ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2018

Θέµα: Συζήτηση και διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Π. Φαλήρου ,
οικονομικού έτους 2019.
Στο Π. Φάληρο, σήµερα 12 Σεπτεμβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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. 116/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
15994/31.08.2018 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.

ΟΝΟΜΑΤΕΠ/ΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑ
Σύλλογος «Οικολογική Συνεργασία»

ΕΚΠΡΟΣ/ΠΟΣ
Καλλιαμπέτσος Γεώργιος

2.
3.

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π. Φαλήρου
Φιλοζωικό Σωµατείο

Βαρούτας ∆ηµήτρης
Ανδρικοπούλου Βασιλική

4.

Γυναικείος Εξωραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος
Π. Φαλήρου
«Η ΑΘΗΝΑ»
Ένωση Κατοίκων Αµφιθέας – ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΟΡΓΑΝOΣΗ ΓΥΝΑΙΚOΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ
Σοροπτιµιστικός Όµιλος Π. Φαλήρου
Πανελλήνιος
Σύλλογος
Προσαρµοσµένων Πολ/κων
∆ραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»
Ναυτικός όμιλος Π.Φαλήρου

Περρέα Κική
Καφούρου Μαρία
Σπυριδωνίδου Παρασκευή
Μαρουλίδου Ρένα
Βλαχοπούλου ∆έσποινα
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Φίλοι του Ερυθρού Σταυρού
Σύλλογος Παλαίµαχων Ποδοσφαιριστών
Γυµναστικός Σύλλογος «ΑΡΜΟΝΙΑ»
Ακαδηµία Ποδοσφαίρου ΙΩΝΕΣ
Σύλλογος Κρητών Παλ. Φαλήρου

15.

Ένωση Κατοίκων Αγ.Βαρβάρας

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ένωση Γυναικών Ελλάδος
Ναυτικός Όµιλος Αµφιθέας
Αθλητικός Όµιλος «∆ΑΦΝΗ»
ΧΙΝ «Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ»
Στέγη Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»
ΧΕΝ Π. Φαλήρου
Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Π.Φαλήρου

22.
23.
∆ΗΜΟΤΕΣ

Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου

1. Ροδοπούλου Δήμητρα
2. Αγαρτζίδης Γεώργιος

Βατίστας Α.
Κολυβά Ευαγγελία
Ξένος Τριαντάφυλλος
Μιχοπούλου Ελένη
Αντωνίου Ιωάννης
Γεωργιακάκης Δημήτριος
Μενέλαος Κόκκαλης
Αντωνιόζα Μαίρη
Καλλιαµπέτσος Γεώργιος
Θωµαίδης Χρίστης
Τσέπας Κ.
Στακιάδης Μιχαήλ
Δοβλέτογλου Σ.
Κασιμάτης Εδ.
Γιάννακας Γ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Αγγελόπουλος Διονύσιος
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 στη διαδικασία
κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Αναφέρει ότι ο «Κλεισθένης» δεν έχει ορίσει νέους
πόρους για τους δήμους και ενώ ο Δήμος μας θα έπρεπε να έχει εισπράξει τα
τελευταία 6 χρόνια 1.200.000 ευρώ περιορίστηκε στο ποσό των 600.000 ευρώ. Τα
έργα στο Δήμο γίνονται με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ, ενώ στο εξής θα
καθοριστούν ο τρόπος και τα κριτήρια για το ποσό που θα δίνεται σε κάθε δήμο.
Κάποια από τα έργα που γίνονται τη φετινή χρονιά, θα είναι συνεχιζόμενα για την
επόμενη. Προτεραιότητα του Δήμου είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών – οι
μισθοί των υπαλλήλων έχουν προϋπολογιστεί - , η επιχορήγηση των ΝΠΔΔ και η
οικονομική υποστήριξη των ΚΑΠΗ.
Στη συνέχεια αναφέρεται σε βασικά σημεία του Τεχνικού Προγράμματος
(ανακατασκευή πεζοδρομίων, επισκευή δρόμων μετά από παρεμβάσεις της ΔΕΗ και
του ΟΤΕ, επισκευές ορισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, προμήθεια χλοοτάπητα
για το κλειστό Γυμναστήριο, τοποθέτηση σκιάστρων για προστασία από τη βροχή
κ.ά.). Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή της πλατείας Φιλικής
Εταιρείας , ενώ ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι παρατηρούνται βανδαλισμοί στο
χώρο. Η κατασκευή της πεζογέφυρας (έργο της Περιφέρειας) έχει προχωρήσει, ενώ
έχει γίνει και η παραλαβή του κλειστού γυμναστηρίου. Από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος»,

του

οποίου

η

χρηματοδότηση

που

έχουμε

δεν

επαρκεί,

έχει

προβλεφθεί δαπάνη σχετική με την επισκευή-συντήρηση των σχολείων , των
προαύλιων χώρων καθώς και ειδικοί διάδρομοι, φωτισμός κλπ. Συνεχίζοντας τονίζει
ότι δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν όλα τα παιδιά στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που

αφορά στους παιδικούς σταθμούς. Για τους παιδικούς σταθμούς αναφέρει ότι έχει
προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό η αδειοδότησή τους.
Για τον τομέα της καθαριότητας οι τομείς μειώθηκαν σε 7 από 12, ενώ δεν θα
πρέπει να γίνουν άλλες προσλήψεις, για να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η δαπάνη της
μισθοδοσίας. Ο δήμος αλλάζει τον φωτισμό των οδών και τα καινούργια φωτιστικά
led τα τοποθετεί η υπηρεσία για να μειωθεί το κόστος.
Ο λόγος δίνεται στην κα Περρέα Κ. από το σύλλογο «Αθηνά» η οποία
αναφέρει ότι στην Τρίτωνος, στην Εσπέρου, στην Άτλαντος και στην Αφροδίτης τα
πεζοδρόμια χρειάζονται επισκευή. Πρόσθεσε ότι τα φρεάτια στην οδό Σωκράτους
μυρίζουν πολύ άσχημα. Ο Δήμαρχος απαντώντας αναφέρει ότι ο Δήμος κάνει ότι
μπορεί για τα πεζοδρόμια, αλλά η επισκευή τους είναι ευθύνη των παρόδιων.
Συμπληρώνοντας ανέφερε ότι έχουν καθαριστεί από το Δήμο 4.370 φρεάτια. Έχουν
επίσης καταγραφεί φρεάτια ομβρίων που εκχύονται στο ρέμα της Πικροδάφνης και
έχουν δοθεί για έλεγχο στην Περιφέρεια, η οποία προτρέπει τον Δήμο να κατεδαφίσει
κτίσματα που βρίσκονται εντός του ρέματος. Ο δήμος δεν προτίθεται να γκρεμίσει
κανένα κτίσμα. Προτρέπει επίσης τους δημότες να είναι ενεργοί και όποτε
αντιλαμβάνονται παράνομες πράξεις να τις καταγγέλλουν.
Η κα Αντωνιόζα Μ. από την ΕΓΕ αναφέρεται στην κατάσταση της πλατείας
Φλοίσβου που είναι εγκαταλελειμμένη. Ο Δήμαρχος απαντώντας αναφέρει ότι για να
βελτιωθεί η κατάσταση στην πλατεία χρειάζεται να νοικιαστούν τα καταστήματα που
βρίσκονται στο χώρο της πλατείας, κάτι όμως που είναι πολύ δύσκολο με δεδομένα
τα πολύ υψηλά ενοίκια που ζητούνται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων (γίνεται
αναφορά σε συγκεκριμένα ποσά). Τονίζει την ανάγκη να στηρίζονται οι τοπικές
επιχειρήσεις.
Η κα Γιαννακοπούλου Κ. από το σύλλογο «ΑΛΜΑ» ανέφερε ότι αν
παραχωρηθεί στο σύλλογο η παιδική χαρά που βρίσκεται απέναντι από το flocafe,
αυτή θα «ξαναζωντανέψει». Ο Δήμαρχος απαντώντας υποστήριξε ότι δεν είναι αυτό
που χρειάζεται να γίνει. Η κα Σπυριδωνίδου Β. από την Ένωση Κατοίκων Αµφιθέας –
«ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» εξήρε το έργο του Δημάρχου για το παραλιακό μέτωπο και
αναφέρθηκε

σε

συγκεκριμένα

προβλήματα

που

ταλαιπωρούν

το

Δήμο

:

κατεστραμμένα πεζοδρόμια, φυτεμένα δέντρα σε στενά πεζοδρόμια, κακοσμία από
τους κάδους σκουπιδιών, οικόπεδα που έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους (π.χ.
Πριάμου και Αχαιών). Ο Δήμαρχος απαντώντας ανέφερε ότι έχουν καθαριστεί
περισσότερα από 30 σπίτια, για όσα όμως ανήκουν σε ιδιώτες απαιτείται εισαγγελική
παραγγελία

(έγινε

αναφορά

σε

συγκεκριμένες

οικίες).

Όσον

αφορά

στην

καθαριότητα ευθύνη έχουν και οι δημότες, διότι δεν πρέπει να αφήνουν αντικείμενα
στα πεζοδρόμια (έπιπλα, συσκευές, οικοδομικά υλικά κ.ά.) και να μην ενημερώνουν
την Δ/νση Καθαριότητας προκειμένου να τα περισυλλέξει , για να μην επιβαρυνθούν
οικονομικά.

Ο κ. Καλλιαμπέτσος Γ. παίρνοντας το λόγο αναφέρεται στους βανδαλισμούς
που παρατηρούνται σε τακτική βάση στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας και σε
γενικότερες παραβατικές συμπεριφορές νεαρών (όχι μόνο μαθητών). Αποδίδει το
γεγονός στην έλλειψη παιδείας και αστυνόμευσης. Αναφέρεται επίσης και στην
αλλαγή που έγινε στην κυκλοφορία του λεωφορείου 126, που καθιστά δύσκολη την
κυκλοφορία των οχημάτων. Ο Δήμαρχος απαντώντας εξέφρασε την πεποίθηση ότι
από πρόθεση απαξιώνεται η μετακίνηση με λεωφορεία, για να προταθεί η μετακίνηση
με άλλα μέσα και δη με το τραμ.
Ο κ. Τζιγκουνάκης Χ. (προηγούμενος εκπρόσωπος του Συλλόγου

Κρητών

Παλ. Φαλήρου) εκφράζει την άποψη ότι δεν έχει αποκτηθεί συνείδηση απέναντι στο
δημόσιο , καθώς αυτό διαρκώς απαξιώνεται και η δημόσια περιουσία βανδαλίζεται.
Προέτρεψε τον Δήμο να στραφεί στην ιδιωτική φύλαξη. Ο Δήμαρχος απαντώντας
είπε ότι έχει ήδη αναθέσει την φύλαξη του χώρου του πάρκου σε ιδιωτική εταιρεία,
ενώ έχει πολλές φορές ζητήσει το χώρο στο Αβέρωφ να τον εξωραΐσει, αλλά δεν του
τον παραχωρούν γιατί δεν μπορούν να τον αποδεσμεύσουν καθώς εμπλέκονται
διάφοροι φορείς.
Ο κ. Μητσογιάννης Ν. από την

Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων Π.

Φαλήρου εξέφρασε την αντίρρησή του για τις προβλέψεις του νόμου που αφορούν
στα προνήπια και επεσήμανε την ανάγκη για δημιουργία περισσότερων σχολείων.
Επεσήμανε ότι προβλέπονται προδιαγραφές ώστε ανάλογα με τον αριθμό των
παιδιών να αντιστοιχούν και ανάλογα τ.μ. προαύλιου χώρου. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε
το Σώμα ότι έχει εγγράφως αναφερθεί στον Υπουργό ζητώντας του να γίνουν νέα
νηπιαγωγεία και αυτός τον ενημέρωσε ότι επειδή επί του παρόντος δεν υπάρχει η
ανάλογη οικονομική δυνατότητα, θα προστεθεί μια αίθουσα επιπλέον στα δημοτικά
σχολεία. Έχει κάνει εγγράφως τις αντιρρήσεις του (ο Δήμαρχος) και έχει επισημαίνει
τα σημεία στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν προκατασκευασμένες αίθουσες (ο
Δήμος απάντησε στον αρμόδιο φορέα εντός μίας ημέρας από το αίτημα), αλλά αυτό
δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Συμπλήρωσε τονίζοντας την ανάγκη να διατηρήσει ο
Δήμος τα οικόπεδα προς απαλλοτρίωση προκειμένου να μην τα χάσει.
Ο λόγος δίνεται στον Αντιδήμαρχο κ. Φωστηρόπουλο Ιω., ο οποίος τονίζει ότι
ο Δήμος όφειλε να απαντήσει γιατί στο μέλλον θα λογοδοτήσει απέναντι στην
κοινωνία. Ο Δήμαρχος απαντώντας στην ένωση γονέων είπε ότι το πρόγραμμα
«Φιλόδημος» επαρκεί για 4 μόνο σχολεία. Με τις εκπτώσεις που ο Δήμος θα πετύχει
στη δημοπράτηση των έργων , υπάρχει η πεποίθηση ότι θα είναι δυνατόν να
καλυφθούν και άλλα σχολεία.
Ο κ. Γεωργιακάκης από την ένωση Κρητών ζήτησε να υπάρξει πρόβλεψη να
αντικατασταθούν τα δέντρα στα πεζοδρόμια με άλλα που δεν καταστρέφουν τα
πεζοδρόμια. Ο Δήμαρχος απαντώντας είπε ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κόψει τα
πεύκα, γιατί αυτό απαιτεί προηγούμενη έγκριση από το δασαρχείο και επίσης
αντιμετωπίζει την αντίδραση των οικολόγων. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη

ζημία από την αφαίρεση των ριζών, ενώ επί του παρόντος γίνεται παρέμβαση για
άνοιγμα του χώρου γύρω από τις υπάρχουσες ρίζες.
Η κα Ροδοπούλου Δ. (δημότης) αναφέρθηκε στο σχέδιο κομποστοποίησης των
απορριμμάτων και απαντώντας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι έχει συζητήσει για το θέμα
με την

Περιφερειάρχη κα Δούρου, ως προς το να γίνει στο Δήμο πρωτοποριακή

κομποστοποίηση. Τίποτα όμως επί του παρόντος δεν έχει υλοποιηθεί. Το πρόβλημα
των σκουπιδιών είναι πολύ μεγάλο, ενώ από 1/1/2019 θα υπάρξουν πρόστιμα για
Δήμους οι οποίοι πήραν χρήματα και δεν υλοποίησαν αντίστοιχα έργα.
Στην πρόταση της κας Σπυριδωνίδου Β. να δημιουργηθεί βεστιάριο στο
πνευματικό κέντρο της οδού Μιλτιάδου, ο Δήμαρχος απάντησε αρνητικά. Τόνισε ότι
είναι φειδωλός με τα χρήματα, ώστε ο Δήμος να μην χρειαστεί να δανειστεί.
Αναφερόμενος στα ανταποδοτικά έσοδα είπε ότι υπάρχει πλεόνασμα το οποίο και θα
ισοσκελίσει.
Ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή τους και κήρυξε τη λήξη
της συνεδρίασης.
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

