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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο (επαλεηζάγεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο πξαθηηθνχ απφ ηελ 
ζπγθξνηεζείζα κε ηελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε Γ.Π. επηηξνπή)»  
 
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 32 θαζψο θαη 
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ 
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 
17.3.2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 6 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 5218/12-
3-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 3/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. 
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα 
Θαιιηθξάηεο»). 
 
 

O Γήκαξρνο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
Ν Ξξφεδξνο : ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ  
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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 17.3.2021 
ηαθηηθήο (δηεμαρζείζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο) 
Ππλεδξίαζεο Λν. 3/2021 ηνπ Γ.Π. ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, 
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΠΛΘΔΠΖ  ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ 

 
 

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 

 
 

  

 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΝΙΝΗ 
παξφληεο, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ :   ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ 
 
 
          ΞΑΟΝΛΡΔΠ                                                          ΑΞΝΛΡΔΠ ________ 
    

Γεσξγακιήο  Ιχζζαλδξνο                                             ΝΓΔΗΠ 

Ράθαο Ζιίαο  

Γξακκέλνο Πππξίδσλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο  

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ  

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο  

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο  

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο  
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Ξαληειήο  
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Γξεηδειηάο Σξήζηνο  

Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο  

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο  

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο  

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο  

Πεξεηάθεο Ληθφιανο  

Γθνχκα  Γαλάε-Δχα  

Εαραξηάδεο Ησάλλεο  

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία  

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή Πνθία  

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηε Ππλεδξίαζε ήηαλ παξψλ ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο 

Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο, ελψ ην Ππκβνχιην Θνηλφηεηαο Λ.Φηιαδέιθεηαο 

εθπξνζσπήζεθε απφ ην κέινο ηνπ θ. Δκκαλνπήι Θεκέιε. 

 

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 

κνλαδηθφ ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 

κνλαδηθνχ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 

θαη ηελ ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ 

εηζεγεηή θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε απηφ. 

 

ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ  Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο 
θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 5368/11-3-2021 θαη κε αξηζ. 1/2021 Ξξαθηηθφ ηεο 
ζπγθξνηεζείζαο κε ηελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε Γ.Π. δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο 
αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
 
Θχξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη , 
 
ΘΔΚΑ: «πνβνιή πξαθηηθνχ-εηζήγεζεο ζην Γ.Π. γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο»  
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Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ  γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο ζπλήιζε ζε Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 παξ. 
4 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή 
ηνπο απφ ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19, ην άξζξν 229 παξ. 9 ηνπ Λ. 4635/19 θαη 
ην άξζξν 45 παξ. 3 ηνπ Λ. 4647/19 ζε ζπλδπαζκφ κε ην θεθ. Γ΄ ηεο αξηζ. 67 (Α.Ξ.: 
23624/14-4-2020) Δγθπθιίνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ 
Ξνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) ζηηο 26.2.2021, εκέξα 
Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10 π.κ., θαη αθνινχζσο ζην Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Λ. 
Φηιαδέιθεηαο ζηηο 2.3.2021, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9 π.κ., ζηηο 5.3.2021, εκέξα 
Ξαξαζθεπή θαη ψξα 9 π.κ. θαη ζηηο 8.3.2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 9 π.κ., 
χζηεξα απφ ηηο απφ 25/2/2021, 1/3/2021, 4/3/2021 θαη 5/3/2021 αληίζηνηρεο 
ειεθηξνληθέο πξνζθιήζεηο (πνπ απεζηάιεζαλ ζε φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κέζσ e-
mail) ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ. Πσηεξίνπ Θνζθνιέηνπ, Αληηδεκάξρνπ Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
Πε φιεο ηηο αλσηέξσ Ππλεδξηάζεηο δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη 
ήηαλ παξφληεο: 
 

Η. Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ («Λ.Φ.-Λ.Σ. Ξνιηηψλ 

Ξνιηηεία»): 

 

1. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο, Αληηδήκαξρνο Ρ.., σο Ξξφεδξνο 

2. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Πππξίδσλ Γξακκέλνο, Αληηδήκαξρνο Ξξαζίλνπ 

3. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Ζιίαο Ράθαο, Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηψλ 

4. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Γεκήηξηνο Θαληαξέιεο, (κφλν ζηελ 1ε Ππλεδξίαζε ζηηο 

26/2/2021.  Πηηο ππφινηπεο παξέζηε ζηε ζέζε ηνπ ην α΄ αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο ηεο παξάηαμεο θ. Σξήζηνο Θνπεινχζνο). 

5. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Κηραήι Θνπηζάθεο, Αληηδήκαξρνο Θαζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ (πιελ ηεο 1εο Ππλεδξίαζεο ηεο 

26εο/2/2021, φπνπ παξέζηε ην α΄ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο παξάηαμεο 

θ. Σξήζηνο Θνπεινχζνο). 

 

ΗΗ. Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΥΛ»: 
 

Ν επηθεθαιήο απηήο θ. Αξηζηείδεο Βαζηιφπνπινο (πιελ ηεο 4εο Ππλεδξίαζεο ηεο 
8εο/3/2021). 
 

ΗΗΗ. Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «Ζ Ξφιε ηεο Θαξδηάο καο Λ.Φ.-Λ.Σ.»: 
 

Ν επηθεθαιήο απηήο θ. Σαξάιακπνο Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, ν νπνίνο 
απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 2εο Ππλεδξίαζεο (2/3/2021), δελ παξέζηε θαηά ηελ 
3ε Ππλεδξίαζε (5/3/2021) θαη απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 4εο Ππλεδξίαζεο 
(8/3/2021). 
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ΗV. Απφ ηελ δεκνηηθή παξάηαμε «ΞΝΙΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑ»: 
 

Ν επηθεθαιήο απηήο θ. Αλαζηάζηνο Θσλζηαληηλίδεο. 

 

V. Δθ κέξνπο ησλ αλεμαξηήησλ Γεκ. Ππκβνχισλ: 

 

Ν θ. Ησάλλεο Νπζηακπαζίδεο. 

 

 Ξαξφληεο επίζεο ήηαλ θαηά ηηο αλσηέξσ Ππλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ν 
Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο (ζηελ 1ε Ππλεδξίαζε), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. 
Ιχζζαλδξνο Γεσξγακιήο θαη απφ πιεπξάο ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ, ε 
Ξξντζηακέλε ηνπ Ρκήκαηνο Άιζνπο ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 
Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θ. Θπξηαθή Θινθίηε, ν ππάιιεινο ηεο Γ.Ρ.. θ. Κάξηνο 
Αζαλαζηάδεο θαη εθπξφζσπνο ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο (θ. Εακπέηα Γξφζνπ ή 
θ. Σξπζφζηνκνο Σήηνο-Θηάκνο), νη νπνίνη, παξείραλ, ιφγσ αξκνδηφηεηαο, 
πιεξνθνξίεο θαη γλψκεο επί ηνπ ζέκαηνο. Δπίζεο, θαηά ηελ 2ε Ππλεδξίαζε 
παξέζηε ζηε Ππλεδξίαζε θαη έιαβε ην ιφγν ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο 
DΔMAND θ. Δπάγγεινο Νηθνλνκάθεο ζρεηηθά κε ηε κειέηε ησλ αλαβαζκψλ. 

 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ Ππλεδξηάζεσλ έιαβαλ ην ιφγν ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο, ηα νπνία αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο, 
ζε φιεο ηηο Ππλεδξηάζεηο ηεξήζεθαλ απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ελψ επηπιένλ 
απηψλ ζηελ 4ε Ππλεδξίαζε (8/3/2021) παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηήο, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
 

Ρν κέινο ηεο Δπηηξνπήο θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο απέζηεηιε ζηηο 2/3/2021 

ειεθηξνληθά (κέζσ e-mail) έγγξαθν πνπ έιαβε αξηζ. εηζ. πξση. 4383/3-3-2021 θαη 

έρεη σο εμήο: 

 

Ξξνο 1.Γήκαξρν Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο  
          θ. Ησάλλε Βνχξν 
          2.Ξξφεδξν θαη Κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
3.Ξξφεδξν θαη κέιε δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ  
               Ρξνπνπνίεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Άιζνπο 
           4.Ξξνέδξνπο θαη Κέιε ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ  
               Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο. 
5.Γηεπζχληξηα Ρερληθήο πεξεζίαο θ.Πγνπξάθε 
6.Ξξντζηάκελν Κειεηψλ θαη Έξγσλ Ρ.. θ.Καλή 
 
(Κε θξνληίδα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαη 
δηαλεκεζεί ζηνπο αλσηέξσ) 
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Ξαξαθαιψ λα κνπ γλσξίζεηε ζρεηηθά κε ην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ επί ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο ηα παξαθάησ: 
 

1. Ρνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απφ ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο πξνηείλεηαη 

λα απνκείλνπλ κφλν έμη είζνδνη αλνηθηνί γηα ην θνηλφ, ελψ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αδηάλνηθηνπ πεδφδξνκνπ θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ 

γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Θ. (Ν.Ρ. 295) πξνβιέπνληαη άιιεο ηξεηο είζνδνη.    Ζ  

Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ «Θέληξνπ Αζιεηηζκνχ, Κλήκεο θαη Ξνιηηηζκνχ ζηε Λ. 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο» (ΑΓΑ: 7ΔΙ4653Ξ8-ΘΜΥ) ζηελ παξάγξαθν 4.3.8.5.1 

ζέηεη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ ην θιείζηκν ησλ 

εηζφδσλ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ζαλ κέηξν πινπνίεζεο 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Άιζνπο. 

2. Ρνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή αλαβαζκψλ, δεδνκέλνπ φηη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε νκνίσο κε ηελ παξάγξαθν 4.3.8.5.1 ηεο Α.Δ.Ξ.Ν, φπνπ 

πξνβιέπεηαη άιινπ είδνπο θαηαζθεπή (ηνίρνο πεξίθξαμεο ν νπνίνο 

θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ πεδφδξνκνπ)θαη επηπιένλ κε ηελ παξάγξαθν 

4.2.5.5 πνπ δελ επηηξέπεη θακία επέκβαζε ζην Άιζνο πνπ είλαη εθαπηφκελν 

ηνπ γεπέδνπ πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 4.3.8. 

3. Ρελ πξνκειέηε απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ην πνιπζρηδέο πεξίγξακκα ηνπ λένπ 

αλαςπθηεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε κνξθή ηνπ θαη ε δέζκεπζε απηήο κέζσ 

ζπληεηαγκέλσλ  πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ πξνκειέηεο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη ηπραία. 

Ρν έξγν ησλ αλαβαζκψλ πξνηείλεηαη πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ  
ηνίρνπ πεξίθξαμεο ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ. 
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε  ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΑΓΑ: 
Υ17465ΣΘΜ-67Σ) πξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεδφδξνκνπ, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί 
κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ πεδφδξνκνπ απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ 
(ΓΗΘΔΦΑΙΝΠ 1924 Α.Δ.) θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 4467/2017 
ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην σο άλσ πνπξγείν σο ζπλνδφ έξγν ηνπ γεπέδνπ. 
Δπεηδή ην έξγν ησλ αλαβαζκψλ εληφο ηνπ παξαρσξεζέληνο θαηά ρξήζε 
ηκήκαηνο ηνπ Άιζνπο, δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα  Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ «Θέληξνπ 
Αζιεηηζκνχ, Κλήκεο θαη Ξνιηηηζκνχ ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο», φπσο 
αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 (έθηαζε ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
δαζηθήο λνκνζεζίαο) θαη ε πινπνίεζε ηνπ αθνξά ζπλνδφ έξγν ηνπ γεπέδνπ 
εθφζνλ εγθξηζεί απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνίεζε ηεο Α.Δ.Ξ.Ν, φπσο άιισζηε αλαθέξεη θαη ε Λνκηθή 
πεξεζία.  
 

Ξαξαθαιψ λα παξίζηαληαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ηελ 
Ξαξαζθεπή 5 Καξηίνπ 2021, νη απαζρνιεζέληεο ππάιιεινη ηεο Γ.Ρ.. κε ηα σο άλσ 
αλαθεξζέληα, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ε Γηεπζχληξηα ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ θ. 
Δι.Πγνπξάθε θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Κειεηψλ θαη έξγσλ θ. Καλήο. 
 
Λέα Φηιαδέιθεηα 2 Καξηίνπ 2021 
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο  
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο  
Δπηθεθαιήο ηεο Αλεμάξηεηεο Γεκνηηθήο Ξαξάηαμεο  
Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο  
«Ζ πφιε ηεο Θαξδηάο καο" 
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Δλ ζπλερεία θαηά ηελ Ππλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 8/3/2021 ην ελ ιφγσ κέινο ηεο 
δήισζε φηη απνρσξεί δηακαξηπξφκελνο απφ ηελ δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή, 
δεδνκέλνπ φηη δελ έιαβε απαληήζεηο ζην αλσηέξσ έγγξαθν θαη ππνζηεξίδνληαο φηη 
κεζνδεχεηαη απφθαζε αληίζεηε κε φζα αλαθέξνληαη ζηε γλσκνδφηεζε ηεο Λνκ. 
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ, κε ηελ νπνία (απφθαζε) επηρεηξείηαη παξάλνκε παξαρψξεζε δαζηθήο 
έθηαζεο. 
 
Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ν Ξξφεδξνο απηήο θ. Π.Θνζθνιέηνο απνδέρζεθε α) πξφηαζε ηνπ κέινπο 

ηεο Δπηηξνπήο θ. Α.Θσλζηαληηλίδε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ 

Ξαξαξηήκαηνο έηζη ψζηε παξάιιεια κε ηελ αλαγθαηφηεηα απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 

απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ απφ ην Άιζνο, ν Γήκνο δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ζην Άιζνο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ειαθξψλ ιπφκελσλ 

θαηαζθεπψλ γηα ηε θηινμελία ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ πεξηζάιπεη ν θηινδσηθφο 

ζχιινγνο θαη β) πξφηαζε ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θ. Η.Νπζηακπαζίδε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ 9 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο έηζη ψζηε λα πξνβιεθζνχλ 

ηξεηο (3) επηπιένλ είζνδνη ζην Άιζνο θαη ζπγθεθξηκέλα κία επί ηεο νδνχ Κσξατηίλε-

Λ.Φ., κία επί ηεο νδνχ Ξαπάγνπ-Λ.Φ. θαη κία απφ ηελ πιεπξά ηεο Λέαο Ησλίαο. 

 

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαηά ηελ 4ε Ππλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο 
(8/3/2021) ν Ξξφεδξνο απηήο έζεζε ην ζέκα ηεο ππνβνιήο ζην Γ.Π. ηνπ πξαθηηθνχ-
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επί ηνπ ζέκαηνο, σο απηφ ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ηα 
ζεκεία 8 θαη 9 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο, ζε θαη΄άξζξν ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ 
Πψκαηνο.   
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο, σο απηφ ηξνπνπνηήζεθε, δήισζε φηη ηάζζεηαη ην κέινο 
ηεο Δπηηξνπήο θ. Η.Νπζηακπαζίδεο, κφλν σο πξνο ηα ζεκεία 2 (έξγν 
αλαβαζκψλ) θαη 4 (ρψξνο θπιαθίνπ) ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο, δεδνκέλνπ 
φηη γηα ην πξψην έρεη απνζηείιεη εξψηεκα ζην πνπξγείν πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γ.Π. ε ιήςε 
απφθαζεο επί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί απφθαζε ηνπ 
πνπξγείνπ θαη γηα ην δεχηεξν ζεσξψληαο φηη ην θπιάθην πξέπεη λα 
παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ.  

 
Κεηά ηαχηα ε Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ησλ 
κειψλ ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Ππλεδξηάζεσλ απηήο, ην Δηδηθφ Ξαξάξηεκα επί ησλ 
πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λ.Φ., φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ηα ζεκεία 8 θαη 9 απηνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ 
θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη 
ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ ην άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Λ. 
4623/19, ην άξζξν 229 παξ. 9 ηνπ Λ. 4635/19 θαη ην άξζξν 45 παξ. 3 ηνπ Λ. 
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4647/19 ζε ζπλδπαζκφ κε ην θεθ. Γ΄ ηεο αξηζ. 67 (Α.Ξ.: 23624/14-4-2020) 
Δγθπθιίνπ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 Ρελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί ζπγθξφηεζεο ηεο 
επηηξνπήο 

 Ρηο αξηζ. 222/2015 θαη 129/2016 πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ  

 Ρν αξηζ. πξση. 1644/ 25.01.2021 έγγξαθν ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο Γ. Λ.Φ-
Λ.Σ,   

 Ρν αξηζ. ΦΔΘ 5283 Β/1.12.2020 

 Ρν ππ’ αξηζ. 1727/25.08.2016 εγθξηηηθφ έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο-Γηεχζπλζε Γαζψλ Αζελψλ (ΑΓΑ:7ΤΔΦΝΟ1Θ-ΠΚΞ).   

 Ρελ πθηζηάκελε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 

ΝΚΝΦΥΛΑ  

(σο πξνο ηα ζεκεία 1, 3 θαη 5-12 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο) 
 

& 
ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (6 ΞΔΟ-1 ΘΑΡΑ) 

(σο πξνο ηα ζεκεία 2 θαη 4 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο) 
 

 
Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην πξαθηηθνχ-εηζήγεζεο γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο, φπσο απηή ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο 

θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, θαη εηδηθφηεξα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ΦΔΘ 5283Β/ 

1.12. 2020 θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Ρ., πξνηείλνληαο ηελ ελζσκάησζε ησλ θάησζη 

δψδεθα (12) ζεκείσλ ηξνπνπνηήζεσλ σο παξάξηεκα ζηελ απφ ην έηνο 2016 

εγθεθξηκέλε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο ( κε ηελ ππ αξηζ. 

1727/25.08.2016 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο – Γ. 

Γαζψλ Αζελψλ), ηα νπνία ζεκεία, εθφζνλ εγθξηζνχλ, ζα απνηειέζνπλ καδί κε ην 

ράξηε πνπ ηα ζπλνδεχεη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη ζα ηελ ηξνπνπνηνχλ κε βάζε 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

    

1. Ξξνηεηλφκελε κεηαηφπηζε ηεο ιηζφθηηζηεο εηζφδνπ Δ1 επί ηεο νδνχ Αηηαιείαο 

θαη ζχλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε νδφ εληφο ηνπ Άιζνπο γηα ηελ είζνδν –έμνδν 

νρεκάησλ. 

2. Ξξνηεηλφκελν έξγν αλαβαζκψλ εληφο δψλεο πεξίπνπ 10,00 κ. ζε πεξηνρή ηνπ 

θαηά ρξήζε παξαρσξεζέληνο ζην δήκν ηκήκαηνο ηνπ Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ 

ηνπ «Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο», έλαληη ηνπ αδηάλνηθηνπ πεδνδξφκνπ θαηά 
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κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ν.Ρ. 295 ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο. 

3. Ξξνηεηλφκελν έξγν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηακνξθσκέλσλ πξαλψλ θαζψο θαη κνλνπάηη, ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ ησλ αλαβαζκψλ, ζε πεξηνρή ηνπ θαηά ρξήζε παξαρσξεζέληνο ζην 

δήκν ηκήκαηνο ηνπ Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ ηνπ «Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο». 

4. Σψξνο θπιαθίνπ θαη κπάξα απαγφξεπζεο εηζφδνπ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην πιάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζε επαθή κε ην δηακνξθσκέλν πεδφδξνκν ηεο νδνχ Γεθειείαο, ζηελ αξρή 

ηνπ αζθαιηφδξνκνπ πνπ δηαζρίδεη δηαγσλίσο ην άιζνο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

νδφ Ρξσάδνο ζηα δπηηθά θαη θαηαιήγνληαο ζηελ νδφ Ηθαξίαο ζηα αλαηνιηθά. 

(Ξχιε Δ3) 

5. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζην θηίξην ηεο 

πξψελ ΔΚ( θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ),ην νπνίν θηίξην ηεο πξψελ ΔΚ  παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην 

ΞΔΛ γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο  κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 167573/609/11.4.2018 ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή 

πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

6. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο θαηαζθεπήο Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ (πξψελ 

Θέληαπξνο) φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

7. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο θαηαζθεπήο δεμακελήο ππξφζβεζεο φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

8. Απνκάθξπλζε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Φηινδσηθνχ θαη ηνπ γεπέδνπ ηέληο. 

Ξαξάιιεια ν Γήκνο δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

ψζηε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ζην 

Άιζνο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ειαθξψλ ιπφκελσλ θαηαζθεπψλ γηα ηε 

θηινμελία ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ πεξηζάιπεη ν θηινδσηθφο ζχιινγνο. 

9. Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο δηακνξθψλνληαη θαη απνκέλνπλ 

ελλέα  (9) είζνδνη αλνηρηνί γηα πξφζβαζε απφ ην θνηλφ : 

 Γήπεδν ΑΔΘ (Δ1) 

 ΞΞΗΔΓ ( αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ – Δ2) 

 Θέληαπξνο ( Δ3 ) 

 Σίνπ (Δ4) 

 Λέα Ησλία ( Γηαβαηήξηα – Δ5)  

 Λέα Ησλία (Λέα Ξχιε- Δ6) 

 Δπί ηεο νδνχ Κσξατηίλε-Λ.Φ. 
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 Δπί ηεο νδνχ Ξαπάγνπ-Λ.Φ.   

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο Λέαο Ησλίαο 

 

10.  Ξξνηεηλφκελν έξγν θαηαζθεπήο ιπνκέλνπ ζεάηξνπ ζχκθσλα κε ηε παξ.3 

ηνπ ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020, φπσο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

11.  Ξξνηεηλφκελν έξγν θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ (4) δεκνζίσλ WC  ζχκθσλα κε ηε 

παξ.1 ηνπ ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρέδην. 

12.  Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο –θηφζθη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πιεζίνλ ηεο ιίκλεο 

ηνπ Άιζνπο φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην (Φηιαξκνληθή).  

 

Ρν ζεκείν 5 ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηνπ εηδηθνχ παξαξηήκαηνο έρεη εκεξνκελία 

πεξαίσζεο 11.4.2021, δειαδή γηα 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο πνπ πξνβιέπεη φηη «ε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξαρψξεζεο, ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

(167573/609/11.4.2018)» …θαη ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε 

αλάθιεζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο (ζεκείν 9 ησλ φξσλ παξαρψξεζεο ηεο 

αξρηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΑΓΑ: 7ΠΘΦ4653Ξ8-3ΖΚ). 

 
Ρν πξαθηηθφ απηφ έιαβε αχμνληα αξηζκφ   1/2021 θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 
 
                                   
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ                             ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

                    ΠΥΡΖΟΗΝΠ ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ                         ΠΞΟΗΓΥΛ ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ 

                                                

                                                                                 ΖΙΗΑΠ ΡΑΦΑΠ 

 

                                                                                 ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  

                                                                                 (κφλν ζηελ 1ε Ππλεδξίαζε) 

 

                                          ΚΗΣΑΖΙ ΘΝΡΠΑΘΖΠ 

                                                              (θαηά ηελ 2ε, 3ε θαη 4ε Ππλεδξίαζε) 

 

                                                              ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  

                                                              (αλαπι/θφ κέινο ζε φιεο ηηο Ππλεδξηάζεηο) 
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                                                                ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 

                                                                                   (πιελ ηεο 4εο Ππλεδξίαζεο) 

 

                                                                ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ 

                                                                (θαηά ηελ 1ε Ππλεδξίαζε θαη κέξνο ηεο                                                             

                                                               2εο θαη 4εο Ππλεδξίαζεο) 

 

Ρν πξαθηηθφ είλαη ειιηπέο δηφηη, εθηφο ησλ άιισλ, δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλαθνξά θαη 

ηα ζηνηρεία πνπ θαηέζεζα γηα ηηο χβξεηο θαη απεηιέο πνπ δέρζεθα απφ νπαδηθά site 

θαζψο θαη ηελ νκφθσλε θαηαδίθε φισλ απηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Δπηθπιάζζνκαη 

παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο κνπ θαη δελ επηθπξψλσ ην παξφλ πξαθηηθφ. 

      ΣΑΟ. ΡΝΚΞΝΙΝΓΝ                11/3/2021 

 

                                                               ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ 

 

                                                               ΗΥΑΛΛΖΠ ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ 

 
 
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ 
ΚΑΕΗ» θ. Ξ.Γξεηδειηάο αλέγλσζε θαη έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην αθφινπζν θείκελν 
πξνηάζεσλ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
θ. Ξξφεδξε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
θ. Γήκαξρε,                                                             
θ.θ. Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 
θ.θ. Ρνπηθνί Πχκβνπινη ,  
Αγαπεηνί Ππκπνιίηεο καο,  
 

ΘΔΚΑ. ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΡΑΜΖΠ 
‘’ ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ ‘’ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ  ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ  
ΡΝ ΑΙΠΝΠ  Λ.Φ. – Λ.Σ. . 

 
    Πρεηηθά  κε  ηηο   πξνηάζεηο πνπ πξνηείλεη  ε Γεκνηηθή  Αξρή  γηα ηελ 
Ρξνπνπνίεζε ηεο   Γηαρεηξηζηηθήο  Κειέηεο  ηνπ έηνπο 2016  γηα ην  Άιζνο   
Λ.Φηιαδέιθεηαο    ,  έρνπκε λα  παξαηεξήζνπκε  θαη  λα  πξνηείλνπκε σο 
Γεκνηηθή Ξαξάηαμε   ηα παξαθάησ  . 
 

ΓΔΛΗΘΔΠ   ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ. 
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     1].- Ζ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ 2016 
[ καδί κε ην ζπλεκκέλν  ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα ] πνπ  ζπδεηάκε θαη ζα 
απνθαζίζνπκε ζηή ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ καο  ,  γηα λα 
εγθξηζεί ζηε ζπλέρεηα θαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Γαζψλ  ζά πξέπεη ζηελ 
απφθαζε πνπ ζα πάξνπκε  λα απνηππψλνληαη , ηφζν ηα έξγα , φζν θαη νη 
φπνηεο παξεκβάζεηο   κε πιήξε ζαθήλεηα , αηηηνινγεκέλα , εκπεξηζηαησκέλα θαη 
ππνρξεσηηθά θαη κε έλα ελδεηθηηθφ – ρνλδξηθφ πξνππνινγηζκφ γηα θάζε κία 
εμ’ απηψλ πνπ ζα γίλεη κέζα ζην Άιζνο ηελ επφκελε δεθαεηία ηζρχνο απηήο . 
      2].- Γπζηπρψο φκσο δελ  πξνβιέπνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ελ ιφγσ  
ζέκαηνο , ηφζν ε αλαθνξά ησλ έξγσλ – παξεκβάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη , φζν θαη 
ν  ελδεηθηηθφο πξνππνινγηζκφο  γηα κία ζεηξά  έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ ζα 
απνθαζηζηνχλ θαηά ηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε . 
      3].- Νθείινπκε επίζεο λα ζεκεηψζνπκε  επζχο εμ’ αξρήο φηη δελ αξθεί ε 
πξφβιεςε ηνπ λφκνπ  γηα ηηο  φπνηεο παξεκβάζεηο πνπ ν λφκνο πξνβιέπεη θαη 
επηηξέπεηαη λα γίλνπλ ζην Άιζνο καο , αιιά ζα πξέπεη , ηα έξγα θαη νη 
παξεκβάζεηο πνπ ζα απνθαζίζνπκε , λα απνηππσζνχλ κε ηελ απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ καο  θαη ζηελ ππν ηξνπνπνίεζε δηαρεηξηζηηθή 
κειέηε ηνπ Άιζνπο πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε , γηά λα κπνξνχλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
έγθξηζήο ηεο λα γίλνπλ ζχλλνκα ζην Άιζνο καο , δηαθνξεηηθά ζα είλαη αδχλαηε ε 
πινπνίεζή ηνπο. 
       4].-  Γελ αλαθέξνληαη θαλ θάπνηα έξγα θαη παξεκβάζεηο   π.ρ. ε 
νξηνζέηεζε πεξίθξαμε – πεξηκάληξσζε ηνπ Άιζνπο κε ηνλ παξαθείκελν θαη 
ελδηάκεζν κεηαμχ   Άιζνπο θαη ΑΔΘ θνηλφρξεζην πεδφδξνκν βνξείσο θαη Αλαηνιηθά 
ηνπ γεπέδνπ [ 0.Ρ. 295 ] πνπ γεηηληάδεη κε ην άιζνο ,νχηε  ν πξνππνινγηζκφο 
απηήο , ν πξνππνινγηζκφο ησλ αλαβαζκψλ , ν πξνππνινγηζκφο ηεο ζπιινγήο θαη 
απνξξνήο ησλ νκβξίσλ θ.ι.π..  
       5].- Δπηζεκαίλνπκε αθφκε φηη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαρεηξηζηηθή 
κειέηεο σο εηζάγεηαη ππάξρνπλ ζθάικαηα πνπ ρξήδνπλ άκεζεο δηφξζσζεο 
κε ηελ απφθαζε πνπ ζα ιάβνπκε θαη εηδηθφηεξα , 
      Α’] Ρν Άιζνο καο είλαη Κεηξνπνιηηηθφ Ξάξθν θαη ππφθεηηαη σο δαζηθή 
έθηαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4277 / 2014  θαη δελ είλαη θνηλφρξεζηνο 
ρψξνο φπσο εζθαικέλα πεξηγξάθεηαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ καο θέξαηε πξφο 
ζπδήηεζε καδί κε ην ηνπνγξαθηθφ πνπ ζπλνδεχεη απηέο , γη’ απηφ θαη δεηάκε  λα 
γίλεη δηφξζσζε φισλ ησλ εζθαικέλσλ σο άλσ αλαθνξψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο 
θαη ησλ ζπλνδψλ απηήο θεηκέλσλ. 
     Β’] Ρν Λφηην Ρκήκα ηνπ Άιζνπο  καο  είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ καο  
θαη φρη παξαρσξεκέλν θαηά ρξήζε φπσο εζθαικέλα αλαθέξεηαη ζηελ ππν 
ηξνπνπνίεζε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ Άιζνπο  θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα 
δηνξζσζεί θαη θαηά ην ζεκείν απηφ . 
   6].-  Γελ ρξεηάδνληαη ζηε παξνχζα θάζε  νχηε κειέηεο π.ρ. ηνπ λένπ θηηξίνπ 
γηα ηνλ πξ. Θέληαπξν , ηεο ΔΚ , ηνπ Θεάηξνπ θ.ι.π. νχηε εηδηθφηεξε αηηηνιφγεζε νη 
πξνηάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη  δηφηη αξθεί ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ έξγνπ – 
παξέκβαζεο θαηά πεξηερφκελν  πνπ πξνηείλεηαη καδί  κε ηνλ ελδεηθηηθφ 
πξνππνινγηζκφ απηψλ φπσο  θαη ην ‘’ απνηχπσκα πνπ νξίδεη ην  πεξίγξακκα  ‘’ 
γηα θάζε έξγν ή παξέκβαζε  κέζα ζην Άιζνο . 
   7].- Γηεπθξηλίδνπκε θαη επηζεκαίλνπκε φηη ,  ηα φπνηα έξγα θαη νη 
παξεκβάζεηο  πνπ ζα απνθαζηζηνχλ λα γίλνπλ  κέζα απφ ηνλ θαζνξηζζέληα 
ρψξν νξηνζέηεζεο  ησλ νξίσλ ηνπ Άιζνπο ζε ζρέζε κε ηνλ εθαπηφκελν ζ’ 
απηφ πεδφδξνκν πνπ πεξηβάιιεη βφξεηα θαη αλαηνιηθά ην γήπεδν ηεο ΑΔΘ , 
βξίζθνληαη εληφο ηνπ Άιζνπο , αλήθνπλ ζηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ 
καο  ,  δελ αλήθνπλ ζηα ζπλνδά ηνπ γεπέδνπ έξγα θαη ζε θάζε πεξίπησζε  
ζηε ζπλέρεηα  θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη απφ ηελ 
Γηεχζπλζε Γαζψλ απαηηνχληαη εηδηθφηεξεο κειέηεο  ηνπ Γήκνπ θαη 
δεκνπξάηεζε απηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο  . 
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    8].-  Ξξνηείλνπκε ηέινο φηη ε  φπνηα δαπάλε ζα απαηηεζεί λα εθηακηεπηεί 
απφ πιεπξάο Γήκνπ γηα ηηο κειέηεο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ φπνησλ έξγσλ 
γεηηλίαζεο  θαη πξνζηαζίαο ηνπ Άιζνπο απφ ηνλ εθαπηφκελν ζ’ απηφ 
αλαηνιηθά θαη βφξεηα ηνπ γεπέδνπ πεδφδξνκν θαηά ηα αλσηέξσ φπσο 
ελδεηθηηθά Ξεξίθξαμε άιζνπο , ηνηρεία αληηζηήξημεο άιζνπο ιφγσ 
πςνκεηξηθψλ δηαθνξάλ , αλαβαζκνί πξαζίλνπ , δίθηπα πνηίζκαηνο απηψλ , 
ππξαζθάιεηαο , θαηαζθεπή  δεμακελήο θαη δίθηπν ζπιινγήο θαη απνξξνήο 
βξφρηλσλ πδάησλ θ.ι.π. ,  λα βαξχλνπλ  απνθιεηζηηθά ηελ ΑΔΘ  . 
   9].-   Πήκεξα ην γήπεδν ηεο ΑΔΘ   δελ αλήθεη ζηε ζθαίξα νχηε ησλ 
ππνζρέζεσλ , νχηε ελφο αζαθνχο θαη   αδηεπθξίληζηνπ  νξάκαηνο   , είλαη  
πιένλ έλα  ππαξθηφ , δεδνκέλν θαη πξνπάλησλ νξαηφ  γήπεδν πνπ ζχληνκα 
ζα ιεηηνπξγήζεη θαη θαηά ζπλέπεηα φιεο νη Γεκνηηθέο Ξαξαηάμεηο 
νθείινπκε λα ιάβνπκε απφςε ππεχζπλε ζηάζε θαη ζέζε θαη λα ξπζκίζνπκε 
κε ηελ απφθαζή καο κε ην ελ ιφγσ ζέκα θαη ηελ πιένλ εχξπζκε θαη 
βέιηηζηε ζρέζε ησλ δχν ‘’ Ξφισλ Αλξψπηλνπ Δλδηαθέξνληνο ‘’  πνπ είλαη 
θαη ην ΆΙΠΝΠ  θαη ην ΓΖΞΔΓΝ ηεο  ΑΔΘ .  
   10].-  Έηζη ινηπφλ ε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λ. Φηιαδέιθεηαο – 
Λ. Σαιθεδφλαο ζα πεξηιακβάλεη κεηά ηελ ζεκεξηλή απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ καο , ηφζν φιεο εθείλεο ηηο ρξήζεηο πνπ ππάξρνπλ 
θαη έρνπλ λνκηκνπνηεζεί ή εγθξηζεί κε πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή κειέηε , 
φζν θαη φιεο εθείλεο πνπ ζρεδηάδνληαη λα γίλνπλ χζηεξα απφ ζρεηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο θείκελεο πεξί δαζψλ λνκνζεζίαο κε ηελ ηξνπνίεζε πνπ 
ζήκεξα ζα απνθαζίζνπκε .    
    11].-   Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο αηηηνινγεκέλεο θαη 
εκπεξηζηαησκέλεο θαηά δξάζε – έξγν θαη παξέκβαζε πξνηάζεηο ηεο 
Ξαξάηαμήο καο , δηαρσξίδνπκε ηελ δηαρεηξηζηηθή κειέηε  ζε ΓΝ [2] 
 ΔΛΝΡΖΡΔΠ   δηφηη αθνξνχλ δχν ζεκαληηθνχο ΞΝΙΝΠ ΑΛΘΟΏΞΗΛΝ  
ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ  θαη απηνί είλαη θαη ζα είλαη ζην άκεζν κέιινλ , 
       α] ηφζν ε πξνζηαζία θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Άιζνπο θαη ησλ 
επηζθεπηψλ  πνπ ζα επηζθέπηνληαη απηφ  θαζεκεξηλά , κε φιεο ηηο ζχλλνκεο 
δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ ζα πξνβιέπεη κέζα ζ’ απηφ ε ελ ιφγσ δηαρεηξηζηηθή 
κειέηε , 
       β] φζν θαη ε εχξπζκε θαη αζθαιήο [ ιφγσ γεηηλίαζεο ] αξκνληθή ζχλδεζε 
θαη ιεηηνπξγία ηνπ Άιζνπο κε  ηελ παξάιιειε   εχξπζκε θαη αζθαιή 
ιεηηνπξγία θαη ηνπ  γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ . 
 

ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΑ 
 

                 Α’  ΔΛΝΡΖΡΑ . Ξξνηεηλφκελα  γηα ην ΑΙΠΝΠ  καο 
 
1.- Ππκθσλνχκε  κε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνχ 
Αλαςπθηεξίνπ ‘’ πξψελ ΘΔΛΡΑΟΝΠ ‘’ ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε , κέρξη  120 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη κε αλάπηπμε ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξημ απηνχ έσο 5% ηεο 
ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ άιζνπο θαη εληφο ηνπ γλσζηνχ πεξηγξάκκαηνο πνπ ππήξρε 
θαη ην πξνεγνχκελν θηίζκα ηνπ ΘΔΛΡΑΟΝ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
εηδηθφηεξα  ζην  ΦΔΘ  5283 / 1/12/ 2020 [ Αξηζκ. ΞΔΛ /ΓΞΓ / 114537 /5557 
απφθαζε θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Ληθνιάνπ Ραγάξα ] πνπ 
πξνβιέπεη ηελ ζχλλνκε αλέγεξζε απηνχ [ βιέπεηε άξζξν 1 παξ. 2 σο άλσ 
απφθαζεο]. 
     Γελ ρξεηάδεηαη ζηε παξνχζα θάζε νχηε κειέηε ηνπ λένπ θηηξίνπ νχηε 
εηδηθφηεξε αηηηνιφγεζε ε παξαπάλσ πξφηαζε δηφηη αξθεί ην ‘’ απνηχπσκα πνπ 
νξίδεη ην  πεξίγξακκα  ‘’ είλαη γλσζηφο άιισζηε ν ρψξνο ζε φινπο . 
2.-  Ππκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ  ιπφκελνπ 
ζεάηξνπ ζηε πξνηεηλφκελε ζέζε ,  λφηηα θαη θάησ  ηεο ιίκλεο ηνπ Άιζνπο 
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πξφο πξψελ  δσνινγηθφ θήπν ,  αθξηβψο ζηνλ ίδην ρψξν φπνπ θαη 
παιαηφηεξα επί Γεκαξρίαο καο είρε ζηεζεί θαη ιεηηνπξγνχζε ην ιπφκελν 
ζέαηξν θαη φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη θαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην 
ηεο Γεκνηηθήο αξρήο , ην νπνίν ιπφκελν ζέαηξν επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγεί ζχλλνκα 
ζχκθσλα κε  ην άξζξν 1 , παξ. 3 , ηνπ ΦΔΘ  5283 / 1/12/ 2020 [ Αξηζκ. ΞΔΛ /ΓΞΓ 
/ 114537 /5557 απφθαζε θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Ληθνιάνπ 
Ραγάξα ], βάζε ηεο νπνίαο παξαγξάθνπ 3 επηηξέπνληαη   δηακνξθψζεηο ρψξσλ κε 
ιπφκελεο θαηαζθεπέο θαη πεξίπηεξα ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ηνπ Άιζνπο ρσξίο 
βιάζηεζε γηα πνιηηηζηηθέο , ςπραγσγηθέο , αζιεηηθέο , εθπαηδεπηηθέο θαη 
πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαη φρη κφλν ρψξν ηνπ Άιζνπο . 
Γελ ρξεηάδεηαη ζηε παξνχζα θάζε νχηε κειέηε ηνπ ιπφκελνπ ζεάηξνπ  νχηε 
άιιε εηδηθφηεξε αηηηνιφγεζε αθνχ ν παξαπάλσ  ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ επί 
Γεκαξρίαο καο είρε νξηνζεηεζεί κε ηνπο πέηξηλνπο αλαβαζκνχο , κε 
θσηηζκφ θαη δίθηπν λεξνχ θαη ιεηηνπξγνχζε ζηε πξάμε θαη επί ζεηξά εηψλ 
σο ζεαηξηθφο ρψξνο θαη αξθεί ην ‘’ απνηχπσκα πνπ νξίδεη ην  πεξίγξακκα  ‘’ ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνχ . 
3.-  Ππκθσλνχκε επίζεο κε  ηελ εηζήγεζε γηα ηελ δεκηνπξγία  ελφο  επίζεο 
Κνπζηθνχ Σψξνπ – Θηφζθη ζην Λφηην Ξεξίβνιν απιφγπξν ηεο Ιίκλεο ηνπ 
Άιζνπο καο [ Ρν πεξηβφιη ηνπ νπξαλνχ φπσο έρεη νλνκαζζεί φινο ν ρψξνο 
πέξημ ηεο ιίκλεο ]  αθξηβψο επάλσ  απφ ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν  ηνπ ιπνκέλνπ 
ζεάηξνπ , φπσο άιισζηε ν ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη θαη πξνηείλεηαη θαη ζην 
ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζρέδην , γηα κνπζηθέο βξαδηέο θαη εθδειψζεηο ησλ θίισλ 
κνπζηθήο κε ζέα ηελ ιίκλε ηνπ Άιζνπο . 
4.- Ξξνηείλνπκε ηελ επέθηαζε ησλ πνδειαηφδξνκσλ ζε ήδε 
δηακνξθσκέλνπο θαη πεπιαηπκέλνπο ρσκαηφδξνκνπο , φπσο επίζεο θαη ηελ 
δηακφξθσζε ησλ πεξηπαηφδξνκσλ εηδηθά ζην Βφξεην θαη Αλαηνιηθφ Άιζνο . 
5. – Ππκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλαθαηαζθεπή 
θαη κε φ,ηη άιιν ηερληθά θαη αξρηηεθηνληθά επηβάιιεηαη γηα λα γίλεη έλα 
ζχγρξνλν  θηίξην νη εγθαηαζηάζεηο ηεο πξψελ  Δ.Κ..  πνπ παξαρσξήζεθε 
ζηνλ Γήκν καο , πξνθεηκέλνπ λα ηδξχζνπκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε εληφο  θαη ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν απηνχ ην ‘’  Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο  ησλ 
Ξνιηηψλ ‘’ ζχκθσλα άιισζηε θαη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 167573 / 609 / 11-04-2018 
ηξνπνπνηεηηθή απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  
φπσο επίζεο ,  ζπκθσλνχκε θαη  γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν παξαρψξεζεο ηεο πξψελ Δ.Κ.. 
6.-  Γηαθσλνχκε κε ηνπο  Δγθεθξηκέλνπο ρψξνπο  , ηφζν  ηεο Ξαηδηθήο 
Σαξάο , φζν  θαη ηελ θαηαζθεπή w.c  ζηελ Βφξεηα πεξηνρή ηνπ Άιζνπο 
δειαδή κεηά ηα ΟΥΠΗΘΑ θαη κεηά ηελ ππάξρνπζα εληφο Άιζνπο νηθία Λαηζαξίδε  
θαη πεξίπνπ ζην χςνο Γεθειείαο θαη Σίνπ , δηφηη  αθελφο κέλ ν ελ ιφγσ ρψξνο είλαη 
γεκάηνο δέλδξα [ κε ππθλή βιάζηεζε ] θαη δελ έρεη  ηθαλή πξνζβαζηκφηεηα 
ηξνρνθφξσλ θ.ι.π. γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη αθεηέξνπ  δελ ππάξρεη θαλ 
απνρεηεπηηθφ δίθηπν γηα ηηο πξνηεηλφκελεο ζηνλ ρψξν απηφλ  ηνπαιέηεο  .Δμ’ 
άιινπ  παηδηθή ραξά  ππάξρεη αθξηβψο απέλαληη απφ ηελ Βφξεηα είζνδν ηνπ 
Άιζνπο , δειαδή ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο νδνχ Σίνπ πνπ ρσξίδεη ην Άιζνο κε ηηο 
Δξγαηηθέο Ξνιπθαηνηθίεο Βιάρνπ . 
7.- Ξξνηείλνπκε ε παξαπάλσ εγθεθξηκέλε Ξαηδηθή Σαξά θαη νη Ρνπαιέηεο 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 4 λα αθπξσζνχλ απφ ηελ παξαπάλσ 
ηνπνζεζία ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 6 πνπ είραλ εγθξηζεί  θαη λα  εγθξηζνχλ 
γηα λα γίλνπλ ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ηεο πξψε Δ.Κ.. θαη ζηελ απέλαληη 
απηνχ πιεπξά  απηνχ , δειαδή ζην μέθσην πξφο Λ. Ησλία γηα ηνπο εμήο ιφγνπο , 
           α]. Γηφηη θξηβψο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηεο πξψελ Δ.Κ.. ππάξρεη ν 
δηακνξθσζείο φκνξθνο πεξηπαηφδξνκνο – πνδειαηφδξνκνο θαη επνκέλσο έρνπκε θαη 
άλεηε επηζθεςεκφηεηα πνιηηψλ θαη άλεηε πξνζβαζηκφηεηα θηλεηήο κνλάδαο γηα ηελ 
θαζαξηφηεηα απηψλ , 
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           β] Γηφηη   αθξηβψο επίζεο απέλαληη απφ ηελ είζνδν ηεο πξψελ Δ.Κ.. ππάξρεη 
θαη κία βξχζε θηηζκέλε κε πέηξα [ άξα έρνπκε  θαη δίθηπν λεξνχ ] , 
           γ]  Γηφηη ππάξρεη ζηε ζπλέρεηα θαη πίζσ απφ ηελ βξχζε κεγάιν μέθσην δεμηά 
θαη αξηζηεξά κε ζέα πξφο Λ. Ησλία , κε ειάρηζηνπο  ζάκλνπο θαη δελ ρξεηάδεηαη 
θφςηκν νχηε ελφο δέλδξνπ  θαη ην ζεκείν απηφ είλαη ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ 
Άιζνπο πνπ ππάξρεη άλεηνο ρψξνο θαη γηα παηδηθή ραξά θαη γηα ηνπαιέηεο, 
           δ] Γηφηη ππάξρνπλ επίζεο δχν  παλέκνξθα Θηφζθηα – θαζηζηηθά κε ελδηάκεζα 
απηψλ ηελ παηδηθή ραξά ,  φ, ηη θαιχηεξν γηα κεηέξεο θαη νπνηνλδήπνηε λα θάζνληαη , 
λα μεθνπξάδνληαη θαη λα βιέπνπλ ηα παηδηά ηνπο λα παίδνπλ ζηελ παξαθείκελε θαη ζε 
μέθσην  δηακνξθσκέλε θαη πξνηεηλφκελε απφ πιεπξά καο παηδηθή ραξά ζην ζεκείν 
απηφ , 
            ε]  Γηφηη ππάξρεη θαη δίθηπν  απνρέηεπζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπαιεηψλ θαη 
ζεκεηψλνπκε φηη δελ επηηξέπεηαη ζήκεξα ιεηηνπξγία ηνπαιεηψλ ρσξίο απνρεηεπηηθφ 
δίθηπν  θαη αθφκε , 
            ζη] αθνχ ν ρψξνο ηεο πξψελ Δ.Κ.. ζα δηακνξθσζεί θαη ζα 
ιεηηνπξγήζεη σο Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο φπσο πξναλαθέξακε , ζα 
έρνπκε θαη  πνιχ κεγάιε επηζθεςεκφηεηα ηνπ θνηλνχ πνπ επηβάιιεη ηελ χπαξμε θαη 
πξφζζεησλ ηνπαιεηψλ πέξαλ εθείλσλ ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ 
κεγάισλ αλαγθψλ ζε έλα ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζην κέζνλ ηεο έθηαζεο ηνπ Βφξεηνπ 
Άιζνπο δειαδή απφ πξψελ Θέληαπξν έσο είζνδν νδνχ Σίνπ [ Δξγαηηθέο 
Ξνιπθαηνηθίεο Βιάρνπ ] .   
8.- Ξξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία  αθφκε δχν [2] Ρνπαιεηψλ θαη ζηηο 
παξαθάησ  πεξηνρέο - ηνπνζεζίεο ηνπ Άιζνπο. 
         α]  Ζ κία Ρνπαιέηα λα νξηζζεί ζην μέθσην λφηηα ηεο Δθθιεζίαο 
Εσνδφρνο Ξεγήο θαη ζηελ Γεμηά πιεπξά ηνπ πεδφδξνκνπ θαηεβαίλνληαο απφ πξψελ 
Θέληαπξν πξφο Λφην δέθα πεξίπνπ κέηξα κεηά ηνλ λφηην ιηζφθηηζην δηάδξνκν ηεο  
Δθθιεζίαο θαη  θαηάλαληη ηεο ιηζφθηηζηεο βξχζεο δίπια ζηα ζθαινπάηηα πξφο ιίκλε , 
δηφηη ζα εμππεξεηεί ην εθθιεζίαζκα ηα Παββαηνθχξηαθα , ηνπο επηζθέπηεο ζηνπο 
Γάκνπο θαη ζηηο Βαπηίζεηο ,φπσο θαη  ηνπο επηζθέπηεο ηεο ιίκλεο θαη ηνπο ζακψλεο 
ηνπ παξαθείκελνπ ζεάηξνπ   θαη,   
         β]  Ζ δεχηεξε Ρνπαιέηα  λα νξηζηεί γηα λα γίλεη ζην μέθσην πνπ 
ππάξρεη κέζα απφ ηνλ αξηζηεξφ καλδξφηνηρν αλεβαίλνληαο πξφο πξψελ 
Θέληαπξν θαη κεηά ηελ Θακάξα Δηζφδνπ αξηζηεξά απφ ην πάξθηλγθ πξψελ 
Θεληαχξνπ πξφο Βφξεην ηκήκα Άιζνπο , δηφηη απφ ην ζεκείν απηφ μεθηλνχλ  , ηφζν ν 
πνδειαηφδξνκνο – πεξηπαηφδξνκνο , φζν θαη πνιιέο καδηθέο αζιεηηθέο θ.ι.π. 
εθδειψζεηο θαη ινηπέο καδηθέο δξζηεξηφηεηεο [ δειαδή απφ ηελ  αξρή ηνπ λένπ 
πνδειαηφδξνκνπ – πεξηπαηφδξνκνπ πξφο Βνξξά ]. 
      γ]. Πεκεηψλνπκε επίζεο φηη ππάξρνπλ θαη γηα ηηο δχν παξαπάλσ 
ηνπαιέηεο δίθηπα θαη λεξνχ θαη απνρέηεπζεο θαη άλεηε πξνζβαζηκφηεηα γηα 
ηελ επίζθεςε ηνπ θνηλνχ θαη γηα θηλεηή κνλάδα θαζαξηφηεηαο απηψλ. 
9.-  Ππκθσλνχκε κε ηνλ ρψξν θπιαθίνπ θαη ηελ κπάξα απαγφξεπζεο 
εηζφδνπ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηνπ ππαηζξίνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πνπ 
βξίζθεηαη ζην πιάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε επαθή κε δηακνξθσκέλν πεδφδξνκν 
ηεο νδνχ Γεθειείαο , ζηελ αξρή ηνπ αζθαιηφδξνκνπ πνπ δηαζρίδεη δηαγσλίσο ην 
άιζνο μεθηλψληαο απφ ηελ νδφ Ρξσάδνο ζηα δπηηθά θαη θαηαιήγνληαο ζηελ νδφ 
Ηθαξίαο ζηα αλαηνιηθά [ Ξχιε Λν Δ3 ] , δηαθσλνχκε φκσο κε ηηο πξνηεηλφκελεο 
ηνπαιέηεο παξαπιεχξσο ηνπ θπιαθίνπ απηνχ φπσο πξνηείλεηαη κε ηελ 
εηζήγεζε θαη ην ηνπνγξαθηθφ δηφηη πξνηείλακε ηελ δεκηνπξγία απηψλ ζην μέθσην 
πιεζίνλ θαη ηεο Δθθιεζίαο θαη ηνπ Θεάηξνπ θαη ηεο Ιίκλεο [ βιέπεηε αλσηέξσ παξ. 
8α’  ].   
10.   Γηαθσλνχκε αθφκε θαη γηα ηελ δεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο θαη 
ηνπαιεηψλ  ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ πεξηπαηφδξνκνπ ηεο Ιίκλεο Άιζνπο 
θαη αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ , δηφηη ν πξνηεηλφκελνο ρψξνο 
είλαη ζην πξαλέο ηνπ πεξηπαηφδξνκνπ ηεο ιίκλεο  θαη δελ ππάξρνπλ ζην 
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πξνηεηλφκελν ζεκείν δίθηπα  νχηε λεξνχ , νχηε θαη απνρέηεπζεο θαη δηφηη 
πξνηείλακε ηελ δεκηνπξγία απηψλ παξάκεξα ηφζν θάησ απφ ηελ εθθιεζία , φζν 
θαη κεηά ηελ είζνδν – Θακάξα αξηζηεξά πξφο Βφξεην Άιζνο φπνπ θαη ε αξρή ηνπ 
πνδειαηφδξνκνπ .  
11.-  Ππκθσλνχκε επίζεο , ηφζν κε ηελ ππάξρνπζα παηδηθή ραξά πνπ 
βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Άιζνπο ‘’ Ξαηδνχπνιε ‘’ 
απφ ηνλ Ξεδφδξνκν Γεθειείαο ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. , φζν θαη 
κε ηηο ηνπαιέηεο χπεξζελ απηήο , φπνπ ππάξρνπλ δίθηπα θαη λεξνχ θαη απνρέηεπζεο 
πξφο νδφ Αδάλσλ . 
12.- Ππκθσλνχκε θαη πξνηείλνπκε  ηελ δεκηνπξγία θεληξηθήο παηδηθήο 
ραξάο ΑΚΔΑ ζην χςνο ηεο Ιίκλεο ηνπ Άιζνπο θαη Βφξεηα ηεο Δθθιεζίαο 
Εσνδφρνο Ξεγή , δίπια ζην θπιάθην εηζφδνπ πξφο ιίκλε  , δηφηη ν ελ ιφγσ ρψξνο 
είλαη ζην πιένλ πηφ  θεληξηθφ ζεκείν ηεο Ιίκλεο θαη έρεη άκεζε θαη άλεηε 
πξνζβαζηκφηεηα γηα ηα ελ ιφγσ άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη 
ρξήδνπλ ηεο ηδηαίηεξεο θξνληίδαο φισλ καο .   
13. Ππκθσλνχκε επίζεο γηα ηελ δεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο παξαπιεχξσο 
ηνπ λένπ θηηξίνπ  Θεληαχξνπ θαη ζηνλ απιφγπξν απηνχ εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο 
αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ απηνχ . 
14.- Ξξνηείλνπκε λα παξακείλνπλ σο Θεληξηθνί Δίζνδνη ηνπ Άιζνπο  ηφζν ε 
ππάξρνπζα κεηά ηελ είζνδν ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.  επί ηνπ πεδνδξφκνπ Γεθειείαο είζνδνο 
επί ηνπ πεδνδξφκνπ Γεθειείαο  [ Λν Δ1 ] θαη φρη ηεο νδνχ Αδάλσλ , φζν θαη  ε απφ 
Γεθειείαο Λν Δ2 πξφο πξψελ Θέληαπξν είζνδνο  θαη ζηε ζπλέρεηα ε  Λν Δ3 επί ηεο 
νδνχ Σίνπ , ε Λν  Δ4 πξφο Λ.Ησλία θαηάλαληη νδνχ Ηθαξίαο , ε Λν Δ5 Λέα Ξχιε 
θαηάλαληη ηεο νδνχ  Ιεχθεο θαη ε Λν Δ 6 ηεο νδνχ Αδάλσλ .Ξαξάιιεια 
πξνηείλνπκε λα δηαηεξεζνχλ θαη  νη δχν  Ξχιεο Ξεδψλ απφ Γεθειείαο πνπ 
δηαζέηνπλ ζθαινπάηηα γηα ηελ είζνδν ζην Άιζνο θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη θαηάλαληη 
ησλ νδψλ Ξαπάγνπ , Δκκαλνπειίδνπ θαη πξφο Λ. Ησλία πξφο Γηαβαηήξηα . 
15.- Ππκθσλνχκε κε ηελ κεηαηφπηζε ηεο εηζφδνπ ηεο νδνχ Αδάλσλ γηα ηελ 
εχξπζκε είζνδν – έμνδν νρεκάησλ θαη ηελ ζχλδεζε απηήο κε πθηζηάκελε νδφ εληφο 
Άιζνπο . 
16.- Ξξνηείλνπκε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζπξκαηνπιεγκέλνπ ηέλληο ζην Βφξεην 
ηκήκα ηνπ άιζνπο κε μήισκα  ηφζν ηνπ αζθαιηνηάπεηα , φζν θαη ηεο 
πεξίθξαμεο απηνχ , κε δηακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ κε ρψκα θαη ινηπά γήηλα 
πιηθά γηα ηελ   ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο απηνχ ππαίζξησλ 
νξγάλσλ γπκλαζηηθήο φπσο αθξηβψο έρεη γίλεη ζην Ξάξθν Απνζηνιάθε ζηε 
Λ. Σαιθεδφλα .  
18.-  Ξξνηείλνπκε  ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ ζηελ δηθαζηηθή απφθαζε 
ηνπ Δθεηείνπ γηα απνκάθξπλζε φισλ ησλ δψσλ ηεο θηινδσηθήο απφ ηνλ 
πεξηθξαγκέλν ρψξν ηνπ πξψελ Εσνινγηθνχ Θήπνπ θαη αλεχξεζε απφ ηνλ Γήκν 
θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηελ δεκηνπξγία Θαηαθπγίνπ γηα ηελ ζηέγαζε απηψλ κέζα απφ 
ζχλλνκεο δηαδηθαζίεο . 
             Ζ αλαγθαηφηεηα φκσο δεκηνπξγίαο θαηαθπγίνπ αδέζπνησλ δψσλ 
κέζα ζην Άιζνο κε μχιηλνπο νηθίζθνπο γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο θηινδσηθνχ Ππιιφγνπ  απνηειεί αδήξηηε αλάγθε , ηφζν γηα ηνλ Γήκν καο , 
φζν θαη ηνλ θηινδσηθφ ζχιινγν .  
             Ξξφο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη ην αίηεκα ηνπ θηινδσηθνχ 
ζπιιφγνπ λα έξζεη πξφο ζπδήηεζε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα λα ιεθζεί 
νκφθσλε θαη απηνηειήο απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ν 
Γήκνο λα αηηεζεί απφ αξκφδην πνπξγείν θαη  ηηο ππεξθείκελεο αξρέο ηελ δεκηνπξγία 
θαηαθπγίνπ ησλ δψσλ κέζα ζην Άιζνο . 
           Πε θακία πεξίπησζε ε χπαξμε θαηαθπγίνπ αδεζπφησλ δψσλ κέζα 
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ άιζνπο δελ αιινηψλεη ηνλ δαζηθφ ραξαθηήξα 
ηνπ Άιζνπο . Πε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ή επηινγή δεκηνπξγίαο θαηαθπγίνπ 
εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξφηαηα 
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πξνβιήκαηα ζηελ  ιεηηνπξγία ηνπ θαηαθπγίνπ αδεζπφησλ , πέξαλ ηνπ φηη 
δελ ππάξρεη θαη θαηάιιεινο ρψξνο πνπ λα κπξνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζχλλνκα κέζα 
θαη ζηηο δχν πφιεηο καο . 
19.-  Ππκθσλνχκε ηέινο κε ηελ θαηεδάθηζε φισλ ησλ απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην Άιζνο . 
  

Β’ ΔΛΝΡΖΡΑ . Ξξνηεηλφκελα γηα ηελ ΓΔΗΡΛΗΑΠΖ 
  θαη  ηελ ΝΟΗΝΘΔΡΖΠΖ  

Ρνπ ΑΙΠΝΠ 
 κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ  

 ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ηνπ ΓΖΞΔΓΝ ηεο ΑΔΘ 
 

     Υο γλσζηφλ κε ηελ παξνχζα Ρξνπνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο  
ηνπ Άιζνπο νθείινπκε θαη έρνπκε ηελ ππνρξέσζε ιφγσ ηεο άκεζεο 
γεηηλίαζεο απηνχ κε ην γήπεδν ηεο ΑΔΘ λα μεθαζαξίζνπκε επζχο εμ’ αξρήο 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνππνζέζεηο εχξπζκεο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 
δχν ζεκαληηθψλ Ξφισλ Ππλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ [ Άιζνπο θαη Γεπέδνπ ] 
θαη εηδηθφηεξα ,  
         α’ ]    λα θαζνξίζνπκε κε ηελ ζεκεξηλή απφθαζή καο ηελ νξηνζέηεζε 
θαη  πεξηκάληξσζε ηνπ Άιζνπο Αλαηνιηθά θαη Βφξεηα ηνπ γεπέδνπ θαη κεηά αιιά 
θαη επί ηνπ πεδνδξφκνπ , κε ηνηρείν χςνπο 1,5 κέηξσλ θαη θάγθεια επ’ απηνχ χςνπο 
2 κέηξσλ θαη ζπλνιηθά χςνπο 3,5 κέηξσλ , πξφηαζε πνπ ιείπεη απφ ηελ εηζήγεζε 
ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο παξάιεηςε πνπ ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί  θαη  λα γίλεη 
απνδεθηή ε πξφηαζή καο απηή απφ ηελ δεκνηηθή αξρή , γηα ηελ πιεξφηεηα θαη 
ηεο εηζήγεζεο θαη ηεο απφθαζεο πνπ ζα ιεθζεί . 
         β’]   λα επηιέμνπκε ηελ βέιηηζηε ιχζε , ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
επηζθεπηψλ ηνπ Άιζνπο , φζν θαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ επηζθεπηψλ θαη θηιάζισλ 
ηεο ΑΔΘ θαη λα απνθαζίζνπκε γηα ηελ ηειηθή πιένλ  δηακφξθσζε ηεο ελ 
ιφγσ γεηηλίαζεο , είηε δειαδή  κε ηελ θάζεηε ιχζε φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
εγθξηζείζα κειέηε κέρξη χςνπο έμη – 6 – πεξίπνπ κέηξσλ ζχλ ηελ πεξηκάληξσζε 
άιζνπο απφ ηελ επάλσ πιεπξά ηνπ άιζνπο κε άιια 3,5 κέηξα πνπ ιφγσ ησλ 
κεγάισλ  πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ πεδνδξφκνπ θαη άιζνπο  πνπ ζα μεπεξλά 
θαη ηα ελλέα [9] κέηξα , είηε κε ηελ ππφ ζπδήηεζε ιχζε ησλ αλαβαζκψλ 
πξαζίλνπ πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ εηζήγεζε , [ βφξεηα θαη αλαηνιηθά απφ ηνλ 
πεδφδξνκν πνπ δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηνπο ] ,πξφο απνθπγή  ησλ κεγάισλ  θαη 
επηθίλδπλσλ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ πεδνδξφκνπ θαη άιζνπο  πνπ ζα 
μεπεξλά ζε ζεκαληηθφ κήθνο θαζ’ χςνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ άιζνπο ηα ελλέα 
[9] κέηξα . 
         γ’]  λα θξνληίζνπκε ηφζν γηα ηελ  ζπιινγή θαη απνξξνή ησλ 
θαηεξρνκέλσλ βξφρηλσλ πδάησλ ηνπ Άιζνπο πξφο ηνλ πεδφδξνκν [ λφηηα ] 
κε θαηεχζπλζε απηψλ πξφο ξέκα Γηακπνπξιά ,φζν θαη γηα ην απηφκαην πφηηζκα 
ησλ πξαλψλ ησλ αλαβαζκψλ ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο ιχζεο ησλ αλαβαζκψλ . 
          δ’]  ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο  ησλ επηζθεπηψλ ηνπ άιζνπο , 
ησλ πεδψλ θαη ησλ θηιάζισλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη, 
          ε’]  ηελ  ππξαζθάιεηα ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ [ Άιζνπο θαη Γεπέδνπ 
ΑΔΘ ] πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε.  
  
        Θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ κε αίζζεκα επζχλεο γηα ηελ επηινγή ηεο 
βέιηηζηεο δπλαηήο ιχζεο πνπ λα εμαζθαιίδεη θαη ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 
φισλ ησλ επηζθεπηψλ θαη ζηνπο δχν πφινπο ζπλάζξνηζεο ηνπ θνηλνχ , 
 
1.-  Ππκθσλνχκε κε ηελ εηζήγεζε γηα ην έξγν δεκηνπξγίαο αλαβαζκψλ –
παξηεξηψλ πξαζίλνπ [ αληί θάζεηνπ ηνηρείνπ χςνπο ελλέα – 9 - θαη πιένλ 
κέηξσλ ] , πέξαλ ηνπ δηαλνηγέληνο θαη ηειηθά δηακνξθσζέληνο πεδνδξφκνπ 
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πιάηνπο δέθα [10]  κέηξσλ θαη  εληφο δψλεο Άιζνπο θαη ζε βάζνο πεξίπνπ δέθα 
[10 ]κέηξσλ εθ ηνπ παξαρσξεζέληνο άιζνπο θαη θαηά κήθνο , ηφζν ηεο βφξεηαο 
πιεπξάο  ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ φζν θαη ηεο αλαηνιηθήο πιεπξά  απηνχ [ Ν.Ρ. 295 ] , 
έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί πεξηβαιινληηθά κία παλέκνξθε δψλε πξαζίλνπ 
δηακνξθψλνληαο ηειηθά θαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ   έλα ηζνδχγην  πξαζίλνπ , 
δψλε αλαβαζκψλ – πξαλψλ πξαζίλνπ πνπ ζα αλήθεη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ 
καο . 
       α] Ξηζηεχνπκε φηη ε ππάξρνπζα έγθξηζε κε ηνηρείν θάζεην βάζνπο 
κέρξη θαη έμη [ 6] πεξίπνπ κέηξσλ κεηαμχ Άιζνπο θαη γχξσζελ ηνπ γεπέδνπ 
πεδφδξνκνπ ζχλ  χςνο πεξίθξαμεο άιζνπο απφ ηελ επάλσ πιεπξά ηνπ 
άιζνπο  κε ηνηρείν χςνπο 1,5 κέηξν ζπλ άιια 2 κέηξα γηα επηθαζήκελα  
Θάγθεια πνπ ζα μεπεξλά ζε πνιιά ζεκεία απηήο ηα ελλέα -9- κέηξα [ 6 ζπλ 
3,5 κέηξα ] ,  είλαη θαηά ηελ άπνςή καο παληειψο ιαζεκέλε θαη εζθαικέλε 
σο επηινγή δηφηη ζα ππάξρεη κεηαμχ  ηνηρείνπ αληηζηήξημεο άιζνπο θαη θηηξίνπ 
γεπέδνπ κε ελδηάκεζν  απηψλ πεδφδξνκν πιάηνπο δέθα κέηξσλ , πνπ ηειηθά ζα 
έρεη  ηελ κνξθή νξχγκαηνο- ηάθξνπ  . 
        β]  Ρν θάζεην ηνηρείν αληηζηήξημεο ηνπ άιζνπο , ηνπ πξναλαθεξζέληνο 
χςνπο κεηαμχ άιζνπο θαη πεδνδξφκνπ γεπέδνπ είλαη  θαη άθξσο επηθίλδπλν 
σο θαηαζθεπή , ηφζν γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Άιζνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη 
εηδηθά γηα κηθξά παηδηά ,φζν θαη γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη θηιάζινπο ηνπ γεπέδνπ ηεο 
ΑΔΘ θαηά ηελ δηάξθεηα φρη κφλν ησλ αγψλσλ αιιά θαη θαηά ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ 
ζα ππάξρεη αλακθίβνια θαη’ εμαθνινχζεζε κεγάιε ζπλάζξνηζε ηνπ θνηλνχ , γη’ 
απηφ θαη  νθείινπκε λα ζρεδηάζνπκε κε ζνβαξφηεηα θαη λα ιάβνπκε κε 
επζχλε   ηα θαιχηεξα κέηξα πξφιεςεο , πξηλ ζξπλήζνπκε ζχκαηα  . 
         γ] Αλακθίβνια κε ηελ δεκηνπξγία ησλ αλαβαζκψλ – παξηεξηψλ 
πξαζίλνπ [ αληί  ηνπ θάζεηνπ ηνηρείνπ ] αθελφο κελ ζα ππνθαηαζηαζεί ε 
νπνηαδήπνηε βιάβε πξαζίλνπ κε ηελ θχηεπζε ησλ παξηεξηψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 
ζηνπο αλαβαζκνχο  κε λέα θπηά θαη αθεηέξνπ,  πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά 
ε ζρέζε γεηηλίαζεο κεηαμχ ηνπ γεπέδνπ , ηνπ πεδνδξφκνπ πνπ ζα δηακεζνιαβεί 
θαη ησλ δηακνξθσζέλησλ αλαβαζκψλ πξαζίλνπ ηνπ  άιζνπο ζα γίλεη θαηά ηνλ 
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν , λέα κνξθή θαη λέα θαηάζηαζε πνπ ηειηθά ζα είλαη 
παλέκνξθε θαη ζα αλαβαζκίζεη  πεξηβαιινληηθά ηελ φιε πεξηνρή απηή πνπ 
σο ηψξα ήηαλ παληειψο ππνβαζκηζκέλε κε ην γθαξάδ ησλ 
απνξξηκαηνθφξσλ , ην πιπληήξην ησλ απνξξηκαηνθφξσλ θαη ηνλ ζηαζκφ 
κεηαθφξησζεο ησλ ζθνππηδηψλ αιιά θαη ηελ ππάξρνπζα ηζηζκεληφπιαθα 
πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ αθφκε θαη ζήκεξα θνζκεί ηνλ πξψελ 
ρψξν ησλ απνξξηκαηνθφξσλ , ηνπ πιπληεξίνπ θαη ηνπ ζηαζκνχ 
κεηαθφξησζεο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηνλ επξχηεξν ελ ιφγσ ρψξν . 
2.- Ππκθσλνχκε κε ηελ νξηνζέηεζε ηνπ άιζνπο καο κε ηνλ θνηλφρξεζην 
πεξηκεηξηθφ πεδφδξνκν ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ , ε νπνία νξηνζέηεζε ζα γίλεη επί 
ηνπ ηνηρείνπ ηνπ Ά’ θαηψηεξνπ Αλαβαζκνχ κε ηνηρείν χςνπο πεξίπνπ ελφο [1,5] 
κέηξνπ απφ ην χςνο ηνπ πεδνδξφκνπ θαη κε  επ’ απηνχ θάγθειν χςνπο πεξίπνπ δχν 
[2] κέηξσλ , έηζη ψζηε λα πεξηθξάζζεηαη ην άιζνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ 
εθαπηφκελνπ κε απηφ πεδνδξφκνπ θαη λα απνηξέπεηαη ε νπνηαδήπνηε είζνδνο 
νπνηνπδήπνηε βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ γεπέδνπ πξφο ην άιζνο .  
3.- Ππκθσλνχκε  επίζεο κε ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπιινγήο απνξξνήο ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ πξφο ξέκα Γηακπνπξιά .  
4.-  Ππκθσλνχκε ηέινο θαη κε ηελ θαηαζθεπή δεμακελήο ππξφζβεζεο φπσο 
πξνηείλεηαη απφ ηελ δεκνηηθή αξρή γηα ηελ ελίζρπζε εηδηθφηεξα ηνπ λφηηνπ 
ηκήκαηνο ηνπ Άιζνπο θαη ηνπ γεπέδνπ ηεο  ΑΔΘ απφ θίλδπλν ππξθαηάο αιιά θαη γηα 
ην απηφκαην πφηηζκα ησλ αλαβαζκψλ – πξαλψλ πξαζίλνπ πνπ ζα 
δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηα αλσηέξσ  , ζα πξέπεη φκσο λα επαλεμεηαζηεί ν ρψξνο 
πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ δεκνηηθή αξρή δεμηά ηεο εηζφδνπ πξφο ην ππφγεην 
κεραλνζηάζην ηεο ιίκλεο  , δηφηη νη πξνηεηλφκελεο δηαζηάζεηο απηνχ 10  κ. πιάηνο επί 
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10 κ.  κήθνο  επί 10 κ. χςνο ίζνλ 1000 θπβηθά κέηξα λεξνχ ή1 10 κ. πιάηνο επί κ. 10 
κήθνο  επί κ.  6 βάζνο  ίζνλ 600 θπβηθά λεξνχ , είλαη αξθεηά δχζθνιν λα γίλεη ζην 
πξνηεηλφκελν ζεκείν ιφγσ πςνκεηξηθψλ κηθξψλ δηαθνξψλ, ζε θάζε φκσο 
πεξίπησζε ε αλαγθαηφηεηα θαηαζθεπήο ηεο Γεμακελήο απηήο πξνέρεη  θαη 
έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Ξαξάηαμεο καο  κε ηελ πξναλαθεξζείζα επηζήκαλζε γηα 
ηνπο εηδηθνχο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ .  
5.- Ρέινο δηεπθξηλίδνπκε θαη επηζεκαίλνπκε φηη  εληφο ησλ νξίσλ θαη  ηεο 
νινθιήξσζεο  ηεο πξνηεηλφκελεο πεξηκάληξσζεο ηνπ  Άιζνπο δελ δίδεηαη θαη δελ 
παξαρσξείηαη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην , θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν , θαλέλα 
απνιχησο δηθαίσκα παξέκβαζεο , είηε δηα θαηαζθεπήο νπνηνπδήπνηε έξγνπ , 
είηε κέζσ ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο  πνπ ππάξρεη εληφο 
ησλ νξίσλ ηνπ Άιζνπο  θαη ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζχλλνκα  πξνβιέπεηαη  απφ ηελ 
δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ άιζνπο καο . 
 6.-  Πε θάζε  πεξίπησζε γηα ηελ  νινθιήξσζε ησλ  απαηηνπκέλσλ έξγσλ 
γεηηλίαζεο ηνπ Γεπέδνπ [ ηνηρεία αληηζηήξημεο άιζνπο , αλαβαζκνί , πξαλνί 
, πεξηκάληξσζε άιζνπο  θ.ι.π.] ζε ζρέζε κε ην Άιζνο ζα γίλνληαη απηά 
θαηφπηλ κειεηψλ θαη δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη θαηά ηα 
αλσηέξσ ηελ  ΑΔΘ [ βιέπεηε σο άλσ ζειίδα 4 παξάγξαθν 8   ] θαη ζα ηπγράλνπλ 
ηεο εγθξίζεσο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη ζα αθνινπζνχληαη φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζχλλνκε θαηαζθεπή 
ησλ απαηηνχκελσλ θαη εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ Γήκν έξγσλ .  
 
   Θχξηε Ξξφεδξε ,  
 
       Όιεο νη παξαπάλσ  πξνηάζεηο ηεο  παξάηαμήο καο  παξαθαινχκε λα 
θαηαρσξεζνχλ ζηα πξαθηηθά ηεο ζεκεξηλήο ζπλεδξίαζεο  θαη εθφζνλ 
γίλνπλ δεθηέο λα θαηαρσξεζνχλ θαη ζηελ ζρεηηθή  απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί πεξί  
ηξνπνπνίεζεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο καο φπσο θαη λα 
απνηππσζνχλ επαθξηβψο θαη ζην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ πνπ ζα ζπλνδεχεη 
απηήλ , γη’ απηφ θαη θαηαζέηνπκε θαη ειεθηξνληθά ηελ παξαπάλσ πξφηαζή 
καο ζην Ξξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ  θαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ 
Γ.Π. γηα λα ζηαιεί ζε φινπο επηθεθαιείο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ , ζηνπο 
Γεκνηηθνχο θαη Ρνπηθνχο Ππκβνχινπο , αιιά θαη ζηα ηνπηθά Κ.Κ.Δ. γηα λα ιάβνπλ 
γλψζε φινη νη ζπκπνιίηεο καο . 
       Ξηζηεχνπκε φηη ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα λα ιεθζνχλ νη 
νξηζηηθέο απνθάζεηο ηφζν γηά ην Άιζνο καο , φζν θαη γηα ην Γήπεδν ηεο ΑΔΘ 
, πνπ είλαη ΓΎΝ ΠΖΚΑΛΡΗΘΝΊ  ΞΝΙΝΗ ΠΛΑΘΟΝΗΠΖΠ ΡΥΛ ΞΝΙΗΡΥΛ  
ζηνπο ρψξνπο ηνπο , πνπ ζα ζεκαηνδνηήζνπλ νξηζηηθά θαη ηελ έλαξμε κηάο  
Λέαο Δπνρήο ζηνλ Γήκν καο θαη πξφο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ νθείινπκε 
φινη καο λα ζπκβάιινπκε φινη αλεμαηξέησο ζεηηθά θαη ππεχζπλα .  
       Ρν νθείινπκε ζηνλ εαπηφ καο , ην νθείινπκε ζηα παηδηά καο , ην 
νθείινπκε ζε θάζε Νηθνγέλεηα θαη ζηε Λέα Γεληά θαη απφ απηφ ην 
πξνζθιεηήξην ζπλαπφθαζεο δελ ζα πξέπεη λα ιείςεη θαλείο . 

 
Γηα ηελ Γεκνηηθή Ξαξάηαμε 

‘’ ΜΑΛΑ  ΚΑΕΗ ‘’ 
 Λ. Φηιαδέιθεηα ζηηο 17 Καξηίνπ 2021 

  
Ξαληειήο Γξεηδειηάο 

Ξξ. Γήκαξρνο Λ. Φηιαδέιθεηαο 
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Ν Γήκαξρνο θ. Η.Βνχξνο δήισζε φηη απνδέρεηαη ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο κε ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ επέξρνληαη κέζσ απηψλ ζηελ ζρεηηθή εηζήγεζε 
ηνπ ζέκαηνο. 
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο 
ηξνπνπνηήζεθε κε βάζε ηηο πξνηάζεηο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ» πνπ 
έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηνλ θ. Γήκαξρν ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.   
 

1. Δπί ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηελ πξνηεηλφκελε 
κεηαηφπηζε εηζφδνπ Δ7: 

 
 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 

Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3). 
 

2. Δπί ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ σο πξνο ην πξνηεηλφκελν έξγν 
αλαβαζκψλ: 

 

 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, 
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Ιαδαξίδεο, Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, 
Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο, 
Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Α.Γνχιαο  (ζχλνιν 15), ελψ ε Γεκ. Πχκβνπινο θ. 
Δ.Ξαπαινπθά ςήθηζε ιεπθφ. Δθ ησλ αλσηέξσ ν 8νο, 9νο θαη 10νο ζεσξνχλ φηη 
πξφθεηηαη γηα παξαρψξεζε ρξήζεο δαζηθήο έθηαζεο θαηά παξάβαζε ηεο 
δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ πνπ αθνξά ηα ζπλνδά έξγα ηνπ γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ, ελψ ν 14νο 
αλαθέξζεθε ζε ηερλεέλησο παξάθακςε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη 
ηερλεέλησο παξαρψξεζε δαζηθήο έθηαζεο. 
 

3. Δπί ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ην πξνηεηλφκελν έξγν 
απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ: 

 

 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, 
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Ιαδαξίδεο, Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, 
Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο, 
Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Α.Γνχιαο  (ζχλνιν 15), ελψ ε Γεκ. Πχκβνπινο θ. 
Δ.Ξαπαινπθά ςήθηζε ιεπθφ κε ηελ ίδηα θαηά πεξίπησζε αηηηνιφγεζε πνπ 
αλαθέξεηαη αλσηέξσ (ζεκείν 2). 

 
4. Δπί ηνπ ζεκείνπ 4 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν 
θπιαθίνπ θαη ηελ κπάξα απαγφξεπζεο εηζφδνπ νρεκάησλ: 

 

 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ κφλν σο πξνο ην ρψξν ηνπ θπιαθίνπ δήισζαλ 
φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, 
Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι θαη Ξ.Ιαδαξίδεο 
(ζχλνιν 7), ελψ θαηά θαη ησλ δχν (θπιάθην-κπάξα) δήισζαλ φηη ηάζζνληαη 
νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, 
Ξ.Αζαλαζφπνπινο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο θαη 
Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 7). 

 
5. Δπί ηνπ ζεκείνπ 5 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν 
Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζην θηίξην ηεο πξψελ ΔΚ: 
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 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3). 

 
6. Δπί ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν 
θαηαζθεπήο Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ (πξψελ «Θέληαπξνο»): 
 

 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, 
Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, 
Θ.Ρνκπνχινγινπ θαη Ξ.Αζαλαζφπνπινο (ζχλνιν 9) ηάρζεθαλ ππέξ εθπφλεζεο 
πεξηγξάκκαηνο απφ ηελ Ρ.. ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηελ λέα απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ θαη ππέξ κέγηζηεο αλάπηπμεο ρψξνπ 
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηα 400 η.κ. κε νξηνζέηεζε θχηεπζεο γηα ην ππφινηπν 
ηκήκα, ελψ θαηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ, δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. 
Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3). 

 
 

7. Δπί ηνπ ζεκείνπ 7 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηνλ Ξξνηεηλφκελν ρψξν 
θαηαζθεπήο δεμακελήο ππξφζβεζεο: 

 

 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3) 
απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ. 

 
8. Δπί ηνπ ζεκείνπ 8 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε  ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Φηινδσηθνχ θαη ηνπ γεπέδνπ ηέληο. 

 

 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ κφλν σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Φηινδστθνχ 
δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, 
Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Ιαδαξίδεο, 
Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, 
Δ.Ξαπαινπθά, Η.Νπζηακπαζίδεο θαη Α.Γνχιαο (ζχλνιν 13) δεηψληαο 
παξάιιεια ηελ ρσξνζέηεζε ζην βφξεην ηκήκα ηνπ Άιζνπο ρψξνπ γηα ηελ 
θηινμελία ησλ αδέζπνησλ δψσλ κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη κε 
ζηαζεξέο θαηαζθεπέο κεηά απφ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ελψ νη Γεκ. 
Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3) απείραλ 
απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία. 
 

9. Δπί ηνπ ζεκείνπ 9 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηελ επαλαδηακφξθσζε 
ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο, φπσο αλαδηαηππψζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε: 

 
 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ θαη ππέξ ηνπ λα παξακείλνπλ νη είζνδνη ηνπ 

Άιζνπο σο έρνπλ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, 
Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Ιαδαξίδεο, Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, Η.Εαραξηάδεο, θαη 
Η.Νπζηακπαζίδεο (ζχλνιν 11), ελψ θαηά ηεο πξφβιεςεο εηζφδσλ ζηε δψλε 
ηνπ έξγνπ ησλ αλαβαζκψλ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ, Ξ.Αζαλαζφπνπινο, 
Δ.Ξαπαινπθά θαη Α.Γνχιαο (ζχλνιν 5). 
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10. Δπί ηνπ ζεκείνπ 10 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ην πξνηεηλφκελν έξγν 
θαηαζθεπήο ιπνκέλνπ ζεάηξνπ: 

 
 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 

Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3). 
 

11. Δπί ηνπ ζεκείνπ 11 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ην πξνηεηλφκελν έξγν 
θαηαζθεπήο δεκνζίσλ WC, φπσο αλαδηαηππψζεθε θαηά ηε ζπδήηεζε: 

 
 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3) 

απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ. 
 

12. Δπί ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηνλ πξνηεηλφκελν ρψξν 
–θηφζθη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πιεζίνλ ηεο ιίκλεο ηνπ Άιζνπο: 

 

 Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Α.Βαζηιφπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, 
Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπφθεο, θαη Γ.Δκκαλνπήι, (ζχλνιν 6) ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα θηφζθηα γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 
Φηιαξκνληθήο, φηαλ απηή δεκηνπξγεζεί, ελψ θαηά θαη ησλ δχν πξνηάζεσλ 
δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα, 
Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3). 

 
13. Δπί ηνπ ζεκείνπ 13 ηνπ Δηδηθνχ Ξαξαξηήκαηνο πνπ πξνζηέζεθε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη αθνξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 
Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. σο πξνο ηηο παηδηθέο ραξέο: 

 

 Θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκείνπ δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 
Λ.Πεξεηάθεο, Γ.Δ.Γθνχκα θαη Η.Εαραξηάδεο (ζχλνιν 3), νη νπνίνη ζεσξνχλ 
ιαλζαζκέλε ηε ινγηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρσξνζέηεζεο, δεδνκέλνπ φηη 
ηαπηίδεη ην δάζνο κε ηελ δελδξνθάιπςε. 

 
Δπηπιένλ, νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Σ.Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο, Θ.Ρνκπνχινγινπ 
θαη Ξ.Αζαλαζφπνπινο, πξνο αηηηνιφγεζε ηεο επηκέξνπο αξλεηηθήο ςήθνπ ηνπο πξνο 
ηα αλσηέξσ, αλέθεξαλ α) ην αξηζ. εηζ. πξση. 4383/3-3-2021 έγγξαθφ ηνπο πξνο ηελ 
δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή, β) ην αξηζ. πξση. 4261/1-3-2021 έγγξαθν ηεο Λνκ. 
πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη γ) ην αξηζ. πξση. 4265/1-3-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο, ηα νπνία έρνπλ σο εμήο: 
 
Α) 

ΑΟΗΘ. ΔΗΠ. ΞΟΥΡ.: 4383/3-3-2021 
 
Ξξνο 1.Γήκαξρν Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο  
        θ. Ησάλλε Βνχξν 
          2.Ξξφεδξν θαη Κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
         3.Ξξφεδξν θαη κέιε δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ  
               Ρξνπνπνίεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Άιζνπο 
           4.Ξξνέδξνπο θαη Κέιε ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ  
               Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο. 
5.Γηεπζχληξηα Ρερληθήο πεξεζίαο θ. Δι. Πγνπξάθε 
6.Ξξντζηάκελν Κειεηψλ θαη Έξγσλ Ρ.. θ. Ξ.Καλή 
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(Κε θξνληίδα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα πξσηνθνιιεζεί θαη 
δηαλεκεζεί ζηνπο αλσηέξσ) 
Ξαξαθαιψ λα κνπ γλσξίζεηε ζρεηηθά κε ην ππφ ζπδήηεζε ζρέδην ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ επί ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο ηα παξαθάησ: 

1. Ρνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν απφ ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο πξνηείλεηαη 

λα απνκείλνπλ κφλν έμη είζνδνη αλνηθηνί γηα ην θνηλφ, ελψ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αδηάλνηθηνπ πεδφδξνκνπ θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ 

γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Θ. (Ν.Ρ. 295) πξνβιέπνληαη άιιεο ηξεηο είζνδνη.    Ζ  

Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ «Θέληξνπ Αζιεηηζκνχ, Κλήκεο θαη Ξνιηηηζκνχ ζηε Λ. 

Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο» (ΑΓΑ: 7ΔΙ4653Ξ8-ΘΜΥ) ζηελ παξάγξαθν 4.3.8.5.1 

ζέηεη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ γεπέδνπ ην θιείζηκν ησλ 

εηζφδσλ θαηά ηελ εκέξα ηέιεζεο ησλ αγψλσλ ζαλ κέηξν πινπνίεζεο 

αληηππξηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Άιζνπο. 

2. Ρνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή αλαβαζκψλ, δεδνκέλνπ φηη 

έξρεηαη ζε αληίζεζε νκνίσο κε ηελ παξάγξαθν 4.3.8.5.1 ηεο Α.Δ.Ξ.Ν, φπνπ 

πξνβιέπεηαη άιινπ είδνπο θαηαζθεπή (ηνίρνο πεξίθξαμεο ν νπνίνο 

θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ πεδφδξνκνπ)θαη επηπιένλ κε ηελ παξάγξαθν 

4.2.5.5 πνπ δελ επηηξέπεη θακία επέκβαζε ζην Άιζνο πνπ είλαη εθαπηφκελν 

ηνπ γεπέδνπ πέξαλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 4.3.8. 

3. Ρελ πξνκειέηε απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ην πνιπζρηδέο πεξίγξακκα ηνπ λένπ 

αλαςπθηεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ε κνξθή ηνπ θαη ε δέζκεπζε απηήο κέζσ 

ζπληεηαγκέλσλ  πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ πξνκειέηεο θαη δελ 

κπνξεί λα είλαη ηπραία. 

Ρν έξγν ησλ αλαβαζκψλ πξνηείλεηαη πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ  
ηνίρνπ πεξίθξαμεο ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη εληφο ηνπ πιάηνπο ηνπ πεδφδξνκνπ. 
Πχκθσλα κε ηελ απφθαζε  ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ (ΑΓΑ: 
Υ17465ΣΘΜ-67Σ) πξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεδφδξνκνπ, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί 
κειέηε δηακφξθσζεο ηνπ πεδφδξνκνπ απφ ην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ 
(ΓΗΘΔΦΑΙΝΠ 1924 Α.Δ.) θαη φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 4467/2017 
ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην σο άλσ πνπξγείν σο ζπλνδφ έξγν ηνπ γεπέδνπ. 
Δπεηδή ην έξγν ησλ αλαβαζκψλ εληφο ηνπ παξαρσξεζέληνο θαηά ρξήζε 
ηκήκαηνο ηνπ Άιζνπο, δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα  Α.Δ.Ξ.Ν. ηνπ «Θέληξνπ 
Αζιεηηζκνχ, Κλήκεο θαη Ξνιηηηζκνχ ζηε Λ. Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο», φπσο 
αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 6.3 (έθηαζε ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
δαζηθήο λνκνζεζίαο) θαη ε πινπνίεζε ηνπ αθνξά ζπλνδφ έξγν ηνπ γεπέδνπ 
εθφζνλ εγθξηζεί απφ ην πνπξγείν πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, ζα πξέπεη λα γίλεη 
ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνίεζε ηεο Α.Δ.Ξ.Ν, φπσο άιισζηε αλαθέξεη θαη ε Λνκηθή 
πεξεζία.  

Ξαξαθαιψ λα παξίζηαληαη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ηελ 
Ξαξαζθεπή 5 Καξηίνπ 2021, νη απαζρνιεζέληεο ππάιιεινη ηεο Γ.Ρ.. κε ηα σο άλσ 
αλαθεξζέληα, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ ε Γηεπζχληξηα ησλ Ρερληθψλ πεξεζηψλ θ. 
Δι.Πγνπξάθε θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Κειεηψλ θαη έξγσλ θ. Καλήο. 
 
Λέα Φηιαδέιθεηα 2 Καξηίνπ 2021 
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο  
Γεκνηηθφο Πχκβνπινο  
Δπηθεθαιήο ηεο Αλεμάξηεηεο Γεκνηηθήο Ξαξάηαμεο  
Λέαο Φηιαδέιθεηαο Λέαο Σαιθεδφλαο  
«Ζ πφιε ηεο Θαξδηάο καο" 
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Β) 
 

ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡ.: 4261/1-3-2021 
Ξξνο 
Ρνλ θ. Γήκαξρν Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλαο 
 
 
Υο γλσζηφλ , θαηά ηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηνπ Γήκνπ 
Λ. Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο ηεο 24-2-21, κεηαμχ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 
δηαηάμεσο ήην θαη ην ζέκα :<  1.- Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο 
ηνπ Αιζνπο Λ.Φηι/θεηαο- Λ. Σαιθεδφλνο >. 
 
Θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ σο άλσ ζέκαηνο απεθαζίζζε ε ζχζηαζε  Γηαπαξαηαμηαθήο 
Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ Γεκνηηθή Αξρή 
ηξνπνπνηήζεηο ηεο  Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο. 
 
Ρελ 25-2-21, θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ζπζηαζείζεο σο άλσ Γηαπαξαηαμηαθήο 
Δπηηξνπήο, ηα κέιε – Γεκνηηθνί Πχκβνπινη απηήο  θ.θ  Σαξάιακπνο Ρνκπνχινγινπ 
θαη Ησάλλεο Νπζηακπαζίδεο δήηεζαλ απφ ηνλ Λνκηθή πεξεζία ΓΛΦ-ΛΣ λα 
γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ην αλ ππάξρεη αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο πνπ αθνξνχλ 
ηελ δεκηνπξγία  αλαβαζκψλ εληφο ηνπ Αιζνπο ζην ζεκείν πνπ   απηφ – ην Άιζνο- 
εθάπηεηαη κε ηνλ πεξηκεηξηθφ πεδφδξνκν πνπ επξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Άιζνπο θαη ηνπ 
γεπέδνπ ηεο ΑΔΘ. 
 
Ππγθεθξηκέλα ζηελ σο άλσ πξφηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο θαη ππφ ζηνηρείν < 2 > πξνβιέπεηαη φηη : < 2.- ην 
έξγν αλαβαζκψλ εληφο  δψλεο πεξίπνπ 10,00 κ. ζε πεξηνρή ηνπ θαηά ρξήζε 
παξαρσξεζέληνο ζηνλ Γήκν ηκήκαηνο ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ  ηνπ Άιζνπο θαηά 
κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ΝΡ 295 ζηελ Λ. Φηι/θεηα Αηηηθήο …>. 
 
Νη αλσηέξσ δεκνηηθνί  ζχκβνπινη- κέιε ηεο άλσ Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο  θ.θ 
Σαξάιακπνο Ρνκπνχινγινπ θαη Ησάλλεο Νπζηακπαζίδεο επεθαιέζζεζαλ ηελ 
ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΝ /νηθ./3246/15-7-17  απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ, κε ηελ νπνία  απεθαζίζζε φηη < ….. Δγθξίλνπκε  ηλε πςνκεηξηθή 
κειέηε ησλ δχν αδηάλνηθησλ πεδφδξνκσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ [ΝΡ 295] ηνπ 
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ  Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλαο πνπ εληάζζνληαη ζηελ  
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 4467/17 [ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ . 
4067/12] θαη αθνξνχλ ζην έξγν Θαηαζθεπή Θέληξνπ Αζιεηηζκνχ Κλήκεο θαη 
Ξνιηηηζκνχ ΑΓΗΑ ΠΝΦΗΑ >,, φπσο απηή ζπληάρζεθε απφ ην κειεηεηηθφ γξαθείν 
ΓΟΝΚΝΠ ΔΞΔ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΗΘΔΦΑΙΝΠ 1924 θαη αθνινχζσο ειέγρζεθε θαη 
ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ.Ν.    Ξξν ηεο εθαξκνγήο ηεο σο άλσ πςνκεηξηθήο κειέηεο 
είλαη αλαγθαία ε ζχληαμε νξηζηηθήο κειέηεο δηακφξθσζεο πεδνδξφκσλ, πδξαπιηθήο 
κειέηεο  πεδνδξφκσλ θαη ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ακαμνζηαζίνπ Γήκνπ 
Φηιαδέιθεηαο- Σαιθεδφλαο, ελψ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο  Έγθξηζεο  
Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηεο κειέηεο   < Ραπείλσζεο θαη θάιπςεο  ηκήκαηνο ηεο 
νδνχ Ξαηξηάξρνπ Θσλζηαληίλνπ- Φσθψλ ζηελ Λ. Φηι/θεηα> λα ειεγρζεί ε 
αλαγθαηφηεηα ή κε ηεο πξνζαξκνγήο  ζηελ απφιεμε ηνπ αλαηνιηθνχ πεδνδξφκνπ κε 
ηελ νδφ Ξαηξηάξρνπ Θσλζηαληίλνπ… Ν πνπξγφο πνδνκψλ  θαη Κεηαθνξψλ 
Σξήζηνο Ππίξηδεο…>. 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Η7246ΜΩ0Ι-ΧΗΛ



 26 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη  εηο ην ζθεπηηθφ ηεο σο άλσ 
πνπξγηθήο Απφθαζεο αλαθέξεηαη φηη  < … γηα ηελ έθδνζε   απηήο ειήθζε ππφςε : 
1…2…. 5.- Κε ην άξζξν 13 ηνπ Λ. 4467/2017 [ Α΄56] πξνζηέζεθαλ δχν ηειεπηαία 
εδάθηα ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4067/2012, ζχκθσλα κε ηα νπνία 
εηζάγεηαη εηδηθή ξχζκηζε πνπ ηζρχεη εηδηθψο θαη εθαξκφδεηαη κφλν γηα ηηο  αλεγέξζεηο 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 15.000 ζεαηψλ θαη φηαλ γηα ηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο απαηηνχληαη δηαλνίμεηο ή δηακνξθψζεηο νδψλ θαη ινηπά ζπλνδά 
έξγα, ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε κειεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
εδάθηα απηά [ πρ. θπθινθνξηαθέο, ινηπέο ηερληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο, 
πςνκεηξηθή κειέηε νδψλ θιπ] αζθείηαη απνθιεηζηηθά απφ  ην πνπξγείν πνδνκψλ 
θαη Κεηαθνξψλ θαη δελ πξνβιέπεηαη θακία άιιε πξφζζεηε δηαδηθαζία >. 
 
Δλ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζέκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο, ησλ 
ζρεηηθψλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηάλνημε ησλ αδηάλνηθησλ νδψλ θαη 
πεδνδξφκσλ, ησλ πςνκεηξηθψλ  κειεηψλ, ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην Άιζνο, ην ζέκα 
ηεο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θιπ. αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ θαζψο θαη ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ, νη νπνίεο ηεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ θαη 
παξαθνινπζνχλ, γλσκνδνηνχλ θαη εηζεγνχληαη επί ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη νπρί 
ε Λνκηθή πεξεζία ε νπνία δελ ηεξεί ζρεηηθφ  θάθειν ηεο πνξείαο ησλ ζρεηηθψλ 
ππνζέζεσλ νχηε άιισζηε έρεη ηεζεί ππφςηλ ηεο ε χπαξμε ή κε  ησλ ζρεηηθψλ 
Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ [ Κ.Ξ.Δ]  νχηε ε  Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ 
Άιζνπο νχηε ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε απηήο νχηε δεηήζεθε πνηέ ε ζπλδξνκή  
ηεο. 
 
Δπεηδή ε  ζρεηηθή ΚΞΔ  δελ έρεη ηεζεί ππφςε ηεο ΛΓΛΦ-ΛΣ. 
 
Θαηά ζπλέπεηα  θξνλνχκε φηη  εάλ ην έξγν ησλ αλαβαζκψλ εληφο ηνπ Άιζνπο 
πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή Κ.Ξ.Δ ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ, ηφηε ζα 
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ σο άλσ Κ.Ξ.Δ, άιισο ζα πξέπεη λα 
ηξνπνπνηεζεί ή ζπληαρζεί λέα ΚΞΔ  πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο αλαβαζκνχο. 
 
Δάλ ε θαηαζθεπή ηνπ σο άλσ ηερληθνχ έξγνπ  [ δει, ε θαηαζθεπή αλαβαζκψλ εληφο 
ηνπ Άιζνπο] ήζειε ζεσξεζεί σο < ζπλνδφ έξγν> ηεο θαηαζθεπήο ηνπ γεπέδνπ, ηφηε 
ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά  ζηελ ζρεηηθή ΚΞΔ θαη απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ. 
 
Υο γίλεηαη θαηαλνεηφ νη θαζ΄χιελ  αξκφδηεο πεξεζίεο, ήηνη ε Γ/λζε Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ θαζψο θαη ε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο- Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Λ. Φηι/θεηαο- Λ. 
Σαιθεδφλαο ζα πξέπεη λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο  ηνπο θαη  εηζεγεζνχλ – 
γλσκνδνηήζνπλ αξκνδίσο ζρεηηθά. 
 

Αζήλα  1-3-2021 
 

Γηα ηε Λνκηθή πεξεζία 
 

Ζ  Ξξντζη/λε                                                    Ν Γηθεγφξνο 
 
 
Ε. Γξφζνπ                                              Σξπζφζηνκνο Σήηνο-Θηάκνο 
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Γ)                                                                   ΑΟΗΘ. ΞΟΥΡ.: 4265/1-3-2021 
 
 

Θέκα : Γλσκνδφηεζε επί ησλ απνζηαικέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηε 
Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο .  

  
          Πε ζπλέρεηα ησλ ιερζέλησλ ηεο απφ 26-02-2021 Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηεο πξνθνξηθήο εληνιήο ηνπ αληηδεκάξρνπ ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θνπ Πσηήξηνπ Θνζθνιέηνπ πεξί 

ζρεηηθήο γλσκνδνηήζεσο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο, ζαο ελεκεξψλνπκε ηα 

αθφινπζα: 

           Oη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ δηαρεηξηζηηθή κειέηε ηνπ 

Άιζνπο Γ.Δ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο, κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ΦΔΘ 

Β’5283/01.12.2020 πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ ζχληαμεο κειεηψλ 

δηαρείξηζεο παξθψλ θαη αιζψλ,  είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Κεηαηφπηζε ηεο ιηζφθηηζηεο εηζφδνπ Δ1 επί ηεο νδνχ Αηηαιείαο θαη ζχλδεζε κε 

ηελ πθηζηάκελε νδφ εληφο ηνπ Άιζνπο γηα ηελ είζνδν –έμνδν νρεκάησλ. 

2. Σψξνο θπιαθίνπ θαη κπάξα απαγφξεπζεο εηζφδνπ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην πιάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

επαθή κε ην δηακνξθσκέλν πεδφδξνκν ηεο νδνχ Γεθειείαο, ζηελ αξρή ηνπ 

αζθαιηφδξνκνπ πνπ δηαζρίδεη δηαγσλίσο ην άιζνο, μεθηλψληαο απφ ηελ νδφ 

Ρξσάδνο ζηα δπηηθά θαη θαηαιήγνληαο ζηελ νδφ Ηθαξίαο ζηα αλαηνιηθά. (Ξχιε 

Δ3). 

3.  Xψξνο –θηφζθη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πιεζίνλ ηεο ιίκλεο ηνπ Άιζνπο 

(π.ρ.Φηιαξκνληθή) . 

4.  Kαηαζθεπή ηεζζάξσλ (4) δεκνζίσλ WC  ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ ΦΔΘ Β’ 

5283/01.12.2020. 

5. Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο δηακνξθψλνληαη θαη απνκέλνπλ έμη (6) 

είζνδνη αλνηρηνί γηα πξφζβαζε απφ ην θνηλφ : 

• Γήπεδν ΑΔΘ (Δ1) 

• ΞΞΗΔΓ ( αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ – Δ2) 

• Θέληαπξνο ( Δ3 ) 

• Σίνπ (Δ4) 

• Λέα Ησλία ( Γηαβαηήξηα – Δ5)  

• Λέα Ησλία (Λέα Ξχιε- Δ6) 
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6. Ξξνηεηλφκελν έξγν θαηαζθεπήο ιπνκέλνπ ζεάηξνπ ζχκθσλα κε ηε παξ.3 ηνπ 

ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020. 

7.  Απνκάθξπλζε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Φηινδσηθνχ, ηνπ γεπέδνπ ηέληο θαη ησλ 

πεξεζηψλ Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ. 

8. Σψξνο Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζην θηίξην ηεο πξψελ ΔΚ (θαη 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ), ην νπνίν 

παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην ΞΔΛ γηα ηελ αλσηέξσ ρξήζε, φπσο ην ΦΔΘ 

Β’5283/01.12.2020 νξίδεη  

       Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ θαηαζθεπέο θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαηεζεί 

κέρξη ζήκεξα ζηελ πεξεζία καο, γλσκνδνηνχκε ζεηηθά ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηνχηεο, ζα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο,  ηεο 

ηερληθήο θαη ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. 

9. Σψξνο θαηαζθεπήο Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ (πξψελ Θέληαπξνο).  

      Γηα ηνλ ελ ιφγσ ρψξν έρεη θαζνξηζζεί κφλν ην πεξίγξακκα,  ήηνη ε θάιπςε θαη ε 

ζπλνιηθή δφκεζε απηνχ,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020. 

Ζ ήδε, απφ ηελ πεξεζία εθπνλεζείζα κειέηε ζα επηθαηξνπνηεζεί ζρεηηθψο, είηε 

ζα εθπνλεζεί λέα. 

10. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο θαηαζθεπήο δεμακελήο. Ρνχηε ζα πινπνηεζεί βάζεη ηεο ήδε 

θαηαηεζεηκέλεο ζρεηηθήο κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο Άιζνπο Λέαο 

Φηιαδέιθεηαο (ζει.65). Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμακελήο έρεη 

πξνθχςεη απφ ηε σο άλσ κειέηε, ε νπνία έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ’αξηζκ. 

2750/97646/1.11.2018 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Αζελψλ. Δπ΄απηήο ε 

πεξεζία γλσκνδνηεί ζεηηθά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο,  ηεο ηερληθήο θαη ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. 

           Όζνλ αθνξά ην έξγν ησλ αλαβαζκψλ εληφο δψλεο πεξίπνπ 10,00 κ. ζε 

πεξηνρή ηνπ θαηά θπξηφηεηα παξαρσξεζέληνο ζην δήκν ηκήκαηνο ηνπ 

Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ ηνπ «Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο», παξαπιεχξσο ηνπ 

αδηάλνηθηνπ πεδνδξφκνπ θαηά κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ν.Ρ. 

295 ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα Αηηηθήο, θαζψο θαη ην έξγν ηεο  απνξξνήο νκβξίσλ 

πδάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφ δηακφξθσζε πξαλψλ, φια ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία δηαζέηεη ε πεξεζία καο απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ράξηε, φπσο απηά 

ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ κειεηεηηθή εηαηξεία θαη ζα ιάβνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

εγθξίζεηο, φηαλ απηέο δεηεζνχλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.      

Ν ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ Ρ.. 

ΠΥΡΖΟΗΝΠ ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ 
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Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ην  ππ΄αξηζκ. πξση. 5368/11-3-2021 
θαη κε αξηζ. 1/2021 Ξξαθηηθφ ηεο ζπγθξνηεζείζαο κε ηελ αξηζ. 13/2021 απφθαζε 
Γ.Π. δηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο, ηηο πξνηάζεηο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ», ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζψζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά 
ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 παξ. 1 θαη 70 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/10 
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχνπλ 

 Ρηο αξηζ. 222/2015 θαη 129/2016 πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο απνθάζεηο Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ  

 Ρα αξηζ. πξση. 1644/ 25-1-2021 θαη 4265/1-3-2021 έγγξαθα ηεο Ρερληθήο 
πεξεζίαο Γ.Λ.Φ-Λ.Σ. θαζψο θαη ην αξηζ. πξση. 4261/1-3-2021 έγγξαθν ηεο 
Λνκηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ 

 Ρν αξηζ. ΦΔΘ 5283 η. Β΄/1.12.2020 
 Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 1727/25.08.2016 εγθξηηηθφ έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο-Γηεχζπλζε Γαζψλ Αζελψλ (ΑΓΑ:7ΤΔΦΝΟ1Θ-ΠΚΞ).   

 Ρελ πθηζηάκελε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λ.Φ. 
 

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ    

ΝΚΝΦΥΛΑ ή ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(θαηά πεξίπησζε, σο θαησηέξσ αλαθέξεηαη) 
 
 

Δγθξίλεη:  
 
Α) Ρελ ηξνπνπνίεζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ηνπ Άιζνπο Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο, φπσο απηή ζπληάρζεθε θαη ζεσξήζεθε απφ ηε Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο 
θαη Ξξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ, θαη εηδηθφηεξα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ΦΔΘ 5283Β/ 
1.12. 2020 θαη ηελ εηζήγεζε ηεο Ρ., εγθξίλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ θάησζη 
δεθαηξηψλ (13) ζεκείσλ ηξνπνπνηήζεσλ σο παξάξηεκα ζηελ απφ ην έηνο 2016 
εγθεθξηκέλε Γηαρεηξηζηηθή Κειέηε ηνπ Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο (κε ηελ ππ αξηζ. 
1727/25.08.2016 απφθαζε έγθξηζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο – Γ/λζε 
Γαζψλ Αζελψλ), ηα νπνία ζεκεία, εθφζνλ εγθξηζνχλ, ζα απνηειέζνπλ καδί κε ην 
ράξηε πνπ ηα ζπλνδεχεη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο θαη ζα ηελ ηξνπνπνηνχλ κε βάζε 
ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 
    

1. Ξξνηεηλφκελε κεηαηφπηζε ηεο ιηζφθηηζηεο εηζφδνπ Δ7 επί ηεο νδνχ Αδάλσλ 

θαη ζχλδεζε κε ηελ πθηζηάκελε νδφ εληφο ηνπ Άιζνπο γηα ηελ είζνδν –έμνδν 

νρεκάησλ. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (30 ΞΔΟ- 3 ΘΑΡΑ) 
 

2. Ξξνηεηλφκελν έξγν αλαβαζκψλ εληφο δψλεο πεξίπνπ 10,00 κ. ζε πεξηνρή ηνπ 

θαηά ρξήζε παξαρσξεζέληνο ζην Γήκν ηκήκαηνο ηνπ Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ 
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ηνπ «Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο», έλαληη ηνπ αδηάλνηθηνπ πεδνδξφκνπ θαηά 

κήθνο ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ Ν.Ρ. 295 ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα 

Αηηηθήο κε θαζνξηζκφ νξίσλ θαη πεξηκάληξσζε ηεο βφξεηαο θαη αλαηνιηθήο 

πιεπξάο ηνπ γεπέδνπ θαη κεηά, αιιά θαη επί ηνπ πεδνδξφκνπ, κε ηνηρίν χςνπο 

1,5 κέηξσλ θαη θάγθεια επ’ απηνχ χςνπο 2 κέηξσλ θαη ζπλνιηθά χςνπο 3,5 

κέηξσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο ησλ αλσηέξσ απφ ηελ Γηεχζπλζε 

Γαζψλ Αζελψλ. 

 
 Πε θάζε  πεξίπησζε γηα ηελ  νινθιήξσζε ησλ  απαηηνπκέλσλ έξγσλ 

γεηηλίαζεο ηνπ Γεπέδνπ [ ηνηρία αληηζηήξημεο άιζνπο , αλαβαζκνί , πξαλή , 
πεξηκάληξσζε Άιζνπο  θ.ι.π.] ζε ζρέζε κε ην Άιζνο απηά ζα γίλνληαη απηά 
θαηφπηλ κειεηψλ θαη δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηελ  ΑΔΘ, ζα 
ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ  Γήκνπ θαη ηνπ 
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζα αθνινπζνχληαη φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα 
ηελ ζχλλνκε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ θαη εγθεθξηκέλσλ απφ ηνλ Γήκν 
έξγσλ .  

 
 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (17 ΞΔΟ- 15 ΘΑΡΑ) 
 

 
3. Ξξνηεηλφκελν έξγν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηακνξθσκέλσλ πξαλψλ θαζψο θαη κνλνπάηη, ζε ζπλέρεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

έξγνπ ησλ αλαβαζκψλ, ζε πεξηνρή ηνπ θαηά ρξήζε παξαρσξεζέληνο ζην 

Γήκν ηκήκαηνο ηνπ Θνηλνρξήζηνπ Σψξνπ ηνπ «Άιζνπο Λέαο Φηιαδέιθεηαο». 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (17 ΞΔΟ- 15 ΘΑΡΑ) 
 

4. Σψξνο θπιαθίνπ θαη κπάξα απαγφξεπζεο εηζφδνπ νρεκάησλ αλαηνιηθά ηνπ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην πιάησκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

ζε επαθή κε ην δηακνξθσκέλν πεδφδξνκν ηεο νδνχ Γεθειείαο, ζηελ αξρή 

ηνπ αζθαιηφδξνκνπ πνπ δηαζρίδεη δηαγσλίσο ην άιζνο, μεθηλψληαο απφ ηελ 

νδφ Ρξσάδνο ζηα δπηηθά θαη θαηαιήγνληαο ζηελ νδφ Ηθαξίαο ζηα αλαηνιηθά. 

(Ξχιε Δ2). 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ  
 

(19 ΞΔΟ εηζήγεζεο- 7 ΞΔΟ πξφηαζεο «Γχλακεο Ξνιηηψλ»- 7 ΘΑΡΑ) 
 
 

5. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο Θέληξνπ Ξεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο ζην θηίξην ηεο 

πξψελ ΔΚ( θαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ),ην νπνίν θηίξην ηεο πξψελ ΔΚ  παξαρσξήζεθε ζην Γήκν απφ ην 
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ΞΔΛ γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο  κε ηελ 

ππ’ αξηζ. 167573/609/11.4.2018 ηξνπνπνίεζε απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή 

πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ  (30 ΞΔΟ- 3 ΘΑΡΑ) 
 

Ρν ζεκείν 5 ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ ηνπ εηδηθνχ παξαξηήκαηνο έρεη εκεξνκελία 

πεξαίσζεο 11.4.2021, δειαδή γηα 3 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο πνπ πξνβιέπεη φηη «ε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο παξαρψξεζεο, ζα 

νινθιεξσζεί εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο 

(167573/609/11.4.2018)» …θαη ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηε 

αλάθιεζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο (ζεκείν 9 ησλ φξσλ παξαρψξεζεο ηεο 

αξρηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (ΑΓΑ: 7ΠΘΦ4653Ξ8-3ΖΚ). 

 
6. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο θαηαζθεπήο Γεκνηηθνχ Αλαςπθηεξίνπ (πξψελ 

«Θέληαπξνο»), κέρξη  120 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαη κε αλάπηπμε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ πέξημ απηνχ έσο 5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Άιζνπο 

θαη εληφο ηνπ γλσζηνχ πεξηγξάκκαηνο πνπ ππήξρε θαη ην πξνεγνχκελν 

θηίζκα ηνπ ΘΔΛΡΑΟΝ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα  ζην  ΦΔΘ  

5283 / 1/12/ 2020 [ Αξηζκ. ΞΔΛ /ΓΞΓ / 114537 /5557 απφθαζε 

θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, φπσο απηφο ν ρψξνο 

απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ  
(21 ΞΔΟ- 9 ΞΔΟ πξφηαζεο «Γχλακεο Ξνιηηψλ»- 3 ΘΑΡΑ)  

 

 
7. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο θαηαζθεπήο δεμακελήο ππξφζβεζεο φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
8. Ρελ ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ κε ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ (Γηνηθεηηθνχ 

Δθεηείνπ Αζελψλ), απνκάθξπλζε  ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Φηινδσηθνχ θαη 

ηνπ γεπέδνπ ηέληο θαη δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ηειεπηαίνπ κε γήηλα πιηθά 

θαη ηνπνζέηεζε εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο απηνχ ππαίζξησλ νξγάλσλ 

γπκλαζηηθήο. Ξαξάιιεια ν Γήκνο δεζκεχεηαη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα επηηξέπεη 

ηελ εγθαηάζηαζε ζην Άιζνο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ειαθξψλ ιπφκελσλ 
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θαηαζθεπψλ γηα ηε θηινμελία ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ πεξηζάιπεη ν 

θηινδσηθφο ζχιινγνο. 

 
ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ 

ΝΚΝΦΥΛΑ (σο πξνο ην ζθέινο ηνπ γεπέδνπ ηέληο) 
& 

ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (17 ΞΔΟ- 13 ΘΑΡΑ) (σο πξνο ην ζθέινο ηνπ Φηινδσηθνχ) 
 

 
9. Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζφδσλ ηνπ Άιζνπο δηακνξθψλνληαη θαη απνκέλνπλ 

έλδεθα  (11) είζνδνη αλνηρηνί γηα πξφζβαζε απφ ην θνηλφ (7 κεγάιεο θαη 4 

κηθξέο), ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη αθφκα ηξεηο (3) απφ ηελ πιεπξά ηεο δψλεο 

ηνπ έξγνπ ησλ αλαβαζκψλ: 

 
 Θεληξηθή είζνδνο Άιζνπο (αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ θηηξίνπ ΞΞΗΔΓ – Δ1) 

 «Θέληαπξνο» ( Δ2 ) 

 Δπί ηεο νδνχ Σίνπ (Δ3) 

 Ξξνο Λ.Ησλία, έλαληη νδνχ Ηθαξίαο (Δ4) 

 Λέα Ησλία ( Ξαηξηάξρνπ Θσλζηαληίλνπ (Αζη. Ρκήκα Γηαβαηεξίσλ – Δ5)  

 Λέα Ησλία (Λέα Ξχιε απφ ηελ πιεπξά ηεο Ξαηξ. Θσλζηαληίλνπ ζην χςνο 

ηεο νδνχ Ιεχθεο- Δ6) 

 Δπί ηεο νδνχ Αδάλσλ (Λέα Ξχιε-Δ7) 

 Δπί ηεο νδνχ Κσξατηίλε-Λ.Φ. 

 Δπί ηεο νδνχ Ξαπάγνπ-Λ.Φ.   

 Γχν (2) επηπιένλ είζνδνη απφ ηελ πιεπξά ηεο Λέαο Ησλίαο 

 Ρξεηο (3) επηπιένλ είζνδνη απφ ηελ πιεπξά ηεο δψλεο ησλ αλαβαζκψλ, 

πνπ ζα θαζηεξσζνχλ βάζεη ζρεηηθήο κειέηεο. 

 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε έγθξηζεο φισλ ησλ αλσηέξσ απφ ηελ Γηεχζπλζε Γαζψλ 

Αζελψλ. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(22 ΞΔΟ- 11 ΘΑΡΑ σο πξνο ηηο 11 εηζφδνπο) & 
(17 ΞΔΟ-16 ΘΑΡΑ σο πξνο ηηο εηζφδνπο ηεο δψλεο έξγνπ αλαβαζκψλ) 

 

10. Ξξνηεηλφκελν έξγν θαηαζθεπήο ιπνκέλνπ ζεάηξνπ ζχκθσλα κε ηε παξ.3 ηνπ 

ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020, φπσο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην. Ν Γήκνο 

ζα κπνξεί λα δαπαλά ρξήκαηα γηα παξαζηάζεηο, νη νπνίεο φκσο ζα είλαη 
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δσξεάλ γηα ηνπο δεκφηεο θαη θαηνίθνπο. Ρν ζέαηξν δελ ζα εθκηζζψλεηαη ζε 

ηδηψηεο. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (30 ΞΔΟ- 3 ΘΑΡΑ) 
 

 

11. Ξξνηεηλφκελν έξγν θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ (4) δεκνζίσλ WC, δηαζηάζεσλ 

4Σ15 η.κ., ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ ΦΔΘ Β’5283/01.12.2020, φπσο απηά 

απνηππψλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην, σο εμήο: 

 

 Ρνπαιέηεο ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ηεο πξψελ Δ.Κ.. θαη ζηελ απέλαληη απηνχ 

πιεπξά  απηνχ , δειαδή ζην μέθσην πξνο Λ. Ησλία. 

          Κία ηνπαιέηα νξίδεηαη ζην μέθσην λφηηα ηεο Δθθιεζίαο Εσνδφρνπ 
Ξεγήο θαη ζηελ Γεμηά πιεπξά ηνπ πεδφδξνκνπ θαηεβαίλνληαο απφ πξψελ 
Θέληαπξν πξνο Λφην δέθα πεξίπνπ κέηξα κεηά ηνλ λφηην ιηζφθηηζην δηάδξνκν 
ηεο  Δθθιεζίαο θαη  θαηάλαληη ηεο ιηζφθηηζηεο βξχζεο δίπια ζηα ζθαινπάηηα 
πξνο ιίκλε ,  

          Κία ηνπαιέηα  νξίδεηαη ζην μέθσην πνπ ππάξρεη κέζα απφ ηνλ 

αξηζηεξφ καλδξφηνηρν αλεβαίλνληαο πξνο πξψελ Θέληαπξν θαη κεηά ηελ 

Θακάξα Δηζφδνπ αξηζηεξά απφ ην πάξθηλγθ πξψελ Θεληαχξνπ πξνο Βφξεην 

ηκήκα Άιζνπο. 

 Ρνπαιέηεο χπεξζελ Ξαηδηθήο Σαξάο πνπ βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ θεληξηθή 

είζνδν ηνπ Άιζνπο ‘’ Ξαηδνχπνιε ‘’ απφ ηνλ Ξεδφδξνκν Γεθειείαο, ακέζσο 

κεηά ηελ είζνδν ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. 

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
12. Ξξνηεηλφκελνο ρψξνο –θηφζθη ςπραγσγηθψλ εθδειψζεσλ πιεζίνλ ηεο ιίκλεο 

ηνπ Άιζνπο, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην (Φηιαξκνληθή).  

 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

(24 ΞΔΟ- 6 ΞΔΟ πξφηαζεο «Γχλακεο Ξνιηηψλ»-3 ΘΑΡΑ) 
 

 
13.  Ξξνηεηλφκελε ρσξνζέηεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ, σο εμήο: 

 

 Ξαηδηθή ραξά ζην χςνο ηνπ θηηξίνπ ηεο πξψελ Δ.Κ.. θαη ζηελ απέλαληη 

απηνχ πιεπξά  απηνχ , δειαδή ζην μέθσην πξνο Λ. Ησλία. 
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 Ξαηδηθή ραξά πνπ βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ Άιζνπο ‘’ 

Ξαηδνχπνιε ‘’ απφ ηνλ Ξεδφδξνκν Γεθειείαο, ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. 

 Γεκηνπξγία θεληξηθήο παηδηθήο ραξάο ΑΚΔΑ ζην χςνο ηεο Ιίκλεο ηνπ Άιζνπο 
θαη Βφξεηα ηεο Δθθιεζίαο Εσνδφρνπ Ξεγήο , δίπια ζην θπιάθην εηζφδνπ πξνο 
ιίκλε.   

 Γεκηνπξγία παηδηθήο ραξάο παξαπιεχξσο ηνπ λένπ θηηξίνπ  Θεληαχξνπ θαη 
ζηνλ απιφγπξν απηνχ, εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηηξίνπ 
απηνχ. 
 

ΔΓΘΟΗΛΔΡΑΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ (30 ΞΔΟ- 3 ΘΑΡΑ) 
 

Όιεο νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ζα απνηππσζνχλ επαθξηβψο ζην ζρεηηθφ 

ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα. 

 

β) Ρελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο Γηαρεηξηζηηθήο Κειέηεο ζηελ Απνθεληξσκέλε 
Γηνίθεζε Αηηηθήο – Γ/λζε Γαζψλ Αζελψλ γηα έγθξηζε. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   22/2021. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

 
 
            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                           Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π. 

   

         ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ                         ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ 

 

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Ξαπαθψζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 

Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 

Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 

Αλαληάδεο Ληθφιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 
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Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Γξεηδειηάο Σξήζηνο 

Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 

Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Πεξεηάθεο Ληθφιανο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 

Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 

Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή Πνθία 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 
 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                 ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Ξξαζίλνπ/Ρκήκα Άιζνπο 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Ξξαζίλνπ 
- Αληηδήκαξρν Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο 
- Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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