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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». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 28.11.2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 12986/24-11-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 22/2011) 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 

 
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 233/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13987/12.12.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049028-29, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 28.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 23/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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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 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                    Νικολόπουλος Φώτης             
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                             Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παπανίκα Αικατερίνη                                                                                             
Μπόβος Χαράλαµπος                      
Κότσιρας Παύλος                                                         
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
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 Παπαλουκά Ευτυχία             
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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. 

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή Συνεδρίαση. 

 

• Η κα ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησε, λόγω ασθενείας, από τη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου  θέµατος της Η.∆.. 

 

 

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

έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο 14ο  

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.∆.  

 

14Ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 14Ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση σχετική εισήγηση του ιδίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Μετά την αριθ. 209/2011 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου, µε την οποία απορρίφθηκε 
κατά πλειοψηφία η εν θέµατι εισήγηση, επειδή ότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη 
από το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των 
µελών του ∆.Σ., και  µετά από συνεχόµενα έγγραφα-οχλήσεις από την Περιφέρεια 
Αττικής, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και τον Συνήγορο του Πολίτη, επανεισάγουµε 
λόγω του κατεπείγοντος το παρόν θέµα, ως εισήχθη κατά τη Συνεδρίαση 
της 18ης/10/2011, και µε δεδοµένο ότι δεν νοείται ορισµός ∆ηµ. 
Συµβούλων, ως εκπροσώπων του ∆ήµου στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 
2 του Ν. 2734/99 (δ΄ σκέλος της εισήγησης), χωρίς να έχουν 
προηγουµένως καθορισθεί ο αριθµός των οικηµάτων, η ακτίνα αποστάσεων 
αυτών από διάφορους χώρους και ο αποκλεισµός εγκατάστασής τους  από 
χώρους και πολεοδοµικά συγκροτήµατα (σκέλη α΄, β΄και γ΄της εισήγησης). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΥΣ ΑΝΟΧΗΣ 
 
 
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. 
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          - 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. 

  
 
 
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 
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 . 
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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 – 
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 
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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 
∆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 
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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 
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 
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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 
άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 2734/99,  καθωρίσθηκαν τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται 
για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος. 
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∆’  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  

 
            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: 
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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. 
                       

 
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. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προτείνεται ο κ. Παπανικολάου ως τακτικός και 
αναπληρωµατικός ο κ. Κανταρέλης. Κύριοι συνάδελφοι αυτό έρχεται µετά την 
209/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία απορρίφθηκε 
κατά πλειοψηφία η εν θέµατι εισήγηση επειδή δεν συγκέντρωσε την 
απαιτούµενη από το άρθρο 79 παρ. 2 του 3466/2006 απόλυτη πλειοψηφία 
επί του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µετά από 
συνεχόµενα έγγραφα οχλήσεις από την Περιφέρεια Αττικής ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας και το Συνήγορο του Πολίτη, επανεισάγεται λόγω του 
κατεπείγοντος το παρόν θέµα ως εισήχθη κατά τη συνεδρίαση της 18/10/2011 
και µε δεδοµένο ότι δεν νοείται ορισµός δηµοτικών συµβούλων ως 
εκπρόσωπων του ∆ήµου στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ. 2 του 2734/99 
δηλαδή το τέταρτο σκέλος της εισήγησης, χωρίς να έχουν προηγουµένως 
καθοριστεί ο αριθµός των οικηµάτων, η ακτίνα αποστάσεων αυτών από 
διάφορους χώρους και ο αποκλεισµός εγκατάστασής τους από χώρους και 
πολεοδοµικά συγκροτήµατα όσον αφορά τα σκέλη α, β, και γ της εισήγησης. 

  Επειδή το θέµα κύριοι συνάδελφοι το έχουµε εξαντλήσει από 
πάσης πλευράς να γίνει µια επί τροχάδην τοποθέτηση από τους επικεφαλής 
των Παρατάξεων και αν χρειαστεί κάτι για να προχωρήσουµε στην όλη 
διαδικασία και δίδεται ο λόγος στους επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων. 

  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει γραφτεί ως εισηγητής µας 
ο κ. Γραµµένος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Για το συγκεκριµένο θέµα των οίκων ανοχής από την 
πλευρά της Παράταξής µου σχετικά µε το θέµα το οποίο έγινε σήριαλ µπορώ 
να πω είναι η πολλοστή φορά που έρχεται, έχω να αναφέρω τα εξής: 

Πρώτον το θέµα δεν έρχεται να επαναλαµβάνω για πρώτη φορά 
στο ∆.Σ. αλλά για τρίτη φορά και επιτέλους θα πρέπει να κλείσει. 

∆εύτερον, επί δηµαρχίας του κ. Κόντου οι δυο αποφάσεις που 
πάρθηκαν δεν έφτασαν ποτέ στην Περιφέρεια αφού δεν έχει δοθεί απάντηση 
εσείς γιατί το επαναφέρετε, γιατί επαναφέρετε δηλαδή το θέµα. Εποµένως 
εισάγεται παράτυπα. 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχει δοθεί απάντηση ότι ουδέποτε εστάλησαν. Το διαβάσαµε 
σε περασµένη συνεδρίαση. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Μάλιστα. Θα µπορούσε να είναι νόµιµο λοιπόν αν είχατε 
νέα εισήγηση ή νέα από την Περιφέρεια και εν πάση περιπτώσει γιατί το 
επαναφέρετε από τη στιγµή που το θέµα έχει εξαντληθεί.  

  Τρίτον, πείτε µας επίσης ποιες ενέργειες έχετε κάνει για τον οίκο 
ανοχής που βρίσκεται στο σηµείο της Renault. Αναφερθήκαµε και σε 
προηγούµενο Συµβούλιο µάλιστα αναφερθήκαµε και συγκεκριµένα στον κ. 
Μπόβο, αναφέρθηκε κι αυτός είπε τα δικά του, επανειληµµένα σας έχουµε 
σαν ∆ηµοτική Παράταξη επισηµάνει ότι λειτουργεί παράνοµα στο χώρο επί 
της οδού Σκρα και Θεσσαλονίκης και είναι ένας οίκος ανοχής ο οποίος να 
επαναλάβω ότι παράνοµα είναι εκεί και βρίσκεται σε µικρότερη απόσταση των 
100 µ. από το µεγαλύτερο σχολικό συγκρότηµα της πόλη µας αφ' ενός και σε 
µικρότερη απόσταση των 200 µ. από τον ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας όπως 
και ειπώθηκαν πάλι σε προγενέστερο Συµβούλιο. 
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Κλείνοντας ο οίκος ανοχής που βρίσκεται στην οδό Αντιοχείας 
τουλάχιστον σεβάστηκε αν µη τι άλλο τη νοµιµότητα σε σχέση µε την 
παράνοµη λειτουργία του προαναφερόµενου, όσον αφορά την οδό Σκρα. 
Μετά από όλα αυτά ζητάµε το θέµα να αναβληθεί και να επαναλαµβάνουµε 
εάν υπάρξει νέα εισήγηση επί του θέµατος. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: ∆εν έχουν υποβάλλει ούτε άδεια επί της οδού Σκρα, ενώ 
οι άλλοι τουλάχιστον εντάξει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν κ.  Πρόεδρε φέρνετε 
ένα θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο χωρίς να έχετε τίποτε το νεότερο µετά την 
τελευταία συζήτηση που έγινε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί της οποίας δεν 
ελήφθη καµία απόφαση. ∆εν έχετε κανένα νεότερο στοιχείο. Ούτε έγγραφο 
έχετε που να σας οχλεί για τη συγκεκριµένη ενέργειά σας να το φέρετε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ούτε έχετε απάντηση από την Περιφέρεια εάν οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν επί δηµαρχίας κ. Κόντου ισχύουν. Είναι απλώς 
µια ακατανόητη εµµονή σας. Εµµονή, η οποία σας οδήγησε και σε λήψη 
απόφασης που σας ακύρωσε η Περιφέρεια µετά από προσφυγή µας. 

Εµείς θεωρούµε αυτή την εµµονή που έχετε εντελώς 
αδικαιολόγητη, αλλά και τη θεωρούµε µεγάλη ασέβεια προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. ∆ιότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν πήρε απόφαση, υπήρχαν 
διάφορες απόψεις καµία δεν πλειοψήφησε, η πρότασή σας όπως και η 
πρόταση της κας ∆ηµάρχου καταψηφίστηκαν, εποµένως σήµερα γιατί το 
φέρνετε.  

Αντίθετα πολύ σωστά εισάγεται το 15ο θέµα που ακολουθεί και 
λέει για τον ορισµό ενός τακτικού κι ενός αναπληρωµατικού δηµοτικού 
συµβούλου ως µέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το οποίο έχετε 
επανειληµµένα έγγραφα και από την Περιφέρεια, αλλά και από το Συνήγορο 
του Πολίτη. 

Εδώ κα ∆ήµαρχε νοµίζω ότι έχουµε µια σαφέστατη ασέβεια του 
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προς το Σώµα, διότι φέρνει ένα θέµα 
χωρίς να το εισηγηθεί η Υπηρεσία, χωρίς να υπάρχει κανένα νεότερο έγγραφο 
που να δικαιολογεί την εισαγωγή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, απλά και µόνο 
για να ικανοποιήσει την εµµονή του για κάτι, που ήδη η Περιφέρεια το 
απάντησε.  

Η µόνη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία απορρίφθηκε 
από την Περιφέρεια είναι αυτή που έλαβε µε την επιµονή του στη γνωστή 
συνεδρίαση µετά αλήστου µνήµης «δεν αναφέρω το αποτέλεσµα της 
ψηφοφορίας», έβαζε να ψηφίσουν εδώ οι Πρόεδροι των τοπικών 
∆ιαµερισµάτων και όλα αυτά και αναρωτιέµαι: µπορεί ο κ. Πρόεδρος να µην 
µας σέβεται; Να µην σέβεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Εγώ θέλω µια απάντηση 
τώρα από εσάς κ. Πρόεδρε και από εσάς κα ∆ήµαρχε. Ποιο είναι το νεότερο 
στοιχείο βάσει του οποίου φέρνετε τη συγκεκριµένη εισήγηση να τη συζητήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Κατ' αρχήν δεν µας στείλατε εισήγηση. Αυτή που ήρθε στο e 
mail µου είναι εισήγηση που αφορούσε την προηγούµενη συνεδρίαση. Με 
ποιο δικαίωµα το κάνατε αυτό το πράγµα; Απλώς εµµένετε και εµείς 
εµµένουµε στη νοµιµότητα κύριε. Όπως θα σέβεστε και τους νόµους του 
κράτους και την απόφαση που πήρε η Περιφέρεια. Και σας απέδειξε ότι παρά 
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το ότι είστε δικηγόρος, νοµικά δεν ξέρετε. Εδώ έχουµε µια σαφέστατη 
παράνοµη και παράτυπη ενέργειά σας. Και σας ανακαλώ στην τάξη ως 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σας ανακαλώ στη νοµιµότητα. Σας ανακάλεσε 
στην τάξη ο Περιφερειάρχης δεν το καταλάβατε αυτό. Εδώ λοιπόν είσαι 
πείσµων, εµείς όµως θα ακολουθήσουµε αυτό που λέει ο νόµος και ο νόµος 
λέει ότι δεν µπορείς να ξαναφέρνεις εισήγηση την οποία εµείς την έχουµε 
ξαναπάρει απόφαση. Εδώ κα ∆ήµαρχε τίθεται θέµα ηθικής τάξεως, 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λειτουργίας του Προέδρου.  

  Εµείς ήδη έχουµε κάνει καταγγελία στην Περιφέρεια για την 
συµπεριφορά του Προέδρου, έχουν ζητηθεί οι απόψεις σας ως ∆ήµος για το 
εάν έχει παραποιήσει πρακτικά και έχουµε και το συγκεκριµένο θέµα το οποίο 
το φέρνει µόνο και µόνο για να µας ταλαιπωρήσει και για να ικανοποιήσει τον 
εγωισµό του. Το θεωρώ απαράδεκτο. Και ζητώ το θέµα να αποσυρθεί. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να σας απαντήσω γιατί ρωτήσατε αν έχουµε κάνει κάτι. 
Στις 23/11 στείλαµε έγγραφο στην Περιφέρεια που ζητάµε να µας απαντήσει –
αν θέλετε µπορώ να σας το δώσω- στείλαµε τους σχετικούς φακέλους των 
παλαιότερων αποφάσεων του κ. Κόντου µε τις οποίες ζητάµε για τις δικές 
τους κατά νόµο ενέργειες και ειδικότερα για τον έλεγχο νοµιµότητας 
προκειµένου να τεθούν σε ισχύ. Ζητάµε δηλαδή να µας προτείνουν τι πρέπει 
να κάνουµε.  . Γι' αυτό προτείνω ότι αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε να 
περάσουµε την εισήγηση 14 ως έχει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε επειδή 
πιεζόµαστε για τους εκπρόσωπους πρέπει να δώσουµε τους εκπρόσωπους. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι λογικό που λέτε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω λοιπόν µέχρι να έρθει η απάντηση της 
Περιφέρειας τότε να προτείνουµε τα µέτρα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτή τη στιγµή δεν ξέρουµε, υπάρχει  ένα έγγραφο που λέει 
ότι στην Περιφέρεια δεν έχουν πάρει οι αποφάσεις του κ. Κόντου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό στέλνουµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αυτό στέλνετε. Εµείς σήµερα λοιπόν µας καλείτε να πάρουµε 
µια απόφαση για την Επιτροπή, η οποία θα στηρίζεται σε ποια κανονιστική 
απόφαση; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σε καµία. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Σε καµία; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Στο νόµο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ποιο νόµο;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία µου, η Επιτροπή 
προβλέπεται από το νόµο. Η κανονιστική διάταξη λαµβάνεται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σαν απόφαση. Η Επιτροπή όµως προβλέπεται από το 
νόµο, δεν είναι θέµα δικό σας ή δικό µου αν θα την ψηφίσουµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν είναι θέµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κυρία µου. Είµαστε 
υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε το νόµο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πρώτα θα υπάρχει κανονιστική διάταξη για να P 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Συνήγορος του Πολίτη το λέει.  
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Η Νοµική Υπηρεσία είναι εδώ και µπορεί να µας δώσει 
απάντηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ έβαλε θέµα λειτουργίας του Προέδρου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έβαλα θέµα γιατί το θέµα 
εισήλθε ξανά στην ηµερήσια διάταξη. Όσον αφορά για τη λειτουργία σας, το 
έχουµε θέσει εγγράφως το θέµα, δεν το θέτουµε σήµερα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ακούσαµε. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σύµφωνα µε το νόµο και µε τη γνωµοδότηση 132/2001 του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους έχει το δικαίωµα να βάλει στην ηµερήσια διάταξη 
οποιοδήποτε θέµα, έστω κι αν έχει αντίρρηση η ∆ιοίκηση.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Χωρίς εισήγηση της Υπηρεσίας; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χωρίς. Ο Πρόεδρος ο ίδιος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την εισήγηση σας τη διάβασα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα η εισήγηση είναι παλιά. Μου 
δίνετε την απόφαση που επικαλείστε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην µε διακόπτετε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ιαβάστε την απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µην µε διακόπτετε θα πω εγώ εκείνα που 
εγώ σκέφτοµαι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι συγνώµη, αναφερθήκατε σε 
µια απόφαση. ∆ιαβάστε την παρακαλώ. ∆ιότι έχετε συνηθίσει να αναφέρεστε 
σε νόµους και διατάξεις που δεν υπάρχουν κ. Γρετζελιά. Εγώ σας προκαλώ 
να διαβάσετε τη γνωµοδότηση την οποία επικαλείστε, την 132. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (∆ιαβάζει):«Περίληψη ερωτήµατος. Α. Εάν έχει ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τη δυνατότητα όταν καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία αντιγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέµατα 
που προτείνει ο ∆ήµαρχος, να συµπεριλάβει και θέµατα δικά του για την 
εισαγωγή των οποίων δεν συµφωνεί ο ∆ήµαρχος». 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν λέµε γι' αυτό εµείς. Αν 
υπάρχει εισήγηση της Υπηρεσίας σας λέµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Η εισήγηση γίνεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο. Αν 
δεν βάλουµε τις κανονιστικές διατάξεις, αριθµό, αποστάσεις ακτίνα που 
επιτρέπεται που απαγορεύεται και τους εκπρόσωπους, όπως λέει ο νόµος 
που παραχωρεί τη δικαιοδοτική ικανότητα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
βάλουµε µόνο του το 15 όπως το εισηγήθηκε η ∆ήµαρχος στους δυο 
εκπρόσωπους, τότε κυρίες και κύριοι ισχύει ο Νόµος 2734 αφού δεν βάλαµε 
εµείς να λέµε 100, 200, 500 και µπορεί να ανοίξει οίκος ανοχής στη διπλανή 
σας πόρτα και νοµιµοποιήσουµε αυτό. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ποιος το λέει αυτό; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο προκλήθηκε το Προεδρείο. Θα σας δώσω τον 
λόγο, περιµένετε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Περιµένετε να ολοκληρώσω. Ακούστε να δείτε κυρίες και κύριοι, 
λέω η ∆ήµαρχος ζήτησε να µπει µόνο των εκπρόσωπων. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και πολύ σωστά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λέω το εξής: από τη στιγµή που ζήτησε η ∆ήµαρχος το 15ο 
θέµα οι δυο εκπρόσωποι, εξέφρασα τη διαφωνία µου ότι από τη στιγµή που 
δεν µπει κανονιστική µε το α, β, γ, δ θέµα αυτοµάτως δεν υπάρχει 
κανονιστική, νοµιµοποιούνται οι υπάρχοντες και µπορεί αύριο να ανοίξει 
οπουδήποτε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη την Επιτροπή τη ζητάει η ∆ιεύθυνση Υγιεινής και ο 
Συνήγορος του Πολίτη. ∆εν µπορούµε να έχουµε δέκα έγγραφα που να µας 
ζητάνε να ορίσουµε εκπρόσωπους και εµείς να µην απαντάµε από τον 
Ιανουάριο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κα ∆ήµαρχε! Έχουµε απάντηση της Περιφέρειας 
που έπρεπε να ελέγξει τη νοµιµότητα που ουδέποτε εστάλη, και ο φάκελος 
πήγε στη ∆ιεύθυνση Υγιεινής που δεν εξετάζει νοµιµότητες. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η ∆ιεύθυνση Υγιεινής µας το ζητάει από το ∆εκέµβριο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ο Γραµµατέας της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που ελέγχει 
τη νοµιµότητα και άλλο η ∆ιεύθυνση Υγείας που ζητάει τους εκπρόσωπους 
για να βγάλει το διάταγµα για να λειτουργήσει η Επιτροπή. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο πράγµα λέµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι το ίδιο. Ο φάκελος, αυτό 
που µας είπε η Περιφέρεια ουδέποτε πήγε για έλεγχο νοµιµότητας, δεν 
υπάρχουν αποφάσεις, είναι η Νοµική Υπηρεσία εδώ πέρα από το άρθρο 79 
παρ. 4 για τις πλειοψηφίες που κι εκεί δεν υπάρχουν, παρακαλώ πάρα πολύ 
λέω να ερωτηθεί η Νοµική Υπηρεσία επί των ερωτηµάτων αυτών, έτσι ώστε 
να λύσει όλες τις απορίες και να πάρετε τον λόγο για να ξεκαθαρίσουµε το 
θέµα. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό θέλουµε κ. Πρόεδρε γιατί µας απαντάτε εσείς. 
Μπορούµε να κάνουµε στη Νοµική Υπηρεσία δυο ερωτήσεις που θέλουµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Να βάλουµε τη Νοµική Υπηρεσία να απαντήσει 
µήπως λύσει κάποιες απορίες; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι να πούµε κάτι. Είπατε τόσα πράγµαταP 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μήπως λύσει απορίες κ. Κόντο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κι εµείς θα λύσουµε κάποιες απορίες. Επί της ουσίας και επί 
του τύπου κ. Πρόεδρε. Το ένα είναι αποφασίσαµε κατ’ επανάληψη σε αυτή τη 
∆ιοίκηση σε αυτή την περίοδο αρνητικά στην εισήγηση που έχετε κάνει για 
τους οίκους ανοχής. Έχουµε δηλαδή πολλές φορές απορρίψει τους όρους 
που εσείς έχετε θέσει. ∆εν λέω µόνο ότι δεν µπορείτε να το επαναφέρετε ούτε 
χρονικά, αλλά ούτε και ουσιαστικά και το επαναφέρετε συνεχώς, λέω όµως και 
τα πραγµατικά γεγονότα. . Εφόσον στις αποφάσεις που φέρατε και ζητάτε να 
εγκριθούν είχατε και όρο να καταργηθούν οι προηγούµενες αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι µια σαφής αποδοχή ότι υπήρχε πραγµατικό 
γεγονός. Το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνεδρίασε και πήρε 
αποφάσεις είναι πραγµατικό γεγονός δεν είναι φανταστικό, ούτε κάποιος 
µπορεί να πει ότι δεν έγινε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί πιστεύαµε ότι τήρησαν τις διαδικασίες. Αλλά απεδείχθη το 
αντίθετο. 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώµη κ. Γρετζελιά αφήστε µε. Πάρθηκαν αποφάσεις οι 
οποίες λέτε εσείς πως δεν εστάλησαν, ή εστάλησαν σε λάθος Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Περιφέρεια το λέει. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Η Περιφέρεια λέτε εσείς δεν εστάλησαν. Εγώ όµως ρωτώ: 
πάρθηκαν εδώ οι αποφάσεις; Αυτό το Σώµα πήρε αυτές τις αποφάσεις; Είναι 
πραγµατικό γεγονός; Τις πήρε. Λέτε εσείς πως δεν εστάλησαν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι εµείς, η Περιφέρεια. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ ρωτώ: ένα χρόνο τώρα. Οι αποφάσεις λοιπόν υπάρχουν. 
Και υπάρχουν και για του λόγου το αληθές το επιβεβαιώνει δια της 
αφαιρέσεως είναι ότι η Περιφέρεια µας ζητεί να ορίσουµε τα µέλη προς 
αντικατάσταση των ορισθέντων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η ∆ιεύθυνση Υγιεινής. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι τα µέλη, προς αντικατάσταση των ορισθέντων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως πήγαν οι φάκελοι στη ∆ιεύθυνση Υγιεινής κ. Κόντο; Κύριε 
Κόντο δώστε µια απάντηση γιατί έχετε ευθύνη. ∆εν πήγαν στον ελεγκτή 
νοµιµότητας και πήγαν από την πίσω πόρτα στη ∆ιεύθυνση Υγιεινής. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι εγώ τις πήγα από την πίσω πόρτα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι εσείς. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ τις πήγα. Ρωτώ εγώ τώρα, αφήστε µε να τελειώσω κ. 
Γρετζελιά και µην µε διακόπτετε γιατί είµαι και βραχνιασµένος και δεν κάνει. Η 
ουσία είναι ότι  µας ζητήθηκε η αντικατάσταση των µελών της Επιτροπής οι 
οποίοι δεν είναι πλέον δηµοτικοί σύµβουλοι και η νέα ∆ιοίκηση θα ορίσει 
νέους. Είναι µια αποδοχή ότι υπάρχει απόφαση, είναι µια σαφής παραδοχή. 
Ρωτώ εγώ: το ότι δεν πήγαν στη σωστή Υπηρεσία έλεγχε η σηµερινή 
∆ιοίκηση την Υπηρεσία γιατί δεν πήγαν; Γιατί µην µου πείτε ότι είχατε την 
απαίτηση να τις πάρω εγώ να τις πάω µε την αλληλογραφία. Αυτή η απαίτηση 
δεν µπορεί να υπάρχει. Άρα κι αν έγινε ένα κάποιο λάθος, αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου υπάρχουν, είτε µας αρέσουν είτε δεν µας αρέσουν, δεν 
µπορέσουµε να τις αλλάξουµε. Άρα το ουσιαστικό είναι ότι ισχύουν οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν, εν πράγµασι πάρθηκαν επί της ουσίας πάρθηκαν 
σε πραγµατικά γεγονότα και σε πραγµατικό χρόνο. Όχι στη φαντασία µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πως ισχύουν αυτές; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Αφού λέτε ότι δεν ισχύουν, να ελέγξουµε P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το λέει η Περιφέρεια. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν λέει πως δεν ισχύουν, λέει πως δεν τις έλαβε. ∆εν λέει πως 
δεν ισχύουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άµα δεν πήγαν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν λέµε ότι δεν ισχύουν. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Λέει πως δεν τις έλαβε. Και εγώ ρωτώ: ποιος θα µε 
διαβεβαιώσει εµένα ότι πράγµατι δεν τις έλαβε; Η δική µας Υπηρεσία. 
Ελέγξατε το γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την τότε υπεύθυνη υπάλληλο 
αν τους έστειλε ή αν δεν τους έστειλε; Γιατί δεν το κάνατε κ. συνάδελφε ως 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Τι απάντησε η υπάλληλος ότι δεν τις 
έστειλε; Και τι µέτρα λάβατε; ∆ηλαδή οι υπάλληλοι καθορίζουν ποιες 
αποφάσεις θα πάνε και ποιες δεν θα πάνε; ∆εν νοµίζω ο ∆ήµαρχος. Άρα κατά 
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τη γνώµη µου καταχρηστικά, πιεστικά και δεν ξέρω για ποιο λόγο το ∆ηµοτικό 
µας Συµβούλιο που έχει αρνηθεί να συζητήσει για πάρα πολλά σοβαρά 
θέµατα, µην τα απαριθµήσω θα µιλάω µία ώρα εδώ και για εκκρεµότητες του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, για πέµπτη φορά συζητάει ένα θέµα για τους οίκους 
ανοχής. Έχουµε πλέον καταρρακωθεί και στον κόσµο και στον εαυτό µας και 
θεωρώ ότι η πλειοψηφία πρέπει να το λύσει αυτό το ζήτηµα. Έχετε βάλει 
ψηφοφορία τέσσερις φορές, έχει αρνητική θέση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
επανέρχεστε. Παρακαλώ πολύ κ. Πρόεδρε να κλείσει αυτό το θέµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ακούσουµε λίγο τη Νοµική Υπηρεσία; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Η Νοµική Υπηρεσία δεν έχει τίποτε να µας πει περισσότερο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε αυτά που είπατε κ. Κόντο να µην πει η Νοµική Υπηρεσία; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τι να µας πει η Νοµική Υπηρεσία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω, ό,τι πει. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώµη εγώ θέλω να κάνω δυο 
ερωτήµατα στη Νοµική Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Να κάνετε και τα ερωτήµατά σας να µας απαντήσει 
συνολικά. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τι να µας απαντήσει; Και το τελευταίο. Αφού δεν υπάρχουν 
αποφάσεις γιατί και στη σηµερινή σας πρόταση βάζετε κατάργηση 
προηγούµενων αποφάσεων. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Βεβαίως. Να µιλήσει ο κ. Παπανικολάου, να µιλήσει η 
Νοµική Υπηρεσία, µου δίνετε τον λόγο µετά από τον κ. Κόντο; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μάλλιο να προηγηθεί η Νοµική Υπηρεσία έτσι ώστε να 
λύσει να λύσει απορίες. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Εν πάση περιπτώσει έχει επανειληµµένα λεχθεί από τους 
προλαλήσαντες ότι για πολλοστή φορά µας ταλαιπωρεί το θέµα του οίκου 
ανοχής. Εδώ δεν ήθελα να µιλήσω για την ουσία, πείτε µου σας παρακαλώ 
µέσα από αυτές τις προτάσεις τις δικές σας ένα σηµείο που µπορεί να 
ανοιχτεί στην πόλη µας οίκος ανοχής. Πείτε µου ένα σηµείο. Θα µου πείτε 
«θέλεις στην πόλη σου οίκο ανοχής;». Ε, τότε να πάνε σε άλλη πόλη κατά το 
στιλ των ναρκωτικών. ∆εν τα θέλουµε εµείς εδώ, τα θέλουν στην άλλη πόλη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα θέλετε. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Άµα εσείς µου βρείτε ένα σηµείο που µπορεί  να ανοίξει 
ένα τέτοιος οίκος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατανοητό. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Και βέβαια εγώ θα προσέθετα και κάτι άλλο σε αυτή την 
κουβέντα. Βεβαίως να πάρουµε απόφαση όχι παραπάνω από δύο, όπως ο 
νόµος επιβάλλει. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σωστή η πρόταση αφού 
µας καλούν να καθορίσουµε τα δύο άτοµα, να τα καθορίσουµε. Και κάτι άλλο. 
Πάλι δεν ήθελα να µπω στην ουσία, αλλά η ουσία είναι εκείνη που παίζει 
ρόλο. Αυτή τη στιγµή έχουν αυξηθεί τα συµπτώµατα του AIDS σε βαθµό πάρα 
πολύ µεγάλο, από τις πόρνες που κυκλοφορούν στην Πατησίων, στην 
Σόλωνος, στη Σολωµού, στην πλατεία Βάθης ελεύθερες χωρίς κανένα έλεγχο. 
Τουλάχιστον αυτά τα σπίτια µπορούν να ελέγχονται και αυτό είναι κάτι που θα 
πρέπει να το πάρουµε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη µας. Μπορεί να 
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σκεφτόµαστε τα κορίτσια µας, αλλά να σκεφτόµαστε και τα αγόρια µας, που 
πάνε εν τοιαύτη περιπτώσει και όχι µόνο τα αγόρια µας, αλλά και τα κορίτσια 
που θα πηγαίνουν µετά µε τα αγόρια µας. Σαν ειδικός µιλάω. Ξέρω πόσα 
ποσοστά και στο ιατρείο µου, µου έρχονται µε προβλήµατα και θα πρέπει να 
το δούµε αυτό. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ δυο ερωτήµατα ήθελα δεν ξέρω ποιος θα µου 
απαντήσει από τους νοµικούς. Κυρία ∆ρόσου ήθελα το εξής: κατ' αρχάς να 
διευκρινίσουµε κάτι, χωρίς να γίνει κανονιστική µπορεί να υπάρξει Επιτροπή; 
∆ηλαδή είναι υποχρεωτικό από το νόµο να υπάρχει Επιτροπή που θα 
συνεδριάσει ανεξάρτητα από το να υπάρχει κανονιστική ή όχι; Ένα ερώτηµα, 
µου απαντάτε γιατί έχει σχέση µε το επόµενο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ρόσου παρακαλούµε διαφωτίστε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επί των αποφάσεων που ελήφθησαν επί των απαντήσεων που 
πήραµε και επί των ερωτηµάτων που έβαλε ο κ. Παπανικολάου. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆ιευθύντρια Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου . Κατ' αρχάς από τη 
µελέτη του σχετικού φακέλου, η Νοµική Υπηρεσία έχει να κάνει τις εξής 
παρατηρήσεις: για την έκδοση νόµιµης κανονιστικής πράξης, πρέπει να 
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση έχουµε 
να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 2 του 
∆ηµοτικού Κώδικα, ορίζεται ότι οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου 
λαµβάνονται από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των µελών του. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας είχε 
21 συµβούλους P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί κ. Κόντου. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Ναι της Νέας Φιλαδέλφειας. Άρα για τη νόµιµη λήψη σχετικής 
κανονιστικής απόφασης έπρεπε να ψηφίσουν 11 σύµβουλοι. Όπως 
προκύπτει από το αποφατικό της 33/2010 ψήφισαν 9 υπέρ και 8 κατά. Με τη 
257/2010 ψήφισαν 8 υπέρ, 2 λευκά και 2 αποχές. Άρα δεν ελήφθη απόφαση. 
Ύστερα το άρθρο 79 παρ. 4 του ∆ηµοτικού Κώδικα ορίζει ότι οι κανονιστικές 
αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά κατά το πλήρες περιεχόµενο κατά το 
κείµενό τους στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και σε µια εφηµερίδα εβδοµαδιαία 
τοπική, ηµερήσια. Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτεθειµένες στο χώρο του 
∆ηµοτικού καταστήµατος συνεχώς µε φροντίδα του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας αυτός ο τύπος της 
δηµοσίευσης είναι συστατικός, δηλαδή αν δεν υπάρχει δεν υπάρχει και 
απόφαση. Είναι ανυπόστατη η απόφαση. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 
ερευνηθεί αν έχουν δηµοσιευτεί ως ο νόµος ορίζει, δηλαδή και στο ∆ήµο κατά 
το πλήρες περιεχόµενό του και σε µια τοπική εφηµερίδα. ∆ιαφορετικά είναι 
ανυπόστατες αυτές οι αποφάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όσον αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Τον έλεγχο νοµιµότητας τον κάνει ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας. Αν δεν πάει η απόφαση στο Γενικό Γραµµατέα που κατά 
τεκµήριο είναι αρµόδιος για τον έλεγχο και πάει σε άλλη Υπηρεσία δεν 
υπάρχει έλεγχος νοµιµότητας. ∆εν έχει ελεγχθεί η νοµιµότητα. Γι' αυτό 
εστάλησαν οι φάκελοι διότι δεν έχουν πάει στο αρµόδιο όργανο. Ήθελα να πω 
και κάτι άλλο. Γι' αυτά τα θέµατα έχουν υπάρξει εγκύκλιοι και γνωµοδότηση 
από το Νοµικό Σύµβουλο του Υπουργείου Εσωτερικών τον κ. Μαυρίκα, που 
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έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υπουργό και µάλιστα σε µια εγκύκλιο του 
Υπουργείου αναφέρει ότι «P ναι µεν οι αποφάσεις είναι εκτελεστές αφ' ότου 
εκδοθούν, πλην όµως υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος της νοµιµότητας και 
κατά συνέπεια υποχρεωτικά αποστέλλονται και παρακαλούνται να µην 
εκτελούνται πριν την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας». Αυτό είναι µια εγκύκλιος η 11/2007 που 
καθορίζει τα θέµατα και υπάρχει και µια γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται ότι ο 
Γενικός Γραµµατέας πλέον υποχρεούται να εκδώσει απόφαση διαπιστωτική, 
είτε θετική είτε αρνητική. ∆εν σηµαίνει ότι δεν θα εκδώσει απόφαση. Αυτά 
όσον αφορά τον έλεγχο νοµιµότητας. Όσον αφορά το θέµα της άδειας αν 
πρέπει να καθοριστούν πρώτα τα µέλη ή αν  µπορεί να γίνει ξεχωριστά, 
νοµίζω ότι δεν µπορεί να γίνει διότι το άρθρο 3 παρ. 2 P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορεί να γίνει ποιο; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Να οριστούν  µόνο τα µέλη. Ορίζει ότι η ανωτέρω άδεια 
χορηγείται από τον οικείο ∆ήµο ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής. 
Πως θα χορηγήσει άδει αν δεν υπάρχει το κανονιστικό µέρος και είναι µόνο τα 
µέλη; Αν ορίσουµε µόνο τα µέλη δηλαδή; Νοµίζω ότι από το κείµενο του 
νόµου προκύπτει ότι δεν µπορεί να γίνει µόνο του, αλλά πρέπει να πάει 
συνολικά σαν κανονιστική απόφαση. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Συγνώµη κα ∆ρόσου, είναι πολύ σηµαντικό, θα ήθελα να σας 
ρωτήσω. Εγώ ακούω αυτά που λέει η κα ∆ρόσου απολύτως λογικά και έχω 
εµπιστοσύνη και σε αυτά που µας λέει. Όµως την ερωτώ: και στις δυο 
συνεδριάσεις ήταν παρούσα. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν ήµουν. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ήταν παρούσα.  

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Εγώ; Χριστουγεννιάτικα; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κι αν δεν ήταν παρούσα, που ήταν παρούσα, την καλώ να µου 
πει γιατί δεν µε προφύλαξε ως ∆ήµαρχο, να µην στείλω την απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννοείτε τότε; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι. Γιατί δεν µε προφύλαξε να µην στείλω µια απόφαση που 
δεν είχε τη νοµιµότητα προς την Περιφέρεια; Τη ρωτώ ευθέως, ήταν 
παρούσα, είχαµε συζητήσει το θέµα και κατ’ ιδίαν. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν ήµουν παρούσα κ. ∆ήµαρχε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Λυπάµαι κα ∆ρόσου. Λυπάµαι βαθύτατα διότι δεν µε 
προφυλάξατε και έρχεστε τώρα να πείτε κάτι που θα έπρεπε να το πείτε τότε. 
∆ιότι µε αφήσατε εκτεθειµένο σα Νοµική Υπηρεσία, έστειλα µια απόφαση που 
από φαίνεται ήταν παράνοµη, δεν είχε τη νοµιµότητα που όφειλε να έχει και 
δεν µου είπατε τίποτε. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Κατ' αρχάς δεν ήµουν παρούσα και λυπάµαι κ. Κόντο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Για ένα θέµα, το οποίο σέρνεται στο ∆ήµο µας ενάµιση χρόνο, 
εσείς δεν καταλάβατε τίποτε και µε αφήσατε εκτεθειµένο και έρχεστε τώρα να 
µε αφήσετε δυο φορές εκτεθειµένο. Λυπάµαι ειλικρινά γι' αυτό που κάνατε. 
Οφείλατε να µου πείτε «Κύριε Κόντο, κύριε δήµαρχε, η απόφαση που πήρατε 
δεν είναι ολοκληρωµένη», οπότε δεν θα την είχα στείλει καθόλου στην 
Περιφέρεια και δεν θα είχαµε αυτή την ταλαιπωρία που έχουµε τώρα.  
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κα ∆ΡΟΣΟΥ: Όπως ξέρετε δεν ήµουν παρούσα. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Και αυτό που λέτε ότι δεν ήσαστε, είναι υπεκφυγή. Γιατί σε όλα 
τα ∆ηµοτικά Συµβούλια είστε παρούσα. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Όχι πάντοτε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Σε όλα είστε παρούσα. Λυπάµαι πάρα πολύ. 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε, οι υπάλληλοι δεν ήξεραν όταν 
ελήφθη η απόφαση ότι έπρεπε να φύγει και να πάει στην Περιφέρεια εντός 
δέκα ηµερών; Έπρεπε να το πει η νοµική σύµβουλος; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό είναι θέµα ηθικής τάξης, δεν είναι όµως επί της 
ουσίας. Καλώς το θέτετε, αλλά λίγο επί της ουσίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου τι θέλετε να ρωτήσετε; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε έχουµε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ µε 
αυτό το θέµα, η πόλη έξω συζητάει τι είναι αυτό το ζήτηµα τέλος πάντων µε 
τους οίκους ανοχής που δεν καταλήγουν επί ένα χρόνο, ενάµιση λέει ο κ. 
Κόντος δίκιο έχει. ∆υο ερωτήµατα εγώ έχω και µετά να ολοκληρώσουµε.Εάν 
εµείς αποφασίζαµε ως ∆ήµος ότι δεν θέλουµε να κάνουµε κανονιστική, 
θέλουµε να αφήσουµε το νόµο να λειτουργήσει ως έχει και βγάζαµε µόνο την 
Επιτροπή που προτείνει ο νόµος, δεν µπορούσαµε να το κάνουµε αυτό; Γιατί 
λέτε ότι το ένα αναιρεί το άλλο; ∆ηλαδή θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει 
ο ισχύον νόµος, ας λειτουργήσει ο ισχύον νόµος, αλλά ο νόµος µας 
υποχρεώνει να βγάλουµε µια Επιτροπή και βγάζουµε µόνο την Επιτροπή. 
∆ιευκρινίσεις κάνω, για να αποφασίσω το τι θα κάνω. Γιατί είπατε πριν ότι 
πρέπει το ένα να συνοδεύει το άλλο. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Εγώ λέω τι λέει ο νόµος. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Να απαντήσετε στο ερώτηµα κα ∆ρόσου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί τέτοια επίθεση στη δικηγόρο; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Γιατί δεν µπορεί να είναι παρών, να παίρνει όλο το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αµπάριζα και τώρα να έρχεται να τα αλλάζει! Τι είµαστε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όταν παίρνατε αποφάσεις µε 8, 2 ήθελε πολύ σκέψη και 
δικηγόρο για το νόµο της απαρτίας;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ Οι αποφάσεις µπορούν να ληφθούν και µε πέντε 
συµβούλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο, εγώ σας καταλαβαίνω και σας είπα την άλλη φορά 
ότι δεν φταίτε εσείς και αν έβαλα ένα προβληµατισµό, σκεφτείτε λίγο πως δεν 
πήγε η απόφαση στην Περιφέρεια και πήγε χέρι µε χέρι στο Υγειονοµικό. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆εν πήγε µε κανένα χέρι µε χέρι στο Υγειονοµικό κ. Γρετζελιά, 
δεν ξέρω τίποτε χέρι µε χέρι. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε υπάλληλος υπεύθυνος του 
∆ηµοτικού γραφείου P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σας προβληµατίζει λίγο; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τι κάνατε γι' αυτό; Τι σας απάντησε η υπάλληλος; Εγώ αυτό 
ξέρω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κόντο εγώ συµφωνώ µαζί σας και λέω πως δεν πήγε η 
απόφαση εκεί που έπρεπε να πάει και περιέργως πήγε εκεί P 
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ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ζητώ από την κα ∆ήµαρχο να µου φέρει την απάντηση της 
υπαλλήλου που είναι αρµόδια γι' αυτή τη δουλειά.  Κυρία ∆ήµαρχε θα 
επιµείνω γι' αυτό.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Την απάντηση αυτή και την απάντηση της Περιφέρειας που 
περιµένουµε για τις αποφάσεις. Μόλις πάρουµε την απάντηση αυτή τότε θα 
ξανακατεβάσουµε το θέµα. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µια ερώτηση έχω και στο τέλος θα πω 
το συµπέρασµά µου. Κυρία ∆ρόσου κάνω ένα συλλογισµό εγώ µε βάση αυτά 
που απαντήσατε µέχρι τώρα. Εφόσον λέµε ότι δεν ισχύουν οι προηγούµενες 
αποφάσεις για τους λόγους που είπατε εσείς ότι δεν δηµοσιεύτηκαν, δεν 
αναρτήθηκαν στο κατάστηµα, δεν εστάλησαν στην Περιφέρεια που έχουµε το 
χαρτί από την Περιφέρεια και σήµερα πάρουµε την απόφαση για την 
Επιτροπή και µεθαύριο συγκαλέσουν αυτή την Επιτροπή για να πάρει 
απόφαση για την άδεια ενός οίκου ανοχής. Θα κινηθεί µε τον ισχύοντα νόµο 
αυτή η Επιτροπή; ∆ηλαδή µε ποιο τρόπο θα κινηθεί; Αν κληθώ εγώ, εγώ ήταν 
την προηγούµενη φορά να είµαι στην Επιτροπή, µαζί µε τους Εισαγγελείς και 
µε το ∆ιοικητή της Αστυνοµίας που λέει, µε ποιο νόµο θα κληθώ να πάρω την 
απόφαση για το αν θα δώσουµε µια άδεια ή όχι; ∆εν υπάρχει ισχύ σα 
νοµοθεσία γι' αυτά τα θέµατα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κανονιστική διάταξη είναι 
προαιρετική, αν θέλει ο ∆ήµος λαµβάνει κανονιστική διάταξη. Υπάρχει ο 
νόµος κα ∆ρόσου πάνω από την κανονιστική διάταξη. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ήθελα να πω το εξής ως συµπέρασµα: εάν υπάρχει 
κάποιος γενικός νόµος τον οποίο δεν τον ξέρουµε αυτή τη στιγµή γιατί ο κ. 
Γρετζελιάς έχει ένα δίκιο σε κάποιο σηµείο, αν αύριο το πρωί πάρουµε την 
Επιτροπή και γίνουν 20 αιτήσεις για αδειοδότηση οίκων ανοχής. Υπάρχει 
πιθανότητα να ανοίξουν 20 οίκοι ανοχής δίπλα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη αλλά δεν γίνεται να ανοίξουν 20 οίκοι ανοχής. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Από πού ορίζεται αυτό; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν µπορούµε να έχουµε 20 οίκους ανοχής. Από πού ορίζεται; 
Ορίζεται στην πόλη στο ότι µπορείς να έχεις µόνο δύο, από το νόµο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όχι. Το ορίζεις στην κανονιστική κα ∆ήµαρχε. Λέει το 
λιγότερο δύο.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν µπορείς να κάνεις 20. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν δεν έχεις κανονιστική λέει ο νόµος, δεν ξέρω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το µέγιστο λέει δύο κ. 
Παπανικολάου. Ο νόµος βάσει του πληθυσµού. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ορίζεται –λέει- κατ’ ελάχιστο δυο αλλά παίρνει 
απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο νόµος λέει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ορίζει τον αριθµό, τις 
ακτίνες, τους αποκλεισµούς και τα λοιπά.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ’ ελάχιστο δυο, όµως. Ή όχι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εάν βάλουµε την Επιτροπή να αναλάβετε τις 
ευθύνες, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα ισχύει ό,τι ισχύει στα καταστήµατα 
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υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Όποιος υποβάλλει αίτηση δεν µπορείτε να 
αρνηθείτε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ορισµένοι σε αυτή την αίθουσα 
και λυπάµαι που θα το πω, µε απαράδεκτο τρόπο θέλουν να επιβάλλουν τις 
απόψεις τους παραβιάζοντας κάθε δηµοκρατικό δικαίωµα του καθενός µας 
εδώ µέσα να εκφράσει την άποψή του. Απόψε προβληµατίστηκα πάρα πολύ. 
Κύριε Κόντο σας βλέπω στα µάτια, η τελευταία συνεδρίαση που πήρατε ως 
∆ήµαρχος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ∆εκέµβριο µήνα του 2010 ήταν αυτή η 
συγκεκριµένη, µε τα γνωστά αποτελέσµατα. Τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο 
κ. Κότσιρας σας παρακαλέσαµε να αναβάλλετε το θέµα προκειµένου να το 
διαχειριστεί η νέα ∆ιοίκηση. Εσείς όµως επιµένατε. Ακούστε κ. Κόντο, ακούστε 
κύριοι συνάδελφοι δεν θα επιβάλλετε εδώ το νόµο της ζούγκλας.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτηθήκατε. Πριν έρθει το θέµα 
ρωτηθήκατε και συµφωνήσατε. Είχατε ρωτηθεί κύριε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου οφείλατε να σεβαστείτε την κα ∆ρόσου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, εγώ σέβοµαι τη γνώµη 
των άλλων, εσείς δεν έχετε γνώµη κύριε. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι εδώ 
το θέµα το οποίο αυτή τη στιγµή ταλανίζει εδώ κι δυο χρόνια από το Μάρτιο 
του ’10 µέχρι σήµερα δηµιουργεί τέτοια αλγεινή εντύπωση σε όλους µας, που 
ειλικρινά σας λέω µε κάνει ως ∆ηµοτικό σύµβουλο να ντρέποµαι γιατί υπάρχει 
αυτό το θέµα και διαχειρίζεται έτσι. Θέλω να πω ότι όταν η Νοµική Υπηρεσία 
της ζητήθηκε να πάρει µια θέση για το Π.Π.Ι.Ε.∆. και επειδή µέσα έβαλε και 
την ΑΕΠΙ και η πρόταση που ζητήθηκε θεωρήθηκε ντροπή. Σας λέω το εξής: 
σήµερα που µιλάµε ως δηµοτικοί σύµβουλοι και τις αποφάσεις οι οποίες αυτή 
τη στιγµή απορρέουν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θέλω να πάρουµε τις 
ορθές αποφάσεις που οφείλουµε. Η κανονιστική δεν µπορεί να υπερισχύσει 
του νόµου. Ο νόµος είναι νόµος και λέει πληθυσµιακά δικαιούται η Νέα 
Φιλαδέλφεια και η Χαλκηδόνα δυο οίκους ανοχής το λέει ξεκάθαρα ο νόµος, 
αν εµείς δεν θέλουµε δυο οίκους ανοχής αλλά θέλουµε µόνο ένα, τότε 
κάνουµε κανονιστική και λέµε «Κύριοι, εµείς αυτό που λέει ο νόµος δεν 
θέλουµε, θέλουµε από δύο, να κάνουµε έναν». Όταν υπάρχει και απορρέει 
από το νόµο αυτό, δεν µπορεί να υπερισχύει η κανονιστική του νόµου. 
Υποχρεούµαστε να πούµε κατά το νόµο ποια άτοµα θα πάνε στην Επιτροπή, 
αν θέλουµε αυτή τη στιγµή να µειώσουµε τους δυο να τους κάνουµε έναν, 
µπορούµε να το κάνουµε. ∆εν µπορούµε όµως αυτή τη στιγµή να λέµε κάθε 
φορά «εγώ θέλω 500 µ. εγώ θέλω 200 µ. εγώ θέλω 300 µ.». Στην 
προηγούµενη απόφαση την οποία είχαµε πάρει στο προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο άλλοι πρότειναν 450 µ. κι άλλοι 250 µ. ∆εν πέρασε καµία. Στείλαµε 
λοιπόν στην Περιφέρεια όλες τις περιπτώσεις όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια τα 
οποία έγιναν και προγενέστερα και τώρα και περιµένουµε την απάντηση της 
Περιφέρειας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, η ∆ιεύθυνση Υγιεινής µας ζητάει αυτή 
τη στιγµή τα δυο άτοµα που απορρέουν από το νόµο, αυτά υποχρεούµαστε 
να στείλουµε και αυτά θα πρέπει να στείλουµε. Εάν η Περιφέρεια µας πει ότι 
δεν ισχύει καµία από τις αποφάσεις που έχουµε πάρει και θέλουµε να 
κάνουµε άλλη κανονιστική πράξη, τότε στη συνέχεια µπορούµε να την 
κάνουµε αφού έρθει το αποτέλεσµα. Τώρα κατά τη δική µου γνώµη ο νόµος 
υπερισχύει της κανονιστικής πράξης και αυτό ισχύει.  
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αν ίσχυαν οι αποφάσεις δεν θα µπορούσαµε να 
πάρουµε κ. Πρόεδρε τώρα µια απόφαση και να λέµε τα 200 µ. να τα κάνουµε 
400. Την αλλάζουµε εµείς την απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου η Νοµική Υπηρεσία έδωσε απαντήσεις σε 
όλα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έδωσε σε τίποτε 
απαντήσεις, κατά την άποψή σας έδωσε έχουµε να κάνουµε ερωτήσεις. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη, αλλά η Νοµική Υπηρεσία δεν µας είπε ότι µπορεί να 
µπει η Επιτροπή χωρίς κανονιστική. Θα πρέπει να µας το απαντήσει αυτό. Η 
Νοµική Υπηρεσία λοιπόν να σηκωθεί και να µας πει ότι η Επιτροπή µπορεί να 
µπει χωρίς κανονιστική. Αυτό θα πρέπει να µας το απαντήσει. 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να κάνω µια πρόταση; Για να εκτονωθεί η 
κατάσταση να κάνω µια παρατήρηση, σας παρακαλώ επιτρέψτε µου. Κύριε 
Πρόεδρε θέλω να προτείνω κάτι για να εκτονωθεί και η κατάσταση. Και να 
διευκρινιστούν και τα νοµικά προβλήµατα που βλέπω ότι υπάρχουν. Να 
δώσουµε µια αναβολή µιας εβδοµάδας που θα ξανακάνουµε Συµβούλιο και το 
14ο και το 15ο θέµα, να διευκρινιστούν από όλες τις απόψεις τα νοµικά και να 
καταλήξουµε την επόµενη εβδοµάδα. Εγώ κάνω µια πρόταση αν συµφωνούν 
οι συνάδελφοι Να αναβληθούν και τα δύο 14 και 15 θέµατα . 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνεί το Σώµα σε όλα αυτά που έθεσε  ο κος Παπακώστας; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν συµφωνούµε σε αυτό εµείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ προτείνατε να αναβληθεί και το 14ο και το 15ο και να 
δώσει µια απάντηση η νοµική υπηρεσία του ∆ήµου σε όλα αυτά τα σηµεία 
που λίγο ως πολύ ρωτήσατε και θέσατε ; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το 15ο δεν µπορεί. ∆ιότι οι επιστολές από τη ∆ιεύθυνση είναι 
συνεχόµενες. Μπορούµε να ορίσουµε Επιτροπή χωρίς P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε δεν µπορούµε χωρίς απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Είναι πρότασή σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι η πρότασή µου, έτσι είναι. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για µία εβδοµάδα δεν µπορούµε; ∆υο χρόνια 
περιµένουµε. 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε την πρόταση που έκανα µπορείτε να τη 
βάλετε σε ψηφοφορία; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν µπορεί η ∆ιεύθυνση και συνέχεια να έχουµε επιστολές. 
Έχουµε τώρα τον Ιανουάριο µέχρι τώρα. Πρέπει να απαντήσουµε στους 
εκπρόσωπους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε ποιους εκπρόσωπους µε ποια απόφαση; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µια εβδοµάδα είναι, δυο χρόνια 
περιµέναµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εσποινίς Παπαλουκά τι θέλετε να προτείνετε εσείς; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πολύ σύντοµα να πω το εξής: ο καθένας µας εδώ πέρα 
έχει τη δική του άποψη επί του ζητήµατος. Όµως η πιο σοβαρή και η πιο 
βαρύνουσα άποψη, είναι της Νοµικής Υπηρεσίας. Αυτό είτε το δεχόµαστε είτε 
δεν το δεχόµαστε, ισχύει. Ως εκ τούτου θα πω το εξής: το πρόβληµα δεν είναι 
ότι έρχεται για πολλοστή φορά το ίδιο θέµα και δεν παίρνουµε απόφαση. Το 

ΑΔΑ: 4568ΩΗΓ-ΙΙΓ



 25 

θέµα είναι ότι δεν παίρνουµε απόφαση. Αυτό είναι το πρόβληµά µας. Εγώ δεν 
πιστεύω ότι πρέπει να επιµείνουµε σώνει και καλά στα 450 µ. ή στην 
εισήγηση όπως µας ήρθε ξανά και έχει ξανάρθει και στο παρελθόν και δεν την 
έκανε δεκτή το Σώµα. Ας µπορέσουµε να βρούµε µια πιο συνθετική λύση, είχε 
πει ο κ. Τοµπούλογλου αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε µε, ότι εάν υπάρχει 
η δυνατότητα να ανοίξει έστω και σε ένα σηµείο της πόλης οίκος ανοχής, 
δηλαδή αν τα µέτρα είναι τόσο ρυθµισµένα ούτως ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα να ανοίξει οίκος ανοχής, µπορούµε να το κάνουµε δεκτό και να 
εφαρµοστεί µε άλλα µέτρα µε άλλους όρους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχε πει τα 300 µ. απόσταση ο κ. Τοµπούλογλου. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Νοµίζω είχε πει για την πρώτη απόφαση του κ. Κόντου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για την παλιά απόφαση του κ. Κόντου. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε, εάν αυτό ισχύει και συνεχίζει να έχει 
την άποψη που είχε εκφράσει σε παλαιότερο Συµβούλιο, γιατί να µην 
καταλήξουµε σε µια νέα απόφαση σήµερα, να είµαστε και συνεπείς µε βάση 
αυτά που µας είπε η κα ∆ρόσου και να προχωρήσουµε να ορίσουµε και τα 
µέλη της Επιτροπής και να πορευτούµε έτσι. ∆εν υπάρχει λόγος ούτε εσείς να 
επιµείνετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εννοείτε τα 300 µ. που είχε αποφασίσει η πρώτη απόφαση κ. 
Κόντου; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μια ιδέα λέω. ∆ηλαδή ούτε να παραµείνουµε στα 450 µ. 
που σαφώς έχει έρθει τρίτη - τέταρτη φορά και δεν γίνεται αποδεκτό, ούτε να 
µην πάρουµε καθόλου απόφαση. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι έχω 
εκφράσει και στο παρελθόν βέβαια την άποψή µου επί του θέµατος αλλά 
θέλω µια και ήρθε κατ’ αυτό τον τρόπο να πω το εξής: κατά τη γνώµη µου αν 
προβούµε στην εκλογή σήµερα της Επιτροπής, πάµε σε µια κατάσταση που 
τη θεωρώ ανεξέλεγκτη µε την έννοια ότι δεν ισχύει πλέον καµία κανονιστική 
κατά συνέπεια βάσει του νόµου µπορούν να γίνουν ένα, δυο, τρεις οίκοι 
ανοχής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι τουλάχιστον δυο, δεν είναι δύο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Είναι τουλάχιστον δύο κύριοι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι δεν 
είναι ούτε πολιτική πράξη να πάµε µε µια ανεξέλεγκτη κατάσταση να 
εκλέξουµε µια Επιτροπή, διαφωνώ κάθετα. Όπως επίσης θα συµφωνήσω ότι 
το θέµα της Επιτροπής αµιγώς πρέπει να πάει µε την κανονιστική σε 
οποιαδήποτε περίπτωση πακέτο. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση όµως που 
όλο αυτό τον καιρό µε αυτό το θέµα του οίκου ανοχής δεν µπορεί να βρεθεί 
µια  λύση. Επίσης µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τα περί νοµιµότητας που 
επικαλούνται κάποιοι συνάδελφοι, όταν καλούµαστε σε άλλες περιπτώσεις 
ίσως «λαϊκίζοντας» να παρανοµήσουµε, θεωρώ ας αποφασίσουµε: θα 
κινηθούµε στη νοµιµότητα, θα κινηθούµε κατά το δοκούν λίγο στη νοµιµότητα 
λίγο στην παρανοµία; Αφήστε τα αυτά κύριοι συνάδελφοι, εδώ το θέµα είναι 
σαφές: ή θέλουµε ή δεν θέλουµε. Είναι πολιτική απόφαση, εµείς σαν 
Παράταξη έχουµε δεσµευτεί προεκλογικά ότι δεν θέλουµε τους οίκους ανοχής 
και σε αυτό θα εµµείνουµε και είναι πολιτική απόφαση και τα περί  
νοµιµότητας και τα λοιπά θεωρώ ότι έρχονται σε δεύτερη µοίρα στην 
προκειµένη περίπτωση. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν θα ήθελα να κάνω 
µερικές παρατηρήσεις σε αυτά που είπε η κα νοµική σύµβουλος. Κυρία 
∆ήµαρχε θα σας κάνω µια ερώτηση: όταν πήραµε την πρώτη απόφαση για το 
συγκεκριµένο θέµα µε ψήφους 17 συµπεριλαµβανοµένων και των δυο 
Προέδρων των τοπικών Συµβουλίων, η κα ∆ρόσου ως νοµική σύµβουλος που 
παρίστατο στη συνεδρίαση σας ενηµέρωσε ότι επρόκειτο περί κανονιστικής 
διάταξης που ήθελε απόλυτη πλειοψηφία των δηµοτικών συµβούλων; Όχι. 
Πήραµε λοιπόν µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 15 δηµοτικοί 
σύµβουλοι ψήφισαν υπέρ από τους παριστάµενους και οι 2 Πρόεδροι των 
τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε αυτά που µας είπε λοιπόν η κα ∆ρόσου, η 
απόφαση που πήραµε τότε ήταν µόνο και µόνο εξ αυτού, επειδή ήταν 
κανονιστική, ήταν παράνοµη. Ο κ. Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο 
οποίος τώρα επικαλείται την κα ∆ρόσου και η κα ∆ρόσου σας είπαν ότι ήταν 
µια παράνοµη απόφαση εκείνη; Όχι. Άρα εδώ καταρρίπτεται το επιχείρηµα 
της κας ∆ρόσου περί απαιτήσεως απολύτου πλειοψηφίας όχι των παρόντων, 
αλλά των δηµοτικών συµβούλων για να πάρουµε µια κανονιστική απόφαση 
και αποδεικνύεται βεβαίως και κάτι άλλο: υπάρχει σκοπιµότητα, γιατί εγώ θα 
δεχτώ ότι µπορεί να µην ήταν παρούσα στην απόφαση που πήρε ο κ. Κόντος. 
Στη δική µας όµως ήταν, δεν το επεσήµανε αυτό ως προϊσταµένη της Νοµικής 
Υπηρεσίας. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν µε ρώτησαν. Όταν µε ρώτησαν P 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία µου σας παρακαλώ πάρα 
πολύ. Έγινε ολόκληρο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η αντιπολίτευση 
φώναζε ότι είναι µια παράνοµη απόφαση και εσείς θα µου πείτε ότι δεν σας 
ρωτήσαµε; Και µετά; Σας παρακαλώ! Άρα έχετε δυο µέτρα και δυο σταθµά κα 
∆ρόσου. Το δεύτερο που θέλω να πω ευθέως και να ρωτήσω κα ∆ρόσου: η 
257 απόφαση που ελήφθη το 2010 και θέλω παρακαλώ αυτό να µου το 
απαντήσετε και να καταγραφεί στα πρακτικά, είναι παράνοµη ή νόµιµη; Αν 
έχετε την καλοσύνη µου απαντάτε. Η 257 απόφαση που ελήφθη το 2010 το 
∆εκέµβριο από τη ∆ιοίκηση Κόντου είναι παράνοµη ή νόµιµη;  

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που βάζει ο νόµος, είναι 
νόµιµη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω συγκεκριµένα για την 
απόφαση που πήρε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι παράνοµη ή νόµιµη; 
Απαντήστε µου σε αυτό αν θέλετε. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Εφόσον δεν έχει την πλειοψηφία του συνόλου των µελών P 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή είναι παράνοµη. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν θα κρίνω εγώ αν είναι παράνοµη ή όχι. Θα το κρίνει η 
Περιφέρεια. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ πείτε µας. Κυρία 
∆ρόσου διαφωτίζετε το Σώµα, ερωτώ λοιπόν µε την ιδιότητα του δηµοτικού 
συµβούλου εσάς που είστε η Νοµική Υπηρεσία δώστε µου µια απάντηση να 
καταγραφεί στα πρακτικά σας παρακαλώ. Η 257 απόφαση που πήρε η 
∆ιοίκηση Κόντου το ∆εκέµβριο µε τους 8 ψήφους όπως αναφέρατε είναι 
παράνοµη ή νόµιµη; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ:   Αν δεν έχει τηρήσει P 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα πει «αν P». 
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κα ∆ΡΟΣΟΥ: Εφόσον δεν υπάρχει η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου δεν 
είναι νόµιµη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή είναι παράνοµη η 
απόφαση. 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν θα το κρίνω εγώ κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Μα αυτό ζητάµε να µας 
διαφωτίσετε είναι παράνοµη ή νόµιµη; ∆εν µιλάω κινέζικα ελληνικά µιλάω. 
Παρακαλώ µπορεί να καταγραφεί τι λέτε; Είναι παράνοµη ή νόµιµη; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Αυτά που είπα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τι; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: ∆εν είναι νόµιµη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι παράνοµη δηλαδή. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Τοµπούλογλου συγνώµη που διακόπτω, αλλά 
την φέρνουµε και σε δύσκολη θέση. ∆εν είναι δικαστής η κα ∆ρούσου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τη γνώµη της ζητάω κ. 
Παπανικολάου. Όπως ζητήσαµε σε όλα τα άλλα τη γνώµη της, τη γνώµη της 
ζητάω. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εντάξει µην τη φέρνουµε σε δύσκολη θέση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα κατά τη γνώµη σας είναι 
παράνοµη η απόφαση. Έρχοµαι και σε άλλες διευκρινιστικές ερωτήσεις που 
θέλω να σας κάνω. Η διευκρίνιση που θέλω να µου κάνετε είναι η εξής κα 
∆ρόσου: σας ρώτησε η κα ∆ήµαρχος –εγώ δεν άκουσα να δώσατε απάντηση- 
εάν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είχε πάρει καµία κανονιστική απόφαση όπως 
ισχύει ουσιαστικά µε αυτό που ισχυρίζεστε εσείς P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και σε αυτό απάντησε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτηµά µου είναι το εξής: 
δεν έχουµε κατά την άποψή σας τη νοµική, πάρει καµία απόφαση. ∆ιότι οι 
αποφάσεις επί Κόντου κατά τη γνώµη σας είναι παράνοµες, εµείς ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο καινούργιο δεν έχουµε καµία απόφαση. Ρώτησε λοιπόν η 
κα ∆ήµαρχος, εάν εµείς χωρίς να έχουµε πάρει καµία κανονιστική απόφαση 
πάρουµε απόφαση περί συµπληρώσεως της Επιτροπής, αυτό είναι νόµιµο ή 
παράνοµο; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν γίνεται έτσι όµως, Υπάρχει κάποιος 
κανονισµός, πρέπει να κρατήσουµε τον κανονισµό.  

Σ.  ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Έδωσε κάποιες εξηγήσεις η νοµική σύµβουλος και 
µπαίνουν κάποια ερωτήµατα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ζητώ µε πολύ ηρεµία να 
µου απαντήσει η νοµική σύµβουλος. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Γιατί δεν το αναβάλλουµε; Κύριε Τοµπούλογλου, είπε ο 
κ. Παπακώστας να αναβάλλουµε και τα δυο θέµατα P 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε µπορεί σας 
παρακαλώ να µου απαντήσει η κα ∆ρόσου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μπορεί να µην έχει απάντηση αυτή τη στιγµή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ρόσου απάντησε σε όλα αυτά τα ερωτήµατα που θέσατε. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη, αλλά η κα ∆ρόσου δεν µου απάντησε εάν µπορούµε 
χωρίς να είναι κανονιστική. ∆εν µου απάντησε η κα ∆ρόσου και περιµένω 
απάντηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Κρατήστε κα ∆ρόσου, τις απαντήσεις όλες µαζί. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Λίγο σεβασµό στη Νοµική Υπηρεσία δεν βλάπτει. Όταν αυτή η 
επιµονή και αυτός ο απαράδεκτος τρόπος ως εισαγγελείς κρίνουµε τη Νοµική 
Υπηρεσία, εάν κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι, για να τελειώσει απόψε το 
θέµα γιατί απόφαση δεν µπορούµε να πάρουµε, έγινε µια πρόταση από τον 
συνάδελφο την οποία υιοθετώ να γνωµοδοτήσει η Νοµική Υπηρεσία γιατί 
κατά τη γνώµη µου απόψε η Νοµική Υπηρεσία για πρώτη φορά παίρνει θέση 
εφόσον ρωτήθηκε. Όλο αυτό τον καιρό δεν ρωτάει η Νοµική Υπηρεσία και ο 
καθένας κατά το δοκούν και όπως τον βολεύει, την χρησιµοποιεί. Η κα 
∆ρόσου είναι προϊσταµένη, έχουµε τρεις νοµικούς εδώ καθ' όλα σεβαστούς 
και γνώστες πολύ καλοί των νόµων. Παρακαλώ κ. Πρόεδρε να σεβαστούµε, 
προστατέψτε, οφείλουµε να προστατέψουµε τη Νοµική Υπηρεσία, να 
αναβληθεί το θέµα και να γνωµοδοτήσει εγγράφως η Νοµική Υπηρεσία, διότι 
απάντησε σε όλα τα θέµατα απόψε. 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Η ευθύνη της Νοµικής Υπηρεσίας είναι να παρακολουθεί 
τις συνεδριάσεις και να τονίζει που µπορεί εµείς που δεν είµαστε ειδικοί, ανά 
πάσα στιγµή ότι εδώ ξεφεύγουµε από το νόµο. Αυτή είναι η υποχρέωσή της. 
∆εν είναι µόνο να ερωτηθεί. Τότε δεν θα έπρεπε να ήταν εδώ, θα παίρναµε τις 
αποφάσεις και θα τη ρωτούσαµε µετά. Θυµάµαι τον παλιό νοµικό σύµβουλο 
του ∆ήµου τον Παπαθωµά που ήταν εξαιρετικός, δεν ξέρω αν τον έχετε ζήσει. 
Εν πάση περιπτώσει όµως πέρα από αυτό και συµφωνώ µε τον κ. 
Τοµπούλογλου για τα ερωτήµατα που βάζει και δεν νοµίζω ότι την έστησε 
στον τοίχο µε την έννοια που λέει ο κ. Χωρινός ερωτήµατα είναι. Ίσως σε 
έντονο ύφος, αλλά είναι ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν από τη 
Νοµική Υπηρεσία. Αλλά εκείνο που µε προβληµάτισε ιδιαίτερα ήταν η 
κουβέντα του κ. Κανταρέλη, ότι σαν Παράταξη είµαστε αντίθετοι στους οίκους 
ανοχής. Έτσι, γενικά και αόριστα! Είµαστε σαν Παράταξη αντίθετοι στους 
οίκους ανοχής και ότι το είπαµε προεκλογικά. Μα αυτό είναι; Μέσα σε ποιες 
συνθήκες ζούµε; Ποιες διατάξεις πρέπει να ακολουθήσουµε; Ποιες διατάξεις 
πρέπει να προτείνουµε και να ψηφίσουµε; ∆εν είµαστε γενικά και αόριστα 
κατά της οικονοµική ανάπτυξης. Αυτό µε προβληµατίζει. ∆εν είναι θέση, δεν 
είναι επιχείρηµα.Να πάνε αλλού. Όχι εδώ. Τα σκουπίδια µας να πάνε αλλού, 
όχι εδώ. Γιατί σκουπίδια είναι οι οίκοι ανοχής, αλλά πρέπει να τα κρατήσουµε 
κι εµείς εδώ κάποια. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Είναι προεκλογική µας δέσµευση κ. Μάλλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι ακούστε, δεν νοµίζω ότι θα βοηθήσει 
περαιτέρω η συζήτηση. Μπήκε µια πρόταση από τον κ. Παπακώστα και τον κ. 
Παπανικολάου και µπήκαν και µια σειρά ερωτήµατα όσον αφορά τη Νοµική 
Υπηρεσία. Προτείνω στο Σώµα να αναβληθούν και τα δυο θέµατα, έτσι ώστε 
και η Νοµική Υπηρεσία να τα δώσει και γραπτώς να ξέρει ο καθένας έτσι ώστε 
σε επόµενη συνεδρίαση. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της αναβολής; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Και για τα δυο θέµατα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι και τα δυο.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Και τα δυο µαζί, η πρόταση έτσι µπήκε. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν µπορούµε 
να αποφασίσουµε για δυο θέµατα συγχρόνως. Ένα - ένα τα θέµατα. 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου και για τα δυο. 

Σ.  ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: ∆εν µπορούµε να αποφασίσουµε και για τα δυο θέµατα. 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Τοµπούλογλου έκανα συγκεκριµένη πρόταση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παπακώστα δεν 
µπορούµε να ψηφίσουµε για δυο θέµατα µαζί. Ένα - ένα. Είπατε µια πρόταση 
συγκεκριµένη. 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Μαζί και τα δύο. 

Σ.  ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Όχι και τα δυο µαζί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μου επιτρέπετε;  Σας παρακαλώ! 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Κύριε Κοπελούσο ποιος το αποκλείει αυτό; 14ο και 15ο 
θέµατα αναβάλλονται. ∆εν µπορούµε; 

Σ.  ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Εµείς λέµε όχι.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το «όχι» του καθενός καταγράφεται ως άρνηση στην πρόταση. 
Η πρόταση είναι το 14ο και το 15ο θέµα να αναβληθούν µέχρι ότου και η 
Νοµική Υπηρεσία δώσει τις απαντήσεις και διευκρινίσεις σε όλα αυτά τα 
σηµεία. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση αυτή; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τι απαντήσεις να δώσει; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κα ∆ήµαρχε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει. 

 

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή λήψης 
απόφασης επί του παρόντος και του αµέσως εποµένου στην Η.∆. 15ου θέµατος και 
έθεσε την πρόταση αυτή σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   

 

∆ιεξάγεται ονοµαστική ψηφοφορία 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γρετζελιάς; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υπέρ της αναβολής. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανταρέλης; 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπόβος; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπανίκα; 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κότσιρας; 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Άµα είναι και τα δυο µαζί γιατί δεν είναι ο κανονισµός 
σύννοµος, είµαι κατά της πρότασης έτσι όπως τίθεται. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παΐδας; 

Α. ΠΑΪ∆ΑΣ: Κατά. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χωρινός; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Καβακοπούλου; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Θα ήθελα να ρωτήσω P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ όχι ερωτήσεις. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Μπορούµε να το ψηφίσουµε χωρίς 
να υπάρχει P 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Απάντησε όχι. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν απάντησε. 

Σ.  ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Μπορούµε. Χωριστά το 14ο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Καβακοπούλου έχετε θέση επί του θέµατος; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Εάν δεν µπορούµε, υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιµιγδαλά; 

Ε. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λαζαρίδης; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. ∆ηµακόπουλος; 

Χ. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Μαυράκη; 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ - ΦΙΛΟΥ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλόστος; 

Ι. ΚΑΛΟΣΤΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας; 

Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καραβίας; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αποχή. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Χαράλαµπος; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Ιωάννης; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γραµµένος; 
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Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσκολέτος; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Κοσµά; 

ΣΤ. ΚΟΣΜΑ: Κατά. 

Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Λευκό. Ο κ. Βαλασσάς; 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολίτης; 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μάλλιος; 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κατά. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 12 κατά, 1 λευκό [ Πλάτανος Ελ.] , 1 αποχή [ Καραβίας Γ.] 
σύνολο 14 κατά και  16 υπέρ της αναβολής και 3 απουσίες. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ανακοινώνει το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας . 16 
ψήφοι υπέρ της αναβολής και του 14ου και του 15ου θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης  , 12 ψήφοι κατά της αναβολής αυτών και ένα λευκό του κ. Πλάτανου 
Ελ.  και µια αποχή του κ. Καραβία Γ. ίσον 14 ψήφοι κατά της αναβολής 
αυτών. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
υποβληθείσα πρόταση, 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 

(16  ΥΠΕΡ, 12 ΚΑΤΑ, 1 ΛΕΥΚΟ, 1 ΑΠΟΧΗ )  
 
Αναβάλλει το θέµα για επόµενη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου 

να ζητηθεί γνωµοδότηση από την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου εφ΄ όλων των 

ερωτηµάτων που τέθηκαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   233/2011. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Γρετζελιάς παντελής 

Πλάτανος Ελευθέριος 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 

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 
Βαλασσάς Βεργής 
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 
   
                                                  
                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
                                                             ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
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