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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 15/2011 έκτακτης Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 99/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Υποβολή ή μη προσφυγής ενώπιον της 
Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 
κατά της αριθ. πρωτ. 26135/22979/29-7-2011 
απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκ/νης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία ακυρώθηκε η 
αριθ. 109/2011 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου που αφορούσε “Συζήτηση και 
λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη 
αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων 
από εκδιδόμενα πρόσωπα στο Δήμο-
Ανάκληση της αριθ. 257/10 απόφασης Δ.Σ. 
πρώην Δ.Ν.Φ.-Τροποποίηση, συμπλήρωση 
της αριθ. 33/10 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ. 
και κωδικοποίηση αυτής σε ενιαίο κείμενο”». 

 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) (εκτάκτως, 
λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και της μη ύπαρξης επαρκούς χρόνου, 



για την προετοιμασία της διεξαγωγής της Συνεδρίασης στο Π.Π.Ι.Ε.Δ., 
πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα παρόντα μέλη της Ο.Ε.)  
σήμερα στις 31 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
8 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου που γνωστοποιήθηκε στα μέλη κατά την 
ημέρα της Συνεδρίασης και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, 
παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα 
Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη  και 6) 
Βαλασσάς Βεργής, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος. 
(θεωρώντας μη σύννομο το κατεπείγον της Συνεδρίασης και 
εκτιμώντας ότι υπήρχε χρόνος να συμπεριληφθεί το μοναδικό θέμα σε 
τακτική Συνεδρίαση της Ο.Ε.)  2) Κόντος Σταύρος  3) Παπαλουκά 
Ευτυχία. 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της τρίτης εξ 
αυτών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Λαζαρίδης Πέτρος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης, το 
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του 
Ν. 3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Κατόπιν της αριθ. πρωτ. 26135/22979/29-7-2011 απόφασης του Γεν. 
Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. 
109/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε «Συζήτηση και 
λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδειών εγκατάστασης και χρήσης 
οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα στο Δήμο-Ανάκληση της αριθ. 257/10 
απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ.-Τροποποίηση, συμπλήρωση της αριθ. 33/10 
απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ. και κωδικοποίηση αυτής σε ενιαίο κείμενο» 
εισηγούμαστε σήμερα στην κατά νόμο αρμόδια να αποφασίσει, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιβ του Ν. 3852/10, Οικ. Επιτροπή α) την μη 
υποβολή προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης του Γεν. Γραμματέα 
Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/06 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/10 και β) 
την υποβολή εισήγησης στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη νέας απόφασης επί του 
θέματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του Γεν.Γραμματέα Αποκ/νης 



Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου των 
Προέδρων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων στις Συνεδριάσεις του 
Δ.Σ. (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/10). 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 15/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ιβ του Ν. 3852/10, και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία 

 
α) Την μη υποβολή προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του 
Ν. 3463/06 κατά της αριθ. πρωτ. 26135/22979/29-7-2011 απόφασης του Γεν. 
Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. 
109/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε “Συζήτηση και 
λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδειών εγκατάστασης και χρήσης 
οικημάτων από εκδιδόμενα πρόσωπα στο Δήμο-Ανάκληση της αριθ. 257/10 
απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ.-Τροποποίηση, συμπλήρωση της αριθ. 33/10 
απόφασης Δ.Σ. πρώην Δ.Ν.Φ. και κωδικοποίηση αυτής σε ενιαίο κείμενο” και 
β) την υποβολή εισήγησης στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη νέας απόφασης επί 
του θέματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση του Γεν.Γραμματέα 
Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου 
των Προέδρων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων στις 
Συνεδριάσεις του Δ.Σ. (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/10). 

 
Κατά του α΄ σκέλους της ανωτέρω απόφασης (μη υποβολή προσφυγής) 
τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Βεργής Βαλασσάς, ο οποίος ψήφισε λευκό. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  99/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

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