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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 48/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 336/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση αριθ. 769/2018 Απόφασης Δημάρχου 
(άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10)  περί ανάθεσης 
στην δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος 
Χατζηγιαννάκης» της υποβολής  ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακύρωσης 
κατά του υπ’ αριθμ. 1657/63205/20.07.2018 
εγγράφου του Δασάρχη Αθηνών». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 29854/48/16-11-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, 
Αντιπρόεδρος 3) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης Ιωάννης 5) 
Ανεμογιάννης Γεώργιος 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης 7)  Παπαλουκά Ευτυχία 
και 8) Πλάτανος Ελευθέριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα 
κλητεύθηκε.  

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 29525/14-11-2018 και με αριθ. 769/2018 
απόφαση Δημάρχου, ληφθείσα λόγω κατεπείγοντος (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 
3852/10) και προς αποτροπή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου, και σας καλώ 
όπως εγκρίνετε αυτήν: 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  769/2018 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. θ’ και 72 παρ. 1 ιε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανατίθεται στην δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» (ΑΜ/ΔΣΑ 80216) 
και ειδικότερα στα μέλη αυτής α) στον δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη 
(ΑΜ/ΔΣΑ 4306) και β) στον Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Χατζηγιαννάκη (ΑΜ/ΔΣΑ 
28288) όπως υποβάλουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση 
ακύρωσης κατά του υπ’ αριθμ. 1657/63205/20.07.2018 εγγράφου του Δασάρχη 
Αθηνών. 
 

Για την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής η  δικηγορική εταιρεία θα προβεί 

σε έρευνα νομολογίας, σύνταξη προτάσεων, προσθήκη-αντίκρουση, αξιολόγηση 

μαρτυρικών καταθέσεων και έκδοση γραμματίου προείσπραξης ΔΣΑ, το συνολικό 
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κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός 

(651) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (156,24) ευρώ ήτοι σύνολο 807,24 ευρώ. 

Για τις ανωτέρω υποθέσεις να εξουσιοδοτηθεί και να χειριστεί, λόγω των 
εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται και διαθέτει καθώς και να λάβει γνώση 
της δικογραφίας, η δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης».  

Η συνολική χρέωση για τα έξοδα και την αμοιβή του Δικηγόρου για την 
ενασχόληση με την ως άνω υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων επτά 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (807,24 €),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή Συνεδρίαση αυτού. 
 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για λόγους επείγοντος και θα εισαχθεί προς έγκριση 
στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 48/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις των 
άρθρων 58 παρ. 2 και 72 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα 
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία  
(6 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ-1 ΑΠΟΧΗ) 

 
Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, την  αριθ. 
769/2018 απόφαση Δημάρχου (αριθ. πρωτ. 29525/14-11-2018) που εκδόθηκε λόγω 
του κατεπείγοντος της υπόθεσης και προς αποτροπή ζημίας των συμφερόντων του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  769/2018 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. θ’ και 72 παρ. 1 ιε΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ανατίθεται στην δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» (ΑΜ/ΔΣΑ 80216) 
και ειδικότερα στα μέλη αυτής α) στον δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη 
(ΑΜ/ΔΣΑ 4306) και β) στον Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Χατζηγιαννάκη (ΑΜ/ΔΣΑ 
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28288) όπως υποβάλουν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση 
ακύρωσης κατά του υπ’ αριθμ. 1657/63205/20.07.2018 εγγράφου του Δασάρχη 
Αθηνών. 
 

Για την αντίκρουση της ανωτέρω αγωγής η  δικηγορική εταιρεία θα προβεί 

σε έρευνα νομολογίας, σύνταξη προτάσεων, προσθήκη-αντίκρουση, αξιολόγηση 

μαρτυρικών καταθέσεων και έκδοση γραμματίου προείσπραξης ΔΣΑ, το συνολικό 

κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των εξακοσίων πενήντα ενός 

(651) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (156,24) ευρώ ήτοι σύνολο 807,24 ευρώ. 

Για τις ανωτέρω υποθέσεις να εξουσιοδοτηθεί και να χειριστεί, λόγω των 
εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται και διαθέτει καθώς και να λάβει γνώση 
της δικογραφίας, η δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης».  

Η συνολική χρέωση για τα έξοδα και την αμοιβή του Δικηγόρου για την 
ενασχόληση με την ως άνω υπόθεση ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων επτά 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (807,24 €),  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα 
καθορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προσεχή Συνεδρίαση αυτού. 
 

Η παρούσα απόφαση ισχύει για λόγους επείγοντος και θα εισαχθεί προς έγκριση 
στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή. 
 

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Ελ.Πλάτανος, ο οποίος 
καταψήφισε την σχετική εισήγηση, και ο κ. Απ.Κόντος, ο οποίος απείχε 
από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 336/2018 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εμμανολία 
             
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΞΚ246ΜΩ0Ι-ΦΘ4



 
Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
2. Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
3. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου/Τμήμα Άλσους 
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
6. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας 
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συνημμένη: Αίτηση ακύρωσης Δήμου κατά του υπ’ αριθμ. 1657/63205/20.07.2018 
εγγράφου του Δασάρχη Αθηνών. 
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    Α Ι Τ Η Σ Η  

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού με την 

επωνυμία Δήμος Νέας Φιλαδελφείας –  Νέας Χαλκηδόνας  που εδρεύει 

επί της οδού Λ.  Δεκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997588219.  

 

Κ Α Τ Α  

1) Του κ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,  που 

κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μεσογείων αριθ. 119, όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα  

2) Του κ. Υπουργού Εσωτερικών ,  που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί 

της οδού Σταδίου αριθ. 27, όπως εκπροσωπείται νόμιμα  

3) Του κ. Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ,  που 

κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κατεχάκη αριθ. 56.  

4) Του κ.  Διευθυντή Δασών Αθηνών  της Διεύθυνσης  Δασών Αθηνών 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που εδρεύει επί της οδού 

Μεσογείων 239, Ν. Ψυχικό  

 

Π Ε Ρ Ι      Α Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ω Σ  

α) του με αρ. πρωτ. 1657/63205/20.7.2018 εγγράφου του Διευθυντή 

Δασών  Αθηνών με το οποίο δεν εγκρίνει την ανέγερση αναψυκτηρίου 

εντός του Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας  

β) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης 

προγενέστερης ή μεταγενέστερης.  

 

Ι .  Ιστορικό –  Έννομο Συμφέρον  

Το «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» εμπίπτει στα διοικητικά όρια της 

Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας Περιφέρειας Αθηνών, αποτελεί 

μοναδικό πνεύμονα και τόπο συγκέντρωσης, περιπάτου, ανάπαυσης 

και αναψυχής των δημοτών, των κατοίκων  του Λεκανοπεδίου, 

μαθητών σχολείων, νηπιαγωγείων, τα οποία κάνουν εκεί τις  σχολικές 

τους εκδρομές και χρησιμοποιείται και σαν τόπος πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων του Δήμου μας.  

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Νέας Φιλαδέλφειας 

(Φ.Ε.Κ. 527/Δ/25 -08-1989, 97/Δ/01 -02-1996), η έκταση αυτή 

εντάσσεται στο σχέδιο ως ζώνη ειδικών χρήσεων και παραμένει 

Άλσος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο είναι 

χαρακτηρισμένη Κοινόχρηστος Χώρος με το από 11 -05-1960 Β.Δ. 

(Φ.Ε.Κ. 68/Δ/27 -05-1960) και με το Γ4δ/9517/1561/1985 έγγραφο του 

Υ.Χ.Ο.Π. διευκρινίστηκε ότι η εν λόγω περιοχή θεωρείται εντός 

σχεδίου.  

Μετά την τροποποίηση στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της 

Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας -  

Χαλκηδόνος επί των οδών Φωκών, Καππαδοκ ίας και Ατταλείας με το 

άρθρο 42, παρ. 4 του Ν. 4277/2014 (Φ.Ε.Κ. 156/Α/01 -08-2014) οι 

διαμορφωμένοι χώροι του Άλσους εντός περίφραξης έχουν έκταση 

415 στρεμμάτων.  

Τα 122 στρέμματα έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας 

στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας κατά κυριότητα με την απόφαση 

12419/1041/2-5-1969, ενώ τα υπόλοιπα έχουν παραχωρηθεί κατά 

χρήση στο διηνεκές, με την προϋπόθεση ο Δήμος να προβαίνει σε 

ενέργειες και μέτρα για τη βελτίωση και συμπλήρωση των 

αναδασώσεων και τον εξωραϊσμό και την προστασία του Άλ σους.  

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία εντός του άλσους αναψυκτηρίου έχουν 

επισυμβεί διαχρονικά τα εξής :   

Με το από 24 -03-1976 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 127/Δ/30 -04-1976) 

τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Νέας 

Φιλαδέλφειας, με το χαρακτηρισμό χώρου προς ανέγερ ση Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου εντός του Άλσους, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο στο 

Π.Δ. Τοπογραφικό Διάγραμμα (ανώτατο ύψος 4,20 μ. από μέση 

φυσική στάθμη πέριξ εδάφους). Από μικρό τουριστικό περίπτερο, 

όπως κατασκευάστηκε το Δημοτικό Αναψυκτήριο με την επωνυμί α 

«Κένταυρος» στις αρχές του 1970 μετατράπηκε σταδιακά, με 

αυθαίρετες επεκτάσεις, σε μεγάλο εξοχικό κέντρο -  καφετέρια 

υπερβαίνοντας τα 550,00 τ.μ.  μονίμου κτίσματος και τα 2.200,00 τ.μ.  

διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με κατασκευή δαπέδου 

οπλισμένου σκυροδέματος με επικάλυψη πλακιδίων. Το αναψυκτήριο 
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απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα για τους κατοίκους της πόλης αλλά 

και των γύρω περιοχών, που χρησιμοποιούν το Άλσος κυρίως για 

αναψυχή και ψυχαγωγία.  

Με την από 20 -3-95 έκθεση αυτοψίας της Νομαρχίας Αθηνών -  

Δ/νση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών -  τμήμα Ε'  

διαπιστώθηκε η «υπό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας κατασκευή 

κτίσματος για χρήση αναψυκτηρίου «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» μέσα στο Άλσος 

Νέας Φιλαδέλφειας κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων του 

άρθρου 19 Γ.Ο.Κ. 1985.  Κατά της ανωτέρω από 20 -3-95 εκθέσεως 

αυτοψίας της Πολεοδομίας Αθηνών ασκήθηκε ενώπιον της Νομαρχίας 

Αθηνών -  Δ/νση Πολεοδομίας Αθηνών η υπ' αριθμ. πρωτ. 5329/28 -03-

95 ένσταση. Συζητήσεως γενομένης επί της ως άνω ενστάσεως 

εκδόθηκε η υπ'  αριθμόν 18 η/238/1-6-95 απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ. 4 του Π.Δ/τος της 5 -7-83 (Φ.Ε.Κ. 291 Α), με την οποία 

έγινε δεκτή η ένσταση του τότε Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.  

Στη συνέχεια, η Χρυσάνθη Γκούμα άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας την από 1 -8-95 αίτηση  ακυρώσεως κατά α) του 

Υπουργού Εσωτερικών και β) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την ακύρωση 

της υπ' αριθμ. 18/238/1 -6-95 αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 2 

παρ.4 του Π.Δ/τος της 5 -7-83. Κατόπιν διενέργειας και τήρησης επί 

σειρά ετών όλων των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών, 

εκδόθηκε η υπ7  αριθμόν 974/05 απόφαση του Ε’ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία έγινε δεκτή η έφεση της 

Χρυσάνθης Γκούμα, απερρίφθη η παρέμβαση του τότε Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας και ακυρώθηκε η υπ' αριθμόν 18/238/1 -6-95 απόφαση 

της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 4 του από 5 -7-83 Π.Δ/τος. Σε 

συμμόρφωση προς την 974/05 απόφαση του Σ.τ.Ε. εκδόθηκε η υπ'  

αριθμόν 30 η/194/15-11-06 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 

4 του Π.Δ/τος 267/98, με την οποία απεφάσισε: «. ..  Ακυρώνει την με 

αριθμ. 18/238/1 -6-95 απόφαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων 

της Πολεοδομίας Κεντρικού Τομέα, κρίνει τ ις κατασκευές αυθαίρετες 

διότι αντίκεινται στο άρθρο 19 ΓΟΚ/85 και επιβάλλει πρόστιμα 

σύμφωνα με την από 20 -3-95 έκθεση αυτοψίας και την ο/κ. 97 32/27-

2-04 αρ. 5 παρ. 1 απόφαση ». Την 23-10-07 κοινοποιήθηκε στον τότε 

Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1724/28 -9-07 
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απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «περί 

απομάκρυνσης -  κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών και 

εγκαταστάσεων σε  δημόσιο δάσος αναδασωτέο».   

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής ο τότε 

Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας άσκησε ενώπιον του Προέδρου του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών την από 27 -10-07 προσφυγή, επί 

της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 2078/13 από φαση του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη η ως άνω προσφυγή -  

αίτηση ακύρωσης του πλέον Δήμου Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνος και 

κρίθηκαν πλέον οριστικά κατεδαφιστέες. Παράλληλα επιβλήθηκε στο 

Δήμο μας πρόστιμο 534.477 € για κάθε χρόνο, απ ό το 2007 και 

εντεύθεν, με αντίστοιχα «Πρωτόκολλα Επιβολής Ειδικής 

Αποζημίωσης» της Δ/νσης Δασών Αθηνών, λόγω μη συμμόρφωσης 

στην υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1724/28 -9-07 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας 

επιπλέον των επιβληθεισών προστίμων δεν είχε ούτε τη δυνατότητα 

μίσθωσης και γενικότερα λειτουργίας του Αναψυκτηρίου, κατόπιν και 

του υπ' αρ. πρωτ. 1063/19 -05-2009 εγγράφου της Περιφέρειας 

Αττικής -  Δ/νσης Δασών Αθηνών.  

Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα 

από την ισχύουσα νομοθεσία τακτοποίησης ή εξαίρεσης από 

κατεδάφιση του αναψυκτηρίου, η δε υφιστάμενη κατάσταση μέσα στο 

κτίριο, όσο και στον περιβάλλοντα αυτό χώρο είχε καταστεί 

εξαιρετικά επικίνδυνη (λεηλασία και καταστροφή του κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χώρου, πρόκληση κατ' επανάληψη πυρκαγιών, 

εκφοβισμός και αποτροπή του κοινού από τη δυνατότητα περιπάτου 

γύρω από τη λίμνη, κλπ.),  η Δημοτική Αρχή με την υπ' αριθμόν 

84/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 79/2015 

απόφαση Δ.Σ. αποφάσισε την παραίτηση από την ασκηθείσα ενώπιον 

του Σ.τ .Ε. έφεση του Δήμου κατά της υπ' αριθμόν 2078/13 απόφαση 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή την 05 -08-2015 προέβη στην 

κατεδάφιση του αναψυκτηρίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΑ ΥΡΟΣ», που 

βρίσκονταν στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας στη Δημοτική Ενότητα 

Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνος ,  σε 
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συμμόρφωση: α) της με αύξοντα αριθμό 6396/1416 από 20 -3-95 

Έκθεσης Αυτοψίας της Νομαρχίας Αθηνών -  Δ/νση Πολεοδομίας και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών -  τμήμα Ε ’ ,  και β) της υπ' αριθμ. πρωτ. 

οικ. 1724/28 -09-2007 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ. 15107/23 -10-2007) περί «Απομάκρυνσης -  

Κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε δημόσιο 

δάσος αναδασωτέο». Έγινε υπαγωγή με τη διαδικασία της 

κατεδάφισης στο Ν. 4178/2013 κτισμάτων και κατασκευών του 

αναψυκτηρίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», και ενέργειες για τη 

διαγραφή των αντίστοιχων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.  

Ακολούθως ο Δήμος προκειμένου να προσδώσει στο Πάρκο τη 

μορφή που συνάδει προς τη χρήση του προς όφελος των πολιτών και 

επισκεπτών του αποφάσισε και προχώρησε στη σύνταξη και υποβολή 

Διαχειριστικής Μελέτης του «Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  Με την  υπ' αρ. πρωτ. 1727/25 -08-

2016 Απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 7ΨΕΦΟΡ1Κ -ΣΜΠ),  που 

αφορά στην Έγκριση Διαχειριστικής Μελέτης με τίτλο «Μελέτη 

Διαχείρισης κοινόχρηστου χώρου «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας»,  για 

την χρονική περίοδο 2016 -2026, περιφέρειας Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας»,  εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου.   

Στη Διαχειριστική Μελέτη περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων 

πρόβλεψη για: «...Κατασκευή Αναψυκτηρίου στο παραχωρηθέν κατά 

χρήση τμήμα του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας;  εντός του 

χαρακτηρισμένου χώρου προς ανέγερση Δημοτικού Αναψυκτηρίου με 

το από 24-03-1976 Π.Δ. Πρόκειται για κατασκευή ισογείου κτιρίου με 

συνολικό εμβαδόν δόμησης ισογείου 120,00 τ.μ.».  Επισημαίνεται ότι  

η ως άνω κατασκευή αναψυκτηρίου π ροβλέπεται και  στην υπ' αρ.  

133884/6587/10-12-2015 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και  

Ενέργειας (Φ.Ε.Κ.  2828/Β/23 -12-2015),  στο άρθρο 3, για συνολικό 

εμβαδόν δόμησης έως 120 τ.μ. (κτίσμα και περιβάλλων χώρος).   

Παράλληλα με το υπ' αρ. πρωτ. 12050/16 -06-2016 έγγραφό μας 

απευθυνθήκαμε στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Νέας Ιωνίας για 

διευκρινήσεις σχετικά με την Άδεια έγκρισης -  δόμησης του νέου 

αναψυκτηρίου. Δεδομένου ότι το θέμα απασχολούσε για πρώτη φορά 
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την εν λόγω υπηρεσία, ακολούθησε σχετική αλληλογραφία και 

συναντήσεις των υπαλλήλων της, με αρμόδιους υπαλλήλους τόσο του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και της Δ/νσης Δασών 

Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Επισημαίνεται δε ότι 

κατά τη διάρκεια της συναντήσεως που έγινε την 17 η  Ιανουαρίου του 

2017 στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής,  δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις νια 

θέματα δόμησης της κατασκευής  του αναψυκτηρίου, οι οποίες 

συνοψίζονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 434/65/19 -01-2017 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας.  

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2037/30 -01-2017 έγγραφό μας αποστείλαμε 

στη Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

φάκελο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ «ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» για προέγκριση της Προμελέτ ης, προκειμένου στη 

συνέχεια να προβούμε σε σύνταξη της Οριστικής Αρχιτεκτονικής 

Μελέτης, επί του οποίου δεν λάβαμε ποτέ απάντηση .  

Ακολούθησαν και πάλι κατόπιν δικής μας παρέμβασης ,  

συναντήσεις,  προφορικές συζητήσεις και υποδείξεις με τους 

αρμοδίους της Δ/νσης Δασών Αθηνών και με τους μελετητές 

μηχανικούς του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Οριστικής 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης, την οποία και υποβάλαμε συνημμένα με το 

υπ' αρ.  πρωτ.  19604/03 -08-2017  έγγραφό μας στην ως άνω Δ/νση 

Δασών για τις δικές τους  ενέργειες λόγω αρμοδιότητας για την 

έγκριση της επέμβασης για κατασκευή Αναψυκτηρίου συνολικού 

εμβαδού 119,70 τ.μ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση -

Περιγραφή του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Άλσους Νέας 

Φιλαδέλφειας» επιχειρείται ο  σχεδιασμός νέου αναψυκτηρίου, για 

την επιλογή της χωροθέτησης του κτηρίου λήφθηκαν υπόψη τα ίχνη 

των υφιστάμενων διαδρομών, οι διαδρομές των επισκεπτών και η 

επιφάνεια συνάθροισης του κοινού πλησίον της λίμνης. Το κτήριο που 

θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει ως αναψυκτήριο,  θα είναι 

ισόγειο, διαστάσεων 119,70 τ.μ. με μέγιστο ύψος 5,50 μ.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε προφορικό επίπεδο ο Δήμος μας 

είχε σχηματίσει την εύλογη πεποίθηση ότι η υποβληθείσα Οριστική 

Μελέτη ήταν απόλυτα σύμφωνη με τις υποδείξεις τους.  
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Παράλληλα κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων λάβαμε: α) το 

υπ' αρ. πρωτ. 24596/1244/24 -03-2017 έγγραφο της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί απαλλαγής από την διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, β) το υπ' α ρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΟ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/176455/113501/9682/2471/ 30 -

05-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών του ΥΠ.ΠΟ.Α. 

«ότι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν εμπίπτει σε κηρυγμένο 

αρχαιολογικό χώρο και δε βρίσκεται σε εγγύτητα γνωστού μνημείου 

των αρμοδιοτήτων της»,  και γ) το υπ' αρ. πρωτ. ΣΑ 400/14 -09-2017 

έγγραφο του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών, το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για 

την Μελέτη Κατασκευής Νέου Δημοτικού Αναψυκτηρίου Άλσους Νέας 

Φιλαδέλφειας.  

Με το υπ' αρ. πρωτ. 25343/19 -10-2017 έγγραφό μας  αποστείλαμε 

στη Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής νέο 

υπενθυμητικό έγγραφο, δεδομένου ότι είχε παρέλθει διάστημα πλέον 

των 60 ημερών και δεν είχαμε καμία απάντηση στο υπ' αρ. πρωτ.  

19604/03-08-2017 έγγραφο μας με το οποίο υποβάλαμε φάκελο 

«Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αναψυκτηρίου Άλσους Νέας 

Φιλαδέλφειας του Δ.Ν.Φ. -Ν.Χ.» και ζητήσαμε την άμεση ανταπόκριση 

τους ώστε να κατατεθεί φάκελος στην Πολεοδομία για άδεια Δόμησης 

της κατασκευής.  

Κατόπιν αυτού λάβαμε για πρώτη φορά μέχρι σήμερα ως απάντηση 

το υπ' αρ. πρωτ. 2993/88855/23 -10-2017 έγγραφο του Δ/ντή Δασών 

Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο αναφέρεται 

γενικώς περί εξέτασης και εισήγησης αρμοδίως εντός ευλόγου 

χρόνου, του ήδη πολυσυζητημένου και οριστικοποιημένου αιτήματος 

μας κατόπιν των δικών του υποδείξεων, κοινοποιώντας το και στο 

Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Α.  

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έντονη διαμαρτυρία του Δήμου μας 

που εκφράστηκε με την έκδοση της με αρ. 257/2017 Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου το οποίο με συντριπτική 

πλειοψηφία (22 υπέρ -1 αποχή-  1 απών) αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί 

έντονα για την καθυστέρηση της έγκρισης της μελέτης σημειώνοντας 
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ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την π όλη μας, που σε 

συνδυασμό με τη φυτοτεχνική ανάπλαση του άλσους και την 

ανάπλαση των παιδικών χαρών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τη 

δημιουργία ποδηλατόδρομου, θα δώσει πνοή στο άλσος μας,  

καθιστώντας το πόλο αναψυχής για τους κατοίκους της πόλης μας κα ι 

των ευρύτερων περιοχών.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών, ο Δήμος μας επανήλθε με το 

με αρ. πρωτ.  5880/6 -3-2018 έγγραφό του  προς τη Διεύθυνση Δασών 

Αθηνών εξαιτούμενος την έγκριση της μελέτης, ενημερώνοντας 

παράλληλα για το σύνολο των ενεργειών στις οπο ίες είχε προβεί 

προκειμένου το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας να αποκτήσει τη μορφή 

που συνάδει στην πολύχρονη ιστορία του και προσήκει στις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας και στις ανάγκες των πολιτών. Ειδικότερα 

ενημερώναμε αναλυτικά το Δασαρχείο για όλες τις ενέ ργειες που 

είχαμε προβεί όχι μόνο για την κατασκευή του αναψυκτηρίου, αλλά εν 

γένει για την καθαίρεση των παρανομιών, την ανάπλαση του άλσους 

και τη διαμόρφωση των χώρων του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην εγκριθείσα διαχειριστική μελέτη αναφέροντας ότι ο Δήμος μας 

είχε πράξει τα εξής :  

«Α) Στις 04 -06-2015 κατεδάφισε τον οικισμό Ελληνορώσων που είχε 
τεθεί ως υποχρέωση του Δήμου με την απόφαση παραχώρησης του 
Υπουργού Γεωργίας από το 1970(!).  

Β) Στις 05 -08-2015 προέβη στην κατεδάφιση του αναψυκτηρίου με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», που βρίσκονταν στο Άλσος Νέας 
Φιλαδέλφειας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου 
Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνος, σε συμμόρφωση: α) της με αύξοντα 
αριθμό 6396/1416 από 20 -3-95 Έκθεσης Αυτοψίας της Νομαρχίας 
Αθηνών -  Δ/νση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών -  τμήμα 
Ε',  και β) της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1724/28 -09-2007 Απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. Δ.Ν.φ. 15107/23 -
10-2007) περί «Απομάκρυνσης -  Κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών 
και εγκαταστάσεων σε δημόσιο δάσος αναδασωτέο», αποστέλλοντας 
στη Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς 
ενημέρωση και δικές της ενέργειες το υπ'  αρ. πρωτ. 16512/05 -08-2015 
έγγραφο Δ.Φ.Χ. (αρ. πρωτ. Α.Δ.Α. 1772/06 -08-2015), επί του  οποίου 
δεν έχουμε λάβει  μέχρι σήμερα έγγραφη απάντηση.  

Έγινε υπαγωγή με τη διαδικασία της κατεδάφισης στο Ν. 4178/2013 
κτισμάτων και κατασκευών του αναψυκτηρίου με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», και ενέργειες για τη διαγραφή των αντίστοιχων 
προστίμων ανέγερσης και διατήρησης.  

Ακολούθησε η σύνταξη και υποβολή της Διαχειριστικής Μελέτης του 
«Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
για έγκριση, προκειμένου να διαθέτουμε μελέτη διαχείρισης 1Οετίας 
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όπως ο νόμος απαιτεί,  στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι 
παρεμβάσεις που προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε -  και οι οποίες 
εγκρίθηκαν -  λαμβάνοντας και τις αντίστοιχες κάθε φορά επιπλέον 
άδειες και εγκρίσεις άλλων φορέων όπου απαιτείται, ανάλογα με την 
παρέμβαση (Σ.Α.,  άδειες δόμησης, κλπ.). Έχουν προηγηθεί 
συναντήσεις με τον Δ/ντη Δασών  Αθηνών κ. Σίμνο, τον κ. Δήμαργο, τον  
Αντιδήμαρχο Τ.Υ. κ.  Καλαμπόκη, τον ειδικό  συνεργάτη του Δημάρχου 
κ. Μπαρούτα, τους υπαλλήλους της Τ.Υ. και της Δ/νσης  
Περιβάλλοντος, την Δ/ντρια Τ.Υ. και την Δ/ντρια Περιβάλλοντος, για 
διευκρινήσεις  και συντονισμό ενεργειών συνεμπλεκόμενων 
υπηρεσιών.  

Να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη της Διαχειριστικής Μελέτης του 
Άλσους από τον Δήμο εντοπίσθηκε μια εκκρεμότητα που χρονολογείται 
από το 1930: 71 στρέμματα είναι χαρακτηρισμένα ως δημόσια κτήματα 
(και κινδύνευαν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ), λόγω 
παλαιότερων παραχωρήσεων, που ανακλήθηκαν εδώ και πολλές 
δεκαετίες, χωρίς ωστόσο οι εκτάσεις αυτές να διαγραφούν από το 
βιβλίο δημοσίων κτημάτων. Ο Δήμος μας ξεκίνησε μια προσπάθεια για 
την παράδοση αυτών των εκτάσεων από το Υπουργείο  Οικονομικών 
στη Δ/νση Δασών,  προσπάθεια που βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο 
υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου.  

Με την υπ' αρ. πρωτ. 1727/25 -08-2016 Απόφαση της ασκούσας 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΑΔΑ: 7ΨΕΦΟΡ1Κ -ΣΜΠ), που αφορά στην Έγκριση Διαχειριστικής 
Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Διαχείρισης κοινόχρηστου χώρου «Άλσος 
Νέας Φιλαδέλφειας», για την χρονική περίοδο 2016 -2026, 
περιφέρειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας», εγκρίθηκε η 
πρόταση του Δήμου  για: «. ..Κατασκευή Αναψυκτηρίου στο 
παραχωρηθέν κατά χρήση τμήμα του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,  
εντός του χαρακτηρισμένου χώρου τιρος ανέγερση Δημοτικού 
Αναψυκτηρίου με το από 24 -03-1976 Π.Δ. Πρόκειται για κατασκευή 
ισογείου κτιρίου με συνολικό εμβαδόν δόμ ησης ισογείου 120,00 τ.μ. ».  

Επισημαίνεται ότι  η ως άνω κατασκευή αναψυκτηρίου προβλέπεται 
στην υπ ;  αρ. 133884/6587/10 -12-2015 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (φ.Ε.Κ. 2828/Β/23 -12-2015), στο άρθρο 
3, παρ. Β.ν.,  για συνολικό εμβαδόν δόμησης έως  120 τ.μ. (κτίσμα και 
περιβάλλων χώρος).  

Παράλληλα με το υπ'  αρ. πρωτ. 12050/16 -06-2016 έγγραφο Δ.Φ.Χ. 
απευθυνθήκαμε στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης Νέας Ιωνίας για 
διευκρινήσεις σχετικά με την Άδεια έγκρισης -  δόμησης του νέου 
αναψυκτηρίου. Δεδομένου ότι το θ έμα απασχολούσε για πρώτη φορά 
την εν λόγω υπηρεσία, ακολούθησε σχετική αλληλογραφία και 
συναντήσεις των υπαλλήλων της, με αρμόδιους υπαλλήλους τόσο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και της Δ/νσης Δασών 
Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττ ικής, καθώς επίσης και 
συναντήσεις υπηρεσιακών και αιρετών του Δήμου μας. 
Αντιλαμβάνεστε ωσαύτως ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Αττική που 
έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής αναψυκτηρίου σε Άλσος,  
σύμφωνα με τις νόμιμες προδιαγραφές και σεβόμενος από λυτα το 
χαρακτηρισμό του Κοινοχρήστου Χώρου.  

Επισημαίνεται δε ότι κατά τη διάρκεια της συναντήσεως που έγινε 
την 17η  Ιανουαρίου του 2017 στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Αθηνών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στην οποία συμμετείχαν ο 
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Δ/ντής Δασών Αθηνών κ. Σίμνος, ο αρμόδιος υπάλληλος του κ. 
Αγγελόπουλος, η Προϊσταμένη Δ/νσης Υ.ΔΟΜ. Νέας Ιωνίας κ.  
Παπαχατζή με την Προϊστάμενη του Τμήματος Έκδοσης Αδειών 
Δόμησης κ. Σταθοπούλου, οι ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου κ. 
Μπαρούτας και κ. Σπανούδη και η αρμόδια Α ρχιτέκτων Μηχανικός της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας ζητήθηκαν αλλαγές επί 
των αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων που είχαμε φέρει ως πρόταση 
και δόθηκαν οι οδηγίες νια θέματα διοίκησης της κατασκευής του  
αναψυκτηρίου, οι  οποίες συνοψίζονται στο υπ ' αριθμ. πρωτ. 
434/65/19-01-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέας 
Ιωνίας.  

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2037/30 -01-2017 έγγραφο Δ.Φ.Χ. αποστείλαμε 
στη Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
φάκελο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΦΥΚΤΗΡΙΟΥ « ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» για προέγκριση της Προμελέτης, προκειμένου στη 
συνέχεια να προβούμε σε σύνταξη της Οριστικής Αρχιτεκτονικής 
Μελέτης, επί του οποίου δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα γραπτή 
απάντηση, παρά τις πολλαπλές οχλήσεις μας,  ως είχατε νόμιμη 
υποχρέωση προς τούτο.  

Ακολούθησαν και πάλι κατόπιν δικής μας παρέμβασης,  συναντήσεις,  
προφορικές συζητήσεις και υποδείξεις με τους αρμοδίους της Δ/νσης 
Δασών Αθηνών και με τους μελετητές μηχανικούς του Δήμου μας, κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης της Οριστικής Αρχ ιτεκτονικής Μελέτης, την 
οποία και υποβάλαμε συνημμένα με το υπ' αρ. πρωτ. 19604/03 -08-
2017 έγγραφο Δ.Ν.Φ. -Ν.Χ. στην ως άνω Δ/νση Δασών για τις δικές 
τους ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, για την έγκριση της επέμβασης για 
κατασκευή Αναψυκτηρίου συνολικού εμβαδ ού 119,70 τ.μ. Σας 
υπενθυμίζουμε ότι σε προφορικό επίπεδο είχαμε λάβει τη θετική σας  
έγκριση και η υποβληθείσα Οριστική Μελέτη ήταν απόλυτα σύμφωνη 
με τις  υποδείξεις σας και ως προς αυτό υπάρχουν οι σχετικές 
μαρτυρίες υπηρεσιακών  και αιρετών παραγόντων.  Επιπλέον και προς 
αποσαφήνιση σχετικών σχολίων του Δ/ντή Δασών Αθηνών κ.  Σίμνου 
προς τον Δήμαρχο Νέας φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας κ.  
Βασιλόπουλο,  κατά τη συνάντηση τους τον Ιούλιου 2017, παρουσία και 
της μελετήτριας Αρχιτέκτονος Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνι κών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί  απομάκρυνσης των αυθαίρετων 
κατασκευών του Άλσους και συγκεκριμένα του  χώρου των 
απορριμματοφόρων του Δήμου  -  θέμα το οποίο ουδόλως σχετίζεται, 
ούτε επηρεάζει την αιτούμενη άδεια επέμβασης για το δημοτικό 
αναψυκτήριο -  έγινε μνεία ότι στην εγκριθείσα «Μελέτη Διαχείρισης 
κοινόχρηστου χώρου «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας», για την χρονική 
περίοδο 2016 -2026, περιφέρειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -  
Χαλκηδόνας», ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας έχει 
προβλέψει και έχει δεσμευτεί για την απομάκρυνση των κατασκευών 
και εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην υπ' αρ. πρωτ. 2341/04 -12-
2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής και στην 
υπ' αρ. πρωτ. 1319/19 -07-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  και έχει ήδη προβεί σε 
διαδικασίες και ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
υλοποίηση της το συντομότερο δυνατόν.  

Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε, όπως και προφορικά σας έχουμε 
κατ'  επανάληψη ενημερώσει,  ότι ο Δήμος μας έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γεωτεμαχίου στην εκτός 
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σχεδίου περιοχή «ΧΑΜΟΜΗΛΟ» για τη μετεγκατάσταση του χώρου των 
απορριμματοφόρων του  Δήμου, σύμφωνα με την υπ'  αριθμόν 
218/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  (αρ. πρωτ. 20171/18 -10-
2016 και ΑΔΑ: ΩΔΝΔΩΗΓ -100) ,  η οποία όπως γνωρίζετε απαιτεί 
χρονοβόρες διαδικασίες και εγκρίσεις συναρμοδίων υπηρεσιών, 
μεταξύ των οποίων και η Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. Θεωρούμε απαραίτητο να σας επισημάνουμε ότι 
στην εν λόγω υπηρεσία έχουμε υποβάλ ει το υπ' αρ. πρωτ. 343/19 -10-
2016 (αρ. πρωτ. ΑΛΑ.-Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2450/21 -10-2016) 
έγγραφο μας για «Σύνταξη Έκθεσης άρθρου 3 παρ. Ι.ε . Ν. 2882/01 του 
προς αναγκαστική απαλλοτρίωση γηπέδου στο 10° χλμ. Εθνικής Οδού 
Αθηνών-  Λαμίας της Δημοτικής Ενότητας  Νέας Φιλαδέλφειας του 
Δήμου Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνος», επί του οποίου δεν έχουμε λάβει 
μέχρι σήμερα καμία γραπτή απάντηση παρά τις συνεχείς προφορικές 
οχλήσεις μας και πραγματικά δεν αντιλαμβανόμαστε τους λόγους 
κωλυσιεργίας.  

Επιπλέον ο Δήμος μας σύμφωνα  με την υπ' αριθμόν 219/2016 
Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση υποβολής 
πρότασης χρηματοδότησης  στην Πρόσκληση του ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -
2020 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (αρ. πρ. 20172/18 -10-2016 και ΑΔΑ: ΩΚ1ΡΩΗΓ-6ΗΔ)»  
έχει υποβάλλει σχετική πρόταση με αρ. πρωτ. 24785/14 -  12-2016 στο 
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 -2020, με πλήρη φάκελο και προμελέτη, που αφορά 
την δημιουργία μεγάλου πράσινου σημείου, ΣΜΑ και χώρου 
στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου.  

Επίσης σας αναφέρουμε ότι έχουμε προβεί σε παρόμοιες 
διαδικασίες για την εξεύρεση χώρου μετεγκατάστασης του 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων,  έχοντας αναζητήσει χώρους μέσω 
μεσιτικών γραφείων και έχοντας κάνει τρεις μέχρι σήμερα 
προκηρύξεις, οι οποίες ήταν άκαρπες.  

Παράλληλα, κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων σε 
συνεμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις απαιτούμενες εγκρίσεις για την 
έκδοση της άδειας δόμησης του νέου αναψυκτηρίου, ελάβαμε:  
(α) το υπ' αρ. πρωτ. 24596/1244/24 -03-2017 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής περί απαλλαγής από την διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης,  
(β) το υπ'  αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕφΑΑΘ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/176455/ 
113501/9682/2471/30-05-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρ χαιοτήτων 
Αθηνών του ΥΠ.ΠΟ.Α. «ότι το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας δεν 
εμπίπτει σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο και δε βρίσκεται σε 
εγγύτητα γνωστού μνημείου των αρμοδιοτήτων της»,  και  
(γ) το υπ' αρ. πρωτ. ΣΑ 400/14· 09 -2017 έγγραφο του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, το 
οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την Μελέτη Κατασκευής Νέου 
Δημοτικού Αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας.  

Τα προαναφερθέντα (α) και (β) έγγραφα έχουν συνυποβληθεί με το 
υπ' αρ. πρωτ. 19604/03 -08-2017 έγγραφο Δ.Ν.Φ. -Ν.Χ. στη Δ/νση 
Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το δε (γ)  
έγγραφο επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.  

Με το υπ' αρ. πρωτ. 25343/19 -10-2017 έγγραφο Δ.Ν.Φ. -  Ν.Χ. 
αποστείλαμε στη Δ/νση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης 
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Αττικής νέο υπενθυμητικό έγγραφο, δεδομένου ότι είχε παρέλθει 
διάστημα πλέον των εξήντα (60) ημερών και δεν είχαμε καμία 
απάντηση στο υπ' αρ. πρωτ. 19604/03 -08-2017 έγγραφο μας, με το 
οποίο υποβάλαμε φάκελο «Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης 
Αναψυκτηρίου Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας του Δ.Ν.Φ. -Ν.Χ.» και 
ζητήσαμε την άμεση ανταπόκριση τους,  ώστε να κατατεθεί φάκελος 
στην Πολεοδομία για έγκριση -  άδεια Δόμησης της κατασκευής.  

Κατόπιν αυτού λάβαμε νια πρώτη φορά μέχρι σήμερα  ως απάντηση 
το υπ'  αρ. πρωτ. 2993/88855/23-10-2017 έγγραφο του Δ/ντή Δασών 
Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σίμνου, το οποίο 
αναφέρεται γενικώς περί  εξέτασης και εισήγησης αρμοδίως εντός 
ευλόγου χρόνου, του ήδη πολυσυζητημένου και οριστικοποιημένου 
αιτήματος μας κατόπιν των δικών του υποδείξεων, κοινοποιώντας το 
και στο Γραφείο Συντονιστή της Α.Δ.Α.  

Συγκεκριμένα αναφέρει: «.. ..η υπηρεσία μας εξετάζει το σχετικό 
αίτημά σας, για την ανέγερση αναψυκτηρίου εντός του Αστικού 
Μητροπολιτικού πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας και θα εισηγηθεί 
αρμοδίως εντός εύλογου χρόνου σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
στοιχεία, τα στοιχεία του αρχείου μας, τ ις  εν γένει πάγιες 
υποχρεώσεις σας, που απορρέουν από τις αποφάσεις παραχώρησης 
του Άλσους και ειδικότερα την αρ. 19223/1463/2 -7-1970 Απόφαση 
παραχώρησης του Υπ. Γεωργίας, τ ις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και 
τnc εν γένει Δασικής Νομοθεσίας και την Πάγια Νομολογία (974/2005, 
2714/2012, 4480/15 Αποφάσεις ΣτΕ κλπ.).  

Είμαστε στη διάθεση σας, όπως οφείλουμε και όπως μέχρι σήμερα 
έχουμε πράξει κατά τα προβλεπόμενα, για την χρηστή διαχείριση και 
προστασία του Δασικού Οικοσυστήματος «Μητροπολιτικό Πάρκο Νέας 
Φιλαδέλφειας» σύμφωνα με τα παραπάνω, προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου και το οποίο σύμφωνα με το ΣτΕ εξομοιώνεται με 
τα δασικά οικοσυστήματα (677/2010 Ολομέλεια ΣτΕ ) και υπάγεται 
στην ιδιαίτερη προστασία,  που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις με το άρθρο 14 του Συντάγματος. Στον κύριο Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κοινοποιούμε το παρόν για γνώση 
των ενεργειών μας και παρακαλείται όπως διατάξει αρμοδίως».  

Θεωρούμε απαραίτητο να σας επισημάνουμε, όπως έχετε ήδη 
διαπιστώσει και κατά την επίσκεψη στον ευρύτερο χώρο του Άλσους 
Νέας Φιλαδέλφειας,  στην οποία συμμετείχαν ο Συντονιστής της Α.Δ.Α. 
κ. Κοκκινάκης, ο Δ/ντής Δασών Αθηνών κ. Σίμνος, ο  Δήμαρχος Νέας 
Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας κ. Βασιλόπουλος,  ο Αντιδήμαρχος 
Περιβάλλοντος κ. Ανεμογιάννης, ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου 
κ. Μπαρούτας, ότι ο Δήμος μας όχι μόνο τηρεί τις πάγιες υποχρεώσεις 
του, που απορρέουν από τις αποφάσεις παραχώρη σης του Άλσους και 
ειδικότερα την αριθ. 19223/1463/2 -7-1970 Απόφαση παραχώρησης 
του Υπουργείου Γεωργίας,  αλλά έχει ήδη προβεί σε παράλληλες 
διαδικασίες περαίωσης υποθέσεων που επί σειρά ετών εκκρεμούσαν 
(απομάκρυνση του οικισμού Ελληνορώσων, κατεδάφιση του  
αναφυκτηρίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», διαγραφή 70 
στρεμμάτων από το Υπουργείο Οικονομικών -  Υπερταμείο και 
επιστροφή τους στη Δ/νση Δασών, παράδοση του χώρου του 
Μετεωρολογικού Σταθμού από το Υ.ΕΘ.Α. σΓΟ Υ.Π.ΕΝ., κλπ.).  

Επιπλέον σε υλοποίηση εγκεκριμέ νης μελέτης -  και από τη Δ/νση 
Δασών της Α.Δ.Α. -  με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου που 
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χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, με προϋπολογισμό 
800.000 ευρώ. Επισυνάπτεται φωτοαντί γραφο της υπ' αρ. πρωτ. 
70/02-01-2017 Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Προστασία,  
Διαχείριση και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».  

Επίσης ο Δήμος μας, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 18666/29 -09-2016 
αίτησης του (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11663/04 -10-2016) με τα 
συνημμένα αυτής σε ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ, για την ένταξη της 
πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (MIS 5001175) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 -2020, 
πέτυχε την χρηματοδότησή του από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με την με Α.Π.: οικ. 5848/09 -05-2017 και ΑΔΑ: 
ΨΦ8Ν465ΧΙ8-Υ51 Απόφαση Ένταξης, συνολικού προϋπολογισμού 
616.637,51 ευρώ.  

Όπως επισημαίνεται και στην απόφαση ένταξης «...Το Άλσος Νέας 
Φιλαδέλφειας βρίσκεται στον κεντρικό τομέα της Αθήνας και μαζί με 
τον Εθνικό Κήπο και το Πεδίο του Άρεως, αποτέλεσε επί δεκαετίες 
βασικό χώρο αναψυχής των Αθηναίων. Λόγω του αμιγή δασικού του 
χαρακτήρα στο μεγαλύτερο μέρος του, εί ναι μοναδικό για την Αθήνα».  
Η ως άνω πράξη αφορά: α. Τη διαμόρφωση δύο χώρων 
δραστηριοτήτων αναψυχής, άθλησης και δικτύου ποδηλατοδρόμων 
στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους β.  
Την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων 
και συστήματος διαχείρισης φωτισμού σε όλο το Άλσος.  

Τέλος όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2018 έχουν εγγράφει και 
πρόκειται να δαπανηθούν οι προβλεπόμενες από την Διαχειριστική 
Μελέτη εργασίες συντήρησης συνολικού κόστους 163.200 ευρώ, που 
αναλυτικά περιλαμβάνουν: ξεχορτάριασμα Άλσους 17.000 ευρώ, 
κλαδοκάθαρο κλάδεμα Άλσους για λόγους πυρασφάλειας 37.200 
ευρώ, καταπολέμηση κάμπιας πεύκων 15.000 ευρώ, συντήρηση και 
λειτουργία λίμνης Άλσους 74.000 ευρώ, προμήθειες για τη λειτουργία 
του συστήματος πυροπροστασίας -  πυρόσβεσης του Άλσους 20.000 
ευρώ.  

Δυστυχώς παρά τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο μας 
για την προστασία και ανάπλαση του Άλσους με απόλυτο σεβασμό στη 
Διαχειριστική Μελέτη, σε κάθε προσπάθεια περαίωσης των 
διαδικασιών έγκρισης επέμβα σης από συναρμόδιες υπηρεσίες, ο 
Δήμος μας αντιμετωπίζει πρωτοφανή κωλυσιεργία και μη 
δικαιολογημένη άρνηση, η οποία λειτουργεί ως «τροχοπέδη» στην 
ολοκλήρωση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα και προστασίας του 
περιβάλλοντος που επιθυμεί  και οφείλει να εκτελέσε ι σαν θεσμικός 
υπόχρεος απέναντι στους δημότες και στο  κοινωνικό σύνολο.  

Καταλήγοντας σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:  
Επειδή ο Δήμος μας στερείται επί σειρά ετών έσοδα από την 

λειτουργία αναψυκτηρίου, τα οποία θα χρησιμοποιούσε για την 
ολοκλήρωση των απαιτούμενων από τη διαχειριστική μελέτη 
κατεδαφίσεων και μεταφορών βασικών δημοτικών υποδομών για την 
εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.  

Επειδή οι περιπατητές και οι επισκέπτες του Άλσους στερούνται τη 
δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών αναψυκτηρίου, γεγονός που  θα 
βελτίωνε την επισκεψιμότητά του και την τόνωση της ευρύτερης 
περιοχής.  

Επειδή το αναψυκτήριο είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες πολλών 
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γενεών όχι μόνο της περιοχής, αλλά και όλης της Αθήνας και 
αποτελούσε τοπόσημο του Άλσους.  

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξε ις του Κ.Δ.Δ. καθώς και του Π.Δ. 
28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» δεν έχουμε λάβει έγγραφη απάντηση θετική ή 
αρνητική με τους λόγους απόρριψης παρότι ο Δήμος μας έχει 
συμμορφωθεί σε όλα όσα υποδείξατε, σας καλούμε όπως προβείτε 
άμεσα στην έγγραφη απάντηση σας και δικές  σας κατά νόμο ενέργειες,  
προκειμένου να προχωρήσετε στην έγκριση της  αιτηθείσας επέμβασης 
(προμελέτης και οριστικής μελέτης) νια το νέο αναψυκτήριο  εντός του 
Άλσους, καθότι έχετε νόμιμη προς το ύτο υποχρέωση.  

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας που απορρέει με 
οποιονδήποτε τρόπο για την αποκατάσταση και επανόρθωση κάθε 
ζημίας (θετικής, αποθετικής και διαφυγόντων εσόδων) που υπέστη ο 
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας από την χωρίς  λόγο 
καθυστέρηση σας, έναντι παντός υπευθύνου ».  

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 

Δασών μας απέστειλε το με αρ. πρωτ. 521/20284/13 -4-2018 έγγραφό 

του, με το οποίο μας παρέπεμψε στην από 23 -10-2017 αόριστη 

απάντησή του επιμένοντας να μην δίδει την παραμικρή απάντηση στο 

εύλογο, δίκαιο, νόμιμο αίτημά μας.  

Η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας επανήλθε 

με το με αρ.  πρωτ.  14368/4.6.2018 έγγραφό  της επανυποβάλλοντας 

φάκελο οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης προς το Δασαρχ είο για τις 

δικές του ενέργειες, κοινοποιώντας το συγκεκριμένο έγγραφο προς 

τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής.  

Με το με αρ. πρωτ.  18620/12 -7-2018 υπενθυμιστικό έγγραφό μας  

επανήλθαμε εκ νέου ζητώντας την λήψη απ όφασης έγκρισης της 

μελέτης για να ακολουθήσει το προσβαλλόμενο έγγραφο με το οποίο 

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών αρνήθηκε να χορηγήσει την 

έγκρισή του με συνημμένη την από 20.7.2018 εισήγηση του αρμοδίου 

δασολόγου. Το περιεχόμενο της προσβαλλόμενης έχ ει ως εξής :  

«Σε απάντηση του παραπάνω (ζ) σχετικού αιτήματός σας,  για την 

έγκρισή ανέγερσης νέου αναψυκτηρίου σε έκταση εμβαδού 119,70 

τετραγωνικά μέτρα στο Αστικό Μητροπολιτικό πάρκο Νέας 

Φιλαδέλφειας σας πληροφορούμε ότι ήδη σας έχουμε απαντήσει επί 

της  ουσίας του αιτήματός σας με τα (γ)  και (ε) σχετικά έγγραφά μας 

και επανερχόμαστε διευκρινίζοντας σας τα παρακάτω:  

Επειδή σύμφωνα με την Δασοπονική επιστήμη και πράξη η όποιας 
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μορφή εκμετάλλευση ή χρήση των Δασικών οικοσυστημάτων ή 

εκτέλεση έργων αναψυχής εντός αυτών έπεται της ανάταξης,  

βελτίωσης ανάπτυξης, αναδάσωσης και προστασίας όπως εν 

προκειμένω η ανέγερση αναψυκτηρίου κατά τα προβλεπόμενα 

σύμφωνα με την αριθ. 133384/6587/101  (ΦΕΚ Β 2828/23 -12-2015) 

Απόφασης του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργε ια εντός του 

Μητροπολιτικού Πάρκου έπεται των παραπάνω Δασοπονικών 

Πράξεων και εφαρμογών.  

Επειδή από τις αριθ. 32419/1041/2.5.1969 απόφαση παραχώρησης 

κατά κυριότητα του Υπουργού Γεωργίας και της η υπ'  αρίθμ. 

192233/1463/21,7.1970 απόφασης προσωρινής παραχώρησης κατά 

χρήση του ίδιου Υπουργού έχετε υποχρέωση για τη συμπλήρωση, 

βελτίωση και συντήρηση της αναδάσωσης και την πλήρη συντήρηση 

του αλσυλλίου και η μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την 

ανάκληση τους αν υπάρξει παράβαση του Δασικού Κώδικα, αν 

παραβιαστούν οι όροι των παραχωρήσεων, αν αλλάξει η χρήση χωρίς 

την έγκριση της αρμόδιας Δασικής Αρχής κλπ.  

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.  

998/79  έχετε υποχρέωση να μεριμνάτε για την ανάπτυξη, βελτίωση, 

αναδάσωση και ιδιαίτερα την προστασία του Μητροπολιτικού 

Πάρκου.  

Επειδή ο πρώην Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας και νυν Νέας 

Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας όχι μόνο δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του 

σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις παραχώρησης και δεν 

μερίμνησε για την προστασία του πάρκου σύμφωνα με  την 

προαναφερθείσα διάταξη Νόμου αλλά αντίθετα με σειρά πράξεων 

του υποβάθμισε διαχρονικά το δασικό οικοσύστημα του πάρκου με 

σειρά αυθαίρετων και ανεπίτρεπτων ενεργειών του ανεγείροντας 

εντός αυτού κτήρια και εγκαταστάσεις υποβαθμίζοντας το φυσικό 

περιβάλλον και για τις πράξεις του αυτές η Υπηρεσία μας ως όφειλε 

έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της δασικής Νομοθεσίας και της πάγιας Νομολογίας του ΣτΕ 

(εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ανέγερση ζωολογικού 

κήπου και νυν χώρος στέγασης αδέσποτων σκύλων και λοιπών 

εγκαταστάσεων).  
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Επειδή μέχρι και σήμερα ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας 

Χαλκηδόνας εμμένει με κάθε τρόπο να διατηρήσει τις  αυθαίρετες και 

απαράδεκτες ως άνω εγκαταστάσεις εντός του πάρκου εξαντλώντας 

κάθε νόμιμο δικαίωμά του προσφεύγοντας στο Ακυρωτικό Δικαστήριο 

κατά των Νομίμων Πράξεων της διοίκησης συνεχίζοντας την 

υποβάθμιση του Δασικού Οικοσυστήματος αντίθετα με το Νόμο και 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις της παραχώρησης (σχετικό η από 4 -

07-2018 απόρριψη του από 25-06-2018 αιτήματος αναστολής του 

Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -Νέας Χαλκηδόνας από το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας).  

Επειδή από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου του αιτήματος σας 

για αναψυκτήριο που υποβάλλατε στην υπηρεσ ία μας προκύπτει 

αναντιστοιχία αυτών σε σχέση με την εγκεκριμένη Διαχειριστική 

Μελέτη με την αριθ. 1727/25 -08-2016 απόφαση της ασκούσας χρέη 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του αριθ. 

434/65Λ9-01- 2017 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμ ησης Τμήμα 

χορήγηση αδειών δόμησης Δήμου Νέας Γωνίας και για όλους του 

προαναφερθέντες λόγους η υπηρεσία μας δεν θα εγκρίνει την 

ανέγερση  του αναψυκτηρίου αν πρώτα, ως οφείλεται, δεν 

συμμορφωθείτε προς το Νόμο και τις υποχρεώσεις σας που 

απορρέουν από τις αποφάσεις παραχώρησης του Αστικού 

Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας Φιλαδέλφειας (πρώην άλσος Ν. 

Φιλαδέλφειας) υποβάλλοντας συμπληρωματικό σχετικό φάκελο 

σύμφωνα με τα παραπάνω και την εισήγηση του αναπληρωτή 

προϊσταμένου του τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών της 

Δ/νσης μας με την οποία και συμφωνούμε αντίγραφο της οποία σας 

χορηγούμε.  

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας κοινοποιούμε το παρόν 

έγγραφό μας για γνώση των ενεργειών μας και παρακαλείται όπως 

διατάξει αρμοδίως».  

Συνοψίζοντας την απάντηση της Διεύθυνση ς Δασών Αθηνών το 

αίτημά μας, ως φαίνεται, απερρίφθη για τρεις λόγους :  

Α) Σύμφωνα με τη δασοπονική επιστήμη και πράξη η όποιας μορφή 

εκμετάλλευση ή χρήση των δασικών οικοσυστημάτων ή εκτέλεση 
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έργων αναψυχής εντός αυτών έπεται δασοπονικών πράξεων 

εφαρμογών  

Β) Ο Δήμος επί σειρά ετών αν και ήταν υπόχρεος να συντηρεί, επί 

της ουσίας υποβάθμιζε το πάρκο και σήμερα επιμένει να  διατηρεί τις  

αυθαίρετες και απαράδεκτες ως άνω εγκαταστάσεις εντός του 

πάρκου.  

Γ) Υπάρχει αναντιστοιχία της Διαχειριστικής Μελέτης με την  

υποβληθείσα μελέτη.  

Κατόπιν των ανωτέρω δια της παρούσας αίτησης ζητάμε νομίμως, 

παραδεκτώς και με προφανές έννομο συμφέρον την ακύρωση της 

προσβαλλόμενης πράξης του Διευθυντή Δασών Αθηνών η οποία θα 

πρέπει να ακυρωθεί για τους παρακάτω νόμιμους και βάσι μους 

λόγους.  

 

Ι Ι .  Επί του νομικού πλαισίου που διέπει  την παρούσα υπόθεση  

Ο χώρος του «Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (εντός περίφραξης) 

καλύπτει όπως προαναφέραμε έκταση 415 στρ. και έχει εγκεκριμένη 

Μελέτη  Διαχείρισης για την χρονική περίοδο 2016-2026, του άρθρου 4 

παρ. β της αριθ.  133384/6587/10 -12-2015 Απόφασης του Αν. 

Υπουργού ΠΕΚΑ, σύμφωνα με την αριθ. 1727/25 -08-2οι6 απόφαση της 

ασκούσας χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής.  

Το «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας», εντάσσεται στο άρθρο 2 παρ. γ τη ς 

ως άνω απόφασης διότι είναι κοινόχρηστη έκταση εντός του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, με το 

από 11-5-1960 Β,Δ «Περί τροποποιήσεως ως του ρυμοτομικού σχεδίου 

Νέας Φιλαδέλφειας (Αττικής)» (ΦΕΚ 68 Δ/27 -5-1960), και 

χαρακτηρίζεται ως «κοινόχρηστος χώρος» χωρίς άλλο ιδιαίτερο 

χαρακτηρισμό. Το «Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας» έχει αποκτήσει εν τοις 

πράγμασι το χαρακτηρισμό πάρκου ή άλσους.  

Φέρει δασική βλάστηση, τεχνητώς δημιουργηθείσα, με 

κηποτεχνικές διαμορφώσεις και λειτουργεί εκ των π ραγμάτων ως 

πάρκο, που παρουσιάζει εξαιρετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και 

το καθιστούν στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη 

σημασία και αναμφισβήτητη αισθητική αξία, που μπορεί να κρύψει 
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ποικιλία δραστηριοτήτων ως χώρος ήπιας αναψυχής. Σύμφων α με το 

Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ 156Α/01 -08-2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 

-  Αττικής και άλλες διατάξεις» για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων 

και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

τη σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον κ αι συγκεκριμένα 

στο Παράρτημα VII άρθρο 18 παρ. 4α εδάφιο 3, χαρακτηρίζεται ως 

«μητροπολιτικό πάρκο Νέας Φιλαδέλφειας» και «προωθείται η 

ανάπτυξή του με χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού μητροπολιτικής 

εμβέλειας και αναψυχής».  

Στις περιοχές που έχουν χαρακτηρ ιστεί ως πάρκα και άλση, έχουν 

εφαρμογή το άρθρο 58 παρ. 8 του Ν. 998/79 και αφορά έργα που 

είναι απαραίτητα για τη λειτουργία, των πάρκων και αλσών που 

συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική 

του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη,  ασ φαλή κίνηση και εξυπηρέτηση 

των επισκεπτών  και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή 

και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου, χωρίς να συνιστούν 

μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω δασών, πάρκων και 

αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τ ους δεν εμποδίζει την 

ανάπτυξη των έργων αυτών.   

Η χρήση αυτών των εκτάσεων είναι ελεύθερη για το κοινό υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Το νομικό 

πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός 

των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου είναι ιδιαιτέρως αυστηρό, τα 

αντιμετωπίζει αυτά ως χώρους εν ανεπάρκεια, που έχουν σε κάθε 

περίπτωση κοινόχρηστο χαρακτήρα, Ουσιαστικά επιτρέπονται μόνο 

υποδομές, έργα και διαμορφώσεις όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 

καθώς και τη παράγραφο β του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του Ν.  4280/2014 όπως ισχύει και 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με την αριθ.  

133384/6587/10-12-2015  (ΦΕΚ Β 2828/23 -12-2015) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ αι Ενέργειας.  

Η εκτέλεση κάθε είδους έργων για την ανάπτυξη, βελτίωση, 

αναδάσωση και προστασία των πάρκων, αλσών ανήκει στους οικείους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργείται ύστερα από 

σχετική μελέτη που εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή και  
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εκτελείται υπό την εποπτεία της (αρθρ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 και 

άρθρο 6 παρ. 2 της αριθ. 133384/6587/2015 απόφασης) αφού 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 998/1979 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει «2. Η μέριμνα δια την ανάπτυξιν, βελτίωσιν, 

αναδάσωσιν και προστασίαντων πάρκων, αλσών και των εντός των 

πόλεων ή οικιστικών περιοχών δενδροστοιχιών ανήκει εις τους 

οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τους επί τη βάσει 

σχετικής πολεοδομικής μελέτης αναλαβόντας την δημιουργίαν αυτών 

οίκιστικούς φορείς ή εις  ίδια νομικά πρόσωπα επί τη βάσει ειδικών 

διατάξεων. Ωσαύτως η ως άνω μέριμνα δια δάση ή δασικάς εκτάσεις ή 

πάρκα, άλση και δενδροστοιχίας ευρισκομένας εντός αρχαιολογικών 

χώρων ανήκει εις τας αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού. Αι  ως άνω υπηρεσίαι και οργανισμοί δύνανται πάντως να 

ζητούν την συνδρομήν της δασικής υπηρεσίας, εφ` όσον συντρέχει 

περίπτωσις. Αι δασικαί υπηρεσίαι συνεργάζονται μετά των λοιπών 

δημοσίων υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή 

άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφ όσον πρόκειται περί 

λήψεως μέτρων προστασίας, η πραγματοποίησις των οποίων 

περιλαμβάνεται και εις την αρμοδιότητα των υπηρεσιών ή των 

νομικών τούτων προσώπων. Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα 

και άλση ενεργείται μετά από σχετική μελέτη, που εγκρίνεται από την 

αρμόδια δασική αρχή και με την εποπτεία της. Της έγκρισης αυτής 

προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας 

αρχαιοτήτων».  

 

Ι Ι Ι .  Λόγοι Ακύρωσης  

Α’ Λόγος Ακύρωσης –  Πλημμελής αιτιολογία –  αοριστία της 

προσβαλλόμενης.  

1.  Σύμφωνα με τη θεωρία, η απουσία αιτιολογίας στο σώμα μιας 

προσβαλλόμενης απόφασης, παραβιάζει ευθέως την υποχρέωση της 

διοίκησης να περιλαμβάνει αιτιολογία στις ατομικές διοικητικές  

πράξεις που εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντ. που 

ορίζει ότι:  «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους 

νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι  οποίες 
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είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες  διατάξεις 

και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, 

σύμφωνα με τον νόμο», αλλά και του άρθρου 17 παρ. 1 και 2 του 

ΚΔΔιαδ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999, το οποίο 

προβλέπει ότι:  «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπε ι να περιέχει 

αιτιολογία,  η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής 

των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της.  2.  Η αιτιολογία 

πρέπει να είναι σαφής,  ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο  νόμο ότι 

πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης [.. .] .».   

Περαιτέρω έχει κριθεί ότι αιτιολογία μιας πράξης, ως έκφραση της 

αρχής της νομιμότητας της πράξης 1,  αποτελεί η έκθεση των 

πραγματικών και νομικών λόγων που οδήγησαν το αρμόδιο όργανο 

στην απόφασή του, καθώς και η παράθεση των κριτηρίων βάσει των 

οποίων άσκησε τη διακριτική του ευχέρεια. Η αιτιολογία αυτή 

σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη σκέψη πρέπει να είναι νόμιμη, 

δηλαδή επαρκώς εξειδικευμένη και πλήρης κατά τρόπο ώστε, αφενός 

να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης 

του αρμοδίου διοικητικού οργάνου και αφετέρου να δημιουργεί 

δυνατότητα ελέγχου τόσο από το διοικούμενο όσο και τον ακυρωτικό 

δικαστή κατά πόσο η σχετική αιτιολογία είναι σύμφωνη ή βρίσκεται 

σε αρμονία με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν το πλαίσιο της 

νομιμότητας. Την αιτιολογία όλων των πράξεων των θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης προβλέπει και το άρθρο 296 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 

253 ΕΚ).  

2. Εν προκειμένω από το προπαρατεθέν ιστορικό και το 

περιεχόμενο της προσβα λλόμενης πράξης του Δ/ντή Δασών Αθηνών 

προκύπτει ότι δεν εγκρίθηκε το υποβληθέν αίτημα του Δήμου μας,  

γιατί –  μεταξύ άλλων -  σύμφωνα με τη δασοπονική επιστήμη και 

πράξη η όποιας μορφή εκμετάλλευση ή χρήση των δασικών 

οικοσυστημάτων ή εκτέλεση έργων αναψυχή ς εντός αυτών έπεται 

δασοπονικών πράξεων εφαρμογών  

Ο συγκεκριμένος λόγος καθίσταται προφανές ότι προβάλλεται όλως 

αορίστως, αφού το αποφασίζον όργανο δεν παραπέμπει στους 
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κανόνες δικαίου που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητας για τη 

λήψη της απόφασης αυτής, αλλά αντιθέτως γενικολογώντας 

παραπέμπει και επικαλείται «τη δασοπονική επιστήμη και πράξη » 

σύμφωνα με τις οποίες, «η όποιας μορφή εκμετάλλευση ή χρήση των 

δασικών οικοσυστημάτων ή εκτέλεση έργων αναψυχής εντός αυτών 

έπεται δασοπονικών πράξεων εφαρμογ ών».  

Ο Διευθυντής Δασών Αθηνών δηλαδή δεν αναφέρει, ούτε 

επικαλείται σε καμία των περιπτώσεων τους συγκεκριμένους νόμους 

και κανόνες επί τη βάσει των οποίων ερείδεται η άποψή του αυτή, 

ενώ ούτε και στην από 20.7.2018  εισήγηση του αρμοδίου Δασολόγου 

υπάρχει η παραμικρή αναφορά περί «προτεραιοποίησης» στην 

εκτέλεση των εργασιών στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.  

Άνευ αιτιολογίας προβάλλεται και ο δεύτερος λόγος σύμφωνα με 

τον οποίο «… ο δήμος ακόμη και σήμερα επιμένει να διατηρεί τις  

αυθαίρετες και απαράδεκτες ως άνω εγκαταστάσεις εντός του 

πάρκου». Όπως προκύπτει σαφώς από το περιεχόμενο της 

προσβαλλόμενης και του εισηγητικού εγγράφου του αρμοδίου 

δασολόγου, το αποφασίζον όργανο δεν παραθέτει τα πραγματικά 

περιστατικά στα οποία θεμελιώνει αυτή την άποψη που σε κάθε 

περίπτωση -  όπως θα αναλύσουμε κατωτέρω –  δεν απηχούν την 

πραγματικότητα, αλλά και ούτε παραθέτει τους κανόνες και τους 

νόμους πάνω στους οποίους ερείδει το συγκεκριμένο σκεπτικό,  

σύμφωνα με το οποίο προϋπόθεση για την έγκριση της τεχνικής 

μελέτης του αναψυκτηρίου είναι η ολοσχερής απομάκρυνση όλων των 

αυθαίρετων κατά τη συγκεκριμένη υπηρεσία εγκαταστάσεων.   

Σε κάθε βέβαια περίπτωση ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται και 

όλως αβασίμως καθότι όπως θα αποδείξουμε κατωτέρω, 

αντικρούοντας τον δεύτερο λόγο που επικαλέστηκε ο κ. Δασάρχης, με 

μέριμνα του Δήμου μας την τελευταία 5ετία έχουν λάβει χώρα μια 

σειρά από ενέργειες προς αποκατάσταση της εικόνας και της 

λειτουργικότητας του χώρου όσες δεν είχαν γίνει την περασμένη 

δεκαετία.  

3.  Στην  προσβαλλόμενη πράξη  ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δασών 

Αθηνών αναφέρει ότι «Ο Δήμος επί σειρά ετών αν και ήταν υπόχρεος 

να συντηρεί, επί της ουσίας υποβάθμιζε το πάρκο », ενώ σε άλλο 
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σημείο του εγγράφου του υποστηρίζει ότι « … και σήμερα επιμένει να 

διατηρεί τις αυθαίρετες και απαράδεκτες ως άνω εγκαταστάσεις εντός 

του πάρκου».  

Καταρχήν καθίσταται σαφές ότι το πρώτο σκέλος της αναφοράς δεν 

συσχετίζεται με την σημερινή κατάσταση του χώρου, αλλά αφορά και 

περιγράφει ενέργειες παρελθόντων ετών και υπό την έννοια αυτή 

ουδόλως συνδέεται με την αίτηση του Δήμου μας που στηρίζεται στην 

εγκεκριμένη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Διαχειριστική 

Μελέτη που έχει βασιστεί και τηρήσει κατά γράμμα τα προβλεπόμενα 

στη με αρ.  133384/6587/2015 Υπουργική Απόφαση.  

Πέραν τούτου ωστόσο ο ισχ υρισμός περί δήθεν επιμονής σε 

ενέργειες υποβάθμισης του άλσους είναι ολοκληρωτικά αβάσιμος και 

οφείλουμε να σημειώσουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας ότι 

απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα, καθιστώντας εξ αυτής 

της αιτίας τον λόγο απόρριψης αβάσιμο .    

Συγκεκριμένα το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας πράγματι αποτελεί 

ομού με το Πεδίο του Άρεως και τον Εθνικό Κήπο επί δεκαετίες βασικό 

χώρο αναψυχής των Αθηναίων. Κατά το παρελθόν είχαν διαπιστωθεί 

χρήσεις μη συμβατές με τη λειτουργία του, ωστόσο πλέον η δι οίκηση 

του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές έχει προχωρήσει σε 

όλες τις ενδεδειγμένες και αναγκαίες ενέργειες για την αναβάθμισή 

του και την περιέλευσή του σε μορφή τέτοια, που να συνάδει, αφενός 

με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και αφετέ ρου να είναι 

αντάξια της πολύχρονης ιστορίας του.  

Ειδικότερα σε συμμόρφωση με  αποφάσεις της Διοίκησης προέβη σε 

ενέργειες κατεδάφισης του οικισμού Ελληνορώσων, σε ενέργειες 

κατεδάφισης του αναψυκτηρίου «Κένταυρος», σε ενέργειες 

μετεγκατάστασης του χώρου των απορριμματοφόρων, ενώ με στόχο τη 

διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με την εγκριθείσα Διαχειριστική 

Μελέτη έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια 

Αττικής προϋπολογισμού 800.000,00 €  εγκριθείσα από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο με τη με αρ. 420/2016 α πόφαση του Ε’ Τμήματος αυτού, έχει 

εντάξει στο Ε.Π. του ΥΜΕΠΕΡΑΑ την πράξη «Ολοκληρωμένη 

Παρέμβαση στο Άλσος της Ν. Φιλαδέλφειας» ( MIS 5001175) 
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προϋπολογισμού άνω των 600.000,00 €,  έχει εγγράψει πιστώσεις στον 

προϋπολογισμό του για τη συντήρηση του χώρου ύ ψους 163.200,00€.  

Πιο αναλυτικά σε ετήσια βάση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας 

προχωρά σε:  

 Συντήρηση των χώρων πρασίνου εντός του Άλσους  

 Φύλαξη και Καθαριότητα σε όλους τους χώρους του Άλσους  

 Συμπληρωματικές φυτεύσεις ( δένδρων και ποωδών φυτών) στα 

περιφερειακά παρτέρια της λίμνης του Άλσους και φύτευση 

ετησίων.  

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από το προσωπικό του Άλσους που 

αριθμεί 4 εργάτες 1 προϊσταμένη, 3 δασοφύλακες και εποχιακό 

προσωπικό (5 με 10 άτομα) που προσλαμβάνεται κάθε χρόνο με 

τρίμηνες ή οκτάμηνες συμβάσεις για να αντιμετωπιστούν ανάγκες 

όπως πυρασφάλεια, πυροπροστασία,  φύλαξη Άλσους,  ανάγκες 

ενισχυμένες κυρίως κατά την περίοδο Μαΐου –  Οκτωβρίου. Το κόστος 

αυτού του προσωπικού ανέρχεται σε   140.000 ευρώ  για τους 

μόνιμους και σε 30-50.000 ευρώ  για τους ορισμένου χρόνου ανάλογα 

με τον αριθμό τους  

Επιπρόσθετα και με γνώμονα τη βελτίωση της εικόνας, της 

αισθητικής, της λειτουργικότητας του άλσους τα τελευταία 5 έτη 

έχουν γίνει οι κάτωθι εργασίες:  

Έτος 2014  :  α) Ξεχορτάριασμα άλσους και λοιπών Κο ιν. Χώρων για 

λόγους πυρασφάλειας, προϋπολογισμού  24.600 € β) προμήθεια 

piccolo και εξαρτημάτων τους, προϋπολογισμού 5. 000 €  

Έτος 2015 :  α) Ξεχορτάριασμα άλσους και λοιπών Κοιν. Χώρων για 

λόγους πυρασφάλειας, προϋπολογισμού 18.000€, β) Διαχείριση 

υδάτινου  όγκου λίμνης άλσους,  προϋπολογισμού 55.350€, γ)  

προμήθεια piccolo και εξαρτημάτων τους, προϋπολογισμού 8.000€, δ) 

Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλιών, 

προϋπολογισμού 5.000€, ε) προμήθεια λουκέτων, κλειδαριών κλπ 

υλικών άλσους, προϋπολογισμ ού  2000€  

Έτος 2016  :  Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφάλειας,  

προϋπολογισμού 35.000€, β) Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης 

άλσους,  προϋπολογισμού 55.350€, γ)  Συντήρηση αυτοκινούμενου 

μηχανήματος κοπής χόρτου, προϋπολογισμού 1000€, δ) Συντήρηση 
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κλαδοθρυμματιστή, προϋπολογισμού 1000€, προμήθεια piccolo και 

εξαρτημάτων τους,  προϋπολογισμού 7.000€, ε) προμήθεια διαφόρων 

εξαρτημάτων πυροσβεστικών φωλιών, προϋπολογισμού 5000€, στ) 

Προμήθεια Λουκέτων κλειδαριών, κλπ υλικών άλσους,  

προϋπολογισμού 2000€, ζ)  

Έτος 2017 :   α) Στις 25 Οκτωβρίου 2017, ξεκίνησαν οι εργασίες στα 

πλαίσια της υλοποίησης του έργου  «Προστασία, διαχείριση και 

ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» συνολικού συμβατικού ποσού 

271.997,16  ευρώ (χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττικής), β) 

Ξεχορτάριασμα άλσους για λόγους πυρασφάλειας, προϋπολογισμού 

35.000€, γ) Καταπολέμηση κάμπιας πεύκων, προϋπολογισμού 12.000€, 

δ)  Διαχείριση υδάτινου όγκου λίμνης άλσους, προϋπολογισμού 

62.350€, ε) προμήθεια piccolo  και εξαρτημάτων τους, 

προϋπολογισμού 15.000€, στ) Προμή θεια διαφόρων εξαρτημάτων 

πυροσβεστικών φωλιών, προϋπολογισμού 5.000€  

Έτος 2018 :  α) Κλαδοκάθαρο κλάδεμα για την αναβάθμιση του 

άλσους, προϋπολογισμού 37200€,  β) Ξεχορτάριασμα άλσους για 

λόγους πυρασφάλειας, προϋπολογισμού 34.000€, γ)  Διαχείριση 

υδάτινου όγκου λίμνης,  προϋπολογισμού (διετίας) 148.000€, δ) 

Αναβάθμιση συστήματος παρακολούθησης αντλιών δάσους,  

προϋπολογισμού 48.000€, ε) Προμήθεια διαφόρων εξαρτημάτων 

πυροσβεστικών φωλιών, προϋπολογισμού 5.000€, στ) προμήθεια 

piccolo και εξαρτημάτων τους,  προϋπολογισμού 15.000€, ζ)  

Καταπολέμηση κάμπιας πεύκων, προϋπολογισμού 15.000€, η) 

Κατασκευή ποδηλατόδρομου και δύο παιδικών χαρών εντός άλσους,  

προϋπολογισμού 390.000 από πόρους του ΕΣΠΑ.  

Απολογιστικά δηλαδή την τελευταία 5ετία για τη συντήρηση του 

άλσους έχουν αφιερωθεί δαπάνες ύψους 655.850€ από ίδιους πόρους 

του Δήμου (σε μία εποχή που οι περικοπές στους ΚΑΠ έχουν φθάσει 

το 60%) δαπάνες ύψους 271.997,16€ από χρηματοδότηση της 

Περιφέρειας Αττικής και 390.000€ από πόρους του ΕΣΠΑ.  

Επομένως εκ των ανωτέρω προαναφερομένων προκύπτει προδήλως 

ότι σε αντίθεση με τον προβαλλόμενο λόγο της Διεύθυνσης Δασών 

Αθηνών, ο Δήμος λαμβάνει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα που θα 

προσδώσουν στο άλσος την προσήκουσα προς τον υπερτοπικό 
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χαρακτήρα μορφή του με σεβασμό στο περιβάλλον  και στους πολίτες,  

με σεβασμό στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Σας μέτρα που 

έχουν προηγηθεί και δεν έπονται της έγκρισης της μελέτης του 

αναψυκτηρίου .  Επομένως ο συγκεκριμένος λόγος όλως αβασίμως 

προβάλλεται και εξ αυτής της αιτίας η προσβαλλόμενη πά σχει και θα 

πρέπει να ακυρωθεί.  

4.  Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό περί ανάγκης τροποποίησης και 

επανυποβολής της Διαχειριστικής Μελέτης επειδή δήθεν προβλέπεται 

η φύτευση δένδρων στον χώρο που υπήρχε το αναψυκτήριο 

«Κένταυρος», αξίζει να σημειωθεί ότι στην εγ κεκριμένη Διαχειριστική 

Μελέτη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής υπάρχει γενική 

πρόβλεψη περί φύτευσης δένδρων και ως εκ τούτου καμία 

τροποποίηση αυτής δεν απαιτείται. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 

6 παρ. 2 της με αρ. 13384/6587/2015 Υπουργικής Απόφασ ης για τις 

συντηρήσεις των υφιστάμενων υποδομών δεν απαιτείται έγκριση των 

δασικών υπηρεσιών αλλά αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 

μόνο σε περίπτωση που απαιτηθούν νέα έργα ή τροποποίηση 

υφιστάμενων. Εν προκειμένω οι φυτεύσεις δένδρων δεν ενέχουν καν  

την έννοια του έργου ώστε να απαιτείται έγκριση της δασικής 

υπηρεσίας ακόμη όμως κι αν απαιτείτο δεν συνιστά αιτία 

τροποποίησης της Διαχειριστικής Μελέτης στην οποία δεν αντιτίθεται 

ούτε θέτει νέους όρους.  

Εξάλλου αυτή η ήσσονος σημασίας παρέμβαση, που σ υσχετίζεται 

εναργώς με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος τοπίου και όχι με την 

υποβάθμισή του, αφορά έναν ελάχιστο αριθμό δένδρων και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί σοβαρό λόγο περί μη έγκρισης της 

κατασκευής του αναψυκτηρίου, δοθέντος ότι δεν απ οτελεί παρέμβαση 

επί τα χείρω αλλά επί τα βελτίω για το περιβάλλον του άλσους.    

Επομένως και εξ αυτής της αιτίας η προσβαλλόμενη πράξη πάσχει 

και πρέπει να ακυρωθεί.  

 

 

Β’ Λόγος Ακύρωσης –  Παράβαση Νόμου –  Αναρμοδιότητα / 

Υπέρβαση καθηκόντων -  Υποχρέωση έγκρισης της Μελέτης, άλλως 

υπέρβαση άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας.  
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1. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της 

Δημόσιας Διοίκησης,  αυτή δεσμεύεται από τους κανόνες δικαίου που 

ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της, δηλαδή μ πορεί να 

προβεί μόνο στις ενέργειες που προβλέπουν οι ως άνω κανόνες και 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αυτοί τάσσουν. Η μορφή και 

η ένταση της δέσμευσης αυτής συναρτάται προς το περιεχόμενο του 

εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, ειδικότερα δε προς την πλη ρότητα και 

τη διεξοδικότητα των στοιχείων του πραγματικού του και την 

αυστηρότητα της διατύπωσης των εννόμων συνεπειών που προβλέπει.  

Βάσει των ανωτέρω, η συμμόρφωση της Διοίκησης στην αρχή της 

νομιμότητας, ακριβέστερα δε η συμμόρφωση των πράξεών της προς 

τους ανώτερης τυπικής ισχύος κανόνες που τις διέπουν μπορεί να 

λάβει δύο μορφές.  

Όταν ο κανόνας δικαίου παρέχει στη Διοίκηση δέσμια αρμοδιότητα, 

η σχέση συμφωνίας της διοικητικής ρύθμισης προς τον εν λόγω 

κανόνα είναι αυστηρή: απαιτεί από τη διοικητική αρχ ή να ασκήσει την 

αρμοδιότητά της, δηλαδή τη ρυθμιστική εξουσία που της παρέχουν οι 

οικείες διατάξεις, τηρώντας κατά γράμμα τις επιταγές τους. Τούτο 

σημαίνει ότι το διοικητικό όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι  

συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τον εφαρμοστέο καν όνα δικαίου 

πραγματικές ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, είναι 

υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που περιέχει ρύθμιση, την 

οποία προκαθορίζει ο κανόνας αυτός.  Εν προκειμένω, η Διοίκηση 

λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες της έχει υπαγορεύσει εκ  των 

προτέρων ο κανόνας δικαίου. Το μοναδικό της καθήκον έγκειται στην 

εφαρμογή του κανόνα δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία 

αιτιολογεί την απόφασή της 2.  

Περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι η αναρμοδιότητα της αρχής πού 

εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη α ποτελεί λόγο ακυρώσεως, έστω 

και αν η αρμόδια αρχή δεν θα μπορούσε να είχε αποφασίσει 

διαφορετικά. Αναρμοδιότητα υπάρχει κατ’ αρχήν και στις περιπτώσεις 

της ιεραρχικής ή άλλης παρόμοιας υποκαταστάσεως ή της 

μεταβιβάσεως αρμοδιότητας, εντολής, εξουσιοδοτήσε ως υπογραφής ή 

                                                           
2
 Βλ. Ευγενία Περβεδούρου, Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης (Γενικό 

Διοικητικό Δίκαιο, 28 και 30-3-2016), πρβλ. ΣτΕ 286/2012, 4720/2012, 175/2012, 2211/2015, 

1973/2013 κ.ά. 
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της αναπληρώσεως, εκτός στις περιπτώσεις πού επιτρέπονται τέτοιες 

παρεκκλίσεις από τη δεσμευτικότητα και αποκλειστικότητα της 

αρμοδιότητας.  Εδώ ανήκει ακόμη η υπέρβαση καθηκόντων, η άσκηση 

δηλαδή εκ μέρους διοικητικού οργάνου δραστηριοτήτων πού ανήκουν 

στις άλλες κρατικές λειτουργίες 3.  

2. Εν προκειμένω, όπως και η ίδια η δασική αρχή ομολογεί στην 

από 20.7.2018 εισήγηση του δασολόγου κ.  Αθανάσιου Αγγελόπουλου, 

οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στην μελέτη του Δήμου πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις για την έγκρισή της. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στη 

σελίδα 8, σημεία 2 και 3 της εισήγησης τα κάτωθι:  

«…Οι υφιστάμενες κατασκευές (νόμιμες και παράνομες) 

αθροίζοντας και το απαιτούμενο εμβαδόν του αναψυκτηρίου και των 

προσαρτημάτων αυτού δεν ξεπερνούν το 5% της σ υνολικής επιφάνειας 

του «άλσους», οπότε η επιφάνεια πρασίνου του «άλσους» παραμένει 

πάνω από 80%.  

Σύμφωνα με την προμελέτη του Δημοτικού αναψυκτηρίου «Άλσους 

Νέας Φιλαδέλφειας» η έκταση που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί η 

κατασκευή του αναψυκτηρίου με τα προσαρτήματα του θα είναι ίση 

με 119,70μ2 (13,30μ Χ 9,00μ), το οποίο δεν ξεπερνά το ανώτερο 

εμβαδόν δόμησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1Β εδάφιο (ν) της 

αριθ. 133384/6587/15 απόφασης... »  

Τα λοιπά ζητήματα που θέτει η δασική αρχή ως λόγους απόρριψης 

του αιτήματός μας δεν τίθενται ως προϋποθέσεις για την έγκριση της 

μελέτης (λχ να έχουν προηγηθεί άλλα έργα). Ως εκ τούτου, εφόσον 

πληρούνταν οι τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις,  η δασική 

αρχή ήταν υποχρεωμένη κατά δέσμια αρμοδιότητα να εγκρίνει την 

τεχνική μελέτη και αρνούμενη να το πράξει παραβίασε το νόμο.  

Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμη και αν ήθελε υποτεθεί ότι ήταν στη 

διακριτική ευχέρειά της να το πράξει, υπό αυτό το πρίσμα και από την 

περιγραφή των πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι με τη 

συμπεριφορά της η Διεύθυνση Δασών Αθηνών προέβη σε κακή χρήση 

της διακριτικής ευχέρειάς της που συνίσταται ειδικότερα στην 

υπέρβαση των άκρων ορίων της.   

                                                           
3
 Π. Δαγτόγλου, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, σ. 498-500. 
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Συγκεκριμένα, από τη συμπεριφορά της καταδεικνύεται ενάργως ότι 

όλως προσχηματικώς θέτει τους –  αβάσιμους –  αυτούς λόγους ως 

αιτιολογία απόρριψης του αιτήματός μας. Φθάνει δε στο σημείο να 

επικαλείται ζητήματα που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς της (υλικά 

κατασκευών), ακόμη δε και παρεμβάσεις που βελτιώνουν την 

κατάσταση του άλσους (φυτεύσεις δέντρων). Από το συνολ ικό 

ιστορικό προκύπτει ότι ο πραγματικός σκοπός της δασικής αρχής είναι 

σαφέστατα η καθυστέρηση της διαδικασίας επί σκοπώ τη ματαίωσή 

της.  

3. Άλλωστε, στην προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται ότι υπάρχει 

αναντιστοιχία της Διαχειριστικής Μελέτης, με την υποβληθε ίσα 

τεχνική μελέτη ως προς τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την 

ανέγερση του αναψυκτηρίου. Ωστόσο η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, 

χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο στοιχείο ως λόγο απόρριψης του 

αιτήματός μας, υπερέβην την αρμοδιότητά της, καθόσον εις ό,τ ι  

αφορά τα υλικά κατασκευής, ο ίδιος ο εισηγητής -  Δασολόγος στο από 

20.7.2018 έγγραφό του αναφέρει ότι ο έλεγχος αυτών δεν αποτελεί 

αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δασών.  

4.  Εν κατακλείδι, σε κάθε περίπτωση η περί ης ο λόγος κατασκευή 

από το σύνολο των υποβληθέντων  εγγράφων προκύπτει ότι είναι 

απολύτως νόμιμη αφού: α) τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα 

ελάχιστα απαραίτητα για την ασφάλεια της κατασκευής και σε καμία 

περίπτωση δεν έρχονται σε δυσαρμονία με το ευρύτερο περιβάλλον 

του άλσους, β) η κατασκευή του ν έου αναψυκτηρίου δεν υπερβαίνει 

το ανώτερο εμβαδόν δόμησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1Β 

της με αρ. 133384/6587/2015 Υπουργικής Απόφασης, γ) οι 

υφιστάμενες κατασκευές αθροίζοντας και το απαιτούμενο εμβαδόν 

του αναψυκτηρίου και των προσαρτημάτων αυτού δεν ξεπερνούν το 5 

% της συνολικής επιφάνειας του άλσους οπότε η επιφάνεια του 

πράσινου άλσους παραμένει πάνω από 80%.  

Επομένως και εξ αυτής της αιτίας η προσβαλλόμενη πάσχει και 

πρέπει να ακυρωθεί.  

 

Γ’ Λόγος Ακύρωσης –  Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημέ νης 

εμπιστοσύνης  
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 Όλως επικουρικώς, ακόμη και να θεωρηθεί ότι η προσβαλλόμενη 

απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών δεν πάσχει 

για τους λόγους που αναπτύχθηκαν ανωτέρω σε κάθε περίπτωση 

παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου.  

Γίνεται δεκτό ότι η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της καλής 

πίστης και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου (άρθρο 5 § 1 Σ),  επιβάλλουν στη δημόσια διοίκηση να 

μην εκμεταλλεύεται το διοικούμενο ή ακόμη περισσότερο να 

δημιουργεί καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής του. Η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επιβάλει στη δημόσια διοίκηση να μην 

επικαλείται δικές της παραλείψεις,  για τις οποίες ο διοικούμενος δεν 

φέρει καμία ευθύνη ή να αγνοεί μια ευνοϊκή για τον διοικούμεν ο 

πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονικό 

διάστημα και να αρνείται το δικαίωμα του να συνάγει της ωφέλιμες 

έννομες συνέπειες της, τα οφέλη δηλαδή που αυτή συνεπάγεται.  

Η διοίκηση διέπεται βασικά από την αρχή της συνεπούς 

συμπεριφοράς. Η ασυνεπής αντιφατική συμπεριφορά της διοικήσεως 

προσβάλλει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη απέναντί της 

και μπορεί να συνεπάγεται την παρανομία της διοικητικής πράξης.  

Συγκεκριμένα, κακόπιστη είναι η συμπεριφορά της διοίκησης, όταν 

αίρει εκ των  υστέρων στην συγκεκριμένη περίπτωση κίνητρα που 

προέβλεψε ο νόμος για να προσελκύσει ορισμένη συμπεριφορά του 

ιδιώτη (συχνά στη νομοθεσία επενδύσεων ή εισαγωγής ξένου 

συναλλάγματος) ή όταν αντίκειται σε υποσχέσεις ή δεσμευτικές ή 

επίσημες πληροφορίες των αρμόδιων αρχών ή πληροφορίες, την 

χορήγηση των οποίων προβλέπει ο νόμος (αν και όχι απλές 

πληροφορίες χωρίς δέσμευση).  

Το Δικαστήριό Σας δέχεται ότι  δεν είναι καλόπιστη και επομένως 

δεν συγχωρείται  η ανατροπή μιας παράνομης πραγματικής 

καταστάσεως, που έγινε ανεκτή επί πολύ χρόνο, εκτός εάν πρόκειται  

για θέμα δημόσιας τάξεως ή αν συντρέχει δόλος του ιδιώτη.  

Εν προκειμένω και όπως αναλυτικά στο ιστορικό του παρόντος 

παρατίθεται ο Δήμος μας προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την 

κατασκευή του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία και τη Διαχειριστική 
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Μελέτη αναψυκτηρίου σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες 

αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης Δασών, ακριβώς 

προκειμένου να μην ανακύψουν διαδικαστικά και γραφειοκρατικά 

εμπόδια δοθέντος ότι από την εκμίσθ ωση του χώρου ο Δήμος θα 

δύναται να χρηματοδοτεί τη συντήρηση του άλσους σε αυτή την 

δύσκολη οικονομικά συγκυρία.  

Από όλες τις συσκέψεις και επιμέρους συναντήσεις που έλαβαν 

χώρα, ο Δήμος μας είχε σχηματίσει την εύλογη πεποίθηση ότι ουδέν 

πρόβλημα ενυπήρχε  με την κατασκευή της συγκεκριμένης υποδομής. 

Άλλωστε ούτε και στο αρχικό με αρ. πρωτ. 2993/88855/23 -10-2017 

έγγραφο του Διευθυντή Δασών Αθηνών διαφαινόταν ότι υπήρχε το 

παραμικρό ζήτημα, ούτε και στο μεταγενέστερο με αρ. πρωτ. 

521/20284/13-4-2018 έγγραφο ζητήθηκε η λήψη συγκεκριμένων 

ενεργειών από πλευράς του Δήμου, ενισχύοντας την βάσιμη πίστη μας 

ότι αργά ή γρήγορα η διαδικασία θα ολοκληρωνόταν σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Με το προσβαλλόμενο έγγραφό του ωστόσο ο Διευθυντής Δασών 

Αθηνών και αφού προηγήθηκαν 5 υπομνηστικά αιτήματα και εκ του 

σύνεγγυς συναντήσεις και συσκέψεις αποφάσισε αίφνης να μην 

εγκρίνει το αίτημά μας προβάλλοντας λόγους –  κατά την γνώμη μας 

προσχηματικούς -  που ουδέποτε μέχρι τότε είχε επικαλεστεί.  

Εξ αυτής της συμπεριφοράς καθίσταται σαφές ότι η διοίκηση και εν 

προκειμένω η Διεύθυνση Δασών Αθηνών παραβίασε την αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα ο Δήμος μας όχι μόνο 

να μην δύναται να κατασκευάσει το επίμαχο αναψυκτήριο,  αλλά να 

χάνει εδώ και μήνες  πολύτιμους πόρους από τη μη εκμίσθωσή του  

που θα επέτρεπαν την αναχρηματοδότηση του άλσους προς όφελος 

των πολιτών, της αρχής της οικονομικότητας και του δημοσίου 

συμφέροντος.  

 

IV.  Συνοπτική έκθεση νομικών ζητημάτων.  

Με την παρούσα αίτηση ζητούμε την ακύ ρωση της προσβαλλόμενης 

άρνησης του Διευθυντή της Διεύθυνση Δασών Αθηνών να εγκρίνει την 

κατασκευή αναψυκτηρίου στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας για τους 

κάτωθι λόγους:  i )  Πλημμελής αιτιολογία –  αοριστία της 
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προσβαλλόμενης,  i i )  Παράβαση Νόμου –  Αναρμοδιότητα / Υπέρβαση 

καθηκόντων -  Υποχρέωση έγκρισης της Μελέτης, άλλως υπέρβαση 

άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, i i i )   Παραβίαση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.  

 

Επειδή η παρούσα υποβάλλεται κατόπιν προφανούς εννόμου 

συμφέροντος, καθώς ο Δήμος μας είναι αρμόδιος για την εκτέλεση 

όλων των απαραίτητων εργασιών εντός του άλσους σύμφωνα και με 

την  εγκεκριμένη Διαχειριστική Μελέτη, ζημιώνεται δε από τη μη 

κατασκευή του αναψυκτηρίου και την περαιτέρω μη εκμετάλλευσή 

του.  

Επειδή έχουν καταβληθεί οι προς τρίτους εισφορές του 

πληρεξουσίου δικηγόρου μας (γραμμάτιο ΔΣΑ: 

Π1696135/154.11.2018), ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 276 

παρ. 1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄  

114) ο Δήμος μας απαλλάσσεται από το παράβολο για άσκηση ένδι κων 

μέσων.  

Επειδή για την άσκηση της παρούσης έχει χορηγηθεί η αναγκαία 

πληρεξουσιότητα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 769/2018 απόφασης 

Δημάρχου.  

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκείται δε 

αρμοδίως και εμπροθέσμως ενώπιον του Δικαστηρίου Σας.  

Για τους λόγους αυτούς  

και για όσους ήθελε προσθέσουμε στο μέλλον  

με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας  

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  

 

Να ακυρωθεί: α) το με αρ. πρωτ. 1657/63205/20.7.2018 έγγραφο 

του Διευθυντή Δασών Αθηνών με το οποίο δεν εγκρίνεται η ανέγε ρση 

αναψυκτηρίου εντός του Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου Νέας 

Φιλαδέλφειας, β) κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της 

διοίκησης, προγενέστερη ή μεταγενέστερη.  

Να καταδικαστούν οι αντίδικοι στη δικαστική μας δαπάνη και στην 

αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρο υ μας.  
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