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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 
 
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την 

από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη»  

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
28.2.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
4880/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2018) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας :XARIKΛEIA ΡOKOY (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   
 

 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 48/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5479/1-3-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

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

  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 28.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 4/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

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

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

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
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: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                         Χαραμαρά  Γεωργία  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                             Ανδρέου  Χριστίνα 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                               Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                                Αράπογλου  Γεώργιος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                                Κανταρέλης  Δημήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                      Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                  Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                     Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος                                                      Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
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Παπανικολάου  Νικόλαος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Κ.Ντάτσης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν 

την ψηφοφορία επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Ο πρώτος εξ 

αυτών αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 

3ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Μ.Κουτσάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 5ου και 6ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 
Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Χαραμαρά, Χ.Ανδρέου και Λ.Γεωργαμλής (σύνολο 3) 

απουσίαζαν δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

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

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 1ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

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

 

1ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 5091/26-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Ιδιαιτέρου 
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την από 
κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη. 
 

Στα πλαίσια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας 

Χαλκηδόνας στις 20/12/2017 για τη ΜΠΕ της διευθέτησης του Ποδονίφτη, το 

Δημοτικό μας συμβούλιο γνωμοδότησε αρνητικά και αποφάσισε την κατάθεση 

συγκεκριμένων προτάσεων προς το Δήμο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής για 

την προστασία και την αναβάθμιση του ρέματος του Ποδονίφτη. Αποτελεί ιδιαίτερα 

θετική εξέλιξη το γεγονός ότι στο Δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων στις 22/2/2018 

υπήρξε ομόφωνη απόφαση απόρριψης της προτεινόμενης διευθέτησης, υιοθετώντας 

την άποψη του Δήμου μας για την ανάγκη διατήρησης του ρέματος στη φυσική του 

μορφή.  

Θεωρώντας αναγκαίο να συνεχιστεί η προσπάθεια και να αναληφθεί κάθε δυνατή 

πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του ρέματος του Ποδονίφτη, ως πρώτο βήμα ο 

Δήμος μας προτείνει τη συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων, 

με σκοπό τη διεκδίκηση και την υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Αττικής. Η συμμετοχή στην επιτροπή από την πλευρά του Δήμου 

προτείνεται να είναι τριμελής (2 από την πλειοψηφία, 1 από τη μειοψηφία) και εντός 

δύο μηνών να παρουσιάσει συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών, προτάσεις και ενέργειες 

των δύο Δήμων για την προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του ρέματος του 

Ποδονίφτη, στα πλαίσια των προτάσεων που αποφάσισε το ΔΣ, και είναι οι εξής:  

 

1. Να γίνει μια καινούργια μελέτη για τη διευθέτηση του Ποδονίφτη από την οδό 

Χαλκίδος μέχρι την οδό Εράτωνος, που να σέβεται το ρέμα και να το 

αντιμετωπίζει ως ποτάμι και όχι ως ένα στοιχείο από το οποίο πρέπει να 

απαλλαγούμε.  
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2. Να γίνει αναγνώριση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του ρέματος σε 

όλο το μήκος της ελεύθερης κοίτης του, η οποία θα καθορίσει τη 

διαβρωσιμότητα των υλικών της κοίτης, την ευστάθεια των πρανών, τις 

υδρογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της κοίτης, την προσφορά φερτών 

υλικών από τη λεκάνη απορροής, τη σύσταση και την κοκκομετρική 

διαβάθμιση των φερτών υλικών, την παρουσία, την έκταση και τα 

φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των ανθρωπογενών αποθέσεων. 

3. Να απομακρυνθούν κατά το δυνατό τα μπαζωμένα τμήματα και οι όποιες 

παρεμβάσεις αυθαιρεσίες έχουν γίνει επί του ρέματος. Να επανεξετασθεί η 

καταλληλότητα πρόσφατης επέμβασης με συρματοκιβώτια που έγινε το 

καλοκαίρι για την ευστάθεια των πρανών, ακριβώς εκεί που ξεκινάει το 

ανοιχτό τμήμα του Ποδονίφτη, γιατί όταν το νερό ρέει πάνω σε τσιμέντο, ρέει 

με μεγάλη ταχύτητα.  

4. Να εκτιμηθεί ο πραγματικός πλημμυρικός κίνδυνος, που αυτή τη στιγμή δεν 

έχει εκτιμηθεί. Δεν υπάρχει γραμμή πλημμύρας με τη υφιστάμενη κοίτη του 

Ποδονίφτη, αντιθέτως οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι από το σχέδιο του 

ΥΠΕΝ ότι επαρκεί η κοίτη, από το γεγονός ότι έχει εκτραπεί κιόλας ένα 

κομμάτι του Ποδονίφτη που δεν το έχει συμπεριλάβει η μελέτη, επίσης δεν 

γνωρίζουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες και με τη 

συγκεκριμένη διατομή που έχει η κοίτη του ρέματος που είναι η γραμμή της 

πλημμύρας του.  

5. Να εκπονηθεί ο φάκελος του ρέματος οριοθέτησης όπως είναι. Τι άλλο 

πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το 

ρέμα έτσι όπως είναι, έχει πολύ σημαντικά προβλήματα κατ' αρχάς έχει –το 

ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ανέφεραν και στη διαβούλευση οι κάτοικοι- έχει 

πρόβλημα ρύπανσης. Υπάρχουν όχι μόνιμα αλλά συχνά έντονες οσμές. Εδώ 

στη φωτογραφία φαίνεται ένα επεισόδιο ρύπανσης που είχε γίνει το καλοκαίρι 

τον Ιούλιο για το οποίο είχαμε κάνει και καταγγελίες προς τους διάφορους 

αρμόδιους, δεν έγινε κάτι. Μας απάντησαν ότι θα το εξετάσουν, αλλά τελικά 

δεν έγινε κάτι με αυτό. 

6. Σε περίπτωση που υπάρξουν έστω και τμηματικές αποψιλώσεις βλάστησης, 

επίσης θα θέλαμε να γίνει οριστική φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης. 

7. Να συνοδεύει την κυρίως μελέτη και κυκλοφοριακή μελέτη για να εξετάσουμε 

εάν και κατά πόσο αρκούν και εναρμονίζονται με την νέα πρόταση 

διευθέτησης –την όποια νέα πρόταση διευθέτησης- τα υφιστάμενα τεχνικά, 
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που υπάρχουν σήμερα, οι γέφυρες, οι πεζογέφυρες και τα λοιπά, ή θα πρέπει 

να εξεταστούν νέα και σε νέες θέσεις. 

8. Να διερευνηθεί η ύπαρξη αγωγών παράνομων απορρίψεων υγρών  

αποβλήτων κατά μήκος της φυσικής κοίτης και φυσικά να διακοπούν. 

9. Να γίνει καθαρισμός και ανάδειξη του ρέματος σε όλο το ελεύθερο τμήμα του 

και να δημιουργηθούν μονοπάτια για την πρόσβαση στο ρέμα, γιατί ένα ρέμα 

επισκέψιμο πέρα της δυνατότητας αναψυχής και της δυνατότητας 

εκπαίδευσης που δίνει στα σχολεία και σε όλους μας, κυρίως είναι ένα ρέμα το 

οποίο το προστατεύει ο ίδιος ο κόσμος που το ζει.  

 

 Προτείνονται για μέλη της Επιτροπής που θα εκπροσωπεί το Δήμο Ν.Φ.-Ν.Χ. 

οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γεώργιος Ανεμογιάννης και 

Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρος Μανωλεδάκης καθώς και ο Δημ. Σύμβουλος 

της μείζονος μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Κοπελούσος, 

ως τακτικά μέλη, και οι Δημ. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Νικόλαος 

Ανανιάδης και Ιωάννης Καλαμπόκης καθώς και η Δημ. Σύμβουλος της 

ελάσσονος μειοψηφίας του Δ.Σ. κα Βασιλική Αγαγιώτου, ως αναπληρωματικά 

μέλη αντιστοίχως. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
και με την κατατεθείσα πρόταση για τα μέλη της Επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον 
του Σώματος .   
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία.. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
πρόταση για τα μέλη της Επιτροπής, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21 ΥΠΕΡ -1 ΑΠΟΧΗ) 
 
 

 

ΑΔΑ: 7ΘΚΞ46ΜΩ0Ι-4ΛΒ



 7 

Εγκρίνει τη συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την από 

κοινού ανάληψη κάθε δυνατής πρωτοβουλίας για την αναβάθμιση του ρέματος του 

Ποδονίφτη, με σκοπό τη διεκδίκηση και την υλοποίηση των παρακάτω προτάσεων σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.  

 

Μέλη της Επιτροπής από πλευράς Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας θα 
είναι οι Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Γεώργιος Ανεμογιάννης και 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Θεόδωρος Μανωλεδάκης καθώς και ο Δημ. Σύμβουλος της 
μείζονος μειοψηφίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Κοπελούσος, ως 
τακτικά μέλη, και οι Δημ. Σύμβουλοι της πλειοψηφίας κ.κ. Νικόλαος Ανανιάδης και 
Ιωάννης Καλαμπόκης καθώς και η Δημ. Σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας του 
Δ.Σ. κα Βασιλική Αγαγιώτου, ως αναπληρωματικά μέλη αντιστοίχως. 

 

Η διαδημοτική Επιτροπή θα παρουσιάσει εντός δύο μηνών συγκεκριμένη δέσμη 

ενεργειών, προτάσεις και ενέργειες των δύο Δήμων για την προστασία, βελτίωση και 

ανάδειξη του ρέματος του Ποδονίφτη, στα πλαίσια των προτάσεων που αποφάσισε 

το Δ.Σ. Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στις 20/12/2017 για τη ΜΠΕ της 

διευθέτησης του Ποδονίφτη , οι οποίες είναι οι εξής:  

 

1. Να γίνει μια καινούργια μελέτη για τη διευθέτηση του Ποδονίφτη από την οδό 

Χαλκίδος μέχρι την οδό Εράτωνος, που να σέβεται το ρέμα και να το 

αντιμετωπίζει ως ποτάμι και όχι ως ένα στοιχείο από το οποίο πρέπει να 

απαλλαγούμε.  

 

2. Να γίνει αναγνώριση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του ρέματος σε 

όλο το μήκος της ελεύθερης κοίτης του, η οποία θα καθορίσει τη 

διαβρωσιμότητα των υλικών της κοίτης, την ευστάθεια των πρανών, τις 

υδρογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος της κοίτης, την προσφορά φερτών 

υλικών από τη λεκάνη απορροής, τη σύσταση και την κοκκομετρική 

διαβάθμιση των φερτών υλικών, την παρουσία, την έκταση και τα 

φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των ανθρωπογενών αποθέσεων. 

 

3. Να απομακρυνθούν κατά το δυνατό τα μπαζωμένα τμήματα και οι όποιες 

παρεμβάσεις αυθαιρεσίες έχουν γίνει επί του ρέματος. Να επανεξετασθεί η 

καταλληλότητα πρόσφατης επέμβασης με συρματοκιβώτια που έγινε το 

καλοκαίρι για την ευστάθεια των πρανών, ακριβώς εκεί που ξεκινάει το 
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ανοιχτό τμήμα του Ποδονίφτη, γιατί όταν το νερό ρέει πάνω σε τσιμέντο, ρέει 

με μεγάλη ταχύτητα.  

 

4. Να εκτιμηθεί ο πραγματικός πλημμυρικός κίνδυνος, που αυτή τη στιγμή δεν 

έχει εκτιμηθεί. Δεν υπάρχει γραμμή πλημμύρας με τη υφιστάμενη κοίτη του 

Ποδονίφτη, αντιθέτως οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι από το σχέδιο του 

ΥΠΕΝ ότι επαρκεί η κοίτη, από το γεγονός ότι έχει εκτραπεί κιόλας ένα 

κομμάτι του Ποδονίφτη που δεν το έχει συμπεριλάβει η μελέτη, επίσης δεν 

γνωρίζουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες και με τη 

συγκεκριμένη διατομή που έχει η κοίτη του ρέματος που είναι η γραμμή της 

πλημμύρας του.  

 

5. Να εκπονηθεί ο φάκελος του ρέματος οριοθέτησης όπως είναι. Τι άλλο 

πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι το 

ρέμα έτσι όπως είναι, έχει πολύ σημαντικά προβλήματα κατ' αρχάς έχει –το 

ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, το ανέφεραν και στη διαβούλευση οι κάτοικοι- έχει 

πρόβλημα ρύπανσης. Υπάρχουν όχι μόνιμα αλλά συχνά έντονες οσμές. Εδώ 

στη φωτογραφία φαίνεται ένα επεισόδιο ρύπανσης που είχε γίνει το καλοκαίρι 

τον Ιούλιο για το οποίο είχαμε κάνει και καταγγελίες προς τους διάφορους 

αρμόδιους, δεν έγινε κάτι. Μας απάντησαν ότι θα το εξετάσουν, αλλά τελικά 

δεν έγινε κάτι με αυτό. 

 

6. Σε περίπτωση που υπάρξουν έστω και τμηματικές αποψιλώσεις βλάστησης, 

επίσης θα θέλαμε να γίνει οριστική φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης. 

 

7. Να συνοδεύει την κυρίως μελέτη και κυκλοφοριακή μελέτη για να εξετάσουμε 

εάν και κατά πόσο αρκούν και εναρμονίζονται με την νέα πρόταση 

διευθέτησης –την όποια νέα πρόταση διευθέτησης- τα υφιστάμενα τεχνικά, 

που υπάρχουν σήμερα, οι γέφυρες, οι πεζογέφυρες και τα λοιπά, ή θα πρέπει 

να εξεταστούν νέα και σε νέες θέσεις. 

 

8. Να διερευνηθεί η ύπαρξη αγωγών παράνομων απορρίψεων υγρών  

αποβλήτων κατά μήκος της φυσικής κοίτης και φυσικά να διακοπούν. 

 

9. Να γίνει καθαρισμός και ανάδειξη του ρέματος σε όλο το ελεύθερο τμήμα του 

και να δημιουργηθούν μονοπάτια για την πρόσβαση στο ρέμα, γιατί ένα ρέμα 

επισκέψιμο πέρα της δυνατότητας αναψυχής και της δυνατότητας 
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εκπαίδευσης που δίνει στα σχολεία και σε όλους μας, κυρίως είναι ένα ρέμα το 

οποίο το προστατεύει ο ίδιος ο κόσμος που το ζει.  

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   48/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
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Εσωτερική Διανομή :  
 

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
- Δημ. Συμβούλους, μέλη διαδημοτικής επιτροπής 
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