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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: 

 

 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 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.  

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 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 

 

 

 

            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

           Εσωρερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 

                                              2) Αντιδήµαρχο Τ.Υ. 

                                              3) Γραφείο ∆ηµάρχου 

                                              4) Γενική Γραµµατέα 

                                              5) Ε.Π.Ζ.                           

                        

 


