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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις άδειες εγκατάστασης και 
χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε 
τον Ν. 2734/1999  
α)  καθορισµός αριθµού οικηµάτων (οίκων ανοχής),     
β)  καθορισµός ακτινών αποστάσεων των οικηµάτων αυτών από διάφορους 
χώρους,              
γ) αποκλεισµός εγκατάστασης των εν λόγω οικηµάτων από διάφορους 
χώρους και πολεοδοµικά συγκροτήµατα, 
δ) ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ∆ηµοτικού 
Συµβούλου ως µέλος της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 
2734/1999». 
 
 
Σχετ.: -  Η υπ΄αρ. 109/2011 Α.∆.Σ. 
           - Η υπ΄αρ. πρωτ. 26135/22979/29.07.2011 ακυρωτική Απόφαση του 
Γενικού  Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και υπ΄αριθ. 
28930/25771/16-8-2011 έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής. 
          - Η υπ΄αριθµ. 99/31.08.2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
         - Οι υπ΄αρ. 33/2010 και 257/2010 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του  
           πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας 

-  Το υπ΄αριθ. 31635/28472/20-9-2011 έγγραφο της Αποκ/νης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 18.10.2011 
Συνεδρίασης Νο. 20/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 18.10.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8 µ.µ., ύστερα 
από την αριθ. Πρωτ. 11664/19/14.10.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 
19/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν άπαντες (και 
οι 33) παρόντες, ως ακολούθως: 
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          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                           ΟΥ∆ΕΙΣ       
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Παπανίκα Αικατερίνη                                                  
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

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

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

Ναθαναήλ.  

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της  κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

13ο  θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

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

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

13ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10777/-9-2011 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Εσόδων/Γραφείο Καταστηµάτων του ∆ήµου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, 
τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βασιζόµενο στις διατάξεις του ν. 2734 / 
1999 [ ΦΕΚ 161 τεύχος Α’ ] , τις διατάξεις του Κ.∆.Κ. και του Ν. 3852 / 2010, 
να αποφασίσει για  τα εξής ειδικότερα σηµεία του εν λόγω θέµατος : 
 
1ον.-  Για τον καθορισµό αριθµού των αδειών των οικηµάτων (οίκων ανοχής) που θα 
επιτρέπεται να χορηγηθούν στα διοικητικά-γεωγραφικά όρια της περιφέρειας του 
ενιαίου ∆ήµου µας . 
 
2ον.-  Για τον επανακαθορισµό της επιτρεπόµενης ακτίνας - απόστασης των 
οικηµάτων αυτών, για τα οποία εκδίδεται άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων 
από πρόσωπα  εκδιδόµενα επ’ αµοιβή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2734 / 1999 , 
που πρέπει να απέχουν από συγκεκριµένα κτίρια και σηµεία της περιοχής .  
 
3ον.-  Για τον επανακαθορισµό (αποκλεισµός εγκατάστασης από διάφορους χώρους 
και πολεοδοµικά συγκροτήµατα) των περιοχών του ενιαίου πλέον ∆ήµου µας εντός 
των οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιου είδους αδειών [άρθρο 3 παρ. 3 
του Ν. 2734/1999]. 
 
4ον.- Για τον ορισµό ενός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως τακτικού µέλους και ενός 
επιπλέον ως αναπληρωµατικού µέλους που θα συµµετάσχει στην Επιτροπή του 
άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999. 
 
5ον.-  Για την κατάργηση κάθε προηγούµενης Απόφασης του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας σχετική µε το θέµα των οίκων ανοχής. 
 

 
 

Α’.- ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 

1.- Ως γνωστόν οι πρώην ∆ήµοι Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας δεν έχουν 
εκδώσει - χορηγήσει µέχρι και σήµερα καµία άδεια εγκατάστασης και χρήσης 
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οικήµατος  για εκδιδόµενα επ’ αµοιβή πρόσωπα και κατά συνέπεια, ό,τι λειτουργεί 
µέχρι σήµερα και ειδικά στη Ν. Φιλαδέλφεια στερείται της προβλεπόµενης αδείας 
αρµόδιας Αρχής , όπως η σχετική νοµοθεσία ρητά ορίζει . 
 
2.- Είναι επίσης γνωστό ότι, στον πρώην ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας ελήφθησαν από το 
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά το έτος 2010, δύο αποφάσεις αυτού και 
ειδικότερα οι α) η υπ’ αρ. 33 / 01 -03 – 2010 και β) η υπ’ αρ. 257 / 13 – 12 – 2010 . 
 
3.- Με την πρώτη εξ’ αυτών, την 33/2010, αποφασίστηκε ύστερα από τρείς οριακές 
ψηφοφορίες [ 8 υπέρ και 9 κατά η πρώτη , 9 υπέρ και 8 κατά η δεύτερη και µε 9 
υπέρ και 8 κατά η Τρίτη ] η έγκριση έκδοσης 2 αδειών εγκατάστασης και χρήσης 
οικήµατος από εκδιδόµενα επί αµοιβή πρόσωπα (οίκων ανοχής) στον πρώην ∆ήµο 
της Ν. Φιλαδέλφειας και σε απόσταση 300 µέτρων από ναούς, σχολεία, τα 
νηπιαγωγεία, τα φροντιστήρια, τους παιδικούς σταθµούς, τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, 
τα κέντρα νεότητας, τα αθλητικά κέντρα, τα οικοτροφεία, τις βιβλιοθήκες, τα ευαγή 
ιδρύµατα καθώς και από τις πλατείες και τις παιδικές χαρές . 
 
4.-  Εν τώ µεταξύ όµως και όλως παράδοξα, παράνοµα και χωρίς άδεια της αρµόδιας 
αρχής, επί της οδού Αντιοχείας αρ. 64 λειτουργούσε, πριν καν χορηγηθεί η 
προβλεπόµενη άδεια δηµόσιας αρχής, οίκος ανοχής στη Ν. Φιλαδέλφεια εν πλήρη 
γνώσει της  ∆ηµοτικής Αρχής του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας . 
 
5.-  Ξαφνικά όµως και πάλι , ενώ έχουν τελειώσει και οι ∆ηµοτικές εκλογές 14ης 
Νοεµβρίου 2010, ήλθε στη συνεδρίαση της 13ης ∆εκεµβρίου 2010 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου της Ν. Φιλαδέλφειας, η υπ’ αρ. πρωτ. 13335/9  
∆εκεµβρίου 2010 εισήγηση από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή του πρώην ∆ήµου 
Ν. Φιλαδέλφειας για τροποποίηση της προηγούµενης και υπ’ αριθµ. 33 / 01 – 03 -
2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτού , που λήφθηκε µόλις λίγους µήνες 
πρωτύτερα [ δηλαδή την 1η Μαρτίου 2010 ]. 
 
6.- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 13 ∆εκεµβρίου 2010 έλαβε την υπ΄αρθµ. 
257/13.12.2010 απόφασή του µε 8 ψήφους υπέρ, 2 Λευκά, 2 Κατά και 9 Απόντες, επί 
21 µελών του συνόλου του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας . Με την ως άνω απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε : Α  
«εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 33/10 απόφασής του Β. εγκρίνει τον καθορισµό 
της επιτρεπόµενης απόστασης των άνω οικηµάτων για τα οποία εκδίδεται άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα στα 200 
µέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, ξέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες 
και ευαγή ιδρύµατα, πλατείες και παιδικές χαρές.  Γ. Ορίζει ως τακτικό µέλος που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99, προκειµένου να γνωµοδοτήσει 
για την χορήγηση της σχετικής αδείας τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο 
Κωνσταντάτο ως τακτικό µέλος  και τον κ. Κων/νο Ευαγγελινό ως αναπληρωµατικό 
µέλος. 
 
7.- Σηµειώνουµε και επισηµαίνουµε επίσης  ότι, η Απόφαση 257 / 13 – 
∆εκεµβρίου – 2010 πάρθηκε χωρίς καµία απολύτως νόµιµη και βάσιµη 
αιτιολογία που να δικαιολογεί τη συζήτηση θεµάτων στο ∆.Σ. που 
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις, εξαιρετικά επείγουσες και 
απρόβλεπτης ανάγκης όπως ορίζει ο νόµος [ άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010 και άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 ]  για την εν λόγω 
τροποποίηση της µείωσης της απόστασης των µέτρων από τα 300 στα 200 µέτρα, 
αλλά µόνον ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 13728 και υπό ηµεροµηνία  26 – 
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Νοεµβρίου - 2010 έγγραφη αίτηση που υπέβαλε προφανώς εσπευσµένα η 
ενδιαφεροµένη, ακριβώς δηλαδή ύστερα από µόλις 12 ηµέρες µετά την τελική εκλογή 
της νέας ∆ηµοτικής Αρχής, δηλαδή µετά την λήξη και του β’ γύρου των ∆ηµοτικών 
Εκλογών της 14ης Νοεµβρίου 2010 .   
 
8.- Με την απόφαση αυτή ορίστηκαν επίσης και το τακτικό και το αναπληρωµατικό 
µέλος της Επιτροπής γνωµοδοτήσεων και ελέγχου που ο ν. 2734 / 1999 προβλέπει 
ως εκπροσώπων του ∆ήµου, ήτοι οι πρώην ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ηµήτρης 
Κωνσταντάτος και Κων/νος Ευαγγελινός . 
 
9.-  Γνωρίζετε βεβαίως επίσης ότι, οι  προαναφερόµενοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Κωνσταντάτος ∆ηµήτριος και Ευαγγελινός Κωνσταντίνος που προτάθηκαν από την 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και ορίστηκαν µε την υπ’ αρ. 257 / 13 -12 – 2010 
απόφαση του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο µεν πρώτος ως τακτικό µέλος και ο 
δεύτερος ως αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεν εξελέγησαν κατά τις 
πρόσφατες ∆ηµοτικές Εκλογές και κατά συνέπεια στη παρούσα φάση, δεν µπορούσαν 
τα πρόσωπα αυτά  να συµµετάσχουν στην Επιτροπή γνωµοδοτήσεων και ελέγχου 
των οίκων ανοχής του ν. 2734 / 79, γι’ αυτό και εστάλησαν στον ∆ήµο, µετά την 
ανάληψη της παρούσας δηµοτικής αρχής τον Ιανουάριο του 2011, διάφορα έγγραφα 
από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής µε τα οποία ζητούνταν  
τα στοιχεία των εν λόγω ∆ηµοτικών Συµβούλων προκειµένου να συγκροτηθεί άµεσα 
η Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 . 
 
10.- Τόσο το αίτηµα της ενδιαφεροµένης, όσο και το  αίτηµα της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, εισήχθη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε 
προηγούµενη της παρούσας συνεδρίαση αυτού για αντικατάσταση αυτών µε νέα 
πρόσωπα, πλην όµως απεσύρθη το όλο θέµα, εν όψει της µείζονος σηµασίας και 
σοβαρότητας αυτού εξ’ αιτίας, τόσο των δύο αντιφατικών αποφάσεων που 
ελήφθησαν µέσα σε πολύ λίγους µήνες εντός του έτους 2010 από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο [ υπ’ αρ. 33 / 01-03-2010 και 257 / 13-12-2010 ] του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας , όσο και  παρά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις προεκλογικής περιόδου 
και λίγες µόλις ηµέρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων της σηµερινής ∆ηµοτικής 
Αρχής, µε την οποία τροποποιήθηκαν αιφνιδίως και παντελώς αναιτιολόγητα οι 
αποστάσεις των 300 µέτρων στα 200 µέτρα , διαδικασία που δεν επιτρέπεται από το 
άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 αλλά και από το άρθρο 93 παρ. 6 του Ν. 
3463/2006 και απόφαση που δεν είναι σύννοµη αν ληφθεί µέχρι και την εγκατάσταση 
της νέας ∆ηµοτικής Αρχής  . 
 
11.- Επιπρόσθετα της ως άνω και κατ’ αυτόν τον τρόπο και εις αυτόν τον χρόνο 
ληφθείσας κατά τα ως άνω µη σύννοµης τροποποιητικής απόφασης ως και του 
αποτελέσµατος αυτής, έχει δηµιουργηθεί και µε την οριακή πλειοψηφία των 8 υπέρ 
ψήφων, των 2 λευκών και των 2 αποχών, αλλά και των 9 απόντων επί συνόλου 21 
∆ηµοτικών Συµβούλων που αποτελείτο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας, µείζον θέµα στην τοπική κοινωνία, στις ∆ηµοτικές Κοινότητες αλλά και 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γι’ αυτό και εκρίθη σκόπιµη και απολύτως αναγκαία η µή 
συζήτηση και η απόσυρση αυτού και η εξέταση του όλου θέµατος απ’ αρχής , απ’ όλα 
τα Θεσµικά Συµβούλια και Όργανα του Ενιαίου πλέον ∆ήµου µας , που ο νόµος 3852 
/ 2010 [ Καλλικράτης ] προβλέπει και ορίζει για την εύρυθµη λειτουργία αυτού. 
 
12.-  Για τους λόγους αυτούς εστάλησαν προς [α] την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , 
[β] το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας και [γ] το Συµβούλιο 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, έγγραφα ερωτήµατα του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου τα εν λόγω θεσµικά όργανα του Ενιαίου πλέον 
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∆ήµου, να εκφράσουν γνώµη επί µείζονος σηµασίας ζητήµατος, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 65 [ τεκµήριο αρµοδιότητας ] και 83 παρ. 2 του Ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης 
], έτσι ώστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει ολοκληρωµένα, οριστικά και 
τελεσίδικα για την εγκατάσταση ή όχι των οικηµάτων των επ’ αµοιβή εκδιδοµένων 
προσώπων, περί των αποστάσεων αυτών από τα κτίρια και τα σηµεία, αλλά και περί 
των προσώπων [ τακτικού και αναπληρωµατικού της Ελεγκτικής Επιτροπής ], που ο 
ν. 2734 / 1999  ορίζει και προβλέπει σ’ αυτές τις περιπτώσεις .  
 
13.- Παράλληλα εζητήθη και η Γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
αναφορικά µε την λειτουργία οίκων ανοχής, η οποία παρεδόθη και έλαβε αρ. πρωτ. 
2754 / 17 – Μαρτίου 2010 . 
 
14.- Μεταξύ των άλλων προσκοµίστηκε στον ∆ήµο µας και σχετική Γνωµοδότηση 
του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορά τον ∆ήµο Αθηναίων. Η εν λόγω Γνωµοδότηση 
φέρει αρ. πρωτ. 9089 / 08-2/ 21 Οκτωβρίου 2010 και εδόθη από πλευράς µας και σε 
όλα τα θεσµικά όργανα του ∆ήµου για να λάβουν γνώση κατά την έκφραση της 
γνώµης αυτών κατά τα ανωτέρω . Επισηµαίνεται ότι η αναφορά του Συνηγόρου του 
Πολίτη δεν αφορά τον ∆ήµο µας , αλλά αναφέρεται σε εξεύρεση «…… ρεαλιστικής 
λύσης από την Πολιτεία και τον ∆ήµο Αθηναίων…» και όχι προς ή από τον ∆ήµο µας . 
 
 
 

Β’  ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ (Ν. 2734/1999) 
 

Ο Ν. 2734/99 ορίζει ότι : 
 
 1.- Τα οικήµατα, εντός των οποίων ασκείται η ως άνω δραστηριότητα, δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ως κατοικία. Η άδεια είναι προσωπική, ισχύει για 
δύο [2] χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρόνο, µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της  αρχικής χορήγησης της. Κατά τον χρόνο ισχύος της εν λόγω 
άδειας δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο ίδιο πρόσωπο δεύτερης άδειας για τον ίδιο 
σκοπό. 
 
2.-  Πρόσωπο, το οποίο κατέχει πισ/κό άσκησης επαγγέλµατος για να εκδίδεται 
επ΄αµοιβή υποχρεούται να εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος, 
εντός του οποίου θα ασκεί την ανωτέρω δραστηριότητα (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 
2734/99) Η ανωτέρω  άδεια χορηγείται από τον οικείο δήµαρχο ή πρόεδρο 
κοινότητας, ύστερα  από σύµφωνη γνώµη επιτροπής, η οποία συγκροτείται 
µε απόφαση του Νοµάρχη και αποτελείται από τον εισαγγελέα πρωτοδικών 
του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο, ως Πρόεδρο, τον διευθυντή της  ∆/νσης 
Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Εισηγητή, τον ∆/ντή της Αστυνοµικής 
∆/νσης ή ∆/νσης Ασφάλειας ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους, καθώς επίσης και 
από ένα νοµαρχιακό και  ένα δηµοτικό ή κοινοτικό, κατά περίπτωση, 
σύµβουλο, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το αντίστοιχο 
νοµαρχιακό, δηµοτικό  ή κοινοτικό  συµβούλιο.  Με την ίδια απόφαση ορίζεται 
και ένας υπάλληλος της ∆/νσης Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως 
Γραµµατέας της Επιτροπής. Στον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται 
αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99). 
 
3.-  Οι δήµοι και οι κοινότητες καθορίζουν, µε απόφαση τους, τον αριθµό 
των εν λόγω αδειών  που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρεια τους 
µε βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως µε τον 
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πληθυσµό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιµανιών και 
βιοµηχανικών µονάδων καθώς και µε την ανάπτυξη εµπορικών ή άλλων 
δραστηριοτήτων που επιβάλλουν απασχόληση ή διέλευση ατόµων από άλλες 
περιοχές. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η ανωτέρω απόφαση 
εκδίδεται µέσα σε τρείς [3] µήνες από την έναρξη ισχύος του.  Επίσης δύνανται να 
καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν  επιτρέπεται  η χορήγηση 
τέτοιων αδειών.(άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2734/99). 
 
4-  ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόµενων µε αµοιβή προσώπων σε 
διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι 
κυρίας χρήσεως και δεν πληρούν  τους όρους του Γενικού  Οικοδοµικού 
Κανονισµού (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99).. 
 
5.-  Επίσης  δεν επιτρέπεται  η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε  
ακτίνα λιγότερο από 200 µέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, 
παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, 
οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα καθώς και από πλατείες και παιδικές  
χαρές (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99). 
 
6.- Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να 
αυξάνονται οι προαναφερόµενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα 
κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδόµενων προσώπων  καθώς 
και οι αποστάσεις µεταξύ οικηµάτων, στα οποία µπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να 
εγκαθίστανται (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99). 
 
7.-  Το οίκηµα  που χρησιµοποιείται για να εκδίδεται πρόσωπο µε αµοιβή,  
χωρίς την  προβλεπόµενη  στην παρ. 1 του άρθρου 3 άδεια ή χωρίς να   έχει  
υποβληθεί η κατά το άρθρο 4 παρ. 2 δήλωση, κλείνεται και   σφραγίζεται µε  
απόφαση του  αρµόδιου  δήµαρχου ή προέδρου κοινότητας. Επίσης το οίκηµα   
κλείνεται και σφραγίζεται και όταν έχει  αφαιρεθεί ή ανακληθεί η χορηγηθείσα άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί, 
τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178  του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 6 
παρ. 3 του Ν. 2734/99). 

 
8.- Μετά την έκδοση του ως άνω Ν. 2734/99 εξεδόθησαν :  

 
α] ο Ν. 2993/02 [ ΦΕΚ 58/Α/26-3-02], µε τον οποίο τροποποιήθηκαν οι 

διατάξεις  που αφορούν τον Πρόεδρο της άνω Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 
2734/99 και  συγκεκριµένα καταργήθηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν την ανάθεση 
ή την εκτέλεση  από δικαστικούς λειτουργούς καθηκόντων ή έργων . Σύµφωνα µε  το 
άρθρο 2 παρ.5 του άνω Ν.2993/02 ορίζεται ότι : « 5.- Η αντικατάσταση γίνεται µε 
απόφαση του αρµόδιου  κατά περίπτωση Υπουργού, εντός µηνός από την 
δηµοσίευση του παρόντος, µετά από γνώµη του τυχόν εν ζωή ιδιώτη, στην 
περίπτωση της παρ. 2 στοιχείο β΄ του πρώτου εδαφίου ή του προέδρου του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους  στην περίπτωση της παρ. 2 στοιχείο Β». 

 
Εποµένως από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι  Πρόεδρος της Επιτροπής 

θα είναι πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 
β] Με την υπ΄ αριθµ. ΤΤ 9946/10-3-00 Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ∆ηµοσίας Τάξης που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ΄αριθµ. 351 ΦΕΚ   τ. Β/2000] και εκδόθηκε κατ΄εφαρµογή του 
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άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2734/99,  καθωρίσθηκαν τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται 
για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος. 
 
 

 
∆’  ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 
 
1.- Επειδή οι διατάξεις του ν. 2734 / 99 µετά την έκδοση του ν. 3852 / 2010 
εξακολουθούν να ισχύουν και δεν έχουν τροποποιηθεί καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο και ό,τι ίσχυε πριν το ν. 3852 / 10 , ισχύει µέχρι και σήµερα . 
 
2.- Επειδή οι διατάξεις του ν. 2734 / 99 για τη χορήγηση της σχετικής άδειας 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από πρόσωπα εκδιδόµενα επ’ αµοιβή , δεν 
προβλέπουν ούτε προέβλεπαν ποτέ την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης 
καταστήµατος ή επιχείρησης και κατά συνέπεια δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του ν. 3852 / 2010 [Καλλικράτης ] . 
 
3.- Επειδή τέλος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , λόγω σπουδαιότητος και µείζονος 
σηµασίας ενός θέµατος, στα πλαίσια των γενικών διτάξεων περί 
αρµοδιότητας του και έχοντας το τεκµήριο αρµοδιότητας κατ’ άρθρο 65 του ν. 
3852 / 2010 και τις διατάξεις του Κ.∆.Κ. έχει το δικαίωµα να λάβει υπόψη του 
την έκφραση γνώµης όλων των νέων θεσµοθετηµένων οργάνων, 
συµβουλίων και επιτροπών για να διαµορφώσει την τελική απόφαση του για όσα 
αυτό ορίζει και να διαβιβάσει αυτές και στην ως άνω Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 3 
του ν. 2734 / 99 . 
 
4.- Επειδή η υπ΄αριθµ. 109/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
µας ακυρώθηκε µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 26135/22979/29.07.2011 Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής λόγω του ότι συµµετείχαν 
στην ψηφοφορία οι δύο (2) Πρόεδροι Συµβουλίων των 2 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του 
∆ήµου µας. 
 
5. Επειδή µετά την ακύρωση της ως άνω αριθ. 109/11 απόφασης ∆.Σ., κατέστη άνευ 
αντικειµένου η αριθ. 158/11 απόφαση ∆.Σ.. 
 
6.  Την 28.9.2011 κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο (αριθ. πρωτ. 11276/28-9-2011) το 
υπ΄αριθ. 31635/28472/20-9-2011 έγγραφο της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Αττικής, µε το 
οποίο ενηµερώνει το ∆ήµο ότι  «ύστερα από έρευνα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 
της υπηρεσίας µας προκύπτει ότι η αριθ. 257/10 απόφαση ∆.Σ. πρώην ∆.Ν.Φ. και η 
προγενέστερη αυτής 33/10, την οποία τροποποιεί η πρώτη, δεν φαίνεται να έχουν 
πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία µας. Ως εκ τούτου σας καλούµε να µας παράσχετε 
άµεσα εξηγήσεις για την παράλειψη της υπηρεσίας σας να αποστείλει τις ως άνω 
αποφάσεις για έλεγχο νοµιµότητας, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
149 παρ. 1 περ. α του Κ.∆.Κ.  (ρυθµίσεις κανονιστικού περιεχοµένου). 
 
7.- Επειδή επαναφέρεται το εν λόγω θέµα για λήψη εκ νέου κανονιστικής Απόφασης 
χωρίς δικαίωµα ψήφου των 2 Προέδρων των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων. 
 

 
Ε’   ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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            Κατόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουµε στο Σώµα όπως ληφθεί 
απόφαση στο εν λόγω θέµα και ειδικότερα στα παρακάτω επί µέρους 
σηµεία του  θέµατος αυτού, ως εξής: 
 
 
1.-    Να καθοριστεί ο αριθµός των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από 
εκδιδόµενα πρόσωπα, στους δύο [2], «στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας 
του ενιαίου πλέον ∆ήµου «Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος». 
 
2.-     Να επανακαθοριστεί, µετά και την έκφραση γνωµών κατά τα ανωτέρω 
εκτεθέντα, η επιτρεπόµενη ακτίνα - απόσταση για την εγκατάσταση των οικηµάτων 
των εκδιδοµένων προσώπων από τα κτίρια και τους χώρους που ο ν. 2734 / 1999 
ορίζει στα τετρακόσια πενήντα [450] µέτρα που προτείνεται µε την παρούσα 
εισήγηση και συγκεκριµένα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, 
παιδικούς σταθµούς, νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, 
οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα, καθώς και πλατείες και παιδικές χαρές. 
ύστερα και από την παντελώς αρνητική έκφραση γνώµης και των ως άνω θεσµικών 
οργάνων, συµβουλίων και επιτροπών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
του ν. 3852 / 2010 . 
 
3.-    Να καθοριστεί επίσης ο αποκλεισµός της εγκατάστασης – χρήσης οικηµάτων 
από εκδιδόµενα πρόσωπα εν όψει των νέων γεωγραφικών ορίων του ενιαίου πλέον 
∆ήµου [α] σε όλα τα οικοδοµικά τετράγωνα που περιβάλλουν µε βάση το σχετικό 
διάγραµµα τον παραδοσιακό οικισµό της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας που 
προστατεύεται από το Π.∆., [β] σε όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα των  
εργατικών πολυκατοικιών της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας , [γ] στους χώρους πέριξ 
του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου της Πόλεως της Ν. Φιλαδέλφειας , [δ] στην περιοχή  
«Κάτω Κουκλάκι» της Πόλεως της Ν. Χαλκηδόνας και «Χαµόµηλο» της πόλεως της Ν. 
Φιλαδέλφειας οι οποίες είναι χαρακτηρισµένες ως ΒΙΟΠΑ , [ε] σε όλο τον οδικό 
άξονα και καθ’ όλο το µήκος της Εθνικής Οδού που διασχίζει και τις δύο Πόλεις και 
ένθεν και ένθεν αυτής και [στ] σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες και ένθεν 
και ένθεν αυτών που διασχίζουν και τις δύο Πόλεις και ειδικότερα στις οδούς και 
Λεωφόρους ∆εκελείας, Πίνδου, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Σοφούλη, Αναγεννήσεως, 
Αχαρνών, Εθνικής Αντιστάσεως , Σµύρνης , Αγίων Αναργύρων και Πεταλά . 

 
4.-      Να οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734 / 1999 ένας ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος ως τακτικό µέλος της Επιτροπής ελέγχου των οίκων ανοχής και άλλος 
ένας ως αναπληρωµατικό µέλος αυτού, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την 
χορήγηση ή µη της σχετικής άδειας . 
 
5.-     Να ελεγχθεί η λειτουργία και η νοµιµότητα οποιουδήποτε τέτοιου οικήµατος 
που χρησιµοποιείται και λειτουργεί εντός των διοικητικών-γεωγραφικών ορίων της 
περιφέρειας του ∆ήµου µας χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής και σε περίπτωση 
λειτουργίας αυτών, εξουσιοδοτείται η ∆ήµαρχος να ενεργήσει τα νόµιµα µέσω των 
αρµοδίων αρχών και οργάνων .     
  
6.-   Να καταργηθεί κάθε προηγούµενη Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην 
∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας σχετική µε το εν λόγω θέµα. 

 
 

∆εδοµένων των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως:  
 

1) Αποφασίσει σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, 
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2) Ορίσει έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως τακτικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου του 
άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/999 και έναν ως αναπληρωµατικό µέλος αυτής. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, 
τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Αρχικά εισηγήθηκε το θέµα ο  Αντιδήµαρχος Οικ/κών κ. Χ.Μπόβος. 
Ο κ. Σ.Κόντος ζήτησε να γίνει έρευνα γιατί δεν εστάλησαν οι δύο αποφάσεις πρώην 
∆.Ν.Φ. για έλεγχο νοµιµότητας. 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου για την προσφυγή που έγινε δεκτή και τον οίκο ανοχής επί των 
οδών Σκρα & Θεσσαλονίκης. 
Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος για τους κινδύνους από το AIDS. 
Η κα ∆.Ε.Γκούµα αντιπρότεινε να µην υπάρξει κανένας οίκος ανοχής. 
Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οίκων ανοχής. 
Μίλησαν ακόµη ο κ. Μ.Κουτσάκης, η κα Π.Φίλου-Μαυράκη, ο κ. Ν.Παπανικολάου, ο 
κ. Ι.Καλόστος.  

• Η κα ∆ήµαρχος πρότεινε ακτίνα απόστασης 200 µ. των εν λόγω οικηµάτων 
από διάφορους χώρους. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα σε δύο 
διαφορετικές ψηφοφορίες, µία για τα 450 µέτρα και µία για τα 200 µέτρα, ενώπιον 
του Σώµατος .   
 

• Στην α΄ ψηφοφορία (450 µ.) κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος, Α.Παΐδας, Μ.Κουτσάκης, Γ.Καραβίας, 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσµά, Λ.Γεωργαµλής, 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Κ.Α.Μάλλιος ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος 
ψήφισε λευκό. 
 

• Στην β΄ ψηφοφορία (200 µ.) κατά του θέµατος δήλωσαν τάσσονται οι 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς, ∆.Κανταρέλης, Α.Παπανίκα, 
Π.Κότσιρας, Ζ.Χωρινός, Α.Καβακοπούλου-Σταµατιάδου, Ε.Σιµιγδαλά, 
Φ.Νικολόπουλος, Ε.Παπαλουκά, Π.Λαζαρίδης, Χ.∆ηµακόπουλος, Β.Αγαγιώτου, 
Ν.Παπανικολάου, Π.Φίλου-Μαυράκη, Ι.Καλόστος, Γ.Παπακώστας, 
Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης ενώ ο κ. Ε.Πλάτανος ψήφισε λευκό. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση µε ακτίνα 
αποστάσεως των οικηµάτων 450 µέτρων και την β΄ πρόταση µε ακτίνα 200 µέτρων 
και: 

• Τις διατάξεις του Ν. 2734/1999 
• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16  ΥΠΕΡ, 17 ΚΑΤΑ  κατά την α΄ ψηφοφορία  
13 ΥΠΕΡ, 20 ΚΑΤΑ κατά την β΄ ψηφοφορία)  

 
Απορρίπτει την εισήγηση για τις άδειες εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από 
εκδιδόµενα πρόσωπα στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε τον Ν. 2734/1999  
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α)  καθορισµός αριθµού οικηµάτων (οίκων ανοχής),     
β)  καθορισµός ακτινών αποστάσεων των οικηµάτων αυτών από διάφορους χώρους,              
γ) αποκλεισµός εγκατάστασης των εν λόγω οικηµάτων από διάφορους χώρους και 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα, 
δ) ορισµός ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλος 
της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999». 
 
και δεδοµένου ότι σε καµία από τις δύο ψηφοφορίες δεν συγκεντρώθηκε η 
απαιτούµενη για λήψη τοπικής κανονιστικής απόφασης του άρθρου 79 παρ. 2 του Ν. 
3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (17 ψήφοι). 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   209/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 
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Κοσµά Σταυρούλα 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
- Τµήµα Εσόδων/Γραφείο Καταστηµάτων 
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