
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της 04ης.08.2014 της 
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου 

 
Θέµα: Συζήτηση και διατύπωση γνώµης για τη σύνταξη  των προσχεδίων 
του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2015. 
 

Στο Π. Φάληρο, σήµερα  04 Aυγούστου  2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
16.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Παλαιού Φαλήρου (επί της οδού Τερψιχόρης 51), 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. 
Φαλήρου (της οποίας τα µέλη ορίστηκαν µε την υπ’αρ. 240/2013 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25108/18.07.2014 
πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου κου ∆ιονυσίου Χατζηδάκη, που επιδόθηκε 
νόµιµα στα µέλη σύµφωνα µε το άρθ. 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα οκτώ (48) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω είκοσι πέντε (25) µέλη, παρόντος και του 
∆ηµάρχου κου ∆. Χατζηδάκη, ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Πρόεδρος-∆ήµαρχος – ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ ∆. 
 
2. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων Πολ/κων ∆ρστηρ. «ΑΛΜΑ» - 

Γιαννακοπούλου Κατερίνα 

3. Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π. Φ.  – ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΗΣ 

4. Σύλλογος «Οικολογική Συνεργασία» - ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ Γ. 

5. Φιλοζωικό Σωµατείο – ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ Γ. 

6. Αθλητικός Όµιλος «ΙΩΝΕΣ» - ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

7. Γυµναστικός Σύλλογος «ΑΡΜΟΝΙΑ» - ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

8. Γυναικείος Εξωραϊστ.  & Πολ. Σύλ. Π. Φαλήρου «ΑΘΗΝΑ» - ΚΑΦΟΥΡΟΥ Μ. 

9. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΣ «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» - ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΟΥ Β. 

10. «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» (παρ. Π. Φαλήρου)- ΜΑΡΟΥΛΙ∆ΟΥ Ε. 

11. Σοροπτιµιστικός Όµιλος Π. Φαλήρου- ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ Μ. 

12. Αθλητικός όµιλος χειµερινών κολυµβητών- Πρώιος Βασίλειος 

13. Σωµατείο Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Π. Φαλήρου – ΞΕΝΟΣ Τ.  

14. Αθλητικός Όµιλος «∆ΑΦΝΗ» - ΘΩΜΑΙ∆ΗΣ Χ. 

15. Αθλητικός όµιλος «ΑΟΠΦ»- Κουτσοθανάσης Π., Σιγάλας Κ. 

16. Στέγη Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»- Στακιάδης Μ. 



17. Οµάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου – Γιάννακας Γ. 

18. Ένωση Κατοίκων Αγ. Βαρβάρας-Π.Φ.- Κόκκαλης Μενέλαος 

19. Σύλλογος Γονέων Κολυµβητιού Τµήµατος ΑΟΠΦ – ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ Κ., 
Γιαννίδης Σωκράτης 

20. Όµιλος Φιλίας και Επικοινωνίας- ∆ηµόπουλος Γ. 

21. Σύλλογος Κρητών Π. Φ.- Αθανασούλα Μ. 

22. Εµπορικός και Επαγγελµατικός Σύλλογος Π.Φ. – Κασιµάτης Ενδ. 

23. Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού – Κολυβά Ευαγγελία 

24. Ναυτικός Όµιλος Αµφιθέας – Καλλιαµπέτσος Γ. 

25. Ένωση Ελληνίδων για την οικογένεια και τη νεότητα «ΕΝΕΟΝ»- 
Βαρουδάκη Καλλιόπη 

 

∆ΗΜΟΤΕΣ 

26. Καρβέλας Γεώργιος 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Σύνδεσµο Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών 
(ΣΕΒΑΣΚ) 

2. Ένωση Γυναικών Ελλάδος (παρ. Π. Φαλήρου) 

3. Ναυτικός Όµιλος Παλαιού Φαλήρου ΝΟΠΦ 

4. α) Π.Α.Ο. Κοψαχείλας-Π. Φαλήρου β) Σύλλογος Παλαιµάχων 
Ποδοσφαιριστών Κοψαχείλας 

5. 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Π. Φαλήρου 

6. Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 

7. ΧΟΝ Π. Φαλήρου  

8. «Χ.Ε.Ν» Παλαιού Φαλήρου 

∆ΗΜΟΤΕΣ 
1. ΑΓΑΠΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ  
2. ΤΣΙΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
3. ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ  
4. ΤΑΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ  
5. ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
6. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
7. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ  
8. ∆ΟΥΚΑ ΜΕΡΣΙΝΗ  



9. ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
10. ΜΠΑΣΤΑ ΘΕΩΝΗ  
11. ΜΠΟΦΟΥ ΕΛΕΝΗ  
12. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ  
13. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
14. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  
15. ΓΑΡΜΠΗ ΕΡΙΚΑ –ΑΓΓΕΛΙΚΑ 

 
Παρίστανται: ο αναπληρωτής ∆/ντής  Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σουµπασάκης Στ., η 
∆/ντρια ∆ηµοτικών Προσόδων & Αναπλ. ∆/ντρια Οικονοµικών Υπ/σιών κα 
Μπούρκουλα Μ. και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Φωστηρόπουλος Ι. 

 
 Με την έναρξη της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος της 
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κ. ∆. Χατζηδάκης, ο οποίος ενώπιον των 
παρευρισκοµένων µελών είπε τα εξής : 

   
Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται καθ’ έτος και απαιτεί µεγάλη ακρίβεια ενώ 

η εκτέλεσή του ελέγχεται από το παρατηρητήριο. Κάθε έργο που θα εκτελεστεί 
πρέπει να είναι ενταγµένο στον προϋπολογισµό. Ανάµεσα στα προς εκτέλεση έργα 
είναι η διαµόρφωση των παιδικών χαρών µε βάση τους νέους κανονισµούς και 
αυτό απαιτεί επιπλέον χρήµατα, ενώ τα χρήµατα που δίνονται είναι µειούµενα. 
Έχει  προϋπολογιστεί να δοθούν από το Υπουργείο 1.430.000.000,00 ευρώ αλλά 
τα έξοδα για µισθοδοσία και λειτουργικές δαπάνες είναι ήδη αρκετά. Επίσης οι 
βλάβες των αυτοκινήτων στοιχίσουν στο ∆ήµο περί τα 480.000,00€. Ο ∆ήµος είναι 
πλεονασµατικός παρόλο που έχει τα λιγότερα ανταποδοτικά τέλη. Συµπληρώνει ότι 
χρήµατα εξοικονοµούνται από τις ελάχιστες υπερωρίες που δίνονται και από τους 
υπαλλήλους που είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι. 

Ανάµεσα στα έργα που εκτελούνται είναι η κατασκευή του κλειστού 
γυµναστηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου και η Ανάπλαση 22 
στρεµµάτων στον Ολυµπιακό Πόλο, όµορο του κλειστού Γυµναστηρίου Παλαιού 
Φαλήρου και των ανοιχτών γηπέδων του περιβάλλοντος χώρου.  Παράλληλα 
συνεχίζεται και η ασφαλτόστρωση των οδών Αµφιθέας και Καλυψούς. Έχει 
προγραµµατιστεί η ασφαλτόστρωση επιπλέον 45.00 µέτρων. Επίσης φτιάχνονται 
τα πεζοδρόµια στο Κεντρικό Φάληρο, προβλέπεται ο φωτισµός της Λ. Αµφιθέας και 
των καθέτων οδών της Αγ. Αλεξάνδρου και γίνεται προσπάθεια να ενωθεί το 
αποχετευτικό δίκτυο του ∆ήµου µε το κεντρικό. 

Αναφερόµενος στην κοινωνική πολιτική του ∆ήµου, είπε ότι θα δοθούν 
χρήµατα σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους του ∆ήµου. ∆ίνεται επίσης 
συσσίτιο σε απόρους, και ανέργους, οι οποίοι νωρίτερα έχουν ήδη ελεγχθεί από 
την αρµόδια επιτροπή κοινωνικής αρωγής. Ενώ ο ∆ήµος ξεκίνησε µε τη σίτιση 40 
ατόµων, τώρα έχει φτάσει να σιτίζει 103. Με τη διάθεση  αυτοκινήτου του ∆ήµου, 
πραγµατοποιείται διανοµή συσσιτίου σε  δικαιούχους οι οποίοι είναι ανήµποροι να 
προσέλθουν στο σηµείο διανοµής.  Ακόµη λειτουργεί και το κοινωνικό 
παντοπωλείο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
του ∆ήµου Π. Φαλήρου κάλεσε όλα τα µέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους  
σχετικά µε τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να 
εκτελεστούν.  

Ο Πρόεδρος δίνει το  λόγο στην κα Καφούρου (ΑΘΗΝΑ), η οποία αναφέρει 
ότι θεωρεί ότι υπάρχει πρόβληµα µε το θέµα του κοινωνικού παντοπωλείου, αφού 
τις περισσότερες φορές παρουσιάζει έλλειψη τροφίµων. Σχετικά µε τα τµήµατα 
χορού που λειτουργούν στο ∆ήµο, πρότεινε να µην γίνονται δεκτές µη δηµότισσες, 
γιατί από 120 οι γυναίκες που συµµετέχουν έφτασαν τις  500, επειδή η 
παρακολούθηση των τµηµάτων είναι δωρεάν. 

 



Ο κ. Φωστηρόπουλος παίρνοντας το λόγο απαντά ότι ο διαγωνισµός για την 
προµήθεια τροφίµων που διανέµονται στο συσσίτιο έχει λήξει και η παροχή 
στηρίζεται στην προσφορά των εθελοντών. Ο νέος διαγωνισµός βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες αιφνιδιάστηκαν από τη µεγάλη αύξηση του αριθµού 
εκείνων που εκδήλωσαν την ανάγκη. Η διαδικασία προβλέπει να  δίνεται πρώτα η 
παροχή σε όλους και µετά ζητούνται από την υπηρεσία τα απαιτούµενα έγγραφα. 

Ο κ. ∆ήµαρχος απαντώντας στη κα Καφούρου αναφέρει ότι τα µαθήµατα 
χορού αφορούν σε κατοίκους και δηµότες, από τους οποίους ζητείται να 
προσκοµίσουν αποδεικτικό στοιχείο για τον τόπο κατοικίας τους. Πρότεινε να 
ζητηθεί η προσκόµιση αριθµού δηµοτολογίου.   

Ο κ. Σουµπασάκης παίρνοντας το λόγο συµπλήρωσε ότι ο καινούργιος 
διαγωνισµός για τα τρόφιµα του παντοπωλείου, ανέρχεται στο ποσό των 
90.000,00€ περίπου. 

Η κα Φωτίου (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ) ζήτησε να ενηµερωθεί από τον κ.  ∆ήµαρχο 
για το θέµα της αερογέφυρας και πρότεινε να τοποθετηθούν φωτεινοί 
σηµατοδότες και STOP σε σηµεία που διέρχονται µαθητές.  

Ο κ. ∆ήµαρχος απαντώντας δήλωσε ότι για την αερογέφυρα έχει ήδη γίνει 
ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός , ενώ για το θέµα της διέλευσης των µαθητών 
προγραµµατίζεται η δηµιουργία ενός κόµβου στην περιοχή του νεκροταφείο. 

 Η κα Σπυριδωνίδου παίρνοντας το λόγο αναφέρει ότι σε κάποια σηµεία του 
δρόµου στην πλατεία Ντάβαρη η άσφαλτος έχει καταστραφεί και τα νερά 
λιµνάζουν. Συµπληρώνει ότι στην περιοχή γύρω από το κτίριο της ∆ΕΗ Αµφιθέας 
σταθµεύουν µεγάλα οχήµατα, τα οποία πολλές φορές καταλαµβάνουν και µέρος 
του πεζοδροµίου , αναγκάζοντας τους πεζούς να κατεβαίνουν στην άσφαλτο 
προκειµένου να διαβούν από το σηµείο. Συµπλήρωσε επίσης µε την επισήµανση 
ότι πρέπει να γίνει απολύµανση στο νεκροταφείο και µε την ερώτηση για το τι θα 
γίνει µε το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση Mac Donalds .  

Ο κ. ∆ήµαρχος απαντώντας είπε ότι θα τοποθετηθούν κολωνάκια στην 
περιοχή γύρω από το κτίριο της ∆ΕΗ Αµφιθέας και ότι γίνεται κάθε Παρασκευή 
γίνεται εντοµοκτονία στο ρέµα της Πικροδάφνης. 

Ο Πρόεδρος δίνει το  λόγο στην κα Μαρουλίδου (ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ), η οποία 
αναφέρει ότι το πεζοδρόµιο στις οδούς Μιλτιάδους και Αµφιθέας χρειάζεται 
φτιάξιµο. Ο κ. ∆ήµαρχος απαντά ότι θα φτιαχτούν. 

 
Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον κ. Θωµαίδη (∆ΑΦΝΗ και Ένωση Γονέων και 
Κηδεµόνων Π.Φ.) και ζητάει να φτιαχτεί ο περιβάλλων χώρος γύρω από το γήπεδο 
«Αγγελόπουλος» , προκειµένου να γίνει πιο λειτουργικός. Ρώτησε επίσης αν ο ΟΤΕ 
αποζηµιώνει το ∆ήµο για τα σηµεία που έχουν σκαφτεί για να περάσουν οπτικές 
ίνες. 

Ο κ. ∆ήµαρχος απάντησε ότι το έργο θα στοιχίσει 270.000€ και τόνισε ότι 
δεν µπορεί να φτιάξει τα αποδυτήρια γιατί ο συντελεστής δόµησης είναι 0. Στα 
γήπεδα θα τοποθετηθεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου χλοοτάπητας, εφόσον η δαπάνη 
εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Απάντησε θετικά στο θέµα της αποζηµίωσης. 
Απαντώντας σε προηγούµενη ερώτηση της κας Σπυριδωνίδου επεσήµανε ότι τα 
πεζοδρόµια είναι ευθύνη των περιοίκων.  

Ο κ. Κουτσοθανάσης σηµείωσε ότι στη οδό Αφροδίτης έως την Αµφιθέας οι 
πεζοί δεν µπορούν να βαδίσουν στα πεζοδρόµια λόγω των δέντρων, τα οποία για 
πολύ καιρό δεν έχουν κλαδευτεί. Ο ∆ήµαρχος απαντώντας τόνισε ότι ο ∆ήµος έχει 
πλέον µόνο 15 εργάτες καθαριότητας και προσπαθεί µε αυτούς να ανταποκριθεί 
στις τρέχουσες ανάγκες. 

Ο κ. Βραχλιώτης πρότεινε να τοποθετηθούν και σηµεία στα οποία ο δήµος 
θα παρέχει wifi. Ο κ. ∆ήµαρχος απάντησε ότι ο ∆ήµος έχει ήδη υποδείξει 12 σηµεία 
στα οποία το Υπουργείο Υποδοµών θα τοποθετήσει wifi. 

 Οι κ.κ. Καφούρου και Σπυριδωνίδου ευχαρίστησαν το ∆ήµαρχο για την 
στήριξή τους στους συλλόγους τους και για την οικονοµική ενίσχυση που τους 
δίνεται. Ο κ. ∆ήµαρχος συµπλήρωσε ότι οι επιχορηγήσεις στους αθλητικούς 
συλλόγους και στα διάφορα σωµατεία 137.000€ και 17.000€ αντίστοιχα. 



Ο κ. ∆ήµαρχος απαντώντας στην κα Σπυριδωνίδου σε ερώτηση σχετική µε 
την παιδική χαρά στην οδό Λητούς είπε ότι έχει τοποθετήσει φύλακες προκειµένου 
να αποφύγει τυχόν φθορές και συµπλήρωσε ότι την ερχόµενη Παρασκευή θα 
αρχίσει το βάψιµο 4 σχολικών συγκροτηµάτων. 

Ο κ. Φωστηρόπουλος παίρνοντας το λόγο επεσήµανε ότι τον επόµενο 
χρόνο ολοκληρώνονται οι 3 κοινωνικές δοµές που καλύπτει ο ∆ήµος. Το 
πρόγραµµα για την ανεργία καλύπτεται από το ΕΣΠΑ. Τα τρόφιµα που παρέχει ο 
∆ήµος αγοράζονται από το φορέα και κάποια παραχωρούνται από ιδιωτικές 
εταιρείες ή ιδιώτες. Τόνισε επίσης την αναγκαιότητα του εθεολοντισµού. 

Ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος κλείνοντας τη συζήτηση, ευχαρίστησε όλους τους 
παριστάµενους. 
 
 Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις να προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
το οποίο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για τη ψήφιση και έγκριση του 
Προϋπολογισµού και του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2013 του ∆ήµου 
Παλαιού Φαλήρου κατά το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 
τεύχος Α’). 
 
Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 
ως εξής:  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
      ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 


