
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -2019-  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Στο Δήμο Γαλατσίου σήμερα 06 Νοεμβρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, συνήλθε 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή 

Διαβούλευσης, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30072/25-10-2019 πρόσκληση του κ. 

Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε στα μέλη της Επιτροπής νομότυπα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 76, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης). 

Παρόντες: 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 

ΣΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛ/ΚΟ  

      ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ   

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ) ΤΑΚΤΙΚΟ   

ΚΟΥΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ 'Η ΑΡΓΩ') ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ((ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ)  ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΑΝΑΠΛ/ΚΟ  

ΜΑΝΩΛΑ ΕΥΗ (ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΓ. 
ΕΙΡΗΝΗ) ΑΝΑΠΛ/ΚΟ  

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ   

ΒΟΥΖΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΑΓΡΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 'ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ') ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΜΠΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΠΕΡΑΘΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΑΓ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΚΙΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

    ΔΗΜΟΤΕΣ  ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΜΠΟΥΛΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑΚΤΙΚΟ  

              
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος 

Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος οι Αντιδήμαρχοι κα Μανδηλαρά Μαργαρίτα και ο κ. 
Σκληράκης Ιωάννης, οι Πρόεδροι των Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ και κ. Μανιάτης 
Ιωάννης, Εκπρόσωποι Τοπικών Οργανώσεων Πολιτικών Κομμάτων κ. Ζάχος Αθανάσιος και 
κ. Χωριανόπουλος Νίκος, η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Πρίντζου Ελένη και η 
γραμματέας της Επιτροπής κα Καρούση Ειρήνη. 
  Επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Γκολφινοπούλου Ρεββέκα και Μπουλούτης Δημήτριος 
αναπληρωματικά μέλη Συλλόγων.  

Διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση. 
 



 
Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» 

 
Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κ. Ρωμανός Ιωάννης (Πρόεδρος Δ.Σ.) αφού χαιρέτησε και 

καλωσόρισε τα παραβρισκόμενα Μέλη ενημέρωσε σχετικά με τις συνεδριάσεις και τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 

 Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος ο οποίος 

αφού καλωσόρισε τα Μέλη, αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της Δ.Ε.Δ., δέχθηκε ερωτήσεις και 

απάντησε σε θέματα σχετικά με: Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή νησίδων και 

πλατειών, αστική κινητικότητα, δημοτικός αξονικός φωτισμός, δημιουργία νέων σχολείων και 

συντήρηση των υπαρχόντων μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ», ανακύκλωση, 

διαγραμμίσεις και ασφαλτόστρωση μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», οικονομική 

ενίσχυση των Συλλόγων, την προσπάθεια νομιμοποίησης του Γκαράζ του Δήμου και της 

διεκδίκησης και απόκτησης του ΠΑΛΑΙ.  

Στη συνέχεια το λόγο πήραν τα Μέλη που υπέβαλαν τις προτάσεις τους είτε ηλεκτρονικά, 

είτε προφορικά, ως εξής: 

κα Σαπουνά Αγγελική, Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Δ.Π. «Γαλάτσι από Κοινού» και κος 
Χωριανόπουλος Νίκος, Δημοτικός Σύμβουλος και συντονιστής Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου, 
αναφέρουν: 1) Σε ό,τι αφορά τις επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στις μελέτες και οι κατασκευές στεγάστρων όπου χρειάζεται. 2) Έχοντας 
υπόψη τις ελλείψεις που καταγράφονται ως προς τα απαραίτητες άδειες, σχέδια κλπ,  που 
προαπαιτούνται για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας, αντισεισμικής θωράκισης αλλά και 
επισκευών, όπως πχ τα προαναφερθέντα στέγαστρα, προτείνουμε την ένταξη στο πρόγραμμα 
μιας συνολικής μελέτης / έργου συμπλήρωσης και αναδημιουργίας φακέλων για όλα τα κτίρια 
ιδιοκτησίας του δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, ώστε οι αναγκαίες 
συντηρήσεις και επισκευές να είναι εφικτές με ολοκληρωμένο τρόπο και όχι αποσπασματικά. 3) 
Η τακτοποίηση αυτών των ζητημάτων θα μπορούσε να επιτρέψει την ενεργειακή αναβάθμιση 
των δημοτικών και σχολικών κτιρίων καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων για την χρήση 
ήπιων μορφών ενέργειας (ηλιακή, φωτοβολταϊκά). 4) Με δεδομένη την πρόβλεψη 
επικαιροποιημένης συγκοινωνιακής μελέτης για το οδικό δίκτυο του δήμου, προτείνουμε να 
συμπεριληφθούν σε αυτήν: α)Η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στην οδό Χριστιανουπόλεως, 
ενδεχομένως και με συμπληρωματικές ρυθμίσεις για την οδό Αγίας Ειρήνης, β)Η μεταφορά 
επίσης της αφετηρίας των τρόλεϋ της οδού Παπαφλέσσα σε άλλη καταλληλότερη περιοχή με 
λιγότερη όχληση για τους κατοίκους, γ)Η  μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς από την οδό Βενιζέλου, 
ανεπίτρεπτη στη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά και λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης 
που προκαλεί. 5)Προτείνουμε, σε συνεννόηση με τη ΔΕΔΔΗΕ, να προωθηθεί η υπογειοποίηση 
της γραμμής 22 ΚV του ΔΕΔΔΗΕ, για προστασία του δάσους και αποτροπή προβλημάτων στην 
ηλεκτροδότηση. 6) Επισημαίνουμε την ανάγκη επιστημονικής εποπτείας / μελέτης σε ό,τι αφορά 
την συντήρηση και την ανανέωση του πρασίνου στην πόλη μας, με κατάλληλες φυτεύσεις, 
σωστό κλάδεμα, σταθερό και διαρκές πότισμα ανάλογα με την εποχή και ενδεχόμενη αναζήτηση 
μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας και ως προς το πότισμα, με ενδεχόμενη χρήση πχ 
γεωτρήσεων από υπόγεια ύδατα. 
Επίσης Τρία κρίσιμα ζητήματα για την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:  1) Το θέμα της 
κεντρικής πλατείας θα πρέπει να συζητηθεί στη βάση ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής 
πρότασης αξιολογώντας όλες τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις. Ζητάμε να συγκληθεί εν 
ευθέτω χρόνω η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης με αποκλειστικό θέμα το παραπάνω και 
κατόπιν κατάθεσης τεκμηριωμένων προτάσεων. 2) Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει νόμιμος και 
τεχνικά επαρκής χώρος για την στάθμευση και συντήρηση των απορριμματοφόρων του δήμου 
μας. Το θέμα επείγει από κάθε άποψη, ενώ είναι αναγκαία σε άμεσο χρόνο η συντήρηση των 



υπαρχόντων απορριμματοφόρων και η αγορά καινούργιων.  Με δεδομένο άλλωστε ότι έχει 
κατατεθεί από το δήμο σχέδιο χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Αττικής για 
δημιουργία «πράσινου σημείου» και με την εκτίμηση ότι τα δυο ζητήματα θα μπορούσαν και να 
συνδεθούν, ζητάμε ενημέρωση από τη διοίκηση του δήμου για την εξέλιξη του αιτήματος και 
σύγκληση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης με αποκλειστικό θέμα το ζήτημα «διαχείριση 
απορριμμάτων» σε σύντομο χρόνο και με τεκμηριωμένες προτάσεις. 3) Τέλος, με δεδομένο ότι η 
σύμβαση παραχώρησης των ολυμπιακών ακινήτων του Γαλατσίου, το γνωστό σε όλους μας 
Παλαί, λήγει στις 7/1/2020, ζητάμε ενημέρωση από τη διοίκηση του δήμου για το τι μέλλει 
γενέσθαι και ΑΜΕΣΗ σύγκληση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης (εντός του 2019) 
αποκλειστικά με αυτό το θέμα προκειμένου να συζητήσουμε περαιτέρω ενδεχόμενες αναγκαίες 
κινητοποιήσεις. 
 
κ. Πετρόπουλος Ίκαρος και κ. Μπουλούτης Δημήτριος, Σύλλογος «Δράση για την Κοινωνία, τον 
Πολιτισμό και την Ποιότητα Ζωής» αναφέρουν: 1) Πρόβλεψη δαπάνης έμπειρου χειριστή 
κονσόλας ( ηλεκτρολόγου). Η στήριξη των εκδηλώσεων που οι φορείς της πόλης 
πραγματοποιούν στο ΚΑΜΙΝΙ ή στο Δημαρχείο, πραγματοποιείται με την πλήρη απουσία του 
Δήμου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, η καταφυγή των φορέων σε εξωτερικούς ηλεκτρολόγους 
για να χειριστούν Δημοτική περιουσία, δεν σχετίζεται μόνον με την δαπάνη που καταβάλλουν, 
αλλά και με την νευρικότητα από ανεύθυνους και λανθασμένους χειρισμούς, που υποβαθμίζει 
την σχέση του Δήμου με τον παραγόμενο πολιτισμό. Ένας έμπειρος ηχολήπτης διορθώνει και 
βελτιώνει την παραγόμενη ποιότητα ήχου από τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα του Δήμου  που 
πρέπει να αναβαθμιστούν.   2) Επέκταση του χρόνου  λειτουργίας των αιθουσών πολιτισμού. Με 
την τρέχουσα πρακτική, οι εκδηλώσεις πρέπει να τελειώνουν στις  9,00 βραδινή γιατί <<το 
Δημαρχείο και το ΚΑΜΙΝΙ κλείνει>>.  Έκδηλη προβάλλει η ανάγκη απάλειψης αυτού του 
περιορισμού με την  παρουσία ενός δημοτικού υπαλλήλου, ανάλογου ωραρίου.   3) Πρόβλεψη 
δαπάνης διόρθωσης – ανακατασκευής της εξωτερικής πόρτας του Δημαρχείου και δημιουργίας  
<<εξωτερικού  χώρου ανακοινώσεων> . Αποτελεί κοινή  παραδοχή ότι, η αξιοποίηση των 
προσφερόμενων χώρων του Δημοτικού καταστήματος και ιδιαίτερα η εικόνα της εισόδου δεν 
είναι η πρέπουσα. Επειδή το Δημαρχείο παραμένει κλειστό σε  ημέρες και ώρες μη πρόσφορες 
σε αρκετούς Δημότες, σκόπιμη κρίνεται, πέραν του ευπρεπισμού της εξωτερικής πόρτας και  η 
δημιουργία εξωτερικού χώρου ενημερωτικών ανακοινώσεων. 4) Το Δημαρχείο  να παραμένει 
ανοιχτό περισσότερες  ημέρες και ώρες. 5) Πρόβλεψη δαπάνης επιχορήγησης των φορέων που 
παράγουν πολιτισμό. Στη πόλη που δαπανώνται όχι λίγα για τον πολιτισμό, πρόδηλη είναι η 
ανάγκη για μία <<ανοιχτή >> δημοτική πολιτική στο πολιτισμό  που, πέραν άλλων, θα προβλέπει 
όχι μόνον την ανύπαρκτη ηθική στήριξη  αλλά και την επιχορήγηση φορέων και συλλογικοτήτων 
που  παράγουν  λαϊκό πολιτισμό. 6) Λειτουργία του, εδώ και καιρό, κλειστού καταστήματος στο 
ΚΑΜΙΝΙ. Το κατάστημα στο καμίνι αποτελεί  προσθετικό στοιχείο του παραγόμενου πολιτισμού 
στον υπέροχο χώρο. Απαιτείται μέριμνα όχι μόνο για την άμεση επαναλειτουργία του  
(μίσθωμα...) αλλά  και εξασφάλιση μίας λειτουργίας συμβατής με την << αύρα >> που εκπέμπει 
ο χώρος. 7) Πρόβλεψη μικρής σχετικά δαπάνης για την αξιοποίηση  του μητροπολιτικού πάρκου 
Τουρκοβουνίων – περιοχή Γαλατσίου. Καιρός είναι να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον του Δήμου, 
μεταξύ άλλων, για  την  αξιοποίηση των υιοθετημένων της ΔΡΑΣΗΣ και ανάδειξης  του χώρου  σε 
πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών. Εξεταστέα τυγχάνει και  η δημιουργία 
δεύτερου παρατηρητηρίου δασικών πυρκαιών .κ.λ.π. 8 ΠΑΛΑΙ –Κανονισμός λειτουργίας.  Ένα 
μεγάλο μέρος της ιστορίας  της πόλης, κατά την τελευταία  20/ετία,  περιστρέφεται γύρω από 
την ολυμπιακή εγκατάσταση Γαλατσίου <<ΠΑΛΑΙ>>. Το γενικώς στερούμενο υποδομών 
αθλητισμού – πολιτισμού Γαλάτσι ( και ευρύτερη περιοχή ), προσέβλεπε και οφείλει να 
προσβλέπει στην διεκδίκηση ολόκληρης της εγκατάστασης. Ανεξάρτητα της ενδεδειγμένης 
πολιτικής << παλαί >>, που εκφεύγει των ορίων της παρούσας διαβούλευσης, αναγκαία 
κρίνουμε την λειτουργία του στη βάση κανονισμού λειτουργίας. Τούτος κρίνεται αναγκαίος, 
ακόμη και με την συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης  που  επιβάλλεται να ανατραπεί.                                 

κα Μαθιού Ειρήνη και Μανωλά Εύη, Εξωραϊστικός  - Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος 
Γαλατσίου «Η Αγία Ειρήνη», προτείνουν την δημιουργία κωδικών για: 1) Έργο αντιστήριξης 
πρανών για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων που πραγματοποιούνται κατά μήκος της 
οδού Έβρου (από Δράμας έως Χαλκιδικής). 2) Έργο διευθέτησης νερού που κατεβαίνει επί της 
οδού Χαλκιδικής στο σημείο του μονοπατιού από το βουνό κατά τις βροχοπτώσεις, 



προκαλώντας πλημμύρες στα σπίτια έναντι του σημείου. 2) Έργο αποκατάστασης ολισθηρών 
οδών (π.χ. Κυθήρων, Έβρου, Πόρου) βάσει μελέτης. 3) Αποκατάσταση ολισθηρών πλακών στα 
πεζοδρόμια που χρήζουν άμεση επέμβαση βάσει μελέτης. 4) Αγορά/απαλλοτρίωση οικοπέδου 
για τη δημιουργία πλατείας. 5)Μελέτη τροποποίησης του ανεφάρμοστου μέχρι σήμερα 
ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τη σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση και δημιουργία των 
προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων στην οδό Ξάνθης. 6) Οδοσήμανση νέου τύπου σε όλες τις 
οδούς της περιοχής Πανόραμα (ενδεικτικά Έβρου, Χαλκιδικής, Εδέσσης, Κομοτηνής, Σερρών, 
Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Αμαλιάδος, Μέσης, Πόρου, Τήνου, Κυθήρων, κλπ.). 7) Διοχέτευση 
ομβρίων από υδρορροές, γιατί λιμνάζουν στις κλίμακες, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης 
(κακοσμία, κουνούπια, κ.λ.π.) επί της Αμαλιάδος. 8) Αγορά και τοποθέτηση στεγάστρου και 
παγκακίου στη στάση του ΟΑΣΑ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ». 9) Εμπλουτισμός του πρασίνου με ψηλόκορμα 
δέντρα σε σχολεία, πλατείες, παιδικές χαρές & πεζοδρόμια ως μοναδική λύση για καλύτερο 
μικροκλίμα και απορρόφηση σκόνης με την έλευση των έργων του μετρό. 10) Στη λεωφόρο 
Πρωτοπαπαδακη όπου ήδη σε νέα νησίδα ξεράθηκαν 22 δέντρα, να φυτευθούν ανθεκτικά φυτά. 
Επίσης:  Από την συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και την καταγραφή προβλημάτων και 
προοπτικών της πόλης μας προέκυψε εκτός από την ανάγκη βελτίωσης υπαρχουσών υποδομών, 
η άμεση ανάγκη εύρεσης χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού, χώρων για υποδομές 
πρόνοιας, ΑΜΕΑ, εκπαίδευσης, πολιτισμού, χώρων στάθμευσης, πεζοδρομήσεων, 
δενδροφυτεύσεων, κ.λ.π., καθώς και η άμεση ανάγκη διαχείρισης  απορριμμάτων, εφαρμογής 
προγραμμάτων ανακύκλωσης κ.λ.π.  
Ενόψει της δημιουργίας δύο στάσεων ΜΕΤΡΟ στο δήμο μας, της  προγραμματισμένης 
δημιουργίας κεντρικής πλατείας, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης διαχείρισης των 
απορριμμάτων προτείνουμε την άμεση εκπόνηση: Α. Τοπικού Χωρικού Σχεδίου με το οποίο θα 
επανακαθοριστούν οι ανάγκες του δήμου σε υποδομές ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των 
κατοίκων της πόλης, θα επανακαθοριστούν οι χρήσεις γης σε όλο το Δήμο ώστε να 
εξομαλυνθούν οι συγκρούσεις χρήσεων που αδιαμφισβήτητα υπάρχουν και να αποφευχθούν 
νέες από τη δημιουργία του ΜΕΤΡΟ αλλά και της κεντρικής πλατείας.  Παράλληλα θα δοθεί η 
δυνατότητα να διασφαλιστεί η χρήση του ΠΑΛΑΙ σε χώρο αθλητισμού και πολιτισμού. Β. 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και άμεση εφαρμογή του. 

κ. Κατσούλας Δημήτριος, Σύλλογος Πελοποννησίων Γαλατσίου, αναφέρει: 1) Ηχητική υποδομή 
στις αίθουσες στο καμίνι και στο Πνευματικό Κέντρο. 2) Εκπόνηση μελέτης στο οδικό δίκτυο για 
πεζοδρόμια σε πολλά σημεία για αναψυχή. 3) Η πρόσκληση του Δημαρχείου δεν μας αρμόζει 
διότι οι επισκέπτες αποκομίζουν τις χείριστες εντυπώσεις. 4) Αντικατάσταση φωτισμού σε όλο 
το Δήμο με νέας τεχνολογίας λάμπες με λιγότερη κατανάλωση ρεύματος. 5) Διαμόρφωση 
μόνιμου χώρου για εκδηλώσεις των Συλλόγων. 6) Εν όψει έναρξης εργασιών για το Μετρό να 
γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για πάρκιν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 7) 
Δημιουργία λυκείου πάνω από την Βεϊκου όπως ζητούν πολλοί γονείς. 8) Υπογειοποίηση των 
κάδων απορριμμάτων και κάδους ανακύκλωσης σε όλη την πόλη. 9) ΠΑΛΑΙ να διεκδικήσουμε 
την οριστική παραχώρηση. 10) Κεντρική Πλατεία. 
 

κα Γκολφινοπούλου Ρεββέκα, Σύλλογος Πελοποννησίων, αναφέρει: 1) Στον προϋπολογισμό 
υπάρχουν υπό τον κωδικό 30 αναπλάσεις πλατειών, οι οποίες ως έργα αναφέρονται με τον ίδιο 
τρόπο από το 2014 (πχ ΚΑ 30-7322.0027, 30-7322.0028, 30-7322.0031, 30-7322.0037). Προτείνω 
μέρος των χρημάτων αυτών, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από τα συνολικά 3εκ. ευρώ, να 
μεταφερθεί σε κωδικούς που αφορούν την αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και να αξιοποιηθεί σε 
αυτό τον τομέα. 2) Οι διαπλατύνσεις πεζοδρομίων που αναφέρονται (πχ Τράλλεων ΚΑ 30-
7324.0011) να συμπεριλάβουν και μελέτη σωστής και ασφαλούς μετακίνησης ΑμεΑ, ατόμων με 
κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Επίσης, να προβλεφθεί στον προϋπολογισμό η 
τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σχετικά με τις ποινές που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ αλλά και 
η δημιουργία ειδικών θέσων στάθμευσης, με ειδική σήμανση, τουλάχιστον επί των κεντρικών 
οδών σε πρώτο βαθμό (Λ. Βεϊκου, Πρωτοπαπαδάκη, Λ. Γαλατσίου, Τράλλεων κλπ) ώστε να 
εξυπηρετούνται τα ΑμεΑ στη μετακίνηση τους εντός της πόλης. Επισυνάπτονται στο παρόν 
αρχείο προτεινόμενες πινακίδες και διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης. 3) Η δημιουργία 
προγραμμάτων στήριξης και απασχόλησης ενηλίκων και παιδιών με αναπηρία καθώς και η 
μεταφορά τους από και προς τους χώρους λειτουργίας των προγραμμάτων. Παράλληλα, στήριξη 
και φροντίδα τόσο σε υπερήλικες και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που είναι αδύνατη 



η μετακίνηση τους εκτός οικείας όσο και στους φροντιστές τους. 4) Η στήριξη των Πολιτιστικών 
Συλλόγων της πόλης με μειωμένα δημοτικά τέλη (ή και με απαλλαγή αυτών) για τις αίθουσες 
τους καθώς και με την δωρεάν παροχή χώρων και εγκαταστάσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις 
τους, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η προσφορά τους στο πολιτιστικό προφίλ της πόλης. 

κ. Ζαβιτσάνος Ιωάννης, Πολιτιστικός Σύλλογος Επτανησίων Γαλατσίου, αναφέρει: θέρμανση στα 
σχολεία, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, υπογειοποίηση κάδων, κέντρο διαλογής 
απορριμμάτων, κομποστοποίηση, Μετρό επέκταση της γραμμής έως το ΠΑΛΑΙ, αποσυμφόρηση 
κίνησης, αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων, συντήρηση των πεζοδρομίων, έλεγχος των 
τραπεζοκαθισμάτων λόγω κάλυψης αυτών από τους επαγγελματίες, έλεγχος καταστημάτων 
εστίασης, όχληση των περίοικων από τα Τρόλεϋ που σταθμεύουν στην Παπαφλέσσα, 
ανακαίνιση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου, διεκδίκηση του ΠΑΛΑΙ, μεγαλύτερη 
ενίσχυση των Συλλόγων που παράγουν πολιτισμό. 

κ. Ισπανόπουλος Σταμάτης, Σύλλογος Αντισφαίρισης Γαλατσίου, αναφέρει: ανακαίνιση στα 
γήπεδα τένις, περισσότερες ώρες για την κάλυψη αναγκών του Συλλόγου, μερική ανακαίνιση 
στα τένις της περιοχής Π. Τέρμα για χρήση. 

κ. Κουσαϊτης Ιωάννης, Σύλλογος Θεσσαλών «Η Αργώ», αναφέρει: ασφαλτόστρωση και 
διαγραμμίσεις, οδοστρώματα με πολλές λακούβες, αντικατάσταση των κατεστραμμένων 
πινακίδων. 

κ. Χρηστάκος Ηλίας, Πολιτιστικός Σύλλογος Ηπειρωτών Γαλατσίου, αναφέρει: προτεραιότητα 
στο οδικό και πεζοδρομιακό δίκτυο, πράσινο εντός της πόλης. 

κ. Βούζνας Ευστράτιος, Ένωσις των εις Αθήνας και περίχωρα Αγριτών Λέσβου «Άγιος 
Δημήτριος», αναφέρει: δημιουργία Λυκείου στην περιοχή των Καραγιαννέικων, δημιουργία 
νησίδας στην Παπαφλέσσα έως Καραϊσκάκη, αλλαγή δικτύου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, 
δημιουργία χώρου εκδηλώσεων στο ΠΑΛΑΙ για τους Συλλόγους, απαλλαγή δημοτικών τελών για 
τους Συλλόγους. 

κ. Φλώρος Χρήστος, Σύλλογος Ρουμελιωτών Γαλατσίου, αναφέρει: καλύτερος φωτισμός στα 
σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών, μεγαλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

κα Μονογιού Αδαμαντία, Εθελοντική Ομάδα «Γείτονες Γαλατσίου», αναφέρει: α) για το πράσινο: 
1) συνεχόμενες αστικές δενδροφυτεύσεις σε κενές δενδροδόχους & στηρίξεις (δυνατότητα 
συνεργασίας με λίστα), 2) δενδροφυτεύσεις & ποτίσματα/ΛΑΤΟ/Λόφος Κόκκου/Λόφος Αγίου 
Σπυρίδων/Λόφος Λεβεντάκη, 3) Δημοτικός λαχανόκηπος για εκπαιδευτικούς/κοινωνικούς 
λόγους, 4) Απειράνθου & Πλάτωνος/Pocket Partk, 5) 40 δέντρα (2x19) παιδικές χαρές/ 
τουλάχιστον 2 υψηλόκορμα δέντρα ανά παιδική χαρά, 6) 50 δέντρα (2x23 κτήρια) σχολικές 
αυλές/τουλάχιστον 2 υψηλόκορμα δέντρα ανά σχολείο, 7) 15 δέντρα Γαλατσίου κυρίως 
κάθοδος/υψηλόκορμα δέντρα, 8) 50 δέντρα ΠΑΛΑΙ φυτεύσεις δίπλα από πεζοδρόμιο για σκίαση 
περπάτημα, 9) 22 ξερά δέντρα νέα νησίδα Πρωτοπαπαδάκη επαναφύτευση/είχαν βάλει μπάζα 
εντός.., 10) εμβληματικό δέντρο στην είσοδο της πόλης/διάνοιξη τρύπας, φύτευση 
υψηλόκορμου δέντρου, αυτόματο πότισμα, φωτισμός, 11) βρωμοκαρυδιές γενικά + 
βρωμακαδυδιά στον περίβολο της Ομορφοκλησσίας, 12) εργασίες αποκλάδωσης πεύκων καθώς 
και πιο διευρυμένη αποψίλωση/Λόφος Κόκκου, 13) πυροσβεστικό όχημα/Λόφος Κόκκου, 14) 
μπάρες διέλευσης/Λόφος Κόκκου, 15) βρύση για πότισμα στην πλαϊνή είσοδο Άλσους προς βίλα 
Βέικου, 16) Άλσος παιδική χαρά φύτευση δέντρων για σκίαση στα παιδάκια, 17) καρτέλες 
ενημέρωσης στα δέντρα με ημερομηνία + είδος δέντρου + τηλ. Δημαρχείου, 18) Πλατεία 
Κουντουριώτου/υψηλόκορμα δέντρα, 19) ακακία μιμόζα Σωκράτους & Σύρου/ως αντικατάσταση 
του ίδιου δέντρου που κόπηκε στη Σωκράτους φέτος, 20) δενδροδόχος άδεια, προτείνουμε 
ακακία σε οδό Χρήστου Λαδά μεταξύ Πλάτωνος-Ευριπίδου, άνοδος δεξιά, 21) 5 ακακίες 
μπροστά στο Coffie Island έως Πετράδι (παλαιό Τέρμα Γαλατσίου) 22) 1 δέντρο/επιπλέον δέντρα 
στο άγαλμα Κολοκοτρώνη, κεντρικό σημείο συνάντησης στη λεωφόρο Γαλατσίου, 23) 2 
δέντρα/διάνοιξη 2 τρυπών/Λεωφ. Γαλατσίου, μπροστά στο Lefkes by the Side, 24) 1 ξερό δέντρο 
Λεωφ. Γαλατσίου/στη νησίδα στο ύψος Ψαράδικο Ζαϊρα, 25) 1 ξερό δέντρο Λεωφ. Βεϊκου 
Cosmote, 26) αντικατάσταση δέντρων/3 ξερά κυπαρισσοειδή Ευριπίδου & Μεσσηνίας να μπουν 
ακακίες, 27) 2 δέντρα Mediton/διάνοιξη 2 τρυπών/φύτευση δέντρων στη γωνία, 28) 2 δέντρα 



Βεϊκου στο ΒΕΝΕΤΗ & ΒΡ (άδειες δενδροδόχοι), 29) 2 δέντρα ακακίες ή πλατάνια με 4πλή 
στήριξη πλατεία Μανδηλαρά, β) για Τεχνική: 1) δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας κεντρικά όπως 
Φιγαλείας, Σωκράτους, μικρά δρομάκια όπως Αθ. Διάκου κτλ., 2) γωνιές/για ΑΜΕΑ πρώτα 
κεντρικά σε όλη τη Βεϊκου με κολωνάκια, σήμα ΑΜΕΑ κτλ, μετά πάντού, 3) σχολείο 
Φιγαλείας/κατασκευή σκίαστρου ως το σημείο με βρύσες, 4) νηπιαγωγείο Δρυόπιδος/ 
κατασκευή σκίαστρου ως τουαλέτες, 5) Ομορφοκλησσιά – φωτισμός, δέντρα, τετράγωνα 
παγκάκια, βρύση, πινακίδες ενημέρωσης – Εφορία Βυζ. Αρχαιοτήτων, 6) διαγραμμίσεις σχολεία, 
κεντρικές οδοί, 7) Πλατεία Απειράνθου – βάψιμο –και έδαφος/χρειάζεται να απομακρυνθεί το 
κεντρικό τσιμέντο και να δημιουργηθεί χώρος κοινωνικής συνάθροισης, 8) βάψιμο-σκαλιά 
ΠΑΛΑΙ-συνθήματα/Αρχιτεκτονική μελέτη & καλλιτεχνικό βάψιμο + χρώματα antigraffiti, 9) 
Άλσος/σκίαση στην παιδική χαρά με αλεξίπτωτα αρχικά (έως μεγαλώσουν τα όποια δέντρα), 10) 
συντριβάνια/μετατροπή κάποιων συντριβανιών σε βραχόκηπο λόγω πλημμελούς καθαρισμού & 
δυσωδίας, 11) πινακίδες για πυρκαγιά & οδηγίες για το βουνό (Λόφος Κόκκου-Λεβεντάκη) 
προτείνουμε συμμετοχή στο σχεδιασμό, 12) ασφαλτόστρωση διαφόρων οδών ολισθηρότητα ή 
λακούβες…/Σωκράτους, Κυθήρων, Έβρου, Πόρου, 13) απόσυρση αμαξιού πρώην δημάρχου 
Τσίρου στο Λόφο Κόκκου/εστία μόλυνσης, 14) ζαρντινιέρες περιποίηση Ευριπίδου & 
Απειράνθου (επισκευή ή αλλαγή μίας σπασμένης, και γ) για Καθαριότητα: 1) υπόγειοι κάδοι 
κεντρικά όπως στα περισσότερα ‘καλά’ προάστεια, 2) πιλοτική κομποστοποίηση σε κεντρικά 
σημεία και σε νοικοκυριά, 3) μπλε κάδοι/περισσότεροι μπλε κάδοι κυρίως έξω από μίνι μάρκετ, 
καταστήματα εστίασης, φούρνους κτλ, 4) κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε κεντρικά 
σημεία, 5) ενημέρωση σε 3 φάσεις α) μαθητών σε σχολεία, β) ενηλίκων & καταστηματαρχών, γ) 
ζωόφιλων για το κλείσιμο σακούλας ‘κακάκια’, 6) χώρος απόθεσης μπαζών με σκοπό να μειωθεί 
το φαινόμενο απόθεσης στο δάσος ή άτακτα στην πόλη.    

κα Χαραλαμπίδου Χρυσάνθη, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει: 1) ενίσχυση φωτισμού στον ιστό 
της πόλης (κυριαρχεί ημίφως). 2) Διαμόρφωση πεζοδρομίων ώστε να είναι προσπελάσιμα σε 
μωρομάνες και άτομα με ειδικές ανάγκες. 3) Δημιουργία δημοτικού ιατρείου. 4) Δημιουργία 
κέντρου φιλοξενίας και φοίτησης ασυνόδευτων παιδιών και συνανθρώπων μας με ειδικές 
ανάγκες. 5) Πρόγραμμα φιλοξενίας ασυνόδευτων προσφυγόπουλων. 6) Επίλυση προβλήματος 
κυκλοφορίας και στάθμευσης αυτοκινήτων – κέντρο πόλης. 7) Προγράμματα για τις εξαρτήσεις 
σε όλα τα σχολεία σε συνεργασία με ΚΕΘΕΑ και τοποθέτηση φυλάκων σε αυτά. 8) Διεκδίκηση 
του ΠΑΛΑΙ για τους δημότες. 

κ. Μπουλούτης Μαρίνος – Νικόλαος, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει: 1) Κατασκευή Δημοτικών 
χώρων στάθμευσης (γκαράζ), με σκοπό την ευρύτερη αποσυμφόρηση της πόλης. 2) Αξιοποίηση 
οικοπέδου «Ζαϊρα», με σκοπό τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και γκαράζ. 3) 
Πεζοδρομήσεις – αποκατάσταση παλαιών πεζοδρομίων. 4) Πεζοδρόμηση της οδού Αργοστολίου 
έως την Πασσώβ, με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών, τη διευκόλυνση των πεζών και την 
ενοποίηση της πλατείας Λιναρά με το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και του Λόφου του Παιδιού. 5) Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης στο Λόφο Κόκκου. 6) Επέκταση δικτύου όμβριων υδάτων έως το Άλσος Βεϊκου και 
τον Λόφο Κόκκου. 7) Απελευθέρωση πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων-καφέ. 
 
κα Πανωραία Μπουντουβή, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει:  1)Αναδάσωση στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο Τουρκοβουνίων καθώς και σε σημεία του Δήμου όπου υπάρχει ανάγκη περαιτέρω 
ενίσχυσης πρασίνου. 2) Δημιουργία υποδομής που θα διευκολύνει τη δυνατότητα ποτίσματος 
στο χώρο πλησίον της πλαϊνής εισόδου του Άλσους Βεϊκου. 3) Υπηρεσίες καθαρισμού στο χώρο 
πλησίον του Άλσους Βεϊκου και του μέρους του Μητροπολιτικού Πάρκου Τουρκοβουνίων που 
ανήκει στο Δήμο Γαλατσίου. 4) Υπηρεσίες πυρόσβεσης και πυρασφάλειας. 5) Εισαγωγή στο 
Δήμο Γαλατσίου υπογείων κάδων απορριμμάτων. 6) Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
κομποστοποίησης. 7) Εφαρμογή προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης  8) Επισκευή 
πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων όπου απαιτείται. 9) Δημιουργία και επισκευή ραμπών ΑμΕΑ 
στα πεζοδρόμια και τοποθέτηση κολωνακίων εκατέρωθεν των ραμπών προκειμένου να 
εμποδίζεται η στάθμευση των οχημάτων σε αυτές 10) Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας. 11) 
Δημιουργία δημοτικών χώρων στάθμευσης 12) Επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας. 13) 
Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Λόφο Κόκκου για παιδιά και ενήλικες. 
14) Εκπόνηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους δημότες με χορήγηση πιστοποιητικών 



παρακολούθησης και πιστοποιητικών επιμόρφωσης κατά περίπτωση. 15) Εκπόνηση 
προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοτών για θέματα εθελοντισμού, καθαριότητας και 
ανακύκλωσης. 16) Φύτευση υψηλόκορμων δέντρων σε σχολεία, παιδικές χαρές και πλατείες του 
Δήμου. 
 
κ. Παπαδοκωστόπουλος Αριστείδης, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει: έγκαιρη ενημέρωση του 
προσχεδίου του προϋπολογισμού προκειμένου για ολοκληρωμένη άποψη των μελών. 
 
κ. Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει: δημιουργία Λυκείου στην 
Πάρνηθος, πρόγραμμα ανακύκλωσης, σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, απαγόρευση 
στάθμευσης στην Πρωτοπαπαδάκη.  
 
κ. Παπαχρήστος Αλέξανδρος, Δημότης Γαλατσίου, αναφέρει: επαναλειτουργία της καφετέριας 
στο Καμίνι, έγκαιρη αποκομιδή των μπαζών στα πεζοδρόμια στην Βεϊκου λόγω έργων. 

 

 Μετά από πρόταση του κ. Πετρόπουλου Ίκαρου αποφασίστηκε ομόφωνα η σύνταξη ενός 
Ψηφίσματος για την διεκδίκηση του ΠΑΛΑΙ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον κ. Δήμαρχο 
μαζί με τις υπόλοιπες ενέργειες για καλύτερο αποτέλεσμα. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην 

επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την κατάρτιση του προσχεδίου του 
Προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου, οικονομικού έτους 2020.   

 
 
 
           Ακριβές απόσπασμα 
                   07/11/2019 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΔ 
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