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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 5/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση γνώμης για τη λειτουργία οίκων
ανοχής εντός των ορίων της Δημοτικής
Ενότητας Ν.Χαλκηδόνας και περί, τόσο του
αριθμού αυτών, όσο και των αποστάσεων
των οικημάτων αυτών από τους χώρους και
τα σημεία που πρέπει να απέχουν, όπως ο
νόμος ορίζει»
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού
Ραιδεστού 21 (πρώην Δημαρχείο Ν. Χαλκηδόνας) σήμερα στις 28 του μήνα
Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ., συνήλθε σε
Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 4064/3/19-4-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
αυτού κ. Κυριακής Ναθαναήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του

Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2
του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του
Δήμου κ. Πλέσσα Κωνσταντίνου με βαθμό Β΄.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11)
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος
Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος
Σταθούλια Αιμιλία
Φαφούτη Σοφία
Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη
Μέρτικα Φιλιώ
Σταματελόπουλος Ηλίας
Λούτας Νικόλαος
Παναγούλης Αντώνιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσιδήμας Βασίλειος
2. Λιώλη Σοφία
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
το οποίο ομόφωνα το Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 2/27-4-2011 έγγραφο του Προέδρου του
Δ.Σ., με το οποίο μας ζητεί να εκφράσουμε τη γνώμη μας επί θέματος
μείζονος σημασίας που αφορά τη Λειτουργία Οίκων Ανοχής εντός των ορίων
της Δημοτικής Ενότητας Ν.Χαλκηδόνας αλλά και γενικότερα στον Δήμο μας
και περί, τόσο του αριθμού αυτών, όσο και των ακτίνων - αποστάσεων σε
μέτρα, των οικημάτων αυτών από τους χώρους και τα σημεία που πρέπει να
απέχουν, όπως ο νόμος ορίζει .
(Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου το εν λόγω έγγραφο).
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2011 Πρακτικό του
Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού άκουσε την
εισήγηση της κας Προέδρου, είδε το αριθ. πρωτ. 2/27-4-2011 έγγραφο του
Προέδρου του Δ.Σ. με την αναφερόμενη σε αυτό νομοθεσία, τα υπόλοιπα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, τις διατάξεις των άρθρων 83 και 89 του Ν.
3852/10 και της αριθ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εκφράζει αρνητική γνώμη επί του θέματος που αφορά τη Λειτουργία Οίκων
Ανοχής εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ν.Χαλκηδόνας αλλά και
γενικότερα του Δήμου, μη αποδεχόμενο να εισέλθει σε διαδικασία συζήτησης
επί του αριθμού αυτών, όσο και των ακτίνων - αποστάσεων σε μέτρα των
οικημάτων αυτών από τους χώρους και τα σημεία που πρέπει να απέχουν,
και θεωρώντας ότι η λειτουργία οίκων ανοχής δεν είναι προς το συμφέρον της
τοπικής κοινωνίας, ούτε προβλήματα επιλύει, αλλά αντίθετα υποβιβάζει την
ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλοιώνει τη φυσιογνωμία της πόλης, συντελεί
στην αντιμετώπιση της γυναίκας ως αντικειμένου ηδονής, αποτελεί επιζήμιο
θέαμα για τον ευαίσθητο κόσμο των μικρών παιδιών αλλά και λόγο
διατάραξης της κοινής ησυχίας των πολιτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Ελένη Σούλα

