
Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2020 

 

Θέµα: Συζήτηση και διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη των προσχεδίων του 

προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Π. Φαλήρου  

οικονομικού έτους 2021. 

Στο Π. Φάληρο, σήµερα 16 Σεπτεμβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 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. 1/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), ύστερα από την µε 

αρ. πρωτ. 16684/07.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου κου Νικόλαου Χρυσοβερίδη, 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 έξι (26) µέλη, παρόντος και του ∆ηµάρχου κου Ι. 

Φωστηρόπουλου, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. 1.Α.Ο Δάφνη Π. Φαλήρου – Θωμαΐδης Χρίστης 

2. Α.Ο Ίωνες Π. Φαλήρου- Αντωνίου Ιωάννης 

3. Ένωση Γυναικών Ελλάδος –Ρέλλα Ελένη 

4. Ένωση Κατοίκων Αγ.Βαρβάρας – Κόκκαλης Μενέλαος 

5. Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ» - Σπυριδωνίδου Βούλα, Τσίκλου Ειρήνη 

6. Ένωση Συλλόγων Γονέων& Κηδεμόνων Π. Φαλήρου – Λήδα Λουκρέση 

7. Οικολογική  Συνεργασία Π. Φαλήρου – Μαντά Εύη, Μαραντίδου Μαρία  

8. Σύλλογος «Φίλοι Ερυθρού Σταυρού» - Κολυβά Λίτσα 

9. Σύλλογος Παλαίμαχων Δάφνης – Κωβαίος Σταύρος 

10. Σύλλογος «Αθηνά» - Περρέα Κική 

11. Σύλλογος ΚΡΗΤΩΝ – Γεωργιακάκης Δημήτρης 

12. Φιλοζωικό & Πολιτιστικό Σωματείο Π. Φαλήρου – αναπληρωματικό μέλος κ Μαντά. 

13. Ασημάκη Αθανασία 

14. Μπεκιάρης Σωτήριος 

15. Ραυτόπουλος Δημήτριος 

16. Μάντζιος Κων/νος 

17. Βραχλιώτης Κων/νος 

18. Τσιτούρα Αγγελική 

19. Κουφόπουλος Ιωάννης  

20. Κακούρης Μιχαήλ 

21. Μπατιστάτος Ανδρέας 



22. Κυπαρίσσους Γεώργιος 

23. Θωμαΐδης Μιχαήλ 

24. Κοντόπουλος Βύρων 

25. Πανάγος Βασίλειος 

26. Δόντας Γεώργιος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Φορείς  

1. Α.Ο. Φλοίσβος 
2. Αθλητικός Όμιλος «Πέρα» 
3. Γας Φαληρέας 
4. Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα 
5. Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου 
6. Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ» 
7. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ» 
8. Σύλλογος «ΠΑΙΔΥ» 
9. ΧΕΝ Π. Φαλήρου 

 
Δημότες   

1. Γεωργιάδου Άννα 

2. Κουμούτσος Γεώργιος 

 

 
Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του δήμου κ. Π. Καρούμπαλης και η 
Δ/ντρια Ο.Υ. κα Μ. Μπούρκουλα οι οποίοι συνεργάστηκαν για την παρουσίαση από το 
Δήμαρχο των βασικών κατευθύνσεων του προσχεδίου του π/σμού 2021 και του 
σχεδιασμού των πολιτικών της δημοτικής αρχής.  

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στους δημότες που είναι παρόντες, τους κατονομάζει και τους 

καλωσορίζει. 

Επισημαίνει τη σημασία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και τη διαδικασία για τη 

ψήφιση του προϋπολογισμού. Επιθυμούν το διάλογο και την αμφίδρομη επικοινωνία με 

τους πολίτες και τους εκπροσώπους των συλλόγων. Τόνισε ότι είναι υπέρ μιας άλλης 

κουλτούρας στην Τ.Α. με διαφάνεια και λογοδοσία, με στόχο τη βελτίωση της 

καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών σε κάθε γειτονιά.  

 

Η Δ/ντρια Ο.Υ. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κα Μπούρκουλα Μ. καλωσορίζει τους 

παρόντες, κάνει αναφορά στη διαδικασία προϋπολογισμού και εξηγεί τα βήματα. Αναφέρει 

ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια,  πριν από τη σύνταξη των 

προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης (δηλαδή το 

Τεχνικό Πρόγραμμα).  Στο πρακτικό της ΔΕΔ αναγράφονται όλες οι γνώμες που 

διατυπώνονται και στη συνέχεια αξιολογούνται οι προτάσεις/παρατηρήσεις ώστε να κριθεί  

ποιες θα συμπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό. 

 

Ο κ. Θωμαΐδης Χ. από το σύλλογο «Α.Ο Δάφνη»  ρωτάει αν μπορούν οι φορείς να πουν 

γενικά και τις ιδέες τους και ο Δήμαρχος απαντώντας αναφέρει πως αυτό είναι ένα 

brainstorming και πως την δημοτική αρχή την  ενδιαφέρει να έχει  τις απόψεις των 

φορέων. 

 

Η κα Μπούρκουλα διαβάζει τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, αναφέρεται στο ταμειακό 

υπόλοιπο και δίνει απολογιστικά στοιχεία. Στη συνέχεια εξηγεί τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός 



έκτακτα ειδικευμένα, πληρωθέντα τιμολόγια, ανεξόφλητα και ανταποδοτικές δαπάνες. Δίνει 

απολογιστικά στοιχεία των δαπανών, αναφέρεται στην καθαριότητα και στον 

ηλεκτροφωτισμό οι οποίες είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες. Τονίζει ότι το ύψος των 

ανταποδοτικών είναι  περίπου 5.500.000€. 

 

Ο Δήμαρχος αναφέρει πως τα χρήματα για τα ανταποδοτικά  δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για συγκεκριμένες δαπάνες και η διοίκηση του Δήμου 

προσπαθεί να βρει τρόπους να τα απορροφήσει  και εξηγεί τι είναι τα αντικριζόμενα. 

Τονίζει πως η γενική εικόνα του Δήμου είναι καλή. Η νέα δημοτική αρχή έβαλε το Δήμο 

στην νέα ψηφιακή εποχή και με αυτό τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθείται 

η πορεία των έργων. Ο Δήμος «τρέχει» το ευρωπαϊκό πρόγραμμα smartbear και έχει 

ενταχθεί στο δίκτυο υγιών πόλεων.  Παράλληλα προχωρούν τα πεζοδρόμια και οι 

ασφαλτοστρώσεις, η οδός Αχιλλέως, οι ράμπες ΑΜΕΑ, ο φωτισμός led, η διαμόρφωση του 

νεκροταφείου και η ανακαίνιση του Φλοίσβου.  Οι 3 παιδικές χαρές είναι 

χρηματοδοτούμενες και προχωρά και το παρκινγκ. Συμπληρώνει ότι η οδός Αγίου 

Αλεξάνδρου εκτελέστηκε στα ¾ του έργου με όσα χρήματα προβλέπονταν για το μισό του 

έργου. Ο Δήμος επιθυμεί να κάνει παρεμβάσεις στην οδό Ζησιμοπούλου, ενώ στο 

πρόγραμμα του ΣΥΔΝΑ έχει ενταχθεί η δημιουργία ποδηλατοδρόμου, ενώ έχει 

προγραμματιστεί η δημιουργία νέας πισίνας στο ΠΟΑΚΕ σύγχρονη και με ενεργειακό 

αποτύπωμα,  αντιπλημμυρικά έργα σε πολλά σημεία του Δήμου, ενώ το ΣΒΑΚ είναι πολύ 

σημαντικό έργο. 

 

Στον τομέα της Καθαριότητας η δημοτική αρχή έχει προβεί σε ανταποδοτική ανακύκλωση, 

καθαρισμό βυθού και παραλίας, υπάρχει τοπικό σχέδιο αποβλήτων, ενώ πρώτη φορά έγινε 

ομαλοποίηση και της παραλίας. Υπάρχει επίσης  viber  επίσημο ώστε να αποφεύγονται τα 

fake news. 

Στη συνέχεια ανέφερε πως από το νησάκι στην περιοχή ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ έχουν αποβληθεί όσα 

ήταν εκεί παράνομα. Συμπλήρωσε ότι οι Δήμοι θα έπρεπε  να αποζητούν λύσεις που να 

εμπνέουν και τους δημότες. 

Ο Δήμος έχει προμηθευτεί 105 καφέ κάδους, ώστε να γίνει προηγούμενη ενημέρωση για 

τα βιο-απόβλητα για  να είναι αποτελεσματική η ανακύκλωση.  

Αναφέρει πως η διοίκηση είναι υπερήφανη  για τους κάδους που επισκευάζονται. Οι μπλε 

κάδοι ανήκουν στην εταιρεία της ανακύκλωσης. Υπάρχουν βυθιζόμενοι κάδοι με το 

σύστημα της συμπίεσης. Επίσης ο Δήμος έχει  πετύχει και χρηματοδότηση από το πράσινο 

ταμείο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των απορριμμάτων της  

ανακύκλωσης. 

 

Επίσης, ο δήμος προμηθεύτηκε 3 νέα αυτοκίνητα με αισθητήρες για συλλογή σκουπιδιών 

και κόκκινους κάδους για τη συλλογή των ρούχων. 

 

Έχει  μπει σε 30 σημεία wifi, αυτό  είναι πρόγραμμα της Ε.Ε και θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

ο Δήμος έχει πετύχει την καλύτερη τιμή και τα περισσότερα σημεία. 

Προχώρησε και η  ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών (περίπου 30), ενώ προέτρεψε τους 

παριστάμενους να χρησιμοποιούν την εφαρμογή των ηλεκτρονικών αιτημάτων. 

Ακόμη έχει ξεκινήσει η ψηφιοποίηση του αρχείου του Δήμου με το οποίο θα δημιουργηθεί 

ένα δικό μας δίκτυο. 

Ο Δήμος μας χρησιμοποιεί το mykeplive που είναι βοηθητική για τους πολίτες.  

 

Τα καλοκαιρινά προγράμματα στα σχολεία που πραγματοποίησε ο Δήμος ήταν πολύ 

επιτυχημένα. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός είναι τα ΚΔΑΠ κ τα ΚΔΑΠ για τα ΑΜΕΑ. 

Ο Δήμος εντάχθηκε στα προγράμματα δια βίου μάθησης, ενώ έγινε μεγάλος αγώνα δρόμου 

για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. 

Έχει γίνει  πρωτοβάθμιος έλεγχος σε όλα τα σχολεία του Δήμου και θα γίνει ενεργειακή 

αναβάθμισή τους. 

 

Μέσα από το πρόγραμμα Α. ΤΡΙΤΣΗΣ η δημοτική αρχή επιδιώκει να φτιάξει ένα νέο 

σχολείο.    



Οι αναθέσεις θα περιέχουν όρους για την προστασία του περιβάλλοντος και «πράσινης 

προσέγγισης» που περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τα πάρκα για τα ζώα ανακαινίστηκαν με έξοδα του Δήμου τα οποία όμως  δεν επαρκούν . 

Υπάρχει πρόβλημα με τα δεσποζόμενα ζώα, ενώ ο Δήμος δέχτηκε τις προτάσεις της 

Φιλοζωικής. 

 

Ο Δήμος προσπαθεί να φτιάξει το γήπεδο ποδοσφαίρου και το ταρτάν του ΠΟΑΚΕ. 

 

Επίσης διεκδικεί το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο σπίτι». Φτιάχτηκε το sea track το οποίο θα 

τοποθετηθεί και σε άλλο σημείο του οποίου το σύστημα θα γίνει πιο σύγχρονο. 

Στο κοιμητήριο τοποθετήθηκε αναβατόριο για ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας, 

θα θεσμοθετηθούν και άλλες θέσεις στάθμευσης για άτομα με κινητικά προβλήματα, ενώ οι 

τοποθέτηση απινιδωτών προχωράει. 

Τονίζει ότι δεν  έγιναν τα «Φαληρικά» αλλά έγιναν χριστουγεννιάτικες γιορτές  στις 

γειτονιές. 

Αναφέρει πως στο δημόσιο όσα σκέφτεσαι να γίνουν αργούν λόγω γραφειοκρατίας, ενώ ο 

Δήμος ωριμάζει μελέτες και αυτές θα γίνουν έργα. 

 

Ακολουθούν αναφορές/τοποθετήσεις/προτάσεις των συλλόγων και δημοτών. 

 

-Ο κ Θωμαΐδης από τον σύλλογο «ΑΟ Δάφνη» αναφέρει πως ο Δήμος δεν έχει δικό του 

γήπεδο ποδοσφαίρου, ότι είναι απαραίτητο  να τοποθετηθεί ένα ιατρείο στο υπάρχον 

γήπεδο, ενώ επείγει να τοποθετηθεί απινιδωτής στο γήπεδο. Συμπληρώνει πως το ΔΑΚ 

πρέπει να φτιαχτεί και ότι το γήπεδο  ‘’ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ’’  θα έπρεπε να επισκευάζεται και 

να συντηρείται κάθε καλοκαίρι με πάγια εντολή.  Επίσης προτείνει να προστεθούν 

ηχομονωτικές παγίδες στις γέφυρες με ψηλότερο επίπεδο. 

Ο Πρόεδρος απαντώντας στον ΑΟ Δάφνη είπε πως έγινε η συντήρηση του γηπέδου κ η 

τοποθέτηση  καουτσούκ, ενώ για τους χώρους κάτω από τη γέφυρα –μετά από συνομιλία 

με τον Άκτωρα- δε μπορεί να γίνει τίποτα. Η Δημοτική Αρχή θα εξετάσει το θέμα αργότερα. 

 

-Ο Σύλλογος «Ίωνες» ανέφερε πως ο τάπητας του ΔΑΚ χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή. Το 

ΜΠΕΦΟΝ βέβαια έδωσε κάποια λύση στις ομάδες.  Ο χώρος κάτω από τις κερκίδες του ΔΑΚ 

είναι εστία μόλυνσης. Είπε πως θυμίζει χωματερή και πως  όλοι οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι 

θα έπρεπε να βοηθήσουν να μπει μια τάξη. Στη συνέχεια ρωτάει αν υπάρχει πιθανότητα να 

φτιαχτούν στο χώρο του ΔΑΚ αποδυτήρια για τα παιδιά. 

  

-Ο κος Βραχλιώτης ανέφερε ότι τα λεγόμενα του εκπροσώπου του συλλόγου «Ίωνες»  δεν 

ισχύουν. 

Ο Δήμαρχος  συμπληρώνοντας είπε πως τον τάπητα τον πληρώνει ή ο Δήμος -κάτι που 

είναι δύσκολο- ή σε άλλη περίπτωση πληρώνεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. 

 

-Ο Σύλλογος ΕΓΕ ανέφερε πως έχει καλυφθεί από την ενημέρωση του Δημάρχου. 

 

-Ο κ.Κόκκαλης έδωσε συγχαρητήρια για το e e-thelontis ενώ συμπλήρωσε ότι είναι σαθρές 

οι  όχθες ποταμού Πικροδάφνης.  

Ο Δήμαρχος είπε πως περιμένει την απόφαση του ΣΤΕ,  ενώ συμπληρώνοντας είπε πως 

εμπλέκονται πολλοί φορείς και πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι οσμές. Υπάρχει 

περίπτωση να ευθύνεται και ο Δήμος  λόγω των όμβριων. Τόνισε πως είναι μια υγειονομική 

βόμβα και πως θα δοθεί έμφαση στο θέμα, αν και δεν  είναι ευθύνη του Δήμου. Στο ρέμα 

δε μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις, ενώ αφαιρέθηκαν οι μπασκέτες από την παρεμάτιο 

περιοχή και η παιδική χαρά. 

 

-Η κα Σπυριδωνίδου ευχαρίστησε το Δήμο για τη διάθεση των πολιτιστικών κέντρων ώστε 

να τα χρησιμοποιήσει ο σύλλογος ως έδρα και για τα Bazaar  και που επέτρεψε στον 

σύλλογο  να λειτουργήσει  το καλοκαίρι, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Στη συνέχεια 

ανάφερε πως έπεισαν τα μέλη τους να συγκεντρώσουν τα ρούχα και να τα μοιράσουν σε 

πολύτεκνες και φτωχές οικογένειες. Συμπλήρωσε για την παιδική χαρά Λητούς ότι γίνεται 



φασαρία κάθε βράδυ και υπάρχει ενόχληση. Ο σύλλογος φροντίζει για το θέμα έκδοσης 

ΑΦΜ. Έδωσε συγχαρητήρια για την καθαριότητα . Ανέφερε πως υπάρχουν πολλά  σημεία-

παγίδες στα πεζοδρόμια, ενώ αυτά στενά και χαλασμένα. Ζήτησε από τη διοίκηση του 

Δήμου να φτιαχτεί το πεζοδρόμιο στο σπίτι της. Τόνισε πως πολλοί δημότες δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και καλό θα ήταν να μοιραστούν ενημερωτικά 

έντυπα. 

Ο Δήμαρχος απάντησε  πως ο κορωνοιός  δυσκολεύει την επικοινωνία ειδικά για 

ανθρώπους άνω των 50. Τόνισε πως δε μπορεί ο καθένας να ρίχνει απορρίμματα όπου και 

όποτε θέλει. Ο δήμος θα επισκευάσει πεζοδρόμια όμως και αυτά είναι ευθύνη των 

παρόδιων. Τα πεζοδρόμια πρέπει να γίνουν με νέο σχεδιασμό και πως ίσως κάποια δέντρα 

πρέπει να κοπούν, συμπληρώνοντας πως ο νόμος είναι σαφής για το πλάτος των 

πεζοδρομίων, τα άλλα όλα πρέπει να φύγουν. 

 

-Η κα Τσίτουρα λέει πως πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, δέντρα ή πεζοδρόμια; 

Ο Δήμαρχος σε απάντηση της κας Τσιτούρα είπε πως αυτά είναι ευθύνη των παρόδιων και 

πως θα σταλεί ειδοποίηση και εντός 30 ημερών ώστε ο παρόδιος να τα επισκευάσει. Σε 

αντίθετη περίπτωση θα τα επισκευάσει ο Δήμος και στη συνέχεια θα τα χρεώσει στον 

παρόδιο. 

 

-Ο Γεωργακάκης από τον σύλλογο ΚΡΗΤΩΝ είπε πως ο κος. Χατζηδάκης είχε αναφέρει ότι 

τα δέντρα είναι ευθύνη των δασαρχείων και όχι του Δήμου. 

 

Η κα Λουκρέζη (Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων)  είπε πως θα δοθεί ο ΦΗΧ και θα είναι 

αυξημένη η δόση. Αναφέρθηκε στο  κοινωνικό φροντιστήριο, ενώ ζήτησε να γίνει το ίδιο  

και στα αθλήματα και στα αγγλικά. Ζήτησε επίσης ο Δήμος να βοηθήσει στην καθαριότητα 

των σχολείων με καθαρίστριες. 

Ρώτησε επίσης ποια έργα του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ έχουν γίνει και ποια εντάσσονται στο 

πρόγραμμα ΤΡΙΤΣΗ και  αν ο Δήμος θα μπορούσε να παραχωρήσει χώρους για τις εκλογές 

του συλλόγου. Συμπληρώνει πως το ISOBOX που μπήκε στο 6ο για την προσχολική δεν 

είναι ικανοποιητικό. 

Ο Δήμαρχος είπε πως η παραχώρηση των χώρων των σχολείων γίνεται για συγκεκριμένο 

λόγο και θα πρέπει ο Δήμος να εξηγεί γιατί προβαίνει στην καθαριότητα των σχολείων   

Κυριακή απόγευμα. Συμπληρώνει πως κανονικά οι σύλλογοι δε πρέπει να παίρνουν 

αντίτιμο για τις όποιες δραστηριότητες και πως ο Δήμος θα βοηθήσει όπως μπορεί (για το 

θέμα της παραχώρησης χώρου για τις εκλογές) σύμφωνα πάντα με τις εντολές του ΕΟΔΥ. 

Για το ISOBOX απάντησε  πως το εικαστικό θα φτιαχτεί. Τόνισε ότι η δημοτική αρχή δεν 

πίεσε χωρίς λόγο για τη δίχρονη και πως είχαν δεσμευτεί 3 οικόπεδα. Ο ΟΣΚ πήγαινε στα 

δικαστήρια και έλεγε ότι δεν είχε λεφτά και για αυτό  δεν απαλλοτριώνει. Συμπλήρωσε ότι 

το κράτος πρέπει να φροντίσει και να φτιαχτούν. Η λύση βρέθηκε για να είναι ο Δήμος 

σύννομος. Συνέχισε λέγοντας ότι τα προνήπια και τα νήπια θα πάνε υποχρεωτικά στο 

νηπιαγωγείο όμως δεν υπάρχουν σχολεία.  

Τοποθετήθηκαν  προκατ και δόθηκαν 5 αίθουσες από τους Π.Σ., παρόλα αυτά δε 

δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. 

 

-Η κα Λουκρέζη είπε πως είχε προταθεί η λύση του 3ου νηπιαγωγείου. Ο Δήμαρχος 

απάντησε ότι  κανένα παιδί δε θα μετακινηθεί αν δε το θέλουν οι γονείς του, ενώ 

συμπλήρωσε ότι κάποιοι λένε ψέματα και παραπληροφορούν. 

 

-Ο κ. Δοντάς (δημότης) διευκρίνισε πως το θέμα με το ΔΑΚ ήδη συζητήθηκε. Ρώτησε γιατί 

η γέφυρα του Φλοίσβου δε προχωράει. Τόνισε το θέμα της τουαλέτας για το γήπεδο 

Aγγελόπουλος  και ανέφερε πως η μια είναι κλειδωμένη και είναι για τις γυναίκες και η 

άλλη είναι για παιδιά από 5 ετών και επεσήμανε ότι όλοι θα πρέπει να είναι ευσυνείδητοι 

στη καθαριότητα. 

 

-Ο Δήμαρχος είπε θα διατεθούν συμβασιούχοι και ζήτησε να υποδειχθούν στη διοίκηση 

χώροι για τουαλέτες. Είπε πως θα αξιοποιηθούν και οι χημικές τουαλέτες, μόλις έρθει 

προσωπικό από τον ΟΑΕΔ. Επίσης τόνισε ότι ο Δήμος δεν έχει ανάμειξη στην πεζογέφυρα, 



είναι υπεύθυνο το τμήμα των υποδομών. Όταν τελειώσει η πεζογέφυρα του Αλίμου που 

καθυστερεί για τις πληρωμές, το έργο θα προχωρήσει και στο δήμο μας. 

 

-Η κα Κολυβά από τον Ερυθρό Σταυρό είπε πως καλύφθηκε από όσα ειπώθηκαν και 

ανέφερε ότι ο σύλλογος στον οποίο ανήκει δεν ζήτησε ποτέ χρηματοδότηση. Ευχαρίστησε 

τον Δήμαρχο και τους υπαλλήλους για την προσφορά τους.  

 

-Ο Δήμαρχος είπε πως και φέτος θα χρηματοδοτηθούν οι σύλλογοι. 

 

-Ο κος Κωβαίος από το σύλλογο Παλαιμάχων είπε πως ενθουσιάζεται από τη διαδικασία και 

θα ήθελε να ενθουσιαστεί το ίδιο και με το αποτέλεσμα. Ο σύλλογος έχει έναν χρόνο ζωής, 

εκφράζει την ιστορία και θα ήθελε στήριξη. Απαιτείται η  παρουσία γιατρού διότι μέχρι 

τώρα όσα γίνονταν ήταν με δικά τους έξοδα. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας του είπε πως δεν μπορούν να τους βοηθήσουν με τον τρόπο που 

ζητάνε. Τόνισε ότι η χρηματοδότηση δίνεται για συγκεκριμένους λόγους, για 

συγκεκριμένους σκοπούς και όχι για  λειτουργικά έξοδα. Για αυτό οι σύλλογο θα πρέπει να 

είστε προσεκτικοί. 

 

-Η κα Περρέα από το σύλλογο ΑΘΗΝΑ είπε πως καλύφθηκε από όσα αναφέρθηκαν πριν. 

Αναρωτήθηκε σε ποιόν ανήκει το οικόπεδο Τερψιθέας και Αχιλλέως. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας στην κα Περρέα είπε πως είναι ιδιωτικό και με επιστολή προς 

ιδιοκτήτη, ο Δήμος καθάρισε και τα ιδιωτικά οικόπεδα. 

 

-Η κα Περρέα είπε πως θα ήθελε να κλαδευτούν τα πεύκα στην οδό  28ης Οκτωβρίου και 

Σωκράτους. Με χρήματα του συλλόγου βοηθάνε όπου μπορούνε. 

 

-Ο Δήμαρχος στη συνέχεια είπε πως μέχρι τα τέλη του 2021 θα υπάρχουν παντού LED. 

Τα δέντρα δημιουργούν προβλήματα στο φωτισμό. Με τον κλαδοφάγο θα μειωθεί ο όγκος 

των κλαδεμένων κλαδιών. Για τη δημοτική συγκοινωνία έγινε νέος σχεδιασμός. Είπε πως 

επεξεργάζονται λύσεις και ότι χρειάζονται προσωπικό. 

 

-Ο κος Γεωργακάκης από το σύλλογο ΚΡΗΤΩΝ τόνισε πως το 2021 θα είναι η χρονιά του 

COVID και ο προϋπολογισμός  θα πρέπει να προβλέπει ανάλογες δράσεις. Δίνοντας κάποια 

παραδείγματα όπως 1) την αποσυμφόρηση των Μ.Μ.Μ, 2)τη σωστή λειτουργία των 

δημοτικών ιατρείων. Επίσης είπε πως για τους πολιτιστικούς συλλόγους είναι μια δύσκολη 

εποχή και πως ο Δήμος θα πρέπει να είναι κοντά τους, όχι μόνο παρέχοντας χρηματική 

βοήθεια. 

Έδωσε συγχαρητήρια για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικού. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Γεωργακάκη είπε πως η νομοθεσία δε τους επιτρέπει να 

κάνουν κάτι παραπάνω στα Δημοτικά Ιατρεία παρά μόνο για την προαγωγή της υγείας. 

 

-Η κα Μαντά από την Οικολογική Συνεργασία Π. Φαλήρου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο, τον 

Αντιδήμαρχο και την Υπηρεσία του Περιβάλλοντος για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 

Είπε πως έχουν συγκεκριμένους στόχους. Υπάρχει μια καθυστέρηση στις αμβλώσεις. Ο 

δεύτερος στόχος είναι στις υιοθεσίες. Ανέφερε το έργο του συλλόγου. Αναφέρθηκε στην 

παραβατική δράση των ΡΟΜΑ και στις κακοποιήσεις των ζώων. 

 

-Ο Σύλλογος ΝΟΑΜ και η Οικολογική Συνεργασία είπαν πως για να συνεχίσουν χρειάζονται 

τη στήριξη του Δήμου. Έγινε καθαρισμός από τον Δήμο στο χώρο έξω από το ΝΟΑΜ, ο 

οποίος θα φυτευτεί. Ο σύλλογος είπε ότι ενημερώθηκε ότι θα ποτιστεί από τον μετρητή του 

και τόνισε πως δεν μπορεί ο σύλλογος να επιβαρυνθεί το κόστος αυτό.  

Ο Δήμαρχος σε απάντηση τους είπε πως θα το πληρώσει ο Δήμος και πως ο χώρος που 

καθαρίστηκε ανήκει στην ΕΤΑΔ. 

 

-Ο σύλλογος ΝΟΑΜ είπε πως υπάρχει πρόβλημα με τις γάτες. 

 

-Ο Δήμαρχος είπε πως πρόθεση τους είναι να στηρίξουνε τον Όμιλο. 



 

- Η Οικολογική Συνεργασία είπε πως εδώ και 35 χρόνια γίνονται προσπάθειες για το ρέμα 

της Πικροδάφνης και πως μέχρι και η ΕΥΔΑΠ κάνει παραβάσεις.  

Ο Δήμαρχος είπε πως αν υπάρχουν στοιχεία τα θέλει για να μπορέσει να κινηθεί ανάλογα. 

Σχεδόν κάθε μέρα υπάρχει ένας αγωγός της ΕΥΔΑΠ σπασμένος. 

 

-Η οικολογική Συνεργασία αναφέρθηκε στο θέμα του πρασίνου και της ποιότητας ζωής. 

Ανέφερε ότι το πράσινο φθίνει, δεν υπάρχει πολυτέλεια να αφαιρεθούν δέντρα. Μπορεί 

όμως να γίνει ειδικός σχεδιασμός που θα μπορούσε να προτείνει η Οικ. Συνεργασία. 

Υπάρχει αρκετή ηχορύπανση και γίνονται διαρκώς οχλήσεις από ασυνείδητους .Η τροχαία 

μπορεί να παρέμβει. 

 

Ο Δήμαρχος δήλωσε πως χάρηκε για τους Δημότες οι οποίοι είναι παρόντες. 

 

-Ο (δημότης) κ. Μπεκιάρης είπε πως αυτή είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και δηλώνει πως 

δεν άκουσε κάτι για το παραλιακό μέτωπο, τονίζοντας πως η παραλία είναι μια απαράδεκτη 

εικόνα. Είναι κέντρο ανομίας. Στο τέλος ρώτησε εάν έγινε κάτι για το γλυπτό με τους 

γλάρους που καταστράφηκε. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Μπεκιάρη είπε πως έχουν γίνει πολλές συναντήσεις με 

φορείς. Έχει κάνει ο Δήμος και βραχυπρόθεσμο αλλά και μακρυπρόθεσμο σχεδιασμό. Έχει 

σχεδιάσει βασικές υποδομές και ένα γενικό masterplan. Το παραλιακό μέτωπο θα 

αναβαθμιστεί ακόμα είναι σε έναν σχεδιασμό. 

 

Στη συνέχεια ανέφερε πως το οικόπεδο στην Μουσών και Τερψιχόρης το πήρε ένας πολύ 

σοβαρός όμιλος και μελετάνε την  εκδοχή της παραχώρησης. Όλοι οι Δήμοι έχουν παραλία 

για τους δημότες τους. Ανέφερε πως δε θίχτηκε  και το θέμα της ανεργίας. Σε αυτό έγιναν 

πολλά πράγματα. Είναι 33 οι άστεγοι.  Για το θέμα του γλυπτού η υπηρεσία έχει πάρει 

προσφορά, είναι όμως πολύ ακριβό, όμως θα φτιαχτεί.  

 

Στη συνέχεια ανέφερε πως θα φτιαχτεί γραφείο εξυπηρέτησης φορολογούμενων. 

 

-Ο δημότης κος Ραυτόπουλος αναφέρει ότι θεωρεί  πως πολλοί δημότες δε γνωρίζουν για 

το Φάληρο. Προτείνει να φτιαχτεί ένα ανάλογο  βιβλιαράκι. Για το θέμα των σκουπιδιών 

είπε πως πρέπει όποιος λερώνει να πληρώνει και πως θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για 

το διαχωρισμό των απορριμμάτων. Πιλοτικά θα γίνει  κομποστοποίηση. Θεωρεί πως πρέπει 

να γίνει ενημέρωση στα σχολεία και να πλένονται οι σκάλες. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Ραυτόπουλο είπε πως 4 χρόνια τώρα δεν είχε γίνει 

πλύσιμο των κάδων και τώρα ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και κάθε 15 μέρες θα πλένονται 

οι κάδοι. Κάθε 18 μέρες θα γίνεται ένας κύκλος. Θα γίνει επανακαταγραφή των κάδων και 

θα γίνει μία καμπάνια ενημέρωσης. Σε αυτήν την προσπάθεια ο Δήμος θα εκμεταλλευτεί 

και την καλή σχέση με τους συλλόγους. 

 

-Ο Δημότης κος Μάντζιος έιπε πως πρέπει να αποσυμφορηθεί η πλατεία Ντάβαρη και να 

βρεθεί μία λύση με το παρκινγκ του ΔΑΚ. 

 

-Ο Δήμαρχος απάντησε πως η περιοχή του γηπέδου ανήκει στην ΕΤΑΔ αλλά θα μπορούσαν 

να βάλουν μία πινακίδα ότι απαγορεύεται το παρκινγκ. 

 

-Ο Δημότης κ. Βραχλίωτης τόνισε πως καλό θα ήταν να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα και για 

άτομα με προβλήματα όρασης, να αναπτυχθεί η δημοτική συγκοινωνία με τηλεματική. 

Επίσης πως ο οδηγός απορριμματοφόρου θα μπορούσε να καταγράψει όσα βρίσκονται 

δίπλα στον κάδο. Για το πρόβλημα με το παρκινγκ έδωσε μια πρόταση, να μονοδρομηθεί ο 

δρόμος από το Τροκαντερό έως την Αγία Σκέπη. 

Ο Δήμαρχος του απάντησε πως ο μελετητής του θέματος λέει ότι δεν είναι τόσο απλό το 

θέμα και έχει μπει σε διαδικασία συζήτησης. 

 



-Ο κ. Κουφόπουλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και πρότεινε τη χρήση ελεύθερης παροχής 

ρεύματος ηλεκτρικού (σαν τον Δήμο Τρικκαίων. ) 

 

-Ο Δήμαρχος είπε ότι περιμένει την ενεργειακή κοινότητα και ότι δε θα ξαναπληρώσουμε 

ρεύμα. Είπε πως θα εκμεταλλευτούν κάποια application εφαρμογή για χρήση από τους 

δημότες για τα σημεία των προβλημάτων. 

 

-Ο Δημότης κ. Κακούρης ανέφερε τα προβλήματα που υπάρχουν στο παραλιακό μέτωπο, 

λέγοντας για τα πεζοδρόμια στην Ποσειδώνος όπου περνάνε από εκεί οι μοτοσυκλέτες. 

Ρώτησε εάν θα μπορούσε να γίνει πεζογέφυρα στο σημείο του Μπάτη και τόνισε πως στο 

τραμ στην Αχιλλέως παραβιάζεται η προτεραιότητα. 

Ο Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Κακούρη είπε πως θα εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης 

για τους δημότες. Πρόσθεσε ότι υπάρχει πρόβλημα με το παρκάρισμα στην οδό Αχιλλέως. 

Συνέχισε λέγοντας πως υπάρχει πρόβλημα στην Λεωφ. Ποσειδώνος, όπου γίνονται 

συνέχεια ατυχήματα πεζών και ποδηλατών. Πρέπει να εξεταστεί  το θεσμικό πλαίσιο και να 

αξιοποιηθεί ο χώρος. 

 

-Ο Δημότης κ. Κυπαρίσσους χάρηκε που βρέθηκε στην επιτροπή διαβούλευσης και είπε ότι 

πρόκειται για ουσιαστική Δημοτική Αρχή. Πρότεινε μια δημιουργία διαδικασίας 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Ανέφερε ότι πρέπει να γίνει συγκομιδή των 

ελαιοκάρπων από εθελοντές και να δοθεί σε άπορες οικογένειες.  

-Ο Δήμαρχος τον ρώτησε εάν θα το αναλάβει και ο κ. Κυπαρίσσους του απάντησε ότι το 

επιθυμεί. Ο Δήμαρχος είπε ότι  μπορούν να κάνουν και το ίδιο με τις καρυδιές. Στη 

συνέχεια είπε πώς ο επαγγελματικός προσανατολισμός γίνεται εδώ και 4 χρόνια, λέγοντας 

ότι πάει πολύ καλά και έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. 

 

-Ο Δημότης κ. Θωμαΐδης είναι εθελοντής διασώστης. Είπε πως πρέπει να ενημερωθούν οι 

πολίτες για τη μεταμόσχευση του μυελού των οστών ώστε να γίνουν δωρητές. Προτείνει 

απινιδωτές στον ποδηλατοδρόμο και ρωτάει γιατί δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί 

στη γειτονία του . 

 

-Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την νεολαία, λέγοντας πως η αιμοδοσία στον Δήμο πήγε πάρα 

πολύ καλά και ανέφερε πως θα γίνει και λαμπαδηδρομία των εθελοντών αιμοδοτών. 

Το θέμα με τους πυροσβεστικούς κρουνούς διευθετείται με την ΕΥΔΑΠ και πρότεινε μέσω 

των αιτημάτων οι πολίτες να αναφέρουν τις περιοχές στις οποίες θέλουν να μπουν. 

 

-Ο Δημότης κ. Κοντόπουλος είπε πως έχει καλυφθεί. 

 

-Ο Δημότης κ. Πάναγος ανέφερε πως όλο αυτό είναι μια διαφωτιστική διαδικασία και πως 

πρέπει να γίνει προσπάθεια για αυξηθεί η ανακύκλωση. Συνεχάρη το Δήμο για την 

απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών από το Νησάκι. 

 

-Ο Δήμαρχος απάντησε πως δεν υπάρχει επαρκής γνώση για την ανακύκλωση και ότι 

επιθυμεί να αποφύγει το ίδιο για τα βιοαπόβλητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος 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: 

   

  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 


