Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2019

Θέµα: Συζήτηση και διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Π. Φαλήρου ,
οικονομικού έτους 2020.
Στο Π. Φάληρο, σήµερα 28 Αυγούστου 2019, 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. 15837/07.08.2019 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου κου Ιωάννη
Φωστηρόπουλου, 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
Ι. Φωστηρόπουλου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΕνωσηΣυλλόγων γονέων και κηδεμόνων

- Μαραντίδου Μαρία

2. Οικολογική συνεργασία Π. Φαλήρου- Καλλιαμπέτσος Γεώργιος
3. Σύλλογος Κρητών Π. Φαλήρου- Γεωργιακάκης Δημήτριος
4. Ενωση Κατοίκων Αμφιθέας «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ»- Σπυριδωνίδου Βούλα
5. ΑΟ Ιωνες Π. Φαλήρου – Αντωνίου Ιωάννης
6. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δρασηριοτήτων ΑΛΜΑ- Γιαννακοπούλου
Αικατερίνη
7. Ένωση Γυναικών Ελλάδος – Αντωνιόζα Μαρία
8. Γυναικείος Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΘΗΝΑ – Καφούρου Μαρία
9. Ένωση Κατοίκων Αγ. Βαρβάρας – Κόκκαλης Μενέλαος
10. ΑΟ ΔΑΦΝΗ Π. Φαλήρου- Θωμαίδης Χρίστης
11. Σύλλογος Αθλητών ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ – Λιάπης Κωνσταντίνος
12. Γυμναστικός όμιλος Π. Φαλήρου «Η ΑΡΜΟΝΙΑ» - Μιχοπούλου Ελένη
13. Σύλλογος ΦΙΛΟΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ- Κολυβά Ευαγγελία
14. Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο- Μαντά Εύη
15. Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Π. Φαλήρου – Κασιμάτης Εδμόνδος
16. Σύλλογος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών- Ξένος Τριαντάφυλλος
17. ΧΕΝ Π. Φαλήρου- Δοβλέτογλου Σμαράγδα
18. Ναυτικός όμιλος Αμφιθέας – Καλλιαμπέτσος Γεώργιος
19. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ – Μαρουλίδου Ειρήνη

20. Σοροπτιμιστικός Όμιλος Π. Φαλήρου – Ιωαννίδου Μ.
21. Στέγη Θηλέων ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Στακιάδης Μ.
22. Αθλητικός όμιλος Π. Φαλήρου- Δέτσης Ν.
23. Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου- Γιάννακας Γ.
24. Χριστιανικό Ίδρυμα Νεότητας ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΝ- Τσέπας Κ.
25. Αγαρτζίδης Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Φορείς
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Δημότες
1. Ροδοπούλου Δήμητρα
2. Αγγελόπουλος Διονύσιος
3. Καρπούζη Τασούλα
4. Κορωναίος Αντώνιος
5. Βαχλιώτη Ζωή
6. Αγαπητίδης Βασίλειος
7. Καρυάδης Ιωακείμ
8. Χατζηγιαννοπούλου Αθηνά
9. Χρηστίδης Λουκάς
10. Φύτρου Στασινή
11. Στέβης Γεώργιος
12. Κυπραίου Ειρήνη
13. Ψαραδέλη Γεωργία
14. Παρίσης Χρήστος
15. Κανονίδη Αγγελική

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο αναφέρεται στη σημασία της Δημοτικής Επιτροπής
διαβούλευσης και στο πρώτο ετήσιο πρόγραμμα δράσης που είναι το σύνολο των σκέψεων
της νέας δημοτικής αρχής και αποτυπώνει το όραμά της. Εξηγεί στο σώμα το σύνολο των
διαδικασιών που απαιτείται για την ψήφιση του προυπολογισμού , ο οποίος πρέπει να είναι
κοινής αποδοχής και υλοποιήσιμος. Αναφέρει τους στόχους και τις δράσεις ανά θεματικό
άξονα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σημασία του εθελοντισμού (πρόθεση είναι η
δημιουργία σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας) και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά.
Εστιάζει στη δυνατότητα καινοτόμων δράσεων, στο πρόβλημα της προσχολικής αγωγής και
αναφέρεται στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στα σχολεία.
Απαντώντας στο σχόλιο του συλλόγου Κρητών για το ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων στα
δημοτικά δρώμενα, εξηγεί ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι οι βασικοί συνεργάτες της
δημοτικής αρχής για να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά και κουλτούρα , αρχίζοντας
από τα παιδιά και τις οικογένειες. Δηλώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να είναι αρωγός στη

δράση των συλλόγων, αρκεί να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός. Τόνισε ότι θα αλλάξει ο
τρόπος διάθεσης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο, οι οποίοι θα δίνονται χωρίς αντίτιμο
στους συλλόγους μόνο για δράσεις πολιτισμού, ενώ οι κερδοσκοπικοί σύλλογο θα
πληρώνουν για να τους χρησιμοποιούν.
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων συστήνονται και αναφέρουν επιγραμματικά τις δράσεις και
τους σκοπούς των συλλόγων τους.
Η κα Τρύφων Μ. από το σύλλογο ΠΑΙΔΥ ζήτησε τη συνεργασία του Δήμου για την
πραγματοποίηση κοινών δράσεων και ενημέρωση για τη δυνατότητα και τα κριτήρια
χρήσης του Πολυχώρου του Δήμου.
Η κα Γιαννακοπούλου Αικ. αναφέρει το κοινωφελές έργο του συλλόγου και τονίζει ότι μέσω
του ΟΧΕ-ΒΑΑ προσδοκά στην απόκτηση ενός νέου χώρου για τα παιδιά του συλλόγου.
Συμπλήρωσε λέγοντας ότι ο σύλλογος θα πραγματοποιήσει το πρώτο του πρόγραμμα για
παιδιά με και χωρίς αναπηρία σε συνεργασία με σχολεία.
Ο Δήμαρχος απαντώντας στην κα Γιαννακοπούλου Αικ. λέει ότι ο Δήμος συνεργάζεται με το
σύλλογο ΑΛΜΑ στο πλαίσιο της ΟΧΕ- ΒΑΑ για την αξιοποίηση του οικοπέδου της
οδού΄Ελλης , το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο ημέρας.
Ο σύλλογος ΙΩΝΕΣ ανέφερε ότι το κλειστό γυμναστήριο ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ είναι μια
διέξοδος για τα μικρά τμήματα για να γυμναστούν. Ο Δήμαρχος απαντώντας μίλησε για
ενοποίηση των αθλητικών χώρων και την εκχώρηση που θα αναλάβει ο Δήμος.
Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στη Χ ΕΝ είπε ότι είναι πρόθεση της δημοτικής αρχής να
συνεργαστεί με το σύλλογο, που έχει ενδιαφέρουσες προτάσεις.
Η Ένωση Γονέων και κηδεμόνων τονίζει ότι η παιδεία απαιτεί περισσότερα χρήματα και
εστίασε στο γεγονός ότι η προσχολική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από το 2020. Θα
χρειαστούν επιπλέον χρήματα για νέες υποδομές, οικόπεδα, κτίρια και για άλλα
λειτουργικά έξοδα. Χρήματα θα χρειαστούν επίσης και για την ολοκλήρωση των φακέλων
που έχουν φτιαχτεί για τις 35 σχολικές μονάδες. Έμφαση δίνεται στο θέμα της
καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων, στην ασφάλεια και στην ανάγκη να γίνουν κάποιες
απαραίτητες εργασίες στο εσωτερικό των σχολείων (βάψιμο, επιδιόρθωση παραθύρων,
φωτισμός). Η Ένωση ζήτησε επιπλέον προσωπικό καθαριστριών και φυλάκων , ενίσχυση της
δημοτικής συγκοινωνίας για τα σχολεία και πιθανή απαλλαγή των γονέων απο το ποσό που
καταβάλλουν για την καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών.
Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το θέμα της προσχολικής αγωγής αποτελεί άμεση προτεραιότητα
για τη νέα δημοτική αρχή. Προσθέτει ότι επιθυμεί να εφαρμόσει πολιτική υπέρ της
σχολικής στέγης και για αυτό το λόγο έχει έρθει σε επαφή με την Περιφέρεια και το
Υπουργείο , προκειμένου να βρεθούν χρήματα για νέο σχολείο.
Στην κα Καφούρου από το σύλλογο ΑΘΗΝΑ είπε ότι δεν επιθυμεί να αλλάξει την κατάσταση
σε σχέση με την εκχώρηση της Σολωμού, που λειτουργεί ως έδρα του συλλόγου.
Στην κα Σπυριδωνίδου Β. η οποία ανέφερε για το πανηγύρι του συλλόγου στις αρχές
Σεπτεμβρίου, είπε ότι θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της κίνησης στην πλατεία.
Ο σύλλογος ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ζήτησε υποστήριξη για τη διοργάνωση του νέου Ποσειδωνίου,
τονίζοντας ότι ο αγώνας αυτός είναι πολύ σημαντικός γιατί γίνεται για τη στήριξη του
συλλόγου ΑΛΜΑ.
Ο κ. Κόκκαλης Μ. από την «Ένωση κατοίκων Αγ. Βαρβάρας» ανέφερε ότι το ρέμα της
Πικροδάφνης είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή στην οποία κατοικεί.
Πρότεινε το δρομολόγιο της δημοτικής συγκοινωνίας τα απογεύματα να περιλαμβάνει τους
αθλητικούς χώρους.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι προτίθεται να αναβαθμίσει τη δημοτική συγκοινωνία.
Ο κ. Κασιμάτης Ε. από τον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο ανέφερε ότι
κατάσταση στην οδό Αγ. Αλεξάνδρου είναι πολύ άσχημη, λόγω των κυβόλιθων που έχουν
χαλάσει. Ο Δήμαρχος απάντησε λέγοντας ότι θα κλείσουν με πίσσα κάποιες λακούβες,
όμως το σύνολο της οδού ως το 2020 δεν μπορεί να πειραχθεί. Συμπλήρωσε σε σχετική
αναφορά ότι ο σύλλογος θα έχει πρόσβαση στις φωτεινές πινακίδες (υπάρχει ανάλογο
αίτημα) και περιμένει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και για άλλα σημεία που θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν ηλεκτρονικές πινακίδες.
Ο κ. Θωμαίδης Χρίστης από τη « Δάφνη Π.Φ.» ανέφερε την ανάγκη δημιουργίας ιατρείου
στο χώρο του γηπέδου, την ανάγκη καλύτερου φωτισμού, περίφραξης και δημιουργίας
αποδυτηρίων (και ξεχωριστών για τις γυναίκες). Επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας
ολοκληρωμένος οργανισμός για την άθληση.
Ο Δήμαρχος απέντησε λέγοντας ότι στο σημείο δεν υπάρχει συντελεστής δόμησης , ενώ
ενημέρωσε το Σώμα ότι θα τοποθετηθούν σε 4 σημεία απινιδωτές μέσω του προγράμματος
«Φιλόδημος».
Η κα Μαντά Εύη από το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο είπε ότι ο σύλλογος είναι στη
διάθεση των δημοτών όλο το 24ωρο , ενώ ζήτησε και συνεργασία με άλλες φορείς για την
ανάπτυξη υπεύθυνης φιλοζωίας. Δήλωσε ότι εμμένουν στο θέμα της στείρωσης και ζήτησε
ενημέρωση για μέρη στα οποία είναι συγκεντρωμένες αρκετές γάτες. Συμπλήρωσε ότι
προσδοκά την στήριξη του Δήμου και μια συνάντηση για μελλοντική συνεργασία.
Ο κ. Καλλιαμπέτσος από την «Οικολογική συνεργασία» είπε ότι η ενημέρωση των δημοτών
είναι απαραίτητη και συμπλήρωσε ότι ο σύλλογος έχει προτάσεις για την καλύτερη
λειτουργία της πόλης. Είπε ότι οι κάδοι τροφοδοντούνται από το δρόμο και όχι από το
πεζοδρόμιο, ενώ έκανε λόγο και για τις ράμπες αναπήρων. Για το Ναυτικό Όμιλο ανέφερε
ότι ο σύλλογος χρειάζεται πρόσβαση στη θάλασσα.
Ο Δήμαρχος αναφερόμενος στους στόχους της νέας δημοτικής αρχής είπε αναλυτικά τα
εξής :

Ο Δήμαρχος ευχαριστώντας όλους τους παριστάμενους ζήτησε νέα συνάντηση προκειμένου
να σχεδιαστούν κοινές δράσεις.
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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

