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ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη ρύθµιση ωραρίου λειτουργίας του 
Άλσους Ν.Φιλ/φειας και τον έλεγχο των εισόδων του, βάσει της αριθ. 
32/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (επανεισαγωγή)»  
 
 
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 
24.4.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
5078/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 12/2013) 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: 79/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5697/25-4-2013 

∆/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 24.4.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 12/2013 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 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Βαλασσάς Βεργής 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
                                                                             Πολίτης Σταύρος     
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γρετζελιάς Παντελής 
Τάφας Ηλίας                                                        Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Παπαλουκά Ευτυχία 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Αγαγιώτου Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος                                            Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
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Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο (το οποίο και τελικά 

αποσύρθηκε), 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 9ο , 7ο , 2ο  και 8ο .  

  

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Χ.Μπόβος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 6ου θέµατος της Η.∆ και επανήλθε κατά τη συζήτηση και πριν από την ψηφοφορία 

επί του 7ου θέµατος αυτής. 

• Οι κ.κ. Η.Τάφας και Ι.Τοµπούλογλου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 9ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Ζ.Χωρινός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί 

του 5ου 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 

7ο 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.∆.  

 

7ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 13790/4-12-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και την υπ΄αρ. 32/2012 διαβιβασθείσα Απόφαση αυτής, 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 32/2012 

                                                          

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                    

« Λήψη απόφασης σχετικά με τη ρύθμιση 

ωραρίου λειτουργίας του Αλσους Νέας 

Φιλαδέλφειας και έλεγχος εισόδων. »»

                                                          

                        

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο δημοτικό κτήριο επί της οδού Αχαρνών 464 σήμερα στις 

27 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄ αριθ. 

11502/24-09-2012 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδημάρχου και Προέδρου αυτής κου 

Δημητρίου Κανταρέλη, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Ανδρέα Τσιαντή με βαθμό Γ΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :  

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημήτριος Κανταρέλης, Πρόεδρος, 2) Σωτήριος Κοσκολέτος, 3) Αγανίκη 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου, 4) Ειρήνη Σιμιγδαλά, 5)  Αδαμάντιος Παΐδας, 6) 

Φώτης Νικολόπουλος, 7) Ελευθέριος Πλάτανος, 8) Δανάη Ευα Γκούμα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Ευτυχία Παπαλουκά 

 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

και εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως, είπε :  

 

Είναι γνωστό σε όλους μας, πόσο σημαντική είναι η προστασία του Άλσους, το οποίο 

γίνεται συχνά αντικείμενο κακόβουλων πράξεων (βανδαλισμοί, προκλήσεις 

πυρκαγιών κλπ). Είναι επίσης γνωστό, ότι με τις συνθήκες που επικρατούν στην 

Υπηρεσία και το ανεπαρκές προσωπικό που διαθέτει για τη φύλαξη (μόνο δύο 

δασοφύλακες, ο ένας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 

προσωρινούς πίνακες), πόσο δύσκολο είναι να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας 

σχετικά με την προστασία - φύλαξη του Άλσους και όχι μόνον. Η λήψη κάποιων 

μέτρων, θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει σε αρκετό βαθμό να ελέγχουμε και να 

προστατεύουμε καλύτερα το χώρο. Προτείνονται: 

 

1. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας του Άλσους 

 Σε πολλά αστικά άλση, όπως παλαιότερα και στο δικό μας, ισχύει ωράριο 

λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να εισέρχονται και να 

παραμένουν οι επισκέπτες. Η καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας επιτρέπει καλύτερο 

έλεγχο, μειώνοντας παράλληλα, βανδαλισμούς, ζημιές και λοιπές κακόβουλες 

πράξεις. Το ωράριο προτείνουμε να διακρίνεται σε α) χειμερινό (από 1η Νοεμβρίου 

ως 31η  Μαρτίου) και β) θερινό (από 1η Απριλίου ως 31η Οκτωβρίου). Κατά το 

χειμερινό ωράριο επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή των επισκεπτών από τις 07:30 

π.μ έως 19:30 μ.μ., ενώ κατά το θερινό ωράριο από τις 07:30 π.μ έως 22:00 μ.μ. Το 

ωράριο λειτουργίας κοινοποιείται στους επισκέπτες μέσω σχετικών επιγραφών 

τοποθετημένων σε όλες τις εισόδους. 

Λίγο πριν τη λήξη του ωραρίου ο φύλακας βάρδιας, ειδοποιεί τους επισκέπτες  και 

όταν αυτοί έχουν αποχωρήσει από το χώρο του Άλσους, κλειδώνει όλες τις εισόδους.  

 
2. Μείωση εισόδων-θυρών του Άλσους 

Σας γνωρίζουμε ότι περιμετρικά και εντός του Άλσους υπάρχουν είκοσι (20) είσοδοι-

θύρες. Αναλυτικά οι τοποθεσίες – διευθύνσεις των θυρών, οι οποίες έχουν 

αποτυπωθεί χειρόγραφα με αντίστοιχα κόκκινα νούμερα στο συνημμένο χάρτη για 

διευκόλυνσή σας, έχουν ως εξής: 

 
Νο 

ΘΥΡΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΕΣ  

ΘΥΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ  

ΘΥΡΕΣ 

1 Καππαδοκίας και Ατταλείας 1 1 

2 Αδάνων και Ατταλείας (έναντι Χατζήβεη) 1 - 
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3 Πεζόδροµος ∆εκελείας (δίπλα από ΠΠΙΕ∆) 1 1 

4 Αυλή Τσιπουράδικου - 1 
5 Χώρος στάθµευσης ( έναντι οδού Τρωάδος) 1 1 
6 Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής 1 1 

7 Νότια Είσοδος ( Κένταυρος-Λίµνη) 1 1 
8 Ανατολική Είσοδος (Κένταυρος) 1 1 

9 Βόρεια Είσοδος  1 2 
10 Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Παπάγου) - 1 

11 Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Μωραϊτίνη) - 1    
12 Πεζόδροµος ∆εκελείας (Ρώσικα) - 1 

13 Χίου 1 2 
14 Ν. Μηλιώρη & Χριστ. Ενώσεως (σύνορο µε Ν. Ιωνία) - 1 
15 Ν. Μηλιώρη & Ικαρίας (σύνορο µε Ν. Ιωνία) 1 1 

16 Ν. Μηλιώρη –Ταύρου- Ελ Αλαµέιν (σύνορο µε Ν. 
Ιωνία) 

1 1 

17 Ταύρου & Ταρσού (σύνορο µε Ν. Ιωνία) - 1 
18 Πατριάρχου Κων/νου (έναντι Σχολής Αστυνοµίας) 1 1 

19 Πατριάρχου Κων/νου (έναντι οδού Λεύκης) - 1 
20 Πατριάρχου Κω/νου (όπισθεν γηπέδου ΑΕΚ) 1 1 

 
Όπως διαπιστώνετε, ο αριθμός των θυρών  είναι υπερβολικός για την έκταση του 

Άλσους  και δυσχεραίνει τον έλεγχό τους (πληροφοριακά, το άλσος Βεϊκου, έκτασης 

250 περίπου στρ., έχει μόνο δύο εισόδους, οι οποίες και φυλάσσονται). Παράλληλα 

το 60% περίπου των θυρών του Άλσους μας, δεν χρησιμοποιείται ως πρόσβαση από 

την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία ή το Δήμο μας, αν χρειαστεί. Η μείωση 

των εισόδων θα βοηθήσει σημαντικά στον έλεγχο και την προστασία του χώρου, 

χωρίς να δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στους επισκέπτες, αφού μπορούν να 

εισέλθουν στο Άλσος και από τις πέντε πλευρές του. Από τις ανωτέρω είκοσι 

εισόδους-θύρες, προτείνουμε να ακυρωθούν οι κάτωθι οκτώ (8): 

 
Νο 

ΘΥΡΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΑΛΕΣ  

ΘΥΡΕΣ 

ΜΙΚΡΕΣ  

ΘΥΡΕΣ 

4 Αυλή Τσιπουράδικου - 1 

10 Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Παπάγου) - 1 
11 Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Μωραϊτίνη) - 1    

14 Ν. Μηλιώρη & Χριστ. Ενώσεως (σύνορο µε Ν. Ιωνία) - 1 
   *16 Ν. Μηλιώρη –Ταύρου- Ελ Αλαµέιν (σύνορο µε Ν. 

Ιωνία) 
1 1 

17 Ταύρου & Ταρσού (σύνορο µε Ν. Ιωνία) - 1 
19 Πατριάρχου Κων/νου (έναντι οδού Λεύκης) - 1 

20 Πατριάρχου Κω/νου (όπισθεν γηπέδου ΑΕΚ) 1 1 

* Στην είσοδο Νο 16  παραμένει μόνο η μικρή θύρα, η οποία θα είναι 

κλειδωμένη και δεν θα αποτελεί είσοδο επισκεπτών. Θα γίνεται χρήση της 

μόνο από το προσωπικό του Δήμου μας, όποτε χρειάζεται να γίνει έλεγχος 

στο δίκτυο αποχέτευσης νερού της λίμνης προς το ρέμα Γιαμπουρλά και το 

μεγάλο ανοικτό φρεάτιο που βρίσκεται ακριβώς έξω από αυτή. 

 

Στο συνημμένο χάρτη για τη διευκόλυνσή σας, οι θύρες που προτείνουμε να 

ακυρωθούν έχουν κλειστεί μέσα σε κόκκινο κύκλο. 
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Ομόίως το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου στην υπ’ αριθμ. 8767/10-07-

12 εισήγηση του προς την Επιτροπή Ποιότητας ζωής αναφέρει ότι στην από 22-03-

2012 συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας τέθηκε το θέμα της καλύτερης αστυνόμευσης 

του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας και συγκεκριμένα συζητήθηκε η μείωση των 

εισόδων του Άλσους, η θέσπιση ωραρίου λειτουργίας και η δυνατότητα 

απαγόρευσης εισόδου του κοινού στο Άλσος τις ημέρες που από τη Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδεται δελτίο για υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης 

πυρκαγιάς (Κίνδυνος πυρκαγιάς >=4). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να θεσπιστεί ωράριο λειτουργίας και να 

μειωθούν οι είσοδοι από είκοσι (20) που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δώδεκα (12) 

σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 7607/20-06-12 εισήγηση της Δ/νσης Γεωτεχνικών 

και να εκκενώνεται από το κοινό, ή από φύλακα ή από τη Δημοτική Αστυνομία, μετά 

το πέρας του ωραρίου λειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει καλύτερος 

έλεγχος του Άλσους και θα μειωθούν τα φαινόμενα αστέγων και λαθρομεταναστών 

οι οποίοι διαμένουν εντός κατά τις νυχτερινές ώρες με αποτέλεσμα τον αυξημένο 

κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς από φωτιές ή από σκουπίδια που αφήνονται σε 

διάφορα σημεία.  

 

Ομοίως προτείνεται κατά τις ημέρες που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (>=4 

σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) να 

κλείνονται οι είσοδοι και να μην επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης και εξάπλωσης πυρκαγιάς όταν οι 

κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς.  

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο υπ’ αριθμ. 3/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος 

κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των 

άρθρων 73 παρ. 4 και άρθρο 75 του Ν. 3852/10, την υπ’ αριθμ. 7607/20-06-12 

εισήγηση της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθμ. 8767/10-07-12 

εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και όλα τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 

1. Να εισαχθεί το θέμα της θέσπισης ωραρίου λειτουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

2. Να κλεισθούν οι κάτωθι θύρες του Άλσους. 
1. Αυλή Τσιπουράδικου 
2. Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Παπάγου) 
3. Πεζόδροµος ∆εκελείας (έναντι οδού Μωραϊτίνη) 
4. Ν. Μηλιώρη & Χριστ. Ενώσεως (σύνορο µε Ν. Ιωνία) 
5. Ν. Μηλιώρη –Ταύρου- Ελ Αλαµέιν (σύνορο µε Ν. Ιωνία) 
6. Ταύρου & Ταρσού (σύνορο µε Ν. Ιωνία) 
7. Πατριάρχου Κων/νου (έναντι οδού Λεύκης) 
8. Πατριάρχου Κω/νου (όπισθεν γηπέδου ΑΕΚ) 
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Κατά της θέσπισης ωραρίου ψηφίσαν οι 

1. Η κ. Γκούμα διότι διαφωνεί με το ωράριο διότι θεωρεί ότι το χρονικό 

διάστημα είναι μικρό. Επίσης διαφωνεί με τις υπάρχουσες χρήσεις του 

Άλσους. 

2. Ο κ. Κοσκολέτος διότι διαφωνεί με το προτεινόμενο ωράριο. Επίσης 

αναφέρει ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα εξής: 

- Το πόσοι θα είναι οι φύλακες, 

- Για την κατάσταση του βορείου τμήματος του Άλσους διότι με το 

κλείσιμο των θυρών θα υπάρξει μείωση της κυκλοφορίας η οποία θα 

οδηγήσει σε υποβάθμιση της περιοχής. 

3. Ο κ. Πλάτανος ψήφισε υπέρ της θέσπισης ωραρίου και ζήτησε να 

υπάρχει έλεγχος των εισόδων καθώς επίσης να αφαιρεθούν τα κλειδιά 

των θυρών που κατέχουν ιδιώτες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2012 

 
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. 
 
 

• Η κα Μ.Χατζηδάκη, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, εισηγήθηκε 
το θέµα, τονίζοντας την ορθότητα της εισήγησης της Υπηρεσίας, από την 
οποία δεν µπορεί να αποστεί.  Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου δήλωσε ότι είναι υπέρ 
ενός ανοικτού και προσβάσιµου Άλσους, χωρίς περιορισµό των εισόδων, υπέρ 
της πυρόσβεσης µε το αναγκαίο προσωπικό πυρασφάλειας και της 
συνεργασίας µε εθελοντές. Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ενεργοποίησης του φορέα του Άλσους, πράγµα που θα εισηγηθεί στην Ε.Π.Ζ., 
της οποίας είναι µέλος. Ο κ. Σ.Κόντος δήλωσε ότι είναι υπέρ του Άλσους, ως 
φυλασσόµενου χώρου ελεύθερης πρόσβασης. Ο κ. Φ.Νικολόπουλος είναι 
υπέρ του ελεύθερου Άλσους µε µείωση θυρών. Οµοίως για τη µείωση των 
θυρών µίλησε ο κ. Μ.Κουτσάκης. Η κα ∆ήµαρχος επεσήµανε ότι δεν µπορεί να 
φυλαχθεί πλήρως το Άλσος, δεδοµένου ότι δεν επαρκεί το προσωπικό του 
∆ήµου. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος,  Ι.Τοµπούλογλου, Σπ. Γραµµένος, Σωτ. 
Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, Ε.Πλάτανος και Κ.Α.Μάλλιος 
(σύνολο 9).  

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ.Κώδικας) 
• Την αριθ. 32/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13  ΥΠΕΡ - 9 ΚΑΤΑ )  
 

 
Απορρίπτει την υποβληθείσα µε την αριθ. 32/2012 απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής εισήγηση για την λήψη απόφασης σχετικά µε τη ρύθµιση ωραρίου 
λειτουργίας του Άλσους Ν.Φιλ/φειας και τον έλεγχο των εισόδων αυτού στο σύνολό 
της, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία αυτή δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από τις διατάξεις περί κανονιστικών αποφάσεων [άρθρο 79 παρ. 1 
εδαφ. δ2 και παρ. 2 του Ν. 3463/06 (∆.&Κ.Κώδικας)] απόλυτη πλειοψηφία επί του 
συνολικού αριθµού των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (17 ψήφους). 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   79/2013. 

 

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 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
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Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
 

 

 

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

- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τµήµα Άλσους 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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