώσει μεταξύ άλλων ότι: «Από τις 14/08/2013 
έως σήμερα, η Υπηρεσία μας δεν έχει γνωμοδοτήσει για ανάπτυξη τραπεζοκαθι-
σμάτων στον απέναντι του ξενοδοχείου χώρο ώστε να εκδοθεί σχετική άδεια από 
Αρμόδια Αρχή».

Ειρήσθω εν παρόδω, την αυθαιρεσία είχε αναδείξει και η Κτηματική Υπηρεσία 
Πειραιά από το 2005, όταν και είχε εκδώσει το με αριθμό 16/2005 Πρωτόκολλο 
Κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές στην συγκεκριμένη θέση.
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Τι κι αν η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά έχει εκδώσει Πρωτόκολλο Κατεδάφισης; Στο Παλαιό Φάληρο «κουμάντο» κάνει ο… Σαλαπάτας.
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 Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ «ΝΙΠΤΕΙ 
 ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ» ΚΑΘΩΣ  
Ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΑΙΖΕΙ

Στο «παιγνίδι» έχει μπει και η Αστυνομία από τον περασμένο Αύγουστο, και πιο 
συγκεκριμένα στις 27 του μήνα, όταν απαντά σε καταγγελία βεβαιώνοντας τις 
τέσσερις (4) μηνύσεις σε βάρους του συγκεκριμένου ΚΥΕ Δύο μηνύσεις για την 

άδεια λειτουργίας και δύο μηνύσεις για την άδεια μουσικών οργάνων) και επισημαί-
νοντας ότι: «ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου με το υπ’αριθμ. 22547 από 12/08/2015 
έγγραφό του μας γνωστοποιεί ότι δεν έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος, διότι εκκρεμεί απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατό-
πιν σχετικής μελέτης η οποία τους έχει επιβληθεί από τον ιδιοκτήτη του καταστή-
ματος και μέχρι να τους κοινοποιηθεί σχετική απάντηση, το κατάστημα λειτουργεί 
με την υφιστάμενη άδεια. 

Σ’ αυτό το σημείο δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν. Είτε η Αστυνομία λέει ψέμα-
τα ή ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «εμπαίζει» την Αστυνομία, δεδομένου ότι η Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση, δύο μήνες περίπου πριν από τις 12/08/2015, έχει κοινοποι-
ήσει σχετική απάντηση στον Δήμο καλώντας τον να προβεί: α) στην άμεση ανάκλη-
ση των αδειών που αποτελούν αρμοδιότητά του, β) στην επιβολή των απαραίτητων 
κυρώσεων όπου τυχόν επιβάλλεται, γ) μεριμνώντας ταυτόχρονα για την εφαρμογή 
των κείμενων διατάξεων όσον αφορά την ορθή και νόμιμη διαχείριση του χώρου. 

 (σ.σ. Η αστυνομία πάντως θα μπορούσε μετά τις διαπιστωμένες παραβάσεις, 
βάσει της παλαιάς άδειας να προβεί αυτεπάγγελτα σε τρίτη μήνυση και να σφρα-
γίσει την επιχείρηση).

Αλλά ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «δεν εμπαίζει» 
την Αστυνομία και όντως περιμένει σχετική απάντηση, τότε γιατί δεν προχωρά 
στην σφράγιση του καταστήματος, όταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 
29/12/2015 του κοινοποιεί ογκωδέστατο φάκελο για την υπόθεση, ζητώντας του 
εντός 15 ημερών να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς αποκατά-
σταση της νομιμότητας; Διότι, όπως είπαμε και παραπάνω «οι άνθρωποι του Δήμου 
έχουν καλή ψυχή και δεν εξυπηρετούν συμφέροντα»…  

Αυτά τα μαγαζιά λειτουργούν ακόμα και σήμερα χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
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Τι έχει κάνει ο Δήμος Παλιού Φαλήρου για το θέμα; Καταρχάς, αποφάσισε στις 
24.03.2015 να συγκαλέσει κοινή σύσκεψη με τους Αρμόδιους Φορείς για 
το θέμα της αδειοδότησης. Η συγκεκριμένη σύγκλιση, μπορεί να έγινε στον 

πλανήτη Άρη, ή στον πλανήτη Αφροδίτη, αλλά στον πλανήτη Γη δεν έγινε ποτέ. 
Από εκεί και πέρα, ενώ η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημο-

τικών Προσόδων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, με εσωτερική επιστολή της 
προς τον Δήμαρχο κ. Χατζηδάκη και τον Αντιδήμαρχο κ. Φωστηρόπουλο, επι-
σημαίνει τη δέσμια αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής ως προς την εφαρμο-
γή των προβλεπόμενων εκ του νόμου διοικητικών κυρώσεων για την υπόθε-
ση της λειτουργίας ΚΥΕ στον χώρο της παραλίας, έμπροσθεν του ξενοδοχείου 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» επί της Λ. Ποσειδώνος 72 της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΛΑ-
ΠΑΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», εντούτοις η ηγεσία του Δήμου 
την αγνοεί επιδεικτικά όπως αγνοεί και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία εδώ και 
χρόνια, προβάλλοντας αστείες δικαιολογίες ή «ανασταίνοντας» άδειες λειτουρ-
γίας οι οποίες δεν υπάρχουν.

Συμπερασματικά, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου «απασχολείται» εδώ και δύο 
χρόνια με την υπόθεση αλλά ακόμα δεν έχει αποφανθεί δηλώνοντας «μπερδε-
μένος», τη στιγμή που αυτός «μπερδεύει» και κοροϊδεύει τον κόσμο γεμίζοντας 
με χαρτιά την υπόθεση.

Πόση σημασία έχει που όλες οι Υπηρεσίες οι οποίες έχουν επιληφθεί της 
υπόθεσης έχουν αποφανθεί για την υπόθεση και μόνο ο Δήμος Παλαιού Φαλή-
ρου αρνείται ν’ αποφανθεί; Αυτό θα το απαντήσει η Δικαιοσύνη.

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πιστεύει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, το εν λόγω κατάστημα ΚΥΕ πρέπει να σφραγιστεί αφού 
δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και ακολούθως να κατεδαφιστούν όλες 
οι παράνομες κατασκευές και να αποδοθούν …οι ακτές και οι Δημόσι-
ες τουαλέτες στο λαό , σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης που είχε 
εκδώσει η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά από το 2005.

«ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ν’ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ»  
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Στις παραλίες των τριτοκοσμικών χωρών δεν τοποθετούν ηχεία στον αιγιαλό και στην παραλία. Στο Παλαιό Φάληρο όμως…
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ΠΑΚΟΕ 36 ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας το ΠΑΚΟΕ διαθέτει πρότυπα 

και πιστοποιηµένα χηµικά και µικροβιολογικά εργαστήρια.  

Έτσι έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποήσει µετρήσεις για:

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
(Σε επαγγελµατικούς αλλά και βιοµηχανικούς χώρους)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
(Ιδιαίτερα της ηλεκτοµαγνητικής ακτινοβολίας από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, κεραίες τηλεόρασης και κεραίες κινητης τηλεφωνίας)  

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα 

 Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609, 210 723 0505-Fax 2107230505

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr
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