ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Απόσπασµα από το πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2017

Θέµα: Συζήτηση και διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Π. Φαλήρου ,
οικονομικού έτους 2018.
Στο Π. Φάληρο, σήµερα 04 Σεπτεμβρίου 2017, ηµέρα Δευτέρα 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. 116/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
20530/22.08.2017 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑ
Σύλλογος «Οικολογική Συνεργασία»

ΕΚΠΡΟΣ/ΠΟΣ
Καλλιαμπέτσος Γεώργιος

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π. Φαλήρου
Φιλοζωικό Σωµατείο

Βαρούτας ∆ηµήτρης
Ανδρικοπούλου Βασιλική

Γυναικείος Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Π. Φαλήρου Περρέα Κική
«Η ΑΘΗΝΑ»
Ένωση Κατοίκων Αµφιθέας – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
Σπυριδωνίδου Παρασκευή
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝOΣΗ ΓΥΝΑΙΚOΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ
Μαρουλίδου Ρένα
Σοροπτιµιστικός Όµιλος Π. Φαλήρου
Βλαχοπούλου ∆έσποινα
Πανελλήνιος
Σύλλογος
Προσαρµοσµένων
Πολ/κων Σταθοπούλου Ιωάννα
∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»
Αθλητικός Όµιλος Π. Φαλήρου «Α.Ο.Π.Φ»
Σιγάλας κ.
Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού
Κολυβά Ευαγγελία
Σύλλογος Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών
Ξένος Τριαντάφυλλος
Γυµναστικός Σύλλογος «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Μιχοπούλου Ελένη
Ακαδηµία Ποδοσφαίρου ΙΩΝΕΣ
Αντωνίου Ιωάννης
Σύλλογος Κρητών Παλ. Φαλήρου

15.

Ένωση Κατοίκων Αγ.Βαρβάρας

16.
17.
18.
19.
20.

Ένωση Γυναικών Ελλάδος
Ναυτικός Όµιλος Αµφιθέας
Αθλητικός Όµιλος «∆ΑΦΝΗ»
ΧΙΝ «Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ»
Στέγη Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»

Τζιγκουνάκης Χαράλαµπος
Μενέλαος Κόκκαλης
Αντωνιόζα Μαίρη
Καλλιαµπέτσος Γεώργιος
Θωµαίδης Χρίστης
Τσέπας Κ.
Στακιάδης Μιχαήλ

21.

Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου

Προβελεγγίου Κ.

22.

Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Π.
Φαλήρου

Κασιμάτης Ε.

∆ΗΜΟΤΕΣ

1. Ροδοπούλου Δήμητρα
2. Αγαρτζίδης Γεώργιος
3. Αγγελόπουλος Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Σύνδεσµος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Κωνσταντινουπολιτών (ΣΕΒΑΣΚ)
Όµιλος Χειµερινών Κολυµβητών
1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Π. Φαλήρου
Σύλλογος Πριγκηπιανών Άγιος Γεώργιος «Ο Κουδουνάς»
Σύλλογος Αθλητών «Τροκαντερό»
Ναυτικός όμιλος Π.Φαλήρου
Αθλητικός όμιλος ΠΕΡΑ
«Χ.Ε.Ν» Παλαιού Φαλήρου
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Εξωραϊστικός Σύλλογος «Πικροδάφνη»
∆ΗΜΟΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Καρπούζη Τασούλα
Κορωναίος Αντώνιος
Βαχλιώτη Ζωή
Αγαπητίδης Βασίλειος
Καρυάδης Ιωακείμ
Χατζηγιαννοπούλου Αθηνά
Χρηστίδης Λουκάς
Φύτρου Στασινή
Στέβης Γεώργιος
Κυπραίου Ειρήνη
Ψαραδέλη Γεωργία
Παρίσης Χρήστος
Κανονίδη Αγγελική

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο

Πρόεδρος

–

∆ήµαρχος

παίρνοντας

το

λόγο

,

αναφέρεται

στις

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)»
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 –
2020» σύμφωνα με την πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΑΤΤ050/ορθή
επανάληψη 01.03.2017, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος μας και στην συνάντησή του
με

την

Περιφερειάρχη

Αττικής

κα

Δούρου

για

αυτό

το

θέμα.

Εγκρίθηκαν

35.000.000€, τα οποία επιμερίζονται ανάλογα με τα έργα που θα υποβληθούν στο
τελικό στάδιο. Στο σχέδιο έχει ενταχθεί ο Φλοίσβος, η πράσινη διαδρομή, η
κοινωνική επιχειρηματικότητα των νέων κ.ά. Τονίζει ότι η κα Λαγουδάκη, με την
οποία συνεργάστηκε ο δήμος μας για την εκπόνηση της πρότασης, έκανε πολύ καλή
δουλειά. Συμπλήρωσε ότι πρέπει να ξεπεραστούν μερικά δομικά θέματα και θα
ξεκινήσει άμεσα η απορρόφηση των κονδυλίων.
Για το 2018 έχει δοθεί έμφαση στα σχολεία , στον πεζόδρομο της οδού Ηχούς
και της οδού Ορφέως και στη δημιουργία πράσινης διαδρομής στην είσοδο της οδού
Αφροδίτης, η οποία και θα είναι και η είσοδος της πόλης μας έως την οδό Αχιλλέως.
Στην οδό Ιω. Φιξ και στην οδό Καλυψούς θα γίνει πράσινη διαδρομή και
ποδηλατόδρομος, ενώ έχει προγραμματιστεί να φτιαχτούν κάποια πεζοδρόμια των
οποίων οι πλάκες έχουν μετακινηθεί λόγω των δέντρων. Την επόμενη εβδομάδα θα
φτιαχτεί η πλατεία Δημοκρατίας και θα δημιουργηθούν ράμπες αναπήρων στα
πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και επίσης των
γυναικών με καροτσάκια για μωρά. Θα δοθεί προτεραιότητα στην ανθρώπινη πόλη,
ενώ ήδη έχουν φτιαχτεί 5.100 τ.μ. πεζοδρομίων, αν και αυτά αποτελούν ευθύνη των

παρόδιων.
Ανάμεσα στα σχέδια του επόμενου έτους είναι να φτιαχτεί και η πλατεία
Φιλικής Εταιρείας στην Αγ. Βαρβάρα, ανάλογα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές
προδιαγραφές και με ειδικό φωτισμό. Πιθανόν στο σημείο αυτό να φτιαχτεί και ένα
μικρό θέατρο και επίσης η πλατεία Μάμαλη και Τερψιθέας.
Ο Δήμος διαθέτει 19 παιδικές χαρές: οι 18 φτιάχτηκαν εξ αρχής, ενώ οι 17 εξ αυτών
έχουν λάβει πιστοποίηση. Απομένει να φτιαχτεί και η παιδική χαρά της οδού
Φοινίκων.
Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας, τόνισε ότι το σύνολο του Τεχνικού Προγράμματος
ανέρχεται στο ποσό των 4.500.000 € , ενώ το 2017 έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο
μέρος του Τεχνικού Προγράμματος και σε συνδυασμό με το ΟΧΕ θα βελτιωθεί η πόλη
μας. Στην οδό Γλαύκου έχει ολοκληρωθεί ο νέος παιδικός σταθμός. Συμπλήρωσε ότι
το κοινωνικό συσσίτιο εξυπηρετεί πολλές οικογένειες με την παροχή φαγητού, οι
οποίες όλες έχουν πιστοποιηθεί ότι χρήζουν βοηθείας. Επεσήμανε την ανάγκη όμως
συμβολής και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ολοκλήρωσε λέγοντας ότι ο Δήμος
δίνει 800 προνοιακά επιδόματα.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Φωστηρόπουλος παίρνοντας το λόγο είπε ότι μέσα σε δύο
μήνες ο Δήμος κατόρθωσε να ολοκληρώσει τη διαδικασία , ώστε να λάβουν 130
άνθρωποι τα επιδόματα. Και ενώ τη διαδικασία είχαν ξεκινήσει 14 δήμοι, τελικά το
σύνολο των δήμων ανήλθε στους 161.
Ο Δήμαρχος συμπληρώνοντας είπε ότι ο Δήμος δίνει μεγάλη σημασία στο
θέμα του ανθρώπινου πόνου και ότι τα δημοτικά ιατρεία παρέχουν πολύ καλές και
ποιοτικές υπηρεσίες, ενώ δεν είναι πρόθεσή του να επενδύσει στον ανθρώπινο πόνο
και ότι ο δήμος αν και χαρακτηρίζεται πλούσιος δεν είναι τέτοιος. Αποκλείστηκε από
πολλά προγράμματα με κριτήριο την αντικειμενική αξία των διαμερισμάτων, ενώ στο
δήμο παρέχουν κοινωνική εργασία 22 Φαληριώτες οι οποίοι καταδικάστηκαν γιατί δεν
είχαν χρήματα να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Αναφέρεται επίσης στο θέμα της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης
οχημάτων καθαριότητας, το οποίο θα είναι ένα καταπληκτικό έργο, αν κάποιοι
ενοχλούνται από την κατασκευή του. Τόνισε τέλος ότι είναι πρόθεσή του να
ολοκληρώσει το έργο του έως το 2019 και ότι μετά από αυτό θα σκεφτεί το πολιτικό
του μέλλον.
Αναφέρεται στη συνέχεια στους Αντιδημάρχους, από τους οποίους οι 3
πληρώνονται, λέγοντας ότι όλοι υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους, εργαζόμενοι
αδιάκοπα. Για το θέμα των εκδηλώσεων «Τα Φαληρικά» είπε ότι σε αυτές συμμετέχει
πολύς κόσμος, θα τοποθετηθούν ακόμα περισσότερες καρέκλες και την επόμενη
χρονιά η διοργάνωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Για τα αδέσποτα τόνισε ότι δεν
υπάρχουν στο Φάληρο.

Η κα Σπυριδωνίδου Β. παίρνοντας το λόγο πρότεινε να οριστεί ένα αντίτιμο
(στο ύψος των 45€) για τη συμμετοχή στα προγράμματα χορού του Δήμου και είπε
ότι είναι πρόβλημα τα φυτεμένα δέντρα στα στενά πεζοδρόμια. Έθεσε επίσης το
ερώτημα αν ο θερινός κινηματογράφος μπορεί να έχει οικονομικότερο εισιτήριο.
Ευχαρίστησε επίσης το δήμο για την πολύ καλή συνεργασία που έχει με τους
διάφορους φορείς και συλλόγους. Ολοκληρώνοντας είπε ότι ένα μεγάλο έργο του
δήμου θα πρέπει να πάρει το όνομα του Δημάρχου κου Χατζηδάκη Δ.
Συμπληρώνοντας την κα Σπυριδωνίδου , η κα Καφούρου επεσήμανε ότι μόνο
στο δήμο του Π. Φαλήρου τα μαθήματα χορού είναι δωρεάν, για αυτό έρχονται και
κάτοικοι άλλων δήμων. Ο κ. Δήμαρχος για το ίδιο θέμα είπε ότι ο κόσμος δεν έχει
χρήματα και ότι θα ελέγξει αν έρχονται κάποιοι δίνοντας ψεύτικες διευθύνσεις.
Η Δ/ντρια Ο.Υ. και Δημοτικών Προσόδων κα Μπούρκουλα Μαρία είπε ότι
στόχος της συνεδρίασης είναι να αποτυπωθούν τα όποια προβλήματα που τυχόν δεν
έχουν εντοπιστεί και να συμπληρωθούν στον προϋπολογισμό και το Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2018.
Στην κα Περρέα, η οποία επεσήμανε ότι το πνευματικό κέντρο στην οδό
Σολωμού

χρειάζεται

βάψιμο,
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η

εργασία

αυτή

μόλις

ολοκληρωθεί το βάψιμο των σχολείων. Για το θέμα του θερινού κινηματογράφου
ενημέρωσε το Σώμα ότι κάθε Τρίτη το εισιτήριο είναι στη μισή τιμή. Συμπλήρωσε ότι
το κέρδος είναι πολύ χαμηλό για τον επιχειρηματία, ο οποίος αν και λειτουργεί από
το 2003 δεν έχει ακόμα ξεχρεώσει την επένδυσή του.
Συμπληρώνοντας

ο

κ.

Φωστηρόπουλος

είπε

ότι

για

το

θέμα

του

κινηματογράφου ο Δήμαρχος του έχει αναθέσει να εξετάσει το ενδεχόμενο να
λειτουργεί στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε συνεργασία με μαθητές.
Αυτό το σχέδιο υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να υλοποιηθεί την επόμενη χρονιά.
Ο λόγος δόθηκε στην κα Καφούρου, η οποία ανέφερε ότι το πρόβλημα με τους ΡΟΜΑ
ήταν πολύ έντονο τον τελευταίο καιρό.
Ο κ. Δήμαρχος αναφερόμενος στο Σώμα είπε ότι δεν αντιμετώπισε κανέναν με
κομματικά κριτήρια και ότι είναι αναγκαία η ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία δεν
πρέπει να αντιμετωπίζουμε με ιδεοληψίες. Συνεχάρη την κα Γιαννακοπούλου Κ. για
το έργο της, τονίζοντας ότι δεν βασίστηκε στις κρατικές επιχορηγήσεις αλλά έκανε
έναν προσωπικό αγώνα, αγκαλιάζοντας τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Συνεχάρη
επίσης και την κα Μιχοπούλου Ε. η οποία ξεκίνησε με 12 μόνο μαθητές και σήμερα
είναι το πρώτο σωματείο με πολύ μεγάλη συνεισφορά. Αναφέρθηκε επίσης και στο
οικονομικό όφελος για την πόλη από το Afrodite cup.
Ευχαριστώντας τους παριστάμενους για την παρουσία και τη συμβολή τους,
έκλεισε τη συζήτηση.

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

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
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

