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∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

 
Απόσπασµα από το πρακτικό της 1

ης
 Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2017 
 
Θέµα: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής 
περί «Υποβολής Προτάσεων Για «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο Πλαίσιο Του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020». 

 
Στο Π. Φάληρο, σήµερα 29 Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 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. 337/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), 
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6903/20.03.2017 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 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
1. Σύλλογος «Οικολογική Συνεργασία»  Ευρυδίκη Βλάχου 

2. Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π. Φαλήρου 
Βαρούτας ∆ηµήτρης, Μητσογιάννης 
Νικόλαος 

3. Φιλοζωικό Σωµατείο   Ανδρικοπούλου Βασιλική 
    

4. Γυναικείος Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Π. Φαλήρου Περρέα Κική, Καφούρου Μαρία 
 «Η ΑΘΗΝΑ»     

5. Ένωση Κατοίκων Αµφιθέας – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ  Σπυριδωνίδου Παρασκευή 
6. ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ   Μαρουλίδου Ρένα 
7. Σοροπτιµιστικός Όµιλος Π. Φαλήρου  Βλαχοπούλου ∆έσποινα 
8. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρµοσµένων Πολ/κων Σταθοπούλου Ιωάννα 

 ∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»   Γιαννακοπούλου Κατερίνα 
9. Αθλητικός Όµιλος Π. Φαλήρου «Α.Ο.Π.Φ»  Κοντοθανάσης Παντελής, Σιγάλας 
10. Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού    Κολυβά Ευαγγελία 
11. Σύλλογος Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών  Ξένος Τριαντάφυλλος 
12. Γυµναστικός Σύλλογος «ΑΡΜΟΝΙΑ»  Μιχοπούλου Ελένη 
13. Ακαδηµία Ποδοσφαίρου ΙΩΝΕΣ   Αντωνίου Ιωάννης 
14. Ναυτικός Όµιλος Παλαιού Φαλήρου  Τάσος Βατίστας 
15. Σύλλογος Κρητών Παλ. Φαλήρου   Τζιγκουνάκης Χαράλαµπος 
16. Όµιλος Φιλίας & Επικοινωνίας   Φωτίου Μαρία 
17. Αθλητικός όµιλος ΠΕΡΑ  Ελίζα Φερεκύδου 

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

19. Ένωση Γυναικών Ελλάδος    
Αντωνιόζα Μαίρη, Βαριαδάκη 
Αγγελική 

20. Ναυτικός Όµιλος Αµφιθέας   Καλλιαµπέτσος Γεώργιος 
21. Αθλητικός Όµιλος «∆ΑΦΝΗ»   Θωµαίδης Χρίστης 

22. 

Ένωση Ελληνίδων για την 
Οικογένεια και τη Νεότητα 
«ΕΝΕΟΝ»   Βαρουδάκη Καλλιόπη 

23. Στέγη Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»  Στακιάδης Μιχαήλ 
 
∆ΗΜΟΤΕΣ 

1. Βάσης Γεώργιος  
2. Ψωµιάδου Μαρία  



ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Σύνδεσµος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών (ΣΕΒΑΣΚ)  
2. Όµιλος Χειµερινών Κολυµβητών  
3. 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Π. Φαλήρου  
4. «Χ.Ε.Ν» Παλαιού Φαλήρου  
5. Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος   
6. Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πικροδάφνη»  
7. Εµπορικός και Επαγγ/κός Σύλλογος Π.Φ. 
8. «ΧΟΝ» Χορωδία και Ορχήστρα Νέων Π. Φαλήρου 
9. Χριστιανικό ίδρυµα νεότητας «Ο Παντοκράτωρ»  

 
∆ΗΜΟΤΕΣ 

 
1. Αβντιτς Ζλατκα – Χριστίνα  
2. Αγαλιανού Ιωάννα  
3. Χριστοφορίδη Άννα  
4. Παλυµετάκη Στεφανία  
5. Αβραµίδου Αικατερίνη  
6. Αγγελάκη Αγγελική  
7. Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος  
8. Γραµµατικοπούλου Στυλιανή  
9. Αγγελάκης ∆ηµήτρης  
10. ∆ακόπουλος Γεώργιος  
11. ∆εληγιάννης Γεώργιος  
12. Αυγερινού Όλγα  
13. Αλιφραγκή ∆έσποινα  
14. Λογοθέτης ∆ηµήτριος  
 

 
Παρίστανται: οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Φωστηρόπουλος Ιωάννης 
(Αντιδήµαρχος),  Ανδρικοπούλου Βασιλική(Αντιδήµαρχος),  , Ανδρέας ∆ούµας 
Σύριγγα Αργυρώ  , ∆ηµήτρης Πιτούλης, Αρώνη Μαρία, Ασηµακόπουλος 
Γεώργιος(Αντιδήµαρχος),   Μαρία Ζάγκα, Κανέλλος Θεόδωρος(Αντιδήµαρχος),  . 
Οι κ.κ.  Κορµπάς Ν., Έλσα Τσεκούρα: δηµότες. Οι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. 
Μπούρκουλα Μ. (∆/ντρια Ο.Υ.),  Σουµπασάκης Στ. (προϊστάµενος Η/Μ), Φύκιρη 
Αν. (προϊστάµενη τµήµατος Περιβάλλοντος). 
 
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος δίνει τον λόγο στον κ. Φωστηρόπουλο Αντιδήµαρχο 
Παιδείας –Κοινωνικής Αρωγής – Αθλητισµού και Υπεύθυνο Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων και Κοινωνικών ∆οµών.   
 

Ο κ. Φωστηρόπουλος ανοίγοντας τη συζήτηση και καλωσορίζοντας τους 
παρευρισκόµενους τόνισε τη σηµασία της ∆ιαβούλευσης για θέµατα δηµόσιου 
ενδιαφέροντος. Ενηµέρωσε το Σώµα ότι οι ∆ήµοι Καλλιθέας, Π. Φαλήρου και 
Αλίµου  συνέστησαν τον ΣΥ∆ΝΑ και προετοιµάστηκαν για την ανταγωνιστική 
διαδικασία των ΟΧΕ/ΒΑΑ,  εν αναµονή της πρόσκλησης του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-
2020, µε θέµα «Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιµης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ)». Μέσω του προγράµµατος οι ∆ήµοι στοχεύουν στην  κοινή 
ανάπτυξη των ∆ήµων του παραλιακού µετώπου και των ∆ήµων της περιοχής, στην 
περιβαλλοντική προστασία και αναβάθµιση τους, λόγω και της αυξηµένης 
προσέλευσης πολιτών απ’ όλη την Αττική για επίσκεψη στην παραλία και στους 
χώρους και τις εκδηλώσεις του Κέντρου Πολιτισµού «Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος».  

Η ένταξή µας στο πρόγραµµα και η εξ αυτής προερχόµενη χρηµατοδότηση 
δύνανται να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία και 
επιχειρηµατικότητα . Ο ∆ήµος στηρίζει την τουριστική, πολιτιστική και αθλητική 
ανάπτυξη και επίσης θα µπορούσε να προωθήσει και προτάσεις µε κέντρο την 
έξυπνη εξειδίκευση. Όλο το εγχείρηµα γίνεται στο πλαίσιο µιας bottom up 
πολιτικής που αφουγκράζεται τις ανάγκες των δηµοτών και λαµβάνει αποφάσεις 
βασιζόµενη σε αυτές. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στόχευε στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 
ενηµέρωση και συµµετοχή, καθώς και στη διαφάνεια,  για αυτό και έγινε έντονη 



κινητοποίηση για την ενηµέρωση των κοινωνικών εταίρων. Το ΟΧΕ – ΒΑΑ 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας στις 22.03.2017 µαζί µε το 
απογραφικό δελτίο και ζητήθηκε από τους πολίτες που το επιθυµούν να το 
συµπληρώσουν και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα έγινε ανάλογη 
ανάρτηση στις ηλεκτρονικές πινακίδες του ∆ήµου και εστάλησαν ηλεκτρονικά 
µηνύµατα σε φορείς και δηµότες των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ήταν στη 
διάθεση του ∆ήµου, ζητώντας µε τον ίδιο τρόπο τη συµµετοχή τους. 

Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος παρουσίασε την κα Λαγουδάκη Αν. στην οποία 
ανατέθηκε η  Υπηρεσία µε τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης του ∆ήµου Π. Φαλήρου 
για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιηµένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του 
∆ήµου Π. Φαλήρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης µε Σχέδιο ∆ράσης για 
την Ολοκληρωµένη Προσέγγιση στη Βιώσιµη Ανάπτυξη» και εξέφρασε την 
εκτίµησή του στο πρόσωπο και το έργο της. Οι γνώσεις της είναι εξειδικευµένες 
και αναγνωρίσιµες , όσο και η συµβολή της στο στρατηγικό σχεδιασµό της 
διαδικασίας. 
 

Ο Πρόεδρος-∆ήµαρχος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κ. ∆. 
Χατζηδάκης, ενώπιον των παρευρισκοµένων µελών είπε µεταξύ άλλων τα εξής : η 
αξία της χώρας µας είναι ο πολιτισµός και ο τουρισµός µας. Leader του 
προγράµµατος είναι ο ∆ήµος Καλλιθέας και οι ∆ήµοι Αλίµου και Π. Φαλήρου 
µοιράστηκαν το ίδιο πάθος και ακολούθησαν αυτή την προσπάθεια. Απαιτούνται 
περίπου τρία χρόνια προκειµένου ένας ∆ήµος να καταφέρει να λάβει ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα. Όποιο ποσό θα πάρει ο ∆ήµος θα µπορέσει να το 
διαχειριστεί µόνος του, παρακάµπτοντας δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες και 
αγκυλώσεις. Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξαιρετική 
συνεργασία που έχει µε την κα Λαγουδάκη, η οποία είναι ένας άνθρωπος µε 
τεχνογνωσία και µεγάλη διάθεση και µεράκι για δουλειά. Ολοκλήρωσε λέγοντας 
ότι  θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια  για την προώθηση της πρότασής του 
∆ήµου  και θα γίνει προσπάθεια να ενηµερωθούν όλοι για τον τρόποι σύνδεσης 
των τριών ∆ήµων. 

Η κα Λαγουδάκη παίρνοντας το λόγο ανέλυσε και εξήγησε το ΟΧΕ. 
Ανάµεσα στα άλλα τόνισε τη σηµασία της συγκέντρωσης νεοκλασσικών του 
µεσοπολέµου στα όρια των τριών ∆ήµων, του µουσείου Κουλούρα και  του 
µητροπολιτικού δικτύου ποδηλάτων. Τόνισε ότι θα πρέπει να βρεθούν διαδροµές 
που συνδέουν τα πολιτιστικά µνηµεία και ότι οι ∆ήµοι πρέπει να προσπαθήσουν να 
προσελκύσουν κόσµο που επισκέπτεται το Ίδρυµα Νιάρχου (για βραδινή 
διασκέδαση, σχολεία, επισκέπτες των εκδηλώσεων του ιδρύµατος ή της 
βιβλιοθήκης) και αργότερα θα επισκέπτεται το Ελληνικό. Οι πίνακες που 
εµφανίζονται στις διαφάνειες της παρουσίασης είναι ενδεικτικοί και λειτουργούν 
απλώς ως έναυσµα για όποιον θέλει να προτείνει µια νέα ιδέα και πιθανόν να 
υπάρχουν και κατηγορίες δράσης που οι συντάξαντες το ΟΧΕ δεν τις έχουν 
σκεφτεί. Οι προτάσεις πρέπει να κατατίθενται ηλεκτρονικά και να 
πρωτοκολλούνται.  
Ο κ. Φωστηρόπουλος τόνισε στους παρευρισκόµενους την ανάγκη για διάχυση της 
πληροφορίας , αφού κάποιες από τις προτάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
για µελλοντικές παρεµβάσεις. Ζήτησε επίσης οι προτάσεις να κατατεθούν όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, προκειµένου να επεξεργαστούν. 

 
Η κα Σύριγγα Α. ζήτησε µια µικρή παράταση χρόνου. Ο κ. Κορµάς είπε ότι το 
Φάληρο είναι το σταυροδρόµι τριών πολιτισµών και ρώτησε ποια θα είναι η 
διαχειριστική αρχή για τη διαχείριση των χρηµάτων και από πού θα αξιολογηθούν 
οι κατατεθείσες προτάσεις. Ρώτησε επίσης τι θα γίνει µε κάποια από τα έργα που 
δεν έχουν ωριµάσει. 
Η κα Λαγουδάκη απάντησε ότι ο Συδνα θα είναι ο ενδιάµεσος φορέας και 
συµπλήρωσε ότι  έργα µε ωρίµανση 10% είναι επιλέξιµα. Τόνισε ότι θα πρέπει να 
ενταχθούν έργα , η αδειοδότηση των οποίων µπορεί να είναι γρήγορη. Οι 
προτάσεις τίθενται κάτω από ένα γενικό τίτλο µαζί µε τα απαιτούµενα ποσά. Ο 
ενδιάµεσος φορέας είναι αυτός που τα αξιολογεί και όχι η Περιφέρεια. 
Ο κ. Φωστηρόπουλος συµπλήρωσε ότι οι προτάσεις πρέπει να είναι σχετικά 



αναλυτικές και συγκεκριµένες. 
Η κα Γιαννακοπούλου έθεσε το ερώτηµα γιατί αποκλείστηκαν οι υποδοµές. 

Αφού ο φορέας που εκπροσωπεί είναι ψυχικής υγείας , τι θα γίνει αν βρεθούν 
κτίρια για χρήση; Επίσης ρώτησε αν οι προτάσεις µπορούν να υλοποιηθούν σε 
έναν από τους τρείς δήµους. Η κα Λαγουδάκη απάντησε ότι  η κοινωνική 
ενσωµάτωση εντάσσεται στο πρόγραµµα (εκτός από τη φτώχεια και την ανεργία). 
∆εν είναι δυνατή η δηµιουργία κτιριακών υποδοµών, αν όµως βρεθούν κτίρια για 
χρήση, αυτό µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα. 

Η κα Φωτίου αναφέρθηκε στο δίκτυο πεζοδρόµων, ποδηλατοδρόµων καθώς 
και στην ανάγκη άνετης πρόσβασης για άτοµα που ανήκουν σε ειδικές οµάδες. Η 
κα Λαγουδάκη τόνισε την ανάγκη να υλοποιηθούν γρήγορα πράγµατα. Άρα να 
εστιάσουµε στους δρόµους που έχουν ροές και εκεί να κάνουµε διαπλάτυνση 
πεζοδροµίων. 

Ο κ. Τζιγκουνάκης αναφερόµενος στο ΟΧΕ είπε ότι µε αυτόν τον τρόπο 
δηµιουργείται η πόλη του µέλλοντος. Εστίασε την τοποθέτησή του στο πλανητάριο 
και τόνισε ότι στους δρόµους γύρω από αυτό υπάρχει πάρα πολύ έντονη κίνηση µε 
αποτέλεσµα να αναστατώνεται η ζωή στις γειτονιές.  Λόγω του γεγονότος ότι το 
Πλανητάριο αποτελεί ένα σηµαντικό πόλο έλξης , δηµιουργείται µεγάλος φόρτος 
στην λεωφόρο Συγγρού και στις παράλληλες αυτής, οπότε απαιτείται αναβάθµιση 
της περιοχής. Επίσης είπε ότι στα όρια του ∆ήµου υπάρχει ο Ναυτικός όµιλος 
Αµφιθέας , όπου κάνουν στάση οι µονοήµερες κρουαζιέρες. Η περιοχή είναι σε 
άθλια κατάσταση, ενώ δεν υπάρχει χώρος για τον ελλιµενισµό των ιδιωτικών 
σκαφών. 

Η Ένωση Γονέων ζήτησε δράσεις απασχόλησης γα τα σχολεία. Ανέφερε ότι 
τον φορέα ενδιαφέρει η γαλάζια οικονοµία σε συνεργασία µε τα σχολεία , η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των σχολείων, τα ψυχρά υλικά οι 
ποδηλατόδροµοι , η ανακύκλωση, η µείωση των θορύβων και τα πράσινα σηµεία 
κοντά στο ρέµα. Επεσήµανε ότι για το πρώτο βιοκλιµατικό σχολείο δεν υπάρχουν 
τα σχέδια. 

Η κα Φερεκίδου ζήτησε να υποδειχθεί µια κατεύθυνση για να απαντήσουν 
στην πρόσκληση ως ιδιώτες, σύλλογοι, επιχειρήσεις. 

Ο κ. Κόκκαλης ρώτησε αν µπορούν να γίνουν παρεµβάσεις σε ήδη 
δοµηµένα κτίρια  και η κα Λαγουδάκη απάντησε ότι αυτό είναι στη διάθεση του 
φορέα. 

Ο κ. Φωστηρόπουλος κλείνοντας τη συζήτηση είπε ότι για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα χρειάζεται η συµµετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων κυρίως των 
µικροµεσαίων- υπαρχουσών ή υπό ίδρυση- και απαιτούνται δράσεις τοπικού 
χαρακτήρα. Απαραίτητη είναι η µόχλευση της τοπικής κοινωνίας τουλάχιστον κατά 
30% του προϋπολογισµού που θα διατεθεί στην πρότασή µας. Επεσήµανε ότι 
µπορεί να γίνει αναφορά στον ιστορικό Θουκυδίδη, στον Απόστολο Παύλο (των 
οποίων η ιστορία συνδέεται µε τους τρείς δήµους) , στα airΒηD, στο µουσείο 
παιχνιδιών και σε άλλα σηµεία τοπικού ενδιαφέροντος.  
 

Οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις θα προωθηθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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



 


