
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -2021-  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Στο Δήμο Γαλατσίου σήμερα 20 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην 
αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» του Δημαρχείου 
(Αρχιμήδους και Ιπποκράτους) πραγματοποίησε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και 

ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020, 426 

με Α.Π. 77233/13.11.2020, 61 με Α.Π. 24735/21.09.2021 του ΥΠ.ΕΣ και την 643/24.09.2021  και 
τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης 
και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά 
έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), σε τακτική συνεδρίαση, η 
Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26740/11-10-2021 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). 
Η πρόσκληση καλούσε σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης για την 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, και σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα 
επαναλαμβανόταν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 20.10.2021. Στη συνεδρίαση της Τρίτης 
δεν υπήρξε απαρτία μελών, έτσι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα (Τετάρτη 20.10.2021). 
Παρόντες: 

      ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ   

ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ) ΤΑΚΤΙΚΟ   

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

ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Ο. ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

ΙΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΑΓ) ΤΑΚΤΙΚΟ  

             
 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης παραβρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος 
Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ, η 
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κα Σαπουνά Αγγελική και η γραμματέας της Επιτροπής 
κα Καρούση Ειρήνη.   
Διαπιστώθηκε απαρτία άρχισε η Συνεδρίαση. 
 

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» 

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

καλωσόρισε τα παραβρισκόμενα Μέλη ενημέρωσε σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης 

και δέχτηκε τις προτάσεις των μελών. 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος καλωσόρισε επίσης τα Μέλη, δέχθηκε 

ερωτήσεις και απάντησε σε θέματα σχετικά με: Το Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου ΠΑΛΑΙ: 

έσοδα και έξοδα, συντήρηση και μεταφορά διαφόρων υπηρεσιών εντός αυτού ώστε να γίνει 

Κέντρο Πόλης και εξυπηρέτησης για τον Πολίτη. Επίσης για την συντήρηση των γηπέδων 

ποδοσφαίρου τένις και του πολλαπλών χρήσεων Κλειστού Γυμναστηρίου, στο Άλσος Βεϊκου. 

Tα Μέλη υπέβαλαν τις ερωτήσεις και προτάσεις τους, είτε προφορικά είτε ηλεκτρονικά, ως εξής: 

κ. Πετρόπουλος Ίκαρος,  Σύλλογος «Δράση για την Κοινωνία, τον Πολιτισμό και την Ποιότητα 
Ζωής» αναφέρει: σχετικά έξοδα συντηρήσεων, φυσικού αερίου και ΔΕΚΟ του Ολυμπιακού 
Γυμναστηρίου Γαλατσίου ΠΑΛΑΙ καθώς και τα έσοδα αυτού. Την διεύρυνση ωραρίου πέραν της 
9 το βράδυ για τους Συλλόγους που χρησιμοποιούν τους χώρους του Δημαρχιακού 
Καταστήματος. Την λειτουργία του κυλικείου στο Καμίνι και την αξιοποίηση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Τουρκοβουνίων. 
Επίσης ηλεκτρονικά απεστάλη και η εξής επιστολή:  
Κύριε Πρόεδρε,  



Ως μέλος της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Γαλατσίου, εκπρόσωπος του φορέα ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ και με δεδομένο ότι με την σύσταση του 
θεσμού της Επιτροπής Διαβούλευσης, ο νομοθέτης σκοπεί στη συμμετοχή του πολίτη στις 
διεργασίες που συντελούνται στην πόλη του, τόσο στο επίπεδο Δήμου, όσο και της κοινωνία, 
θέτω υπόψη σας τα παρακάτω: 
Α. Η έκφραση γνώμης επί ζητημάτων που ορίζονται στον νόμο «αναπτυξιακά προγράμματα, 
τεχνικό πρόγραμμα, ετήσιο πρόγραμμα δράσης, διεξαγωγή δημοψηφίσματος, 
προϋπολογισμός….» απαιτούν ενημέρωση – γνώση που δεν είναι πρόσφορη στον απλό πολίτη. 
Πρέπει πρώτα (προϋπόθεση) να του παρασχεθούν οδηγίες για την αναζήτηση και απόκτηση 
γνώσης για να ακολουθήσει υπεύθυνος διάλογος – διαβούλευση και υποβολή υπεύθυνων 
προτάσεων. Απαιτείται, συνεπώς ανάλογη πολιτική και εκλαϊκευση δυσνόητων τεχνικών 
κειμένων. 
Β. Την γνώση μόνο η Διοίκηση του Δήμου μπορεί να παράσχει, όταν τούτο έχει ενταχθεί στην 
πολιτική της και ανάλογα βέβαια με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από τα μέλη της 
επιτροπής. Ενδιαφέρον, όμως δεν πρόκειται να εκδηλωθεί, αν δεν προηγηθεί το ερέθισμα για 
την αναζήτηση γνώσης. 
Γ. Η διαδικασία αυτή, αφού πρώτα εκδηλωθεί μια σχετική Δημοτική πολιτική δεν 
ολοκληρώνεται σε μία και μόνη συνεδρίαση, απαιτεί συνέχεια, κάτι που αντιλαμβάνεται ο 
νομοθέτης και έχει προβλέψει ότι «η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει μία φορά 
κάθε τρεις μήνες». 
Κατόπιν τούτων, επανέρχομαι στο ψήφισμα – απόφαση της επιτροπής διαβούλευσης της 
6/11/2019, που έχετε εγκρίνει όπου αναφέρεται ότι: «…Στην διεξοδική συζήτηση που 
ακολούθησε αναδείχτηκε σε κυρίαρχο ζήτημα της πόλης μας η επίμονη διεκδίκηση του 
Ολυμπιακού Ακινήτου (Παλαί)…» 
Κύριε Πρόεδρε, 
Επειδή οι εξελίξεις που ακολούθησαν, είτε με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, είτε με την 
αποδοχή αποφάσεων της ΕΤΑΔ, πόρρωθεν απέχουν από το παραπάνω ψήφισμα – απόφαση, 
χρήσιμο θα ήταν να πληροφορηθεί το σώμα (επιτροπή διαβούλευσης), επί των παρακάτω 
σχετικά με το ΠΑΛΑΙ: 
Α. Η αποκατάσταση της στέγης του ΠΑΛΑΙ, από τις ζημιές του τυφώνα, πότε θα 
πραγματοποιηθεί κα με δαπάνες τίνος, της ΕΤΑΔ ή του Δήμου; 
Β. Με ποια απόφαση πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση της Εφορίας στο ΠΑΛΑΙ, πόσο 
επιβαρύνεται ο Δήμος από την λειτουργία της και αν υπήρξε αντιπαροχή της πόλης από την 
πολιτεία; 
Γ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των εταιρειών παραγωγής τηλεοπτικών 
προγραμμάτων φτηνής διασκέδασης και διάθεσής στην νεολαία της πόλης των υπό κατάληψη 
ζωτικών χώρων του ΠΑΛΑΙ; 
Δ. Το μείζον θέμα συντήρησης της εγκατάστασης που με το χρόνο θα γίνεται οξύτερο, πως 
σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει ο Δήμος; Η εναπόθεσή του στην ΕΤΑΔ, με τις διαδοχικές 
διοικήσεις δεν εγγυάται υπεύθυνη πρόβλεψη. Θα το φορτωθεί η πόλη σε μελλοντικό πιεστικό 
χρόνο;, μια, χωρίς συντήρηση εγκατάσταση θα εξελιχθεί σε μεγάλο ζήτημα στις μελλοντικές 
διοικήσεις του ΔΗΜΟΥ. 
Ε. Με τα σημερινά δεδομένα, ποια είναι η ταμειακή εικόνα της διαχείρισης του ΠΑΛΑΙ, σε ποια 
όργανα έχει ανατεθεί και ποια η πρόβλεψη – προϋπολογισμός για την επόμενη περίοδο; 
Τέλος, όσον αφορά, τρέχοντα ζητήματα απλής διαχείρισης επανυποβάλω ως επίκαιρες τις ίδιες 
ακριβώς προτάσεις που έχω υποβάλλει στην επιτροπή στις 4/11/19 που απλά επιβεβαιώνουν 
ότι η επιτροπή διαβούλευσης θεωρείται ως μια ενοχλητική διαδικασία χωρίς διάθεση 
αξιοποίησής της και δημιουργίας μιας στενής σχέσης Δήμου (μηχανισμός) με την κοινωνία. 
Προτάσεις έτους 2019 

κ. Πρόεδρε, 
Σύμφωνα με την πρόσκληση που μας απευθύνατε ( 30072/25.10.19 ),στον περιορισμένο 
χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας, θέτουμε σε διαβούλευση τις παρακάτω προτάσεις, 
η ικανοποίηση των οποίων μπορεί να επιτευχθεί,  είτε εντός υφιστάμενων κωδικών, είτε 
με την δημιουργία νέων (κωδικών).                                                                                                                                                                  
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.   
κ. Μάντζιος Γεώργιος, Α.Ο. Κορωνίδα Γαλατσίου, αναφέρει: στο Λ. Κόκκου να γίνει κλάδεμα των 
δέντρων. Επίσης ζητά την ελαχιστοποίηση ξένων ομάδων στα γήπεδα του Δήμου μας. 
κ. Ισπανόπουλος Σταμάτης, Σύλλογος Αντισφαίρισης Γαλατσίου, αναφέρει:  
την συντήρηση του γηπέδου τένις στην Λυσίου που πραγματοποιήθηκε και την λειτουργία 
αυτού από τον Σύλλογο Αντισφαίρισης Γαλατσίου με το ερώτημα τι θα γίνει κατά τις εργασίες 
του Αττικό Μετρό. 
κ. Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ,  Σύλλογος «ΠΑΣ Γαλάτσι» αναφέρει: δημοσιεύματα ξένων 
ομάδων και το ενδιαφέρον τους για τα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου μας. Να υπάρξουν 
περισσότερες ώρες προπονήσεων. 

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 2022.   

 
 
           Ακριβές απόσπασμα 
                   22/10/2021 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΔ 
          
 
 
                                                                 ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 


