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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την ανακατασκευή και µεταφορά του Μνηµείου 
Εθνικής Αντίστασης ∆.Ε. Νέας Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 6/2013 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
12.6.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
7941/7-6-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 115/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8524/18-6-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 12.6.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 16/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Κοσµά Σταυρούλα 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                      ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος   
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος    
Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιµιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης επί του 1ου θέµατος Ε.Η.∆. και επανήλθε µετά την διενεργηθείσα επ΄ 

αυτού ψηφοφορία. 

• Ο κ.  Η.Τάφας και  η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. ∆.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος  της Η.∆. και επανήλθε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 11ου θέµατος αυτής. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 6ου θέµατος της Η.∆. 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

11ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

11ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7853/29-5-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 6/2013 διαβιβασθείσα 
Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 06/2013 

 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

«Λήψη Γνωµοδότησης - Απόφασης για 

την Αποκατάσταση / Ανακατασκευή 

Μνηµείου Εθνικής Αντίστασης 

∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας 

» 

 

 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 

464 &        Αγ. Αναργύρων, σήµερα στις 28 Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

11:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄ αριθ. 6845/22-05-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου αυτής κου Παπανικολάου 

Νικόλαου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του         Ν. 

3852/2010. 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία, 3) Καβακοπούλου-

Σταµατιάδου Αγανίκη, 4) Παϊδας Αδαµάντιος, 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, 6) 

Γραµµένος Σπυρίδων 

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1) Μάλλιος Αθανάσιος-Κλέοµένης, 2) Τάφας Ηλίας, 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

 

 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1
ο
 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Το Παράρτηµα Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ µε την υπ΄ αρ. 6997/24-05-

2013 αίτησή του παρακαλεί να γίνει αποκατάσταση και µεταφορά του Μνηµείου 

Εθνικής Αντίστασης Νέας Χαλκηδόνας. στην πλατεία ∆ηµοκρατίας κειµένης επί των 

οδών Εθνικής Αντιστάσεως – Αρκαδίου και Κανάρη, ώστε να είναι ευκολότερα 

προσβάσιµο.  

 

 

Η ∆.Τ.Υ. µε το υπ΄ αρ. 7100/28-05-2013 µας έκανε γνωστά τα εξής: 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. Εισαγωγή 

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του µνηµείου Εθνικής Αντίστασης της ∆ηµοτικής Ενότητας 

της Νέας Χαλκηδόνας που βρίσκεται σε  διαµορφωµένο χώρο πρασίνου στο υπέργειο τµήµα  του 

ρέµατος του Ποδονίφτη, στο όριο µεταξύ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  και του ∆ήµου 

Αθηναίων, στη συµβολή της οδού Αχαρνών και της οδού Αγίων Αναργύρων, που αποτελεί την 

φυσική προέκταση του οδικού άξονα της λεωφόρου ∆εκελείας. 

Το µνηµείο το αποτελούσαν δύο στοιχεία: 

Α. Το δοµηµένο µέρος κατασκευασµένο από πέτρα: στήλη (1,00Χ0,40 µ & ύψους 2,45 µ) µε δύο  

χαµηλότερα τοιχία εκατέρωθεν (0, 80Χ 0,40 µ & ύψους  1,09 µ) τοποθετηµένα πάνω σε βάθρο 

(2,00Χ2,00 µ). 

Β. Το γλυπτό µέρος από ορείχαλκο: φιλοτεχνηµένο ανάγλυφο (0,86Χ1,73 και βάθους 4 εκ) που 

παρίστανε δύο Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, µία γυναίκα κι έναν άνδρα, σε πλήρη εξάρτηση 

µάχης (βλ. Φωτο 1). 

2.  Η κλοπή  

Άγνωστοι, πριν ένα χρόνο περίπου, προσπάθησαν να αποσπάσουν το γλυπτό µέρος του µνηµείου, 

προφανώς να το πουλήσουν  για παλιοσίδερα και να καρπωθούν το ανάλογο ποσό λόγω του βάρους 
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του ορείχαλκου. Στη προσπάθειά τους να το αποσπάσουν κατάφεραν να αποσχίσουν το µεγαλύτερο 

µέρος του αφήνοντας το πάνω µέρος του ανάγλυφου – που αναπαριστά τα κεφάλια των δύο 

Αγωνιστών- αυτό δηλαδή που δεν µπόρεσαν να απαγκιστρώσουν από τα  στηρίγµατά του. Το 

εναποµείναν πάνω µέρος διασώθηκε (βλ. Φωτο 2) και το δοµηµένο µέρος του µνηµείου παρέµεινε 

στη θέση του γυµνό (βλ. Σχέδιο 1 & Φωτο 3). 

3. Αποκατάσταση / ανακατασκευή του γλυπτού µέρους  

Σε αντικατάσταση του κλεµµένου προτείνεται η  τοποθέτηση αναθηµατικής µαρµάρινης πλάκας 

στις ίδιες µε αυτό διαστάσεις, δηλαδή 0,86Χ1,73 µ & βάθους 4 εκ, στην οποία θα ενσωµατωθεί το 

διασωθέν µέρος του ορειχάλκινου γλυπτού.  Στο µέσο της µαρµάρινης πλάκας και κάτω από το 

κοµµάτι µε τα ανάγλυφα κεφάκια των Αγωνιστών θα χαραχθεί κείµενο που θα επιλέξει το 

Παράρτηµα Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ Νέας Φιλαδέλφειας (βλ. Σχέδιο 2) 

Προς αποφυγή µελλοντικής κλοπής η αντικατάσταση του κλεµµένου µε νέο ανάγλυφο από 

ορείχαλκο αποκλείεται επειδή η αξία µεταπώλησης του µπρούντζου (όπως και οποιουδήποτε άλλου 

βαρέως µετάλλου), λόγω του βάρους του, είναι υψηλή. 

Η αντικατάσταση του κλεµµένου µε νέο ανάγλυφο από µάρµαρο, που θα ήταν ιδανική, σήµερα 

είναι, απαγορευτική. λόγω του υψηλού κόστους της µαρµαρογλυπτικής και των περιορισµένων 

οικονοµικών δυνατοτήτων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας. 

4. Θέση του Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης 

Η αποκατάσταση / ανακατασκευή του γλυπτού µέρους του µνηµείου θα µπορεί να τοποθετηθεί: 

4.1. Πάνω στο προϋπάρχον, δοµηµένο πέτρινο µέρος του µνηµείου στη  προγενέστερη θέση στον  

χώρο πρασίνου στο όριο µεταξύ του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  και του ∆ήµου Αθηναίων 

(βλ Σχέδιο 3). 

4.2. Πάνω σε νέα κατασκευή, σε νέα θέση στο χώρο της  Πλατεία ∆ηµοκρατίας, στη συµβολή των 

οδών Εθνικής Αντίστασης, Αρκαδίου και Κανάρη (βλ. Φωτο 4).   

Στο βόρειο µέρος της πλατείας, το τριγωνικού σχήµατος παρτέρι µε χλοοτάπητα δηµιουργεί 

εσοχή κατάλληλη για χώρο τελετών µπροστά από µνηµείο (βλ. Φωτο 5).  

5. Μεταφορά /κατασκευή Μνηµείου της Εθνικής Αντίστασης 

Μέσα  στο παρτέρι και σε απόσταση 1,14 µ από το όριό του θα δηµιουργηθεί νέο τοιχίο-στήλη 

(1,14Χ0,40 µ) που θα κατασκευασθεί - για λόγους συµβολικούς, αισθητικούς και οικονοµικούς - 

από τις πέτρες του δοµηµένου µέρους  του υπάρχοντος µνηµείου  στη συµβολή της οδού 

Αχαρνών και της οδού Αγίων Αναργύρων. Πάνω στη στήλη αυτή θα τοποθετηθεί η αναθηµατική 

µαρµάρινη πλάκα, και κάτω από αυτήν  µικρή µαρµάρινη πλάκα από το προϋπάρχον µνηµείο. 

Ο περιβάλλον χώρος του µνηµείου θα διαµορφωθεί ως εξής: 

Μπροστά από τη στήλη θα δηµιουργηθεί δάπεδο (1,00Χ1,00 µ) κατασκευασµένο από διάτρητο 

κυβόλιθο -φυτεµένο µε χλοοτάπητα στα διάκενά του- που θα περιβάλλεται από µαρµάρινο 

πλαίσιο (πλάτους 7 εκ) τελικής διάστασης 1,14Χ1,14µ.  
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Το πίσω µέρος  και τα πλαϊνά της στήλης θα περιβάλλονται από χαµηλό τοιχίο από σκυρόδεµα, 

ύψους 25 εκ, που θα δηµιουργεί ηµικυκλικό σχήµα  (ακτίνας 2,40 µ.) Ο ηµικυκλικός αυτός χώρος 

θα φυτευτεί µε θάµνους λεβάντας και θα περιέχει τον ιστό της σηµαίας στο πίσω αριστερό µέρος 

του µνηµείου. Πίσω αριστερά και έξω από τον ηµικυκλικό χώρο θα φυτευτεί για συµβολικούς και 

αισθητικούς λόγους µία ελιά (βλ. Σχέδια 4 & 5). 

Τα δύο υπάρχοντα φωτιστικά σώµατα  σε ιστό, µπροστά και δεξιά από τον εν λόγω χώρο του 

µνηµείου, θα παρέχουν ικανό νυχτερινό φωτισµό στο µνηµείο. 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις.  

 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κου Προέδρου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την ανακατασκευή και µεταφορά του µνηµείου Εθνικής Αντίστασης 

∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας στην πλατεία ∆ηµοκρατίας κειµένης επί των 

οδών Εθνικής Αντιστάσεως – Αρκαδίου και Κανάρη, ώστε να είναι ευκολότερα 

προσβάσιµο.  

Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. θα εισηγηθεί σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 06/2013 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. κ. Ν.Παπανικολάου εισηγήθηκε το θέµα, επισηµαίνοντας 
το οµόφωνο της απόφασης της Ε.Π.Ζ.. Ο κ. Ε.Πλάτανος υπογράµµισε την µη 
υλοποίηση της αποκατάστασης του Μνηµείου, θεωρώντας κατάλληλο τον 
υφιστάµενο χώρο. Ο κ. Σ.Πολίτης για τη σύµφωνη γνώµη του Παραρτήµατος 
Εθν. Αντίστασης, η οποία εκφράσθηκε από τον παριστάµενο εκπρόσωπό του 
κ. Σουρµπή. Για το ίδιο θέµα µίλησε ο κ. ∆.Κανταρέλης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
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• Την αριθ. πρωτ. 7100/28-5-2013 Αιτιολογική-Τεχνική Έκθεση της Τ.Υ. του 
∆ήµου 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την ανακατασκευή και µεταφορά, βάσει της αριθ. πρωτ. 7100/28-5-2013 
Αιτιολογικής-Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, του Μνηµείου 
Εθνικής Αντίστασης ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας από  τον  διαµορφωµένο 
χώρο πρασίνου στο υπέργειο τµήµα  του ρέµατος του Ποδονίφτη, στο όριο µεταξύ 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  και του ∆ήµου Αθηναίων, στη συµβολή της 
οδού Αχαρνών και της οδού Αγίων Αναργύρων, όπου ευρίσκεται, στην πλατεία 
∆ηµοκρατίας, κειµένης επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως – Αρκαδίου και Κανάρη, 
ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιµο στους πολίτες, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην αριθ. 6/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   115/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

ΑΔΑ: ΒΕΖ2ΩΗΓ-ΩΗΔ



 9 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Συµβούλιο ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
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