
Απόσπασµα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου, έτους 2022 

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

προϋπολογισμού  και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, 

οικονομικού έτους 2023. 

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 συνεδρίασε τακτικά η 
∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Π. Φαλήρου (της οποίας τα µέλη ορίστηκαν µε την υπ’αρ. 
1/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), στο δημαρχείο (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος), ύστερα 
από την με αρ.πρωτ. 18017/21.07.2022 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη σύµφωνα µε το άρθ. 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 
 
Η προγραμματισθείσα συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2022 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης 
απαρτίας και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/10, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «η 
συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα». 
 
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα επτά (37) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δεκαεννέα (19) µέλη, παρόντος και του ∆ηµάρχου κου Ι. 
Φωστηρόπουλου, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Α.Ο Δάφνη Π. Φαλήρου – Θωμαΐδης Χρίστης 
2. Α.Ο Ίωνες Π. Φαλήρου - Αντωνίου Ιωάννης 
3. Α.Ο. Φλοίσβος – Αναγνωστόπουλος Αλέξιος 
4. Αθλητικός Όμιλος «ΠΕΡΑ» -Κωνσταντινίδης Θωμάς 
5. Ένωση Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ) – Αντωνιόζα Μαίρη 
6. Ένωση Κατοίκων Αγ.Βαρβάρας – Κόκκαλης Μενέλαος 
7. Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας «Σοφία Μπεφόν» - Καζαντζή Άννα 
8. Ένωση Συλλόγων Γονέων& Κηδεμόνων Π. Φαλήρου – Νικολάου Σταυρούλα 
9. Οικολογική Συνεργασία Π. Φαλήρου – Χαλκίδη Δέσποινα 
10. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»-Γιαννακοπούλου 

Αικατερίνη 
11. Σύλλογος «Αθηνά» - Βλάχου Ερυδίκη 
12. Σύλλογος «ΠΑΙΔΥ» - Τρύφων Μαίρη 
13. Φιλοζωικό & Πολιτιστικό Σωματείο Π. Φαλήρου – Μαντά Π. 
14. Σύλλογος Παλαίμαχων Δάφνης- Νούσης Κων/νος 
15. Βραχλιώτης Κων/νος 
16. Κουφόπουλος Ιωάννης 
17. Κυπαρισσούς Γεώργιος 
18. Μάντζιος Κων/νος 
19. Πανάγος Βασίλειος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Φορείς 
1. Γας Φαληρέας 
2. ΕΝ.Ε.Ο.Ν Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και τη Νεότητα 
3. Ομάδα Καλλιτεχνών Π. Φαλήρου 
4. Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» 
5. Σύλλογος «Φίλοι Ερυθρού Σταυρού» 
6. Σύλλογος Κρητών 
7. ΧΕΝ Π. Φαλήρου 

 

Δημότες 

1. Ασημάκη Αθανασία 

2. Μπεκιάρης Σωτήριος 

3. Ραυτόπουλος Δημήτριος 



4. Τσίτουρα Αγγελική 

5. Γεωργιάδου Άννα 

6. Κακούρης Μιχαήλ 

7. Κουμούτσος Γεώργιος 

8. Μπατιστάτος Ανδρέας 

9. Θωμαΐδης Μιχαήλ 

10. Κοντόπουλος Βύρων 

11. Δοντάς Γώργιος 

 

Παρίστανται: ο Γ. Γραμματέας Δήμου Π. Φαλήρου κ. Καρούμπαλης Π., η Διευθύντρια Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Π. Φαλήρου κα Μπούρκουλα Μ., η διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κα Σκολινού 
Μ., οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γιάκοβλεφ Ν., Μιχαηλίδης Μ. και Κορόμηλος Α., ο Δημοτικός  Σύμβουλοι κ. 
Βατίστας Μ. και η Πρόεδρος Ισότητας των Φύλων κα Ζάγκα Μ. 

Ο Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Καλωσορίζει και ευχαριστεί τους Συλλόγους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια 
αναφέρεται στην σημασία της επιτροπής διαβούλευσης και στην δημοκρατική της διαδικασία. 
Επισημαίνει ότι η έναρξη της σύνταξης και ψήφισης του π/υ γίνεται με αυτήν την συνάντηση, 
καταθέτουμε τις προτάσεις μας για να τις βάλουμε σε έναν σχεδιασμό. Συστήνει τους διευθυντές του 
Δήμου και στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι συστήνονται στους υπολοίπους. 

Η κα Μπούρκουλα Μ.  (Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών) αναφέρει τις λειτουργικές ανάγκες του 
δήμου , τα έσοδα και τις επιχορηγήσεις που επιδιώκει η Δημοτική Αρχή. Ο κ. Καρούμπαλης Π. (Γ. 
Γραμματέας Δήμου Π. Φαλήρου) ευχαριστεί τους συλλόγους για την συμμετοχή τους και την 
συνεισφορά τους. 

Ο Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο αναφέρει ότι η καρδιά του Δήμου είναι ο Γ. Γραμματέας και όλοι οι 
συνεργάτες του. Δώσαμε βάση στις υπηρεσίες του Δήμου που τα καταφέρνουν και βρίσκονται στο 
πλευρό των Δημοτών. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ρότα του καραβιού. Ο Δήμος είναι ο πρώτος φορέας 
που βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Η Δημοτική Αρχή έχει μια ανοιχτή αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
διαθέτει ανοιχτό μυαλό, για αυτό τον λόγο και τα περισσότερα θέματα εγκρίνονται ομόφωνα. Επίσης 
οι υπηρεσίες παρουσιάζουν τεκμηριωμένα τα θέματα τους.  

Εστιάζει στη συνέχεια στη γραφειοκρατία που προκαλεί δυσχέρειες και το ίδιο ισχύει και με τις 
διαρκείς αλλαγές στη νομοθεσία. Η Δημοτική αρχή ανέλαβε  λίγο πριν την πανδημία και στην συνέχεια 
ακολούθησε η οικονομική κρίση λόγω του πολέμου. Αναφέρεται επίσης στο  δημογραφικό και στο 
θέμα της ανεργίας, ενώ επισημαίνει  ότι στον Δήμο Π. Φαλήρου υπάρχει ζήτηση εργαζομένων από τις 
επιχειρήσεις και όχι ανεργία και φέρνει ως παράδειγμα ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα στο οποίο  δεν 
κατέστη δυνατό τελικά να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων. Αναφέρεται στις 
επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις που φροντίζει η Δημοτική Αρχή να εξασφαλίζει ώστε να 
πραγματοποιούνται σημαντικά έργα. Ο Δήμος αναφέρεται ως πλεονασματικός αλλά τα ανταποδοτικά 
έσοδα μπορούν να διοχετευτούν μόνο στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό. Ο Δήμος μας είναι 
στο όριο του οικονομικά και άλλοι Δήμοι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση.  Λειτουργούμε με 
ελάχιστους υπαλλήλους και αυτό λόγω της κινητικότητας. Πολλοί υπάλληλοί μας  φεύγουν για τα 
Υπουργεία διότι στον Δήμο η δουλειά είναι δύσκολη. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό μέρος 
υπαλλήλων που στηρίζουν τον Δήμο. Μακάρι να υπήρχαν τα εργαλεία για να επιβραβεύσουμε αυτούς 
τους υπαλλήλους και να «τιμωρήσουμε» αυτούς που δεν είναι σωστοί. Επίσης η προσφορά των 
Αντιδημάρχων είναι πολύ μεγάλη. 

Στην συνέχεια αναφέρεται και εξηγεί τα διάφορα τεχνικά έργα που πραγματοποιεί η δήμος και είναι 
στον άμεσο προγραμματισμό του. 

Στον Φλοίσβο ο Δήμος έχει πετύχει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης κ. 
Πατούλης  βοήθησε. βρίσκεται σε μια περιοχή που δεν υπάγεται στις πολεοδομικές διατάξεις. Το 
Υπόγειο Πάρκινγκ στον Φλοίσβο: είναι 400 θέσεων. Η Δημοτική Αρχή πέτυχε εκτός από την μελέτη 
και την χρηματοδότηση του έργου (Αντώνης Τρίτσης). Στην συνέχεια αναφέρεται στην εξαιρετική 
δουλειά του Αντιδημάρχου Πρασίνου κου Γιάκοβλεφ Ν. για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Επίσης 
μιλάει για την υπηρεσία viber με τη χρήση της οποίας δίνεται η δυνατότητα να καλέσει κάποιος  κόσμο 
και να ενημερώνεται. 



H κα Νικολάου  (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) συμπληρώνει ότι είναι πολύ σημαντική η 
υπηρεσία του viber γιατί ενημερώνεται με αυτόν τον τρόπο αρκετός κόσμος. 

Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας αναφέρεται στον Δημοτικό φωτισμό, έργο για το οποίο έχει γίνει διεθνής 
διαγωνισμός και η προμήθεια θα καλύψει ολόκληρο το Φάληρο. Θα τοποθετηθούν 4.000 φωτιστικά 
αλλά υπάρχει έλλειψη στηλών. Έγινε ένας διαγωνισμός για τους στήλους. Επίσης υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα με τα δέντρα τα οποία δεν επιτρέπουν προσβασιμότητα στον πεζό. Η νομοθεσία αναφέρει 
ότι τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν πλάτος 1,5 μέτρο. Έχουν σταλεί πολλές επιστολές σε σπίτια για 
ζαρντινιέρες, γλόμπους και οτιδήποτε άλλο εμποδίζει την κίνηση των πεζών. Στη συνέχεια 
αναφέρεται στην παραλιακή ριβιέρα. 

Σχετικά με τα Φρεάτια ενημερώνει το Σώμα ότι αυτά επισκευάστηκαν μετά από πολλά χρόνια και 
συμπληρώνει ότι θα πραγματοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα από την Περιφέρεια. Η Δημοτική αρχή 
σχετικά με τα πεζοδρόμια δίνει βάση στις ράμπες ΑΜΕΑ για την σωστή προσβασιμότητα όλων. 
Αναφερόμενος στην Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων αναλύει τα ποσά, ενώ για την 
επισκευή εμπορικών οδών μιλάει για τα προβλήματα με νερό στην Αγ. Αλεξάνδρου καθώς και για το 
σταμπωτό που είναι σε πειραματικό στάδιο. 

Σχετικά με το Κοιμητήριο ενημερώνει ότι τα έργα αφορούν σε δικούς μας πόρους (1.000.000) και 
εξηγεί ότι υπάρχει ειδική διαδικασία για το κοιμητήριο. Τα έσοδα μπορούν να διοχετευτούν μόνο σε 
έργα ή υπηρεσίες που αφορούν στο ίδιο το κοιμητήριο. υπάρχουν πολλά προβλήματα στο χώρο και ο 
Δήμος προσπαθεί να τα διορθώσει. 

Ο Υπόγειος χώρος στάθμευσης Κοιμητηρίου θα δημιουργηθεί στην οδό Αγ. Πέτρου και θα είναι 
κτίριο για πάρκινγκ. Ο δήμος βρίσκεται στην διαδικασία αλλαγής της μελέτης καθώς το γηπεδάκι που 
υπήρχε εκεί δημιουργούσε προβλήματα. Υπήρχαν σημαντικές αντιδράσεις από την πολεοδομία.  

Αναφερόμενος στα Σχολεία ενημερώνει το Σώμα ότι τα χρήματα που δίνει το κράτος είναι 120.000 € 
για όλα τα σχολεία, τα οποία είναι 33. Η μελέτη για την Κοψαχείλα ήθελε αλλαγή αλλά δεν 
αλλάχθηκε γιατί ο Δήμος θα έχανε την επιδότηση. 

Σχετικά με την πισίνα έχουμε χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια (από την κα Νάκου). Η νομοθεσία 
δεν μας επιτρέπει να φτιάξουμε πενηντάρα  πισίνα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλοι 
ασχολούνται με το θέμα , χωρίς να έχουν γνώση της νομοθεσίας και των προβλημάτων που 
δημιουργεί η γραφειοκρατία.   

Η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα μπορούσε  να αποτελέσει τοπόσημο στον Δήμο μας. Έχει 
προβλεφθεί στον π/υ και θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση. 

Ο λόγος δίνεται στην κα Αντωνιόζα η οποία αναφέρει ότι οι δημότες παραπονιούνται για την πλατεία 
με την κα Νικολάου να συμπληρώνει ότι φαίνεται εγκαταλελειμμένη. 

Ο κ. Γιάκοβλεφ απαντώντας αναφέρει ότι ο Δήμαρχος  έχει ζητήσει από την υπηρεσία από το 2019 να 
φτιάξει την πλατεία. Οι καταστηματάρχες του “Ciao” βοηθήσανε αλλά τα ακίνητα που είναι κλειστά 
έχουν χαλάσει την πλατεία. Η υπηρεσία ήρθε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες. Υπενθύμισε στο Σώμα ότι 
αυτή η πλατεία το 1982 βραβεύτηκε. 

Ο Δήμαρχος συνεχίζοντας την ανάλυση των έργων αναφέρεται στο γήπεδο «Σωτήρης Αγγελόπουλος» 
και επισημαίνει ότι ο Δήμος υπήρξε φειδωλός στην επένδυση χρημάτων, διότι το γήπεδο δεν είναι 
στην ιδιοκτησία του Δήμου. Στον κ. Θωμαΐδη που ρωτά αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα απαντά 
αρνητικά και συμπληρώνει ότι ο χώρος έχει καθαριστεί και ο δήμος έχει φτιάξει κομμάτια που δεν 
του ανήκουν και αυτό δείχνει ότι έχει υπάρξει πρόοδος. 

Η κα Γιαννακοπούλου (από το σύλλογο ΑΛΜΑ) στην οποία δίνεται ο λόγος αναφέρει ότι το Σώμα 
τώρα μαθαίνει τι ανήκει και τι όχι στον Δήμο. Είναι κρίμα να πιστεύει ο κόσμος για σημεία που δεν 
μας ανήκουν ότι δεν ασχολείται ο Δήμαρχος. Πρέπει να τοποθετηθούν ταμπέλες με τα όρια του 
Δήμου. 

Ο Δήμαρχος απαντά ότι από τις Παιδικές χαρές μας ανήκουν μόνο 4. Το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία 
μας.  Ο δήμος έχει πετύχει μεγάλη έκπτωση από τα ενοίκια. Επίσης αναφέρει ότι στα κοινωνικά 
δίκτυα έχει εντοπίσει αρκετούς ψεύτικους λογαριασμούς. Τονίζει ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί 
συγκεκριμένα προγράμματα και ο Δήμος θα λάβει σημαντικά κονδύλια σε αρκετά έργα το 2023. Για 
τα Smart Cities λέει ότι 3 Υπουργοί ήρθαν για να παρουσιάσουν την καινοτομία του Δήμου μας. Για 
τα Ανακυκλωτικά σημεία λέει ότι  για τους βυθιζόμενους κάδους υπάρχει χρηματοδότηση από το 



πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  και ότι πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Το Skatepark είναι για 
άθλημα το οποίο έγινε Ολυμπιακό και η χρηματοδότηση είναι από πράσινο Ταμείο. 

Σχετικά με τα συσσίτια αναφέρει ότι χάρη στον προηγούμενο Δήμαρχο ανοίχτηκε στο ΔΑΚ ο χώρος 
όπου δίνονται τα συσσίτια. Αναλύει την διαδικασία με την οποία λειτουργεί η χορήγηση συσσιτίων.  

Για τη Συντήρηση Πρασίνου αναφέρει ότι θα πρέπει να αξιοποιήθεί το πράσινο και οι γεωτρήσεις. Το 
νερό είναι πολύτιμο δεν μπορούμε να ξοδεύουμε τόνους νερού για να ποτιστεί το γκαζόν. 

Το έργο της άρδευσης πρέπει να λειτουργήσει για να υπάρχει οικονομία νερού. Υπάρχει πρόβλημα με 
τους αγωγούς, γιατί είναι παλιοί και σπάνε συνέχεια. Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα με τους 
σπασμένους αγωγούς, τις οπτικές ίνες και το αέριο τότε θα επισκευαστούν και οι δρόμοι. 

Σχετικά με την επιχορήγηση των Συλλόγων ενημερώνει ότι ο Δήμος μας είναι  από τους λίγους 
Δήμους που χρηματοδοτεί τους Συλλόγους. Η χρηματοδότηση επιτυγχάνεται με δυσκολία, το ποσό 
δίνεται ανάλογα με τα έσοδα. Στην κα Μαντά που επισημαίνει ότι δημιουργεί πρόβλημα στις 
δηλώσεις των συλλόγων ο χρόνος που γίνεται η χρηματοδότηση απαντά ότι είναι σημαντικό το πότε 
οι σύλλογοι υποβάλλουν την αίτησή τους. Η κα Αντωνιόζα λέει ότι ο σύλλογος στον οποίο ανκήκει δύο 
χρονιές δεν έλαβε χρηματοδότηση επειδή δεν πραγματοποίησε εκδηλώσεις, με το Δήμαρχο να 
απαντά ότι χωρίς δράσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι Σύλλογοι. Ο κ. Μαρκατζίνος αναφέρει 
την ανάγκη ο Δήμος να τοποθετήσει ελεγκτή στους συλλόγους. 

Η κα Γιαννακοπούλου παίρνοντας το λόγο ευχαριστεί τους Συλλόγους για την συνεργασία και 
αναλύει τις δράσεις του ΑΛΜΑ και θέτει το ερώτημα μήπως θα ήταν προτιμότερο οι σύλλογοι να 
καταθέτουν τον προϋπολογισμό τους στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ο Δήμαρχος διευκρινίζει ότι η 
οικονομική υπηρεσία προβλέπει τις επιχορηγήσεις των Συλλόγων στις αναμορφώσεις και όχι στον 
αρχικό προϋπολογισμό. Η κα Μπούρκουλα επισημαίνει ότι τα χρήματα αυτά δεν εντάσσονται στις 
υποχρεωτικές δαπάνες, οπότε απορροφώνται από αυτά που μας περισσεύουν. Η κα Καζαντζή ερωτά 
αν είναι βέβαιο ότι θα παίρνουν οι σύλλογοι τα χρήματα. 

Ο Δήμαρχος εξηγεί τον τρόπο που δίνονται τα χρήματα στους Συλλόγους και το καθεστώς που ισχύει. 
Αυτά δίνονται ανάλογα με τις δράσεις που πραγματοποιούν οι Σύλλογοι. 

Ο κ. Κωνσταντινίδης (σύλλογος ΠΕΡΑ) αναφέρεται στα γηπεδάκια τένις. 

Η κα Αντωνιόζα ενημερώνει το Σώμα ότι ο σύλλογος δεν πραγματοποίησε εκδηλώσεις λόγω της 
πανδημίας, αναφέρεται στο δημοτικό πάρκινγκ και επισημαίνει προβλήματα με δέντρα επί της οδού 
Άτλαντος. Ο κ. Κορόμηλος απαντά για το θέμα των δέντρων. 

Ο Δήμαρχος συμπληρώνει ότι ο Δήμος για πρώτη φορά χρησιμοποίησε κορμοφάγο και όπου κατέστη 
δυνατόν φυτεύτηκαν δέντρα. Με τον χιονιά καταστράφηκαν 150 δέντρα. Τονίζει ότι ο Δήμος θα 
φτιάξει και τα πεζοδρόμια, αν και δεν ανήκει αυτό στις αρμοδιότητές του. Για αυτό χρησιμοποιούνται 
τεχνίτες που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα που περιλαμβάνει αυτούς που βρίσκονται κοντά 
στη σύνταξη. 

Ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρεται στη χρηματοδότηση των συλλόγων , στις δημοτικές και αθλητικές 
εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Θεωρεί σημαντική την ανοιχτή διαβούλευση για τα 
σωματεία. Ενημερώνει το Σώμα για το σύλλογο «ΠΑΡΟΝ», ο οποίος έχει στόχο την 
αυτοχρηματοδότηση των σωματείων. Η κα Μαντά λέει ότι το φιλοζωικό σωματείο θα συνεργαστεί με 
το σύλλογο «ΠΑΡΟΝ» και ότι στην εφημερίδα «φαληρικά νέα» θα μπαίνουν αγγελίες για ζωάκια που 
είναι για υιοθεσία. 

Ο κ. Κόκκαλης παίρνοντας το λόγο ευχαριστεί το Δήμαρχο για την οριοθέτηση στο Ρέμα 
Πικροδάφνης. Αναφέρει ότι το ρέμα θέλει φροντίδα διότι εδώ και 80 χρόνια δεν γίνεται κάτι. Ο 
Δήμαρχος απαντά ότι πραγματοποιούνται από το Δήμο  παρεμβάσεις χωρίς να είναι αρμοδιότητά 
του. 

Ο κ. Λιαρδάκης (ΝΟΑΜ) αναφέρεται στην Λαμπαδηδρομία, στα μετάλλια των αθλητών κολύμβησης 
καθώς και στον προπονητή κ. Χαϊδαρά. μιλάει για την ναυτική αλιεία και τον αθλητή άπνοιας που 
έφερε 8 χρυσά μετάλλια. Τέλος ευχαριστεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, κ. Γιάκοβλεφ.  Ο κ. 
Βραχλιώτης προσθέτει ότι ο ΝΟΑΜ έχει στείλει 6 παιδιά στην Εθνική ομάδα. 

 



Ο Δήμαρχος λέει ότι  ο ΝΟΑΜ αντιμετωπίζει πρόβλημα γιατί  οι εγκατάστασεις του δεν ανήκουν στον 
Δήμο Π. Φαλήρου. Επίσης αξιοποιεί τους χώρους του και για παιδιά ΑΜΕΑ. 

Η κα Ζάγκα αναφέρεται στην παιδική επιθετικότητα για τις ηλικίες από 12 ετών και πάνω και 
προτείνει ως λύση τον αθλητισμό. 

Ο κ. Θωμαΐδης συγχαίρει την Δημοτική Αρχή και στην συνέχεια αναφέρεται στα προβλήματα που 
υπάρχουν στα αποδυτήρια. Επίσης μιλάει για τους πυροσβεστικούς κρουνούς και τις φωτιές. 

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι στην ΕΥΔΑΠ ο Δήμος είχε  τον κ. Γουλιέλμο αλλά δυστυχώς έφυγε και είχε  
προχωρήσει το θέμα με τους πυροσβεστικούς κρουνούς. Μιλάει για τους Ρομά και την βοήθεια του 
Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου. 

Ο κ. Μαρκατζίνος ευχαριστεί στον κ. Γιάκοβλεφ για την βοήθειά του σε ένα παιδί με προβλήματα. 
Ευχαριστεί  επίσης την κα Μπούρκουλα και την κα Μαγγίνα . Μιλάει για τις δωρεές και τα συσσίτια 
που κάνουν τα σωματεία και αναφέρεται στα προβλήματα του φωτισμού. Ο Δήμαρχος απαντά ότι θα 
υπάρξει διαβούλευση για όλα και για τις χρηματοδοτήσεις, καθώς και ότι ο φωτισμός θα βελτιωθεί με 
χρήση Led. 

Η κα Τρύφων αναφέρεται στις εγγραφές των παιδιών στους σταθμούς, που  πραγματοποιούνται από 
12 μηνών, για τους εργαζόμενους και τα δικαστήρια , για τις δράσεις του Συλλόγου ΠΑΙΔΥ καθώς και 
για την έλλειψη κτιρίου βιβλιοθήκης. Αναφέρεται στον μουσικό περίπατο και επισημαίνει ότι η 
βιβλιοθήκη δεν είναι κτίριο αλλά βρίσκεται παντού. Ο Δήμαρχος συμπληρώνει ότι η βιβλιοθήκη 
πραγματοποίησε σημαντικούς περιπάτους και διαδρομές και εξηγεί ότι η μοριοδότηση για τους 
παιδικούς σταθμούς πλέον γίνεται ηλεκτρονικά. 

Η κα Γιαννακοπούλου μιλάει για τον σύλλογο ΑΛΜΑ, συγκεκριμένα ότι φιλοξενούν 210 παιδιά-από 
2,5 ετών- και απασχολούνται 50 εργαζόμενοι και ότι όλα τα χρήματα που μπαίνουν στο σύλλογο 
μετατρέπονται σε στέγη για τα παιδιά. Αναλύει τις δαπάνες του συλλόγου και αναφέρεται στην 
επιδότηση ποσού 15.000,00 ευρώ που πήρε ο Σύλλογος από το ΔΕΣΠΑ. 

Ο Δήμαρχος τονίζει ότι η Δημοτική αρχή θα εξετάσει πάλι τα θέματα του Συλλόγου. 

Η κα Καζαντζή προτείνει ενεργά πηγάδια για τους κρουνούς και αναφέρει ότι στην Μιλτιάδου 38 
υπάρχει ένα διώροφο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Σε αυτό απαντά ο κ. Γιάκοβλεφ λέγοντας ότι θα το 
εξετάσει την επόμενη ημέρα. 

Η καΝικολάου: αναφέρεται στα προβλήματα των σχολείων , ζητάει φύλαξη για τα σχολεία και 
προτείνει το μαθητικό φεστιβάλ να γίνει θεσμός. Τέλος ευχαριστεί τους αντιδημάρχους. 

Ο Δήμαρχος για την φύλαξη των σχολείων προτείνει την τοποθέτηση καμερών. Για το φεστιβάλ 
αναφέρει πως θα γίνει διήμερο, προσθέτει πως ο Δήμος χρηματοδοτεί τα σχολεία και ότι θα 
αγοραστεί οικόπεδο για σχολείο στην Ναϊάδων. Τέλος προσθέτει πως η συνεργασία με τον σύλλογο 
γονέων είναι εξαιρετική. 

Ο κ. Κυπαρισσούς (δημότης) συγχαίρει τον Δήμαρχο για την πρόοδο του Δήμου. 

Η κα Μαντά αναφέρεται στην μεγάλη βοήθεια του Δήμου για τα αδέσποτα, ζητάει συντήρηση για τις 
ταΐστρες των αδέσποτων ζώων και ζητάει φύλαξη για το πάρκο Αγ. Γεωργίου καθώς και για τον 
δρόμο που βρίσκεται έξω από το πάρκο. Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι ο δρόμος ανήκει στην ΕΤΑΔ, 
είναι ανώνυμος και ο δήμος δεν μπορεί να κάνει  τίποτα. 

Ο Δήμαρχος εξηγεί πως δεν μπορεί ο Δήμος μόνιμο υπάλληλο για αυτόν τον λόγο, πρέπει να 
βοηθήσουν οι εθελοντές και οι δημότες. Υπεύθυνος για το θέμα των αδέσποτων ζώων είναι ο κ. 
Χρυσοβερίδης Ν. 

Η κα Βλάχου: ευχαριστεί τον Δήμαρχο και αναφέρει ότι ο σύλλογος ΑΘΗΝΑ δεν λαμβάνει 
χρηματοδότηση καθώς δεν διαθέτει ΑΦΜ, έχει όμως την συνεχή αρωγή του Δήμου.  Στην συνέχεια 
εκφράζει το παράπονο ότι για την οικολογική συνεργασία ακούγονται αρνητικά σχόλια. 

Ο Δήμαρχος ενημερώνει το Σώμα ότι την επόμενη χρονιά  ο Δήμος θα πάρει μέρος σε έκθεση για την 
ανακύκλωση. 

Ο κ. Αντωνίου (Ίωνες) ευχαριστεί τον Δήμαρχο και επισημαίνει πως αυτή είναι η μεγαλύτερη σε 
διάρκεια επιτροπή Διαβούλευσης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρεται στα προβλήματα 



των αποδυτηρίων και του φωτισμού και ζητάει να γίνει διαβούλευση μόνο για τους αθλητικούς 
συλλόγους. 

Η κα Βλάχου: μιλάει για το 11ο σχολείο και λέει ότι για όλα τα θέματα ενημερώνει τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο κ. Μιχαηλίδη. Ο κ. Θωμαΐδης εξηγεί πως προσπάθησε να παρέμβει σε σχολείο όπου 
γίνονταν  διάφορα άσχημα περιστατικά , εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και πως 
κινδύνευσε να τον χτυπήσουν. 

Ο Δήμαρχος σχολιάζει πως σίγουρα υπάρχουν παιδιά με παρεμβατικές συμπεριφορές και πως πρέπει 
όλοι να τα πλησιάσουμε και να τους δώσουμε διέξοδο με τον αθλητισμό. 

Ο Γ. Γραμματέας του Δήμου εξηγεί πώς η διαδικασία της Διαβούλευσης είναι μια δημοκρατική 
διαδικασία και πως ο Δήμαρχος είναι πάντα προσιτός και μπορεί κανείς με ευκολία να επικοινωνήσει 
μαζί του. Τέλος προσθέτει πως η διαβούλευση είναι μια διαρκής διαδικασία και πώς πάντα θα 
υπάρχει η  ευκαιρία επικοινωνίας.  
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