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ΘΕΜΑ: «Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου “Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της οδού Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια”»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
11.10.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
24297/6-10-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 19/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και 
στους  Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (πλην µέρους της συζήτησης επί του 7ου 
θέµατος της Η.∆.).    
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ (κατά τη διάρκεια µέρους της συζήτησης  
επί του 7ου θέµατος της Η.∆.).    

 
 

 
 
 
 

 
 

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 237/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 24847/13-10-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 11.10.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 19/2017 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ∆ΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 

 

 
Στην τακτική 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 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  
Κουµαριανός  Ευάγγελος                                    Τοµπούλογλου Ιωάννης  

Καλαµπόκης  Ιωάννης                                        Κανταρέλης  ∆ηµήτριος 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                           ∆ούλος  Ορέστης  
Παπαλουκά  Ευτυχία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 

Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Κοπελούσος  Χρήστος  
Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κόντος  Απόστολος  
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Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  
 
    
Σηµειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι κ.κ. Μ.Κουτσάκης και Ν.Σιώρης και η κα Β.Αγαγιώτου προσήλθαν στη Συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 4ου θέµατος της 

Η.∆..Εξ αυτών ο πρώτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι κ.κ. Γ.Γαβριηλίδης και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

• Η κα Αντωνία Αναγνώστου-Καρκάνη αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι κ.κ. Γ.Αράπογλου και Ελ.Πλάτανος προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. και αποχώρησαν από αυτήν κατά τη 

διάρκεια αυτής και πριν την ψηφοφορία επί του ιδίου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 7ου θέµατος της Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι.Τοµπούλογλου απουσίαζε δικαιολογηµένα, έχοντας 

ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 7ο 

θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

ΑΔΑ: 63Τ3ΩΗΓ-ΨΣΑ



 4 

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.∆. 

  

7ο ΘΕΜΑ Η.∆.  

 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση την υπ΄αριθµ. πρωτ. 24303/6-10-2017 και µε αριθ. 47/2017 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθµ. 06/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής        
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στην οποία ψηφίστηκε                       

το παρακάτω µοναδικό κατεπείγον θέµα 
 

Θέµα : Υποβολή Εισήγησης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου « Ταπείνωση και κάλυψη 
τµήµατος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια » 
 
     Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αγίων Αναργύρων 
& Αχαρνών 464, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήµερα, την 4η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 13.00, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ/λλου 23659/29.09.2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Μανωλεδάκη Θεόδωρου, που επιδόθηκε νόµιµα 
σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010. 
 
     Στην συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Γραικούση Όλγα, υπάλληλος 
προσωπικού Πληροφορικής (Χειρίστρια Η/Υ) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.  
 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα 
(9) µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα πέντε (5) τακτικά µέλη της 
πλειοψηφίας και  τέσσερις (4) απόντες, ως ακολούθως : 
 
 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1) Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Πρόεδρος  1) Παπαλουκά Ευτυχία 
2) Καλαµπόκης Ιωάννης    2)Παπανικολάου Νικόλαος                              
3) Ρόκου Χαρίκλεια                       3) Σιώρης Νικόλαος 
4) Ανδρέου Χριστίνα                                4) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
5)Ανεµογιάννης Γεώργιος              
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      Το τακτικό µέλος κα Γκούµα ∆ανάη-Εύα δήλωσε αδυναµία να παραστεί στην 
συνεδρίαση λόγω εργασίας. ∆εν αντικαθίσταται από αναπληρωµατικό µέλος, καθώς 
τόσο ο κ. Γεωργαµλής Λύσσανδρος όσο και ο κ. Κανταρέλης ∆ηµήτριος δήλωσαν 
επίσης αδυναµία να παραστούν στην συνεδρίαση. 
 
 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε : 
 
     Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, προκειµένου να υποβάλει η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής εισήγηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου µε 
τίτλο « Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια » για την προσεχή προγραµµατισµένη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, τίθενται υπόψη της Επιτροπής τα εξής :  
 
     Αµφότερα τα Συµβούλια των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας, της 
Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας, διατύπωσαν οµόφωνα αρνητική 
σχετική γνώµη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του άνω 
έργου. 
     Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας διατύπωσε οµόφωνα 
θετική σχετική γνώµη για την Εισήγηση του Ιδιαιτέρου Γραφείου ∆ηµάρχου επί του 
άνω θέµατος.   
    Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας οµόφωνα συµφωνεί επί της 
αρχής µε την εισήγηση των τεχνικών συµβούλων του κ. ∆ηµάρχου επί του άνω 
θέµατος.   
     Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ., σχετικά µε την διατύπωση 
γνώµης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του άνω έργου 
προτείνει όπως απορριφθεί η Μ.Π.Ε. του συγκεκριµένου έργου. 
     
Αναλυτικά : 
 
1) Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας µε την υπ’. αριθµ. 
41/2017 απόφασή του (αριθµ. πρωτ/λλου 23591/29.09.2017 ∆.Ν.Φ.Ν.Χ.), σχετικά µε 
την διατύπωση γνώµης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του 
έργου µε τίτλο « Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου 
στη Νέα Φιλαδέλφεια » αποφάσισε οµόφωνα όπως εκφράσει :  
 

� Αρνητική σχετική γνώµη για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία Α11, που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 
Α της αρ. οικ. 1649/46/14 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών – Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. (Φ.Ε.Κ. 45/β΄/2014), όπως αυτό 
ανακοινώθηκε και διαβιβάσθηκε µε το  το αριθ. πρωτ.17950/17.07.2017 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. 

� Θετική σχετική γνώµη για την αριθ. πρωτ.. 23053/26.09.2017 Εισήγηση του 
Ιδιαιτέρου Γραφείου ∆ηµάρχου, ως εισάγεται και ειδικά : 

Α. Να απορριφθεί η Μ.Π.Ε. του συγκεκριµένου έργου.  

Β. Να χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος για να υλοποιήσει την 
κυκλοφοριακή του µελέτη όπως είχε περιληφθεί στον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας.  

Γ. Να χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος για να εκπονήσει µια ολοκληρωµένη 
µελέτη κυκλοφοριακών και τεχνικών παρεµβάσεων που θα 
εναρµονίζεται πραγµατικά µε την κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου, δεν θα 
περιλαµβάνει υπογειοποίηση, αλλά θα λαµβάνει υπόψη τα σύνθετα 
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θέµατα που προκύπτουν από την κατασκευή του γηπέδου που αφορούν την 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 
Συγκεκριµένα, η µελέτη θα αφορά µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο 
τοπικό επίπεδο, η οποία θα περιλαµβάνει : 

1. Ολιγόωρη διακοπή της κυκλοφορίας στον άξονα των οδών 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών κατά τις ώρες τέλεσης των 
αγώνων - δηλαδή 30 περίπου φορές ανά έτος.  

2. Υποκατάσταση του ρόλου του συγκεκριµένου άξονα από άλλους 
άξονες εκατέρωθεν αυτού (όπως οι Ιφιγενείας, Ελ. Βενιζέλου, Χαλκίδος, 
Παπαναστασίου, Προύσης, Ηρακλείου, ∆εκελείας και Αττική Οδός). 

3. Κυκλοφοριακή διαχείριση της διακοπής κυκλοφορίας.  

4. ∆ιαµόρφωση ραµπών εισόδου/εξόδου στον υπόγειο χώρο του 
γηπέδου.  

5. Ελεγχόµενη διέλευση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, υπηρεσιακών 
οχηµάτων και των λεωφορείων των οµάδων. Η οδός θα ικανοποιεί 
παράλληλα την σύνδεση µε τις ευρύτερες διαδροµές πεζών και 
ποδηλάτων της πόλης και θα επιτρέπει ελεγχόµενα την είσοδο Ι.Χ. στους 
υπόγειους χώρους στάθµευσης του γηπέδου. 

6. ∆ιαµόρφωση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου µε τρόπο τέτοιο, 
ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει τη µετακίνηση µεγάλου 
πλήθους κατά τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων µε κατάλληλη 
ανάπλαση (όπως κυβολιθόστρωση ενός τµήµατος του δρόµου, 
ταπείνωση των πεζοδροµίων στο ύψος του δρόµου και οριοθέτηση του 
πεζοδροµίου µε κολωνάκια κ.λπ.). Θα διερευνηθεί η διαµόρφωση της 
οδού κατά το πρότυπο των οδών ήπιας κυκλοφορίας µεγάλου εύρους ή 
κατά το σύγχρονο πρότυπο του « shared space », έτσι ώστε όταν 
διακόπτεται η κυκλοφορία, η οδός να είναι απολύτως φιλόξενη και 
λειτουργική για την συνάθροιση και ασφαλή εκτόνωση του πλήθους, 
ταυτόχρονα µε την ελεγχόµενη διέλευση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, 
υπηρεσιακών οχηµάτων και λεωφορείων των οµάδων. Επιπρόσθετα, θα 
διερευνηθεί η διαµόρφωση βρόγχων αναστροφής στα σηµεία διακοπής 
της κυκλοφορίας κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.  

 
7. Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης στο γήπεδο και την 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της κινητικότητας των 
κατοίκων και εργαζοµένων της περιοχής.  
Πιο αναλυτικά :  

1. Εφόσον στόχος δεν είναι η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των 
οδών και των κόµβων της περιοχής, καθώς δεν είναι επιθυµητή η 
ενθάρρυνση της αυτοκίνησης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δηµόσιος 
χώρος κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων, αλλά και ο δηµόσιος 
χώρος αποκλειστικής χρήσης πεζών και ποδηλάτων, έναντι της µαζικής και 
παράνοµης χρήσης του από τους προσερχόµενους στο γήπεδο µε Ι.Χ. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι µεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. 
∆εκελείας, Ηρακλείου, Κηφισού) από την παράνοµη στάθµευση και την 
υποβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας που σήµερα παρέχουν ή 
µπορούν να παρέχουν µετά από κατάλληλες κατασκευαστικές 
παρεµβάσεις και αστυνόµευση. Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει 
να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διαµορφώσεις 
του οδοστρώµατος, των κόµβων και των πεζοδροµίων, 
προκειµένου η παράνοµη χρήση τους να αποτρέπεται µε φυσικό 
τρόπο, ανεξάρτητα από την παρουσία και την ένταση της αστυνόµευσης 
(π.χ. µε διαπλατύνσεις πεζοδροµίων, τοποθέτηση κολωνακίων παρά το 
κράσπεδο, ανάπτυξη φυτεύσεων, διαµόρφωση προστατευµένων ραµπών 
για ΑµεΑ κ.τ.λ.). 
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2. Θα πρέπει να διασφαλιστούν πολλοί µικροί χώροι οργανωµένης 
στάθµευσης σε σηµαντική απόσταση από το γήπεδο (άνω των 500 µ.) 
και σε συστηµατική απόσταση µεταξύ τους (χωρική διασπορά), έτσι ώστε 
οι προσερχόµενοι µε Ι.Χ. να µην συσσωρεύονται σε συγκεκριµένους 
οδικούς άξονες και κόµβους που δεν έχουν την απαιτούµενη 
κυκλοφοριακή ικανότητα. Οι χώροι αυτοί θα µπορούν να εξυπηρετούν 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης τις υπόλοιπες µέρες και 
ώρες. Ο αριθµός, η θέση και η δυναµικότητά τους θα προκύψουν µετά 
από µελέτη. 
3. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα υπόλοιπα, ήπια και περιβαλλοντικά φιλικά 
µέσα και συστήµατα µεταφορών, έτσι ώστε η αποθάρρυνση της χρήσης 
Ι.Χ. να µην περιορίσει την κινητικότητα των πολιτών. Αυτά είναι το 
περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μ.Μ.Μ. και τα συστήµατα κοινόχρηστων 
οχηµάτων. 
4. Συγχρόνως θα πρέπει να µελετηθεί επισταµένως το ζήτηµα της οδικής 
ασφάλειας και να υλοποιηθούν όλες οι σχετικές παρεµβάσεις µε έξοδα του 
κύριου του Έργου.  
5. Θα πρέπει να εκπονηθεί Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
(Σ.Β.Α.Κ.) για όλη την περιοχή επιρροής του γηπέδου και να υλοποιηθούν 
άµεσα οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και η προµήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισµού, οχηµάτων, συστηµάτων κ.τ.λ. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει πλήρες κυκλοφοριακό πρότυπο (µοντέλο) και εκτενείς 
µετρήσεις και απογραφές σχετικά µε την χωρητικότητα στάθµευσης των 
οδών της περιοχής µελέτης και του ποσοστού κατάληψης κατά τις ώρες 
και µέρες τέλεσης των αγώνων, όπως και τις βραδινές ώρες.  
6. Θα πρέπει να µελετηθεί και να υλοποιηθεί σύστηµα ελεγχόµενης 
στάθµευσης για την διασφάλιση των θέσεων των µόνιµων κατοίκων στην 
περιοχή επιρροής του γηπέδου. 

∆. Πρόταση για την βιώσιµη χρηµατοδότηση και υλοποίηση των 
αναγκαίων έργων και παρεµβάσεων 
Θα πρέπει να υπάρξει σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας, των 
εµπλεκόµενων Ο.Τ.Α., των λοιπών εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων (π.χ. 
Ο.Α.Σ.Α.) και του κύριου του Έργου, όπου θα προσδιορίζεται µε 
δεσµευτικό τρόπο η ανάληψη από τον κύριο του Έργου του 
µεγαλύτερου µέρους ή του συνόλου του κόστους των αναγκαίων 
έργων, εξοπλισµών και προµηθειών, τα οποία επιβάλλονται προκειµένου 
να µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια το νέο γήπεδο.  
 

 2) Το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας µε την υπ’. αριθµ. 13/2017 
απόφασή του (αριθµ. πρωτ/λλου 23862/03.10.2017 ∆.Ν.Φ.Ν.Χ.), σχετικά µε την 
διατύπωση γνώµης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου 
µε τίτλο « Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια » αποφάσισε οµόφωνα όπως :  
 

1. Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μ.Π.Ε. του έργου « ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ », 
διότι : 

• το έργο αυτό δεν λύνει κανένα κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης, 
αντίθετα επιβαρύνει την κυκλοφορία κυρίως των πεζών, αλλά και των 
οχηµάτων 

• ενώ είναι ένα έργο εξυπηρέτησης ενός ιδιωτικού έργου (γήπεδο) το 
κόστος του αναλαµβάνει αποκλειστικά το ∆ηµόσιο 

2. Εκφράζει την αντίθεσή του στην διαδικασία που επιλέχθηκε από την 
Περιφέρεια Αττικής για τη διαβούλευση, η οποία, αφενός δεν αφήνει τον 
απαραίτητο χρόνο ενηµέρωσης όλων των κατοίκων και αφετέρου, λειτουργεί 
« εκ των υστέρων » για ένα έργο που έχει ήδη αδειοδοτηθεί και έχει αρχίσει η 
κατασκευή του.  
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3. Ζητά να µην επιβαρυνθεί ούτε ευρώ ο ∆ήµος και κατ’ επέκταση οι δηµότες 
από την εφαρµογή του σχεδίου αυτού, όσον αφορά τις παρεµβάσεις που θα 
απαιτηθούν σε δίκτυα και λοιπές υποδοµές.   

4. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η εκπόνηση µιας νέας κυκλοφοριακής µελέτης για 
ολόκληρη την πόλη (και για την Ν. Χαλκηδόνα) στην οποία να αποτυπωθούν 
οι επιπτώσεις από το έργο του γηπέδου και να µελετηθούν οι παρεµβάσεις 
που θα επιφέρουν τον µικρότερο δυνατό φόρτο στην κυκλοφορία πεζών και 
οχηµάτων. 

5. Είναι αντίθετο σε κάθε κυκλοφοριακή παρέµβαση που θα επιφέρει 
παρεµπόδιση στην κυκλοφορία των πεζών στην πόλη (κυκλικοί κόµβοι). Θα 
πρέπει να ληφθούν µέτρα ώστε ο πεζόδροµος που διατρέχει το µεγαλύτερο 
µέρος της οδού ∆εκελείας, ο οποίος χρησιµοποιείται για αναψυχή και άσκηση 
από χιλιάδες κατοίκους της πόλης και αποτελεί διάδροµο σύνδεσης µε το 
Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας, να παραµείνει ανεµπόδιστος και να µην διακοπεί από 
κανενός είδους παρεµβάσεις. 

6. Θα πρέπει να µελετηθούν όλες οι αναγκαίες παρεµβάσεις που θα χρειαστούν 
στην πόλη ώστε να διασφαλιστεί η µη κατάληψη των δηµόσιων χώρων, η 
παρεµπόδιση της παράνοµης στάθµευσης, η οµαλή λειτουργία των 
καταστηµάτων στη διάρκεια των αγώνων κατά τη λειτουργία του γηπέδου. Ο 
∆ήµος θα πρέπει να απαιτήσει τα αναγκαία έξοδα να καλυφτούν από τον 
κύριο του έργου. 

7. Θα πρέπει να µελετηθούν επιστηµονικά οι κοινωνικές επιπτώσεις που 
επιφέρουν τέτοια µεγάλα έργα. Επιπτώσεις στα ευπαθή µέλη της κοινωνίας 
µας, επιπτώσεις από την όχληση που θα προκύψει στη διάρκεια κατασκευής 
του έργου, αλλά και µετά την αποπεράτωσή του, επιπτώσεις από την 
συγκέντρωση µεγάλου όγκου ανθρώπων, από την ερηµοποίηση που 
επιφέρουν οι υπογειοποιήσεις στις γύρω περιοχές, επιπτώσεις από την αύξηση 
της ανεργίας λόγω του ενδεχόµενου κλεισίµατος επιχειρήσεων κ.λπ. Στη βάση 
αυτή της µελέτης να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες 
παρεµβάσεις. 

8. Συµφωνούν επί της αρχής µε την εισήγηση των τεχνικών συµβούλων του 
∆ηµάρχου. 
 

3) Η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ. µε το Πρακτικό της από 
02.10.2017 συνεδρίασης µε αρ. 1/2017 (αριθµ. πρωτ/λλου 24023/4-10-2017 
∆.Ν.Φ.Ν.Χ.), σχετικά µε την διατύπωση γνώµης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου µε τίτλο « Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της 
Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια » προτείνει όπως :  

Α. Να απορριφθεί η Μ.Π.Ε. του συγκεκριµένου έργου.  

Β. Να χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος για να υλοποιήσει την κυκλοφοριακή του 
µελέτη όπως είχε περιληφθεί στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας.  

Γ. Να χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος για να εκπονήσει µια ολοκληρωµένη µελέτη 
κυκλοφοριακών και τεχνικών παρεµβάσεων που θα εναρµονίζεται 
πραγµατικά µε την κυκλοφοριακή µελέτη του ∆ήµου, δεν θα περιλαµβάνει 
υπογειοποίηση, αλλά θα λαµβάνει υπόψη τα σύνθετα θέµατα που 
προκύπτουν από την κατασκευή του γηπέδου που αφορούν την ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 
Συγκεκριµένα, η µελέτη θα αφορά µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στο 
τοπικό επίπεδο, η οποία θα περιλαµβάνει : 
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1. Ολιγόωρη διακοπή της κυκλοφορίας στον άξονα των οδών Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου και Φωκών κατά τις ώρες τέλεσης των αγώνων - δηλαδή 
30 περίπου φορές ανά έτος.  

2. Υποκατάσταση του ρόλου του συγκεκριµένου άξονα από άλλους άξονες 
εκατέρωθεν αυτού (όπως οι Ιφιγενείας, Ελ. Βενιζέλου, Χαλκίδος, 
Παπαναστασίου, Προύσης, Ηρακλείου, ∆εκελείας και Αττική Οδός). 

3.  Κυκλοφοριακή διαχείριση της διακοπής κυκλοφορίας.  

4.  ∆ιαµόρφωση ραµπών εισόδου/εξόδου στον υπόγειο χώρο του γηπέδου.  

5. Ελεγχόµενη διέλευση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, υπηρεσιακών 
οχηµάτων και των λεωφορείων των οµάδων. Η οδός θα ικανοποιεί 
παράλληλα τη σύνδεση µε τις ευρύτερες διαδροµές πεζών και 
ποδηλάτων της πόλης και θα επιτρέπει ελεγχόµενα την είσοδο Ι.Χ. στους 
υπόγειους χώρους στάθµευσης του γηπέδου. 

6. ∆ιαµόρφωση της Πατριάρχου Κωνσταντίνου µε τρόπο τέτοιο, ώστε να 
µπορεί να εξυπηρετήσει τη µετακίνηση µεγάλου πλήθους κατά τις ώρες 
διεξαγωγής των αγώνων µε κατάλληλη ανάπλαση (όπως 
κυβολιθόστρωση ενός τµήµατος του δρόµου, ταπείνωση των 
πεζοδροµίων στο ύψος του δρόµου και οριοθέτηση του πεζοδροµίου µε 
κολωνάκια κ.λπ.). Θα διερευνηθεί η διαµόρφωση της οδού κατά το 
πρότυπο των οδών ήπιας κυκλοφορίας µεγάλου εύρους ή κατά το 
σύγχρονο πρότυπο του « shared space », έτσι ώστε όταν διακόπτεται η 
κυκλοφορία, η οδός να είναι απολύτως φιλόξενη και λειτουργική για την 
συνάθροιση και ασφαλή εκτόνωση του πλήθους, ταυτόχρονα µε την 
ελεγχόµενη διέλευση οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, υπηρεσιακών 
οχηµάτων και λεωφορείων των οµάδων. Επιπρόσθετα θα διερευνηθεί η 
διαµόρφωση βρόγχων αναστροφής στα σηµεία διακοπής της 
κυκλοφορίας κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.  

 
7. Προτάσεις για την βελτίωση της πρόσβασης στο γήπεδο και την 

διασφάλιση της ποιότητας ζωής και της κινητικότητας των κατοίκων και 
εργαζοµένων της περιοχής.  
Πιο αναλυτικά :  

1. Εφόσον στόχος δεν είναι η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των 
οδών και των κόµβων της περιοχής, καθώς δεν είναι επιθυµητή η 
ενθάρρυνση της αυτοκίνησης, θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δηµόσιος 
χώρος κυκλοφορίας και στάθµευσης οχηµάτων, αλλά και ο δηµόσιος 
χώρος αποκλειστικής χρήσης πεζών και ποδηλάτων, έναντι της µαζικής και 
παράνοµης χρήσης του από τους προσερχόµενους στο γήπεδο µε Ι.Χ. 
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστούν οι µεγάλοι οδικοί άξονες (π.χ. 
∆εκελείας, Ηρακλείου, Κηφισού) από την παράνοµη στάθµευση και την 
υποβάθµιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας που σήµερα παρέχουν ή 
µπορούν να παρέχουν µετά από κατάλληλες κατασκευαστικές 
παρεµβάσεις και αστυνόµευση. Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει 
να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διαµορφώσεις 
του οδοστρώµατος, των κόµβων και των πεζοδροµίων, προκειµένου η 
παράνοµη χρήση τους να αποτρέπεται µε φυσικό τρόπο, ανεξάρτητα από 
την παρουσία και την ένταση της αστυνόµευσης (π.χ. µε διαπλατύνσεις 
πεζοδροµίων, τοποθέτηση κολωνακίων παρά το κράσπεδο, ανάπτυξη 
φυτεύσεων, διαµόρφωση προστατευµένων ραµπών για ΑµεΑ κ.τ.λ.). 
2. Θα πρέπει να διασφαλιστούν πολλοί µικροί χώροι οργανωµένης 
στάθµευσης σε σηµαντική απόσταση από το γήπεδο (άνω των 500 µ.) και 
σε συστηµατική απόσταση µεταξύ τους (χωρική διασπορά), έτσι ώστε οι 
προσερχόµενοι µε Ι.Χ. να µην συσσωρεύονται σε συγκεκριµένους οδικούς 
άξονες και κόµβους που δεν έχουν την απαιτούµενη κυκλοφοριακή 
ικανότητα. Οι χώροι αυτοί θα µπορούν να εξυπηρετούν τους κατοίκους 
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και τους επισκέπτες της πόλης τις υπόλοιπες µέρες και ώρες. Ο αριθµός, η 
θέση και η δυναµικότητά τους θα προκύψουν µετά από µελέτη. 
3. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα υπόλοιπα, ήπια και περιβαλλοντικά φιλικά 
µέσα και συστήµατα µεταφορών, έτσι ώστε η αποθάρρυνση της χρήσης 
Ι.Χ. να µην περιορίσει την κινητικότητα των πολιτών. Αυτά είναι το 
περπάτηµα, το ποδήλατο, τα Μ.Μ.Μ. και τα συστήµατα κοινόχρηστων 
οχηµάτων. 
4. Συγχρόνως θα πρέπει να µελετηθεί επισταµένως το ζήτηµα της οδικής 
ασφάλειας και να υλοποιηθούν όλες οι σχετικές παρεµβάσεις µε έξοδα του 
κύριου του Έργου.  
5. Θα πρέπει να εκπονηθεί Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας 
(Σ.Β.Α.Κ.) για όλη την περιοχή επιρροής του γηπέδου και να υλοποιηθούν 
άµεσα οι προτεινόµενες παρεµβάσεις και η προµήθεια του αναγκαίου 
εξοπλισµού, οχηµάτων, συστηµάτων κ.τ.λ. Ειδικότερα, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει πλήρες κυκλοφοριακό πρότυπο (µοντέλο) και εκτενείς 
µετρήσεις και απογραφές σχετικά µε την χωρητικότητα στάθµευσης των 
οδών της περιοχής µελέτης και του ποσοστού κατάληψης κατά τις ώρες 
και µέρες τέλεσης των αγώνων, όπως και τις βραδινές ώρες.  
6. Θα πρέπει να µελετηθεί και να υλοποιηθεί σύστηµα ελεγχόµενης 
στάθµευσης για την διασφάλιση των θέσεων των µόνιµων κατοίκων στην 
περιοχή επιρροής του γηπέδου. 
 

∆. Πρόταση για την βιώσιµη χρηµατοδότηση και υλοποίηση των αναγκαίων 
έργων και παρεµβάσεων 
Θα πρέπει να υπάρξει σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας, των 
εµπλεκόµενων Ο.Τ.Α., των λοιπών εµπλεκόµενων δηµόσιων φορέων (π.χ. 
Ο.Α.Σ.Α.) και του κύριου του Έργου, όπου θα προσδιορίζεται µε δεσµευτικό 
τρόπο η ανάληψη από τον κύριο του Έργου του µεγαλύτερου µέρους ή του 
συνόλου του κόστους των αναγκαίων έργων, εξοπλισµών και προµηθειών, 
τα οποία επιβάλλονται προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια 
το νέο γήπεδο.  
 

     Κατά συνέπεια, δεν γνωρίζει κανείς τη σκοπιµότητα αυτού του έργου, όταν : 
•    η κίνηση στους κυκλοτερείς κόµβους επί της Πλ. Ελευθερίου  Βενιζέλου 

χωρίς φωτεινούς σηµατοδότες πρόκειται να δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα 
στην κυκλοφορία των πεζών 

•    δηµιουργείται αδιαπέραστος αστικός φραγµός µε την κατάργηση 
φωτεινών σηµατοδοτών και διαβάσεων 

•    αλλοιώνεται το ήπιο αστικό τοπίο της πόλης 
•   οι ράµπες και τα τοιχία εξόδων, εξαιτίας της υπογειοποίησης, θα 

εγκλωβίζουν τα οχήµατα και τον κόσµο, ειδικά τις ηµέρες διεξαγωγής 
αγώνων 

 
     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης κάλεσε όλα τα 
µέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά µε το θέµα. 
. 

• Ο κ. Καβακόπουλος, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος του παραδοσιακού  
πολιτιστικού συλλόγου « Η ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ », αναρωτήθηκε ποία η θέση της 
Περιφερειάρχη Αττικής , κας ∆ούρου. 

• Η κα Αστρά, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος των Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας  Νέας Φιλαδέλφειας έθεσε τον προβληµατισµό  της για την οδό 
Καππαδοκίας κι επεσήµανε την αναγκαιότητα κυκλοφοριακής µελέτης για την 
πόλη, η οποία είναι ήδη επιβαρυµένη, πόσο µάλιστα µε την προσεχή 
κατασκευή  του Γηπέδου. 
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• Η κα Ματσουκά , κάτοικος και δηµότης έθεσε επίσης τον προβληµατισµό της 
αναφορικά µε την επιβάρυνση των όµορων δρόµων (Ιωνίας, Σµύρνης, 
Παπαναστασίου) από την υπογειοποίηση της Χρ. Σµύρνης , όπως επίσης για 
το εάν ελήφθη υπόψη το Π.∆. για τον Παραδοσιακό Προσφυγικό Οικισµό. 

• Ο κ. Μπόβος, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πελοποννησίων        
« Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ », αναφερόµενος στους κυκλοτερείς κόµβους, 
αναρωτήθηκε εάν µπορεί να προβλεφθεί υπόγεια διάβαση. Περαιτέρω, 
αιτήθηκε στο προσεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παρίστανται εκπρόσωποι της 
¨∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε.¨ και της Περιφέρειας. 

• Ο κ. Τρυπιάς, κάτοικος και δηµότης, έθεσε ερώτηµα για τη χρηστική 
λειτουργία της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου, ενώ αιτήθηκε να µην υλοποιηθούν οι 
κυκλοτερείς κόµβοι σε αυτήν. 

• Ο κ. Πλεύρης, κάτοικος και δηµότης, αναρωτήθηκε εάν προβλέπεται 
περαιτέρω διαβούλευση µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 

• Ο κ. Κατοπόδης, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων έθεσε ερώτηµα για το εάν θα επηρεαστεί η  δεσµευµένη έκταση 
στην περιοχή της Μπριττάνια για την κατασκευή σχολείων, από το εν λόγω 
έργο. Περαιτέρω, έθεσε ως επιτακτική ανάγκη την προστασία των πεζών, για 
την ασφαλή διέλευση αυτών και των παιδιών τους, καθώς θα έπρεπε να είναι 
προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κατοίκου και δηµότη 
της πόλης. Εκτιµά ότι η υπογειοποίηση της οδού Ελ Αλαµεϊν , µε τελική 
κατάληξη αυτής στην Εθνική Οδό, είναι ενδεχοµένως η καλλίτερη λύση. 

• Ο κ. Καρυδόπουλος, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας, έθεσε ερώτηµα 
για το εάν η ∆ηµοτική Αρχή θα καταθέσει αντιπροτάσεις επί της αυτής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

• Ο κ. Κυριαζής, τακτικό µέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Ρουµελιωτών            
« Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΣ », επεσήµανε ότι ουδέποτε το Γήπεδο της Α.Ε.Κ. 
είχε επηρεάσει αρνητικά την πόλη. Αιτήθηκε της κατάργησης της 
υπογειοποίησης. 

• Ο κ. Καµπούρης, κάτοικος, πρότεινε εναλλακτικά την υπογειοποίηση της 
Λεωφ. ∆εκελείας, αναφορικά στην καλλίτερη κυκλοφορία των οχηµάτων, 
αλλά και την ασφαλή διέλευση των πεζών. 

• Ο κ. ∆ηµόπουλος, µέλος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, θεωρεί ότι η 
κατασκευή των κυκλοτερών κόµβων θα απειλήσει την ασφάλεια των πεζών. 
Πρότεινε να περάσει η γραµµή 4 του Τραµ από τη  Νέα Φιλαδέλφεια, 
περαιτέρω δε, θεωρεί ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην ανακούφιση της 
κυκλοφορίας στη Νέα Φιλαδέλφεια και ο όµορος ∆ήµος της Νέας Ιωνίας. 

• Ο κ. Παπαθεοφάνους, Πρόεδρος της Α/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
επεσήµανε το γεγονός ότι η εν λόγω µελέτη λαµβάνει υπόψη της το Άλσος 
γενικά κι αυτό διαφαίνεται από την προτεινόµενη διαπλάτυνση της οδού 
Τρωάδος. 

• Ο κ. Κόκκος, κάτοικος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αντίδραση εκ 
µέρους όλων, ενόψει της προσεχούς απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, καθώς θίγεται η δηµόσια ωφέλεια. Περαιτέρω, πρότεινε την 
διάνειξη της οδού Τρωάδος, µέσω του Άλσους, µε σκοπό αυτή να καταλήγει 
στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας. 
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• Ο κ. Παπαδηµητρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, θεωρεί ότι η οδός Ιωνίας, 
αναδυόµενη από την υπογειοποίηση της Πατρ. Κωνσταντίνου θα εξυπηρετεί 
στη διάχυση των οχηµάτων. Ωστόσο, ο κ. Μπαρούτας απέκλεισε την λύση 
αυτή, καθώς η οδός Ιωνίας δεν έχει το κατάλληλο µήκος και πλάτος. 

• Ο κ. Πάνος, Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επεσήµανε ότι θα 
υποβαθµιστεί η εµπορική αξία των Ο.Τ.  επί της Πατρ. Κωνσταντίνου, µετά 
την υπογειοποίηση αυτής. Έθεσε δε υπόψη των παριστάµενων την 
επιβάρυνση οδών από την αυξηµένη κυκλοφορία των οχηµάτων, ειδικά µε 
την ολοκλήρωση του έργου των κυκλοτερών κόµβων κεντρικά της πόλης. 

• Η κα Παπαδέδη, Πολιτικός Μηχανικός, εκτιµά ότι η εν λόγω προµελέτη 
παραποιεί κι αποκρύπτει στοιχεία για το ανοιχτό ρέµα του Γιαµπουρλά, είναι 
σκόπιµα απειλητική για το οικοσύστηµα και το περιβάλλον κι οφείλει η 
∆ηµοτική Αρχή να την απορρίψει. 

 
     Τα Μέλη της Επιτροπής συµφώνησαν να προωθηθούν οι ανωτέρω γνώµες και 
απόψεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και 
θα εκφέρει τη γνωµοδότησή του επί της µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για 
το έργο « Ταπείνωση και Κάλυψη Τµήµατος της οδού Πατρ. Κωνσταντίνου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια », λαµβάνοντας υπόψη τις γνωµοδοτήσεις όλων των συλλογικών 
οργάνων του ∆ήµου. 

 
     Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ε.Π.Ζ. 
 
     Η κα Ανδρέου πήρε τον λόγο και αναφέρθηκε στην παρ. 4.4 της εισήγησης της          
κας Σπανούδη, τεχνικής συµβούλου του κου ∆ηµάρχου, όπως αυτή διατυπώνεται στο 
Πρακτικό αρ. 1/2017 της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του 
∆ήµου, η οποία είναι σχετική µε τις επιπτώσεις του έργου και συγκεκριµένα :  
« Το έργο µετατρέπει µέρος ενός ακόµη δηµόσιου δρόµου, της Χρυσοστόµου 
Σµύρνης, σε ράµπα εισόδου αποκλειστικά για το γήπεδο, η οποία «βυθίζεται» κάτω 
από την υπογειοποίηση και αναδύεται µέσα στον υπόγειο χώρο στάθµευσης του 
γηπέδου. Η Μ.Π.Ε. δεν αναφέρει µε ποια διαδικασία µπορεί να αδειοδοτηθεί µια 
τέτοιου είδους χρήση του δηµόσιου δρόµου. » Η κα Ανδρέου επεσήµανε ότι η ράµπα 
εισόδου πρέπει να είναι εντός του χώρου της Α.Ε.Κ. και όχι να ονοµάζεται ράµπα 
εισόδου η οδός Χρυσοστόµου Σµύρνης, διότι πρόκειται για ιδιωτικό έργο και θα 
πρέπει και στην προκειµένη περίπτωση, να ισχύσει και σε αυτό το ιδιωτικό έργο ό,τι 
ισχύει σε όλα τα ιδιωτικά έργα σχετικά µε τις ράµπες εισόδου στους χώρους τους 
στάθµευσης.  
 
     Σε αυτό το σηµείο ο Πρόεδρος κ. Μανωλεδάκης πήρε τον λόγο και είπε ότι            
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει ρόλο να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις αποφάσεις 
των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας 
Χαλκηδόνας και σχετικά µε το Πρακτικό της συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης του ∆ήµου.  
    
 
     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 
     Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπ’ όψιν της : 
1. Την εισήγηση του κου Προέδρου 
2. Την υπ’. αριθµ. 41/2017 απόφαση (αριθµ. πρωτ/λλου 23591/29.09.2017 

∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
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3. Την υπ’. αριθµ. 13/2017 απόφαση (αριθµ. πρωτ/λλου 23862/03.10.2017 
∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) .) του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

4. Το Πρακτικό της από 02.10.2017 συνεδρίασης µε αρ.1/2017 (αριθµ. πρωτ/λλου 
24023/4-10-2017 ∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Γνωµοδοτεί αρνητικά για την Μ.Π.Ε. του έργου « Ταπείνωση και κάλυψη 
τµήµατος της Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια », σύµφωνα µε :  
     α) την εισήγηση των ειδικών συνεργατών του κ. ∆ηµάρχου κας Σπανούδη και     
κου Μπαρούτα,              
     β) σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας (υπ’. αριθµ. 41/2017)  
     γ) σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας (υπ’. αριθµ. 13/2017)  και  
     δ) σύµφωνα µε την συζήτηση και τις απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν στην 
συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ. όπως αυτές 
αναλυτικά αναφέρονται στο υπ’ αριθµ. 1/2017 Πρακτικό της. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  47/2017. 
 

 
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. 
 

• Tις θέσεις του ∆ήµου επί του θέµατος ανέπτυξαν οι Ειδικοί Συνεργάτες του 
∆ηµάρχου κα Ελένη Σπανούδη και κ. Κωνσταντίνος Μπαρούτας, οι οποίοι 
απάντησαν σε ερωτήσεις µελών του Σώµατος. 
 

• Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής παρέστησαν και απάντησαν σε ερωτήσεις 
µελών του Σώµατος η Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων κα Αγγέλικα 
Σαπουνά και ο Εκτελεστικός Γραµµατέας κ. Κοσµάς Παπαχρυσοβέργης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε αρχικά σε ψηφοφορία 
πρόταση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Λ.Γεωργαµλή για συγκρότηση 
επιτροπής αποτελούµενης από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµο, δηµοτικές 
παρατάξεις, Περιφέρεια Αττικής, ∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ Α.Ε. και µελετητή) σε µια προσπάθεια 
εξεύρεσης λύσης στο ζήτηµα. 
 

• Υπέρ της συγκρότησης της επιτροπής ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 
Λ.Γεωργαµλής και Χ.Κοπελούσος. 
 

• Κατά της συγκρότησης της επιτροπής ψήφισαν οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ε. 
Κουµαριανός,  Ι. Καλαµπόκης,  Γ.Γαβριηλίδης, Μ.Λάλος–Αναγνώστου, 
Ε.Παπαλουκά, Β.Παπακώστας  Α.Γ.Πρελορέντζος, Χ.Ε. Αντωναρόπουλος,  
Χ.Ρόκου,  Γ.Πάνος,  Γ.Καλύβης,  Α.Γαλαζούλα, Γ.Χαραµαρά,  Θ.Μανωλεδάκης 
Χ.Ανδρέου, Γ.Ανεµογιάννης, Β.Αγαγιώτου και ∆.Ε.Γκούµα. 
 

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Ν.Ανανιάδης, Κ.Ντάτσης και Ν.Σιώρης απείχαν από 
την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 
 

Κατόπιν αυτού η πρόταση για την συγκρότηση της επιτροπής απερρίφθη µε ψήφους 
2 ΥΠΕΡ-18 ΚΑΤΑ-3 ΑΠΟΧΕΣ. 
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Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα της γνωµοδότησης επί της Μ.Π.Ε. του 
έργου “Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη 
Νέα Φιλαδέλφεια” σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος.   
 

• Κατά της Μ.Π.Ε. του έργου ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ε. 
Κουµαριανός,  Ι. Καλαµπόκης,  Γ.Γαβριηλίδης, Ν.Ανανιάδης , Μ.Λάλος–
Αναγνώστου, Ε.Παπαλουκά, Β.Παπακώστας  Α.Γ.Πρελορέντζος, Χ.Ε. 
Αντωναρόπουλος,  Χ.Ρόκου,  Γ.Πάνος,  Γ.Καλύβης,  Α.Γαλαζούλα, Γ.Χαραµαρά,  
Θ.Μανωλεδάκης, Χ.Ανδρέου, Γ.Ανεµογιάννης, Β.Αγαγιώτου, Ν.Σιώρης και 
∆.Ε.Γκούµα  (σύνολο 19). 
 

• Επίσης, κατά της Μ.Π.Ε. του έργου ψήφισε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα 
∆.Ε.Γκούµα, σύµφωνα µε το ιδιαίτερο σκεπτικό της δικής της εισήγησης, το 
οποίο έχει ως εξής: 
 

• Το υψηλό συνολικό κόστος του έργου που θα προκύψει, θα 

καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας ενώ υπηρετεί το 

δροµολογηµένο έργο του γηπέδου. Ποιος πληρώνει και ποιος 

καρπώνεται;  

• Ζήτηµα ιεράρχησης αναγκών της περιοχής. Οι πόροι που 

διατίθενται για έργα στην περιοχή (απ’ την  Περιφέρεια και γενικότερα) 

είναι ελάχιστοι, σε σχέση µε τις λαϊκές ανάγκες που υπάρχουν, και 

υπάρχει σηµαντική ανάγκη αύξησης τους. Παράλληλα, υπάρχει και ένα 

ζήτηµα ιεράρχησης των έργων. Αµφισβητούµε την πρόταξη του έργου 

της υπογειοποίησης έναντι  άλλων απαραίτητων για την περιοχή, όπως 

σχολεία (υπάρχουν ακόµα κοντέινερ), αθλητικούς χώρους και παιδικές 

χαρές, βρεφονηπιακούς σταθµούς κλπ. 

• Προσχηµατικός ο χαρακτήρας της συζήτησης. Καλούµαστε να 

τοποθετηθούµε σε µια «έτοιµη» µελέτη, που γίνεται χωρίς δυνατότητα 

ουσιαστικής συζήτησης για τα προβλήµατα της περιοχής, του τρόπου 

µε τον οποίο πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. 

• Συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή, όπως περιγράφονται απ’ τη 

ΣΠΜΕ. Ουσιαστικά η µελέτη προβλέπει την µετατροπή της ∆εκελείας 

σε δρόµο ταχείας κυκλοφορίας (αφαίρεση φαναριών, διαβάσεις, 

διαπλάτυνση), την µετατροπή της πλατείας σε roundabout κλπ.) 

Σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώµατα της Φιλαδέλφειας 

λόγω αυτών των εξελίξεων. 

 
• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαµλής, Χ.Κοπελούσος και Κ.Ντάτσης (σύνολο 

3) απείχαν από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 
47/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. εισήγηση, τις θέσεις των µελών του Σώµατος, τα 
στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την υπ’. αριθµ. 41/2017 απόφαση (αριθµ. πρωτ/λλου 23591/29.09.2017 

∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
• Την υπ’. αριθµ. 13/2017 απόφαση (αριθµ. πρωτ/λλου 23862/03.10.2017 

∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) .) του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
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• Το Πρακτικό της από 02.10.2017 συνεδρίασης µε αρ.1/2017 (αριθµ. 
πρωτ/λλου 24023/4-10-2017 ∆.Ν.Φ.Ν.Χ.) της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ. 

• Το παράρτηµα Α της αρ. οικ. 1649/46/14 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών – 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. (Φ.Ε.Κ. 45/β΄/2014), όπως 
αυτό ανακοινώθηκε και διαβιβάσθηκε µε το  αριθ. πρωτ.17950/17.07.2017 
έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

[20 (19+1, ως ανωτέρω αναλύεται) ΚΑΤΑ ΤΗΣ Μ.Π.Ε.–3 ΑΠΟΧΕΣ]  
 
 

Γνωµοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) του έργου « Ταπείνωση και κάλυψη τµήµατος της Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια », σύµφωνα µε :  
 
     α) Την εισήγηση των ειδικών συνεργατών του κ. ∆ηµάρχου κας Ελ.Σπανούδη και     
κ. Κ.Μπαρούτα,  
     β) Την οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπ’. αριθµ. 47/2017)  
     γ) Την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Φιλαδέλφειας (υπ’. αριθµ. 41/2017)  
     δ) Την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας (υπ’. αριθµ. 13/2017)   
     ε) Την συζήτηση και τις απόψεις οι οποίες διατυπώθηκαν στην Συνεδρίαση της 
∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆.Ν.Φ.Ν.Χ., όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται 
στο υπ’ αριθµ. 1/2017 Πρακτικό της και 
   στ) Τις θέσεις και απόψεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως 
διατυπώθηκαν κατά την Συνεδρίαση και καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά αυτής. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   237/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 
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Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Γεωργαµλής  Λύσσανδρος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Αγαγιώτου Βασιλική 
Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου ∆ηµ. Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 
- Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
- Γραφείο ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 
- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής/Τµήµα Αθλητισµού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου  
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