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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη αδειών 
εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα στον ∆ήµο 
µας – Ανάκληση και ακύρωση της υπ΄αριθµ. 257/13.12.2010 Απόφασης του 
∆.Σ. του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Τροποποίηση, συµπλήρωση της 
υπ΄αριθµ. 33/2010 Απόφασης του ∆.Σ. του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας 
και κωδικοποίηση αυτής σε ενιαίο κείµενο µε την σηµερινή και υπό έγκριση 
Απόφαση»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 17.05.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 5501/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2011) 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     
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 17.05.2011 
Συνεδρίασης Νο. 10/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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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 Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη 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                      Βαλασσάς Βεργής              
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Παπανικολάου Νικόλαος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                       
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
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 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν 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. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Β. Βαλασσάς απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει το 

Προεδρείο. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

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.∆.  

 

Προσελεύσεις :  

Μετά τη συζήτηση του µοναδικού θέµατος εκτός Η.∆. και πριν την έναρξη της συζήτησης 

των θεµάτων της τακτικής Η.∆. προσήλθε κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος 

παρέµεινε µέχρι την λήξη της σηµερινής Συνεδρίασης.  

 

Αποχωρήσεις :  
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1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός.  

2. Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος. 

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος της Η.∆. και πριν την ψηφοφορία 

αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σταυρούλα Κοσµά. 

4. Κατά την λήξη της συζήτησης και ψηφοφορίας του 7ου θέµατος της Η.∆. και πριν την 

έναρξη του 8ου θέµατος αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαυράκη-Φίλου 

Παρασκευή. 

 

1o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης, και  µε 

βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5469/12.05.2011 έγγραφο της κας ∆ηµάρχου, ανέφερε 

προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

      Σχετικά µε την σηµερινή εισήγηση όπως θυµάστε σε περασµένο Συµβούλιο, που 
αποσύρθηκε η συζήτηση για αλλαγή προσώπων στην Επιτροπή ελέγχου που 
προβλέπεται από το Νόµο 2734/1999 περί εκδιδοµένων γυναικών, θυµάστε ότι 
είπαµε ότι λόγω της µείζονος σηµασίας του θέµατος, να σταλούν και εστάλησαν 
ερωτήµατα προς τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Νέας Φιλαδέλφειας,  Ν. 
Χαλκηδόνας και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να µας απαντήσουν περί του εν 
λόγω θέµατος. 

Τον Μάρτιο του 2010 πάρθηκε µια απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, µετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες τρεις – 
τέσσερις, όπου είχαµε οκτώ – εννιά, εννιά – οκτώ υπέρ, άλλαζε κάθε τόσο και λιγάκι 
και κατέληξε µια απόφαση για την  αριθµό των οικηµάτων εγκατάστασης και χρήσης 
οίκων ανοχής στο πρώην ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας να οριστούν σε δυο και η απόσταση 
(η «ακτίνα» λέει ο νόµος) από σχολεία, πλατείες, εκκλησίες και ευαίσθητους χώρους 
και κτήρια µετά από πολύ βάσανο ορίστηκε στα 300 µ. 

Στη συνέχεια αµέσως µετά τις δεύτερες δηµοτικές εκλογές και 
συγκεκριµένα 12 µέρες µετά τις δηµοτικές εκλογές υπεβλήθη αίτηµα από την 
ενδιαφερόµενη, η οποία ζητούσε κατεπειγόντως να αλλάξει η ακτίνα απόσταση του 
οικήµατος που ήδη λειτουργούσε χωρίς άδεια , από τα 300 µ. στα 200 µ. που κατ’ 
ελάχιστο ορίζει ο Νόµος 2734/99. 

Και παίρνεται σε µια περίοδο που το άρθρο 65 παρ. 5 του 
"Καλλικράτη" του Ν. 3852/2010 που ισχύει στην Αυτοδιοίκηση αλλά και του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων του αντίστοιχου άρθρου, ενώ απαγορεύεται ένα µήνα πριν τις 
δηµοτικές εκλογές και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών Αρχών την 1η του 
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Γενάρη, απόφαση του ∆.Σ. ξαφνικά και παράδοξα, χωρίς καµία αιτιολογία για το 
εξαιρετικό και το επείγον της υπόθεσης και ξαφνικά τα 300 µ. έγιναν 200 µ. 

Οι παρόντες που ψήφισαν ήταν 8 επί 21, 2 λευκά, 2 αποχές και 9 
απόντες. Άρα περιορίστηκαν τα µέτρα προκειµένου να εξυπηρετηθεί η κατάσταση και 
ορίστηκαν και δυο δηµοτικοί σύµβουλοι γιατί ο νόµος προβλέπει έναν τακτικό και 
έναν αναπληρωµατικό σε µια Επιτροπή που ελέγχει προκειµένου ο ∆ήµαρχος ή η 
∆ήµαρχος να δώσει στη συνέχεια την άδεια λειτουργίας. 

Παρά ταύτα ο οίκος ανοχής λειτουργούσε παράνοµα επί µήνες. 
Ερχόµαστε σήµερα για να µην σας κουράζουµε, και µετά τα ερωτήµατα που βάλαµε 
στα τοπικά µας Συµβούλια τις δηµοτικές κοινότητες της Νέας Φιλαδέλφειας, 
προβλέπει ο "Καλλικράτης" τη δυνατότητα σε ανώτερο όργανο του ∆ήµου το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τη ∆ήµαρχο, σε θεσµικά όργανα να υποβάλλουν ερωτήµατα, να 
εκφράσουν γνώµη τα επιµέρους τοπικά Συµβούλια και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τις πόλεις τους. 

Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την έγγραφη 
απόφαση που µας έστειλε εκφράζει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρνητική 
γνώµη επί του θέµατος που αφορά τη λειτουργία οίκων ανοχής εντός των ορίων του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος µη εισερχόµενο στη διαδικασία συζήτησης επί 
του αριθµού αυτών, όσο και των ακτινών- αποστάσεων σε µέτρα των οικηµάτων 
αυτών, από τους χώρους και τα σηµεία που πρέπει να απέχουν και θεωρώντας ότι η 
πόλη δεν είναι ακόµη έτοιµη να αποδεχτεί τη λειτουργία οίκων ανοχής εντός των 
ορίων της. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης µειοψήφησαν οι κ.κ.: Αδαµάντιος Παΐδας 
και Ελευθέριος Πλάτανος οι οποίοι ψήφισαν λευκό, αντιπροτείνοντας ο πρώτος να 
εξεταστεί η δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου πρώην ∆ήµου Φιλαδέλφειας και θεωρώντας ο δεύτερος ότι θα έπρεπε να 
καθοριστούν επ’ ακριβώς ο χώρος και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης των οίκων 
ανοχής. Αυτή η απόφαση πήρε αριθµό 32 /2011 . 

Παράλληλα συνεδρίασε χωριστά το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας το οποίο είπε «Εκφράζει αρνητική γνώµη επί 
του θέµατος που αφορά τη λειτουργία οίκων ανοχής εντός των ορίων της δηµοτικής 
ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και γενικότερα του ∆ήµου και επισηµαίνει σε 
περίπτωση που το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δώσει άδεια σε οίκο ανοχής, η προτεινόµενη 
απόσταση βάσει των όσων ορίζει ο νόµος, να είναι 500 µ.». Ο κ. Κοσσίφης κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας ήταν απών, η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 3/11. 

Κατά την ίδια έννοια εκφράστηκε και το Συµβούλιο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας και αυτό «Εκφράζει αρνητική γνώµη 
επί του θέµατος που αφορά τη λειτουργία οίκων ανοχής εντός των ορίων της 
δηµοτικής ενότητας Χαλκηδόνας αλλά και γενικότερα του ∆ήµου, µη αποδεχόµενο να 
εισέλθει σε διαδικασία συζήτησης επί του αριθµού αυτών, όσο και των ακτίνων 
αποστάσεως σε µέτρα των οικηµάτων αυτών από τους χώρους και τα σηµεία που 
πρέπει να απέχουν και η λειτουργία οίκων ανοχής δεν είναι προς το συµφέρον της 
τοπικής κοινωνίας ούτε προβλήµατα επιλύει, αλλά αντίθετα υποβιβάζει την ποιότητα 
ζωής των πολιτών, αλλοιώνει τη φυσιογνωµία της πόλης, συντελεί στην 
αντιµετώπιση της γυναίκας ως αντικειµένου ηδονής, αποτελεί επιζήµιο θέαµα για τον 
ευαίσθητο κόσµο των µικρών παιδιών, αλλά και λόγω διατάραξης της κοινής ησυχίας 
των πολιτών». Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2011. 

Ερχόµαστε σήµερα µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής και 
προτείνεται: 
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1. Να ανακληθεί ολοσχερώς και ακυρωθεί η προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας που φέρει αριθµό 
257/13.12.2010 ως µη σύννοµη -ψάχνουµε στην Περιφέρεια αν δόθηκε 
νοµιµότητα και έγκριση στην απόφαση και στην Περιφέρεια αυτή η απόφαση 
δεν έχει φτάσει από ό,τι µας είπαν- ως µη σύννοµη, απαράδεκτη, παντελώς 
αβάσιµη χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία για το επείγον το 
έκτακτο και το εξαιρετικό της λήψης αυτής εκδοθείσα, αλλά και παντελώς 
αναιτιολόγητη για τον ειδικό λόγο που επέβαλλε εκτάκτως και εξαιρετικώς την 
τροποποίηση της προηγούµενης και υπ’ αριθµ. 33/2010 ληφθείσας όπως και 
κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του Νόµου 3852/2010 ληφθείσα για 
όλους τους παραπάνω λόγους.  

2. Ζητάµε να τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και µε τη σηµερινή απόφαση η 
προηγούµενη και αρχική µε αριθµό 33/1-3-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Φιλαδέλφειας όσον αφορά τόσο τις 
αναφερόµενες σε αυτήν ακτίνες αποστάσεις των 300 µ. που ορίστηκαν να 
απέχουν από τους οριζόµενους στο Νόµο 2734/99 χώρους και κτήρια, όσο και 
το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής ελέγχου που το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο υποχρεούται να ορίσει και να αποφασιστούν ειδικότερα 
τα εξής… Είµαστε υποχρεωµένοι να βγάλουµε κανονιστική πράξη σαν αυτή, 
που να ορίσουµε αριθµό, µέτρα και απαγορεύσεις. Το αν αυτό µπορεί να 
συντελεστεί, είναι θέµα λειτουργικό.  

3. Να παραµείνει ο αριθµός των οικηµάτων εγκατάστασης από εκδιδόµενα 
πρόσωπα, στους δύο και να συµπληρωθεί µε την αναφορά αυτή η απόφαση η 
πρώτη στο σύνολο της διοικητικής γεωγραφικής Περιφέρειας του ενιαίου 
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και όχι µόνο Φιλαδέλφειας.  

4. Να τροποποιηθεί και να επανακαθοριστεί µετά και την έκφραση γνωµών κατά 
τα ανωτέρω εκτεθέντα από τα Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η επιτρεπόµενη ακτίνα απόσταση που είχε ληφθεί 
µε την 33/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας, δηλαδή να οριστεί και να απέχει η ακτίνα απόσταση και η 
επιτρεπόµενη εγκατάσταση από κτήρια και χώρους που ο Νόµος 2734/99 
ορίζει από τα 300 µ. που προέβλεπε η Α.∆.Σ. 33/2010 στα 450 µ. από 
εκκλησίες, πλατείες, σχολεία, παιδικές χαρές και τα λοιπά που ο νόµος ορίζει. 

5. Να επανακαθοριστεί επίσης ο αποκλεισµός της εγκατάστασης χρήσης 
οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα ενόψει 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 Νέας Φιλαδέλφειας που προστατεύεται από το Προεδρικό 
∆ιάταγµα. Β. Σε όλα τα Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα των εργατικών κατοικιών 
της πόλεως της Νέας Φιλαδέλφειας. Γ. Στους χώρους πέριξ του ∆ηµοτικού 
κοιµητηρίου της πόλεως της Φιλαδέλφειας. ∆. Στην περιοχή κάτω Κουκλάκι 
της πόλεως Νέας Χαλκηδόνας και Χαµόµηλο της πόλεως Νέας Φιλαδέλφειας οι 
οποίες είναι χαρακτηρισµένες και ως ΒΙΟΠΑ. Ε. Σε όλο τον οδικό άξονα και 
καθ' όλο το µήκος της εθνικής οδού που διασχίζει και τις δυο πόλεις και ένθεν 
και ένθεν αυτής. Στ. Σε όλους τους κεντρικούς άξονες και οδούς οδικούς 
άξονες και ένθεν ένθεν αυτών, που διασχίζουν και τις δυο πόλεις και 
ειδικότερα τις οδούς και λεωφόρους ∆εκελειας, Πίνδου, Πατριάρχου 
Κωνσταντίνου, Σοφούλη, Αναγεννήσεως, Αχαρνών, Εθνικής Αντιστάσεως, 
Σµύρνης, Αγίων Αναργύρων και Πεταλά. 
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6. Να οριστούν, αφού ο νόµος προβλέπει, ένα τακτικό µέλος και ένα 
αναπληρωµατικό, να ορίσουµε και δυο έναν τακτικό και ένα αναπληρωµατικό 
για την Επιτροπή αυτή, µιας και είναι de iure υποχρεωτικό από το νόµο. 

      7.  Να ελεγχθεί η λειτουργία … Επειδή ακούµε κάποιους που λένε «υπάρχουν και 
κάτι κρυφοί και κάτι πονηροί που λειτουργούν», ακούστε καπνός χωρίς φωτιά δεν 
βγαίνει. Θα πρέπει να βάλουµε όρους και κανόνες στην πόλη µας έτσι ώστε να 
σέβεται ο ένας τον άλλον και να ελέγξουµε τη λειτουργία και τη νοµιµότητα 
οποιουδήποτε άλλου ενδεχοµένως κτηρίου που χρησιµοποιείται και λειτουργεί εντός 
των διοικητικών γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειάς µας χωρίς άδεια αρµόδιας 
Αρχής και τα λοιπά. 

 
       Στη συνέχεια κατατίθεται στα πρακτικά και η υπ΄αριθµ. πρωτ. 
5469/12.05.2011 εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής επί του εν λόγω θέµατος 
έχει συγκεκριµένα ως εξής: 
 
       Παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βασιζόµενο στις διατάξεις του ν. 2734 / 
1999 [ ΦΕΚ 161 τεύχος Α’ ], τις διατάξεις του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852 
/ 2010, να αποφασίσει για  τα εξής ειδικότερα σηµεία του εν λόγω θέµατος:  
 
1ον.- Για τον καθορισµό αριθµού των αδειών που θα επιτρέπεται να χορηγηθούν 
στα διοικητικά-γεωγραφικά όρια της περιφέρειας του ενιαίου ∆ήµου µας . 
 
2ον.-  Για επανακαθορισµό  των περιοχών του ενιαίου πλέον ∆ήµου µας εντός των 
οποίων δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση τέτοιου είδους αδειών [ άρθρο 3 παρ. 3 ]. 
 
3ον.- Για 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 .  
 
4ον.- Για ανάκληση και ακύρωση της υπ’ αρ. 257/13 ∆εκεµβρίου 2010 Aπόφασης και 
τροποποίηση, συµπλήρωση της υπ’ αρ. 33/01 Μαρτίου 2010 Aπόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας  και κωδικοποίησης αυτής 
µε τα ψηφισθέντα, της υπό σηµερινή έγκριση απόφασης, που θα ληφθεί  για το εν 
λόγω θέµα . 
 

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 – 20010 . 
 
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 λειτουργίας 2 οίκων ανοχής στον πρώην ∆ήµο 
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της Ν. Φιλαδέλφειας και σε απόσταση 300 µέτρων από τα 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 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. 13335/19  
∆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 απόφαση 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 .  
 
7.- Σηµειώνουµε και επισηµαίνουµε επίσης  ότι, η απόφαση 257 / 13 – ∆εκεµβρίου – 
2010 πάρθηκε χωρίς καµία απολύτως νόµιµη και βάσιµη αιτιολογία που να δικαιολογεί 
σπουδαίο, εξαιρετικό ή έκτακτο λόγο όπως ορίζει ο νόµος [ άρθρο 65 παρ. 5 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 
ως εκπροσώπων του ∆ήµου . 
 
9.-  Γνωρίζετε βεβαίως επίσης ότι, οι  ∆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 ήλθαν διάφορα έγγραφα από την 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής για τα στοιχεία αυτών . 
 
10.- Τόσο το αίτηµα της ενδιαφεροµένης, όσο και το  αίτηµα της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, εισήχθη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη 
προηγούµενη της παρούσας συνεδρίαση αυτού για αντικατάσταση αυτών µε νέα 
πρόσωπα, πλήν όµως απεσύρθη το όλο θέµα, εν όψει της µείζονος σηµασίας και 
σοβαρότητας αυτού εξ’ αιτίας, τόσο των δύο αντιφατικών αποφάσεων που 
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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 και το αποτέλεσµα της τελευταίας ως άνω µη σύννοµης τροποποιητικής 
απόφασης, 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 
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 . 
 
 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 
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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.-  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. 
 
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 
εκδίδεται µέσα σε τρείς [3] µήνες από την έναρξη ισχύος του. 
 
4.-  Επίσης δύνανται να καθορίζουν περιοχές τους, εντός των οποίων δεν  
επιτρέπεται  η χορήγηση τέτοιων αδειών. 
 
5-  ∆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. 
 
6.-  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. 
 
7- 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. 
 
8.-  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 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΓ-Ψ



 11 

εγκατάστασης και χρήσης. Όποιος παραβιάζει τις σφραγίδες που έχουν τεθεί, 
τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178  του Ποινικού Κώδικα. 

 
9.- 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. 
 

 
Γ’  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
 
10.- Από τα στοιχεία του σχετικού φακέλλου προκύπτει ότι η ενδιαφερόµενη 
υπέβαλε στον πρώην ∆ήµο Ν. Φιλ/φειας την υπ΄αριθµ. πρωτ. 16371/4-11-09 
αίτησή της, µε την οποία ζήτησε α] την έκδοση άδειας εγκατάστασης και χρήσης 
οικήµατος εντός του οποίου θα ασκεί το επάγγελµα του επ΄αµοιβή εκδιδόµενου 
προσώπου [ δηλ. ως οίκου ανοχής]  και συγκεκριµένα επί του επί της οδού Αντιοχείας 
64 και Βρυούλων στην  Ν. Φιλαδέλφεια [ΟΤ 48Α] ισογείου οικήµατος εµβαδού 59,80 
τ.µ. και β] τον καθορισµό από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ν..Φιλ/φειας της 
απόστασης κατ΄εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2734/99. 

 
11.- Το ∆ηµοτικό Σ/λιο του πρώην ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας µε την υπ΄αριθµ.  
33/1-3-2010 απόφασή του, απεφάσισε κατά πλειοψηφία  <….1.- την έκδοση 
2 αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα 
εντός  των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας. 2.- τον αποκλεισµό της 
έκδοσης αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από εκδιδόµενα επ΄αµοιβή 
πρόσωπα εντός του Προσφυγικού Οικισµού και τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα  των 
εργατικών πολυκατοικιών του ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας. 3.- τον καθορισµό της  
επιτρεπόµενης απόστασης των άνω οικηµάτων για τα οποία εκδίδεται άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα, στα  300  
µέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητος, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες 
και ευαγή ιδρύµατα καθώς και από πλατείες και παιδικές  χαρές….>. 

 
12.- Εν συνεχεία το ∆ηµοτικό Σ/λιο του πρώην ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας, 
κατόπιν της υπ΄αριθµ. πρωτ. 13728/26-11-2010 αιτήσεως της 
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ενδιαφερόµενης για  επανεξέταση του θέµατος και τροποποίηση της ως 
άνω υπ΄αριθµ. 33/1-3-10  αποφάσεως του [ως προς τον καθορισµό της 
επιτρεπόµενης απόστασης  των άνω οικηµάτων για τα οποία εκδίδεται άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα στα 300 
µέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθµούς, 
νοσηλευτικά ιδρύµατα, κέντρα νεότητος, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες 
και ευαγή ιδρύµατα καθώς και από πλατείες και παιδικές  χαρές]  καθώς και τον 
ορισµό ∆ηµοτικού Συµβούλου που θα  µετέχει στην Επιτροπή του άρθρου  3 παρ. 2 
του Ν. 2734/99, µε την υπ΄αριθµ. 257/13-12-2010 νεώτερη απόφασή του, 
απεφάσισε κατά πλειοψηφία [ 8 υπέρ, 2 λευκά και 2 αποχή] : <…. Α. 
Εγκρίνει  την τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 33/10 απόφασης ∆.Σ Ν.Φιλ/φειας.  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, κέντρα νεότητος, αθλητικά κέντρα, 
οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύµατα καθώς και από 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 άδειας τον 
∆ηµοτικό Σ/λο κ. ∆ηµήτριο Κωνσταντάτο και τον ∆ηµοτικό Σ/λο κ. Κων/νο 
Ευαγγελινό ως αναπληρωµατικό >. 
 
13.- Ακολούθως, µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 14939/22-12-10 έγγραφο του πρώην 
∆ηµάρχου Ν.Φιλ/φειας, ο σχετικός φάκελος διεβιβάσθη στην  Επιτροπή  του άρθρου 
3 παρ. 2 του Ν. 2734/99. 

 
14.- Την 28-4-2011 κοινοποιήθηκε µε συστηµένη επιστολή στον ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος [ αρ. πρωτ. ∆ΦΧ  4504/28-4-11], ως καθολικό 
διάδοχο του ∆ήµου Ν.Φιλ/φειας [ άρθρ. 1 και 283  Ν. 3852/10  
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ]  το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5240/18-2-11  έγγραφο της Γεν. 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας [ ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας] της Περιφέρειας Αττικής προς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, µε το οποίο εζητήθη η 
αποστολή των πλήρων στοιχείων του ορισµένου τακτικού µέλους κ. ∆ηµ. 
Κωνσταντάτου καθώς και του  αναπληρωµατικού µέλους κ. Κων. Ευαγγελινού της  
Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2734/99 σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 
257/13-12-10 απόφαση του ∆ηµοτικού Σ/λιου Ν.Φιλ/φειας για την δηµοσίευση σε 
ΦΕΚ [ σχετ. το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7618/7-4-11 όµοιο έγγραφο της ∆/νσης της 
∆ηµόσιας Υγείας και η υπ΄αριθµ. πρωτ. 4159/20-4-11 αίτηση της ενδιαφερόµενης ] . 

 
15.-  Σε απάντηση των ως άνω εγγράφων, ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος µε το υπ΄αριθµ. πρωτ. 4341/27-4-11 έγγραφό του [ σχετ. από 
27-4-11 αποδεικτικό παραλαβής] προς τους ανωτέρω κ.λ.π.  εγνώρισε τα 
κάτωθι : 

 
 «Κυρία ..... - Κύριε Προϊστάµενε της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας 

Αττικής, 
           Σε απάντηση των δύο προαναφεροµένων σχετικών αιτήσεων σας αλλά και 
σε συνέχεια των δύο σχετικών εγγράφων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής επιθυµούµε να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: 

 
1.-  Ως γνωστόν ο ∆ήµος δεν  σας έχει χορηγήσει µέχρι σήµερα 

καµµία άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος επί της οδού Αντιοχείας 64 
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στην Ν. Φιλαδέλφεια  για εκδιδόµενα πρόσωπα  και  κατά συνέπεια στερείσθε της  
αδείας αρµόδιας Αρχής, όπως η σχετική νοµοθεσία ρητά και αυστηρά ορίζει. 

 
         2.- Γνωρίζετε βεβαίως ότι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Κωνσταντάτος ∆ηµήτριος 
και Ευαγγελινός Κων/νος που προτάθηκαν από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή και 
ορίστηκαν µε την  υπ΄αριθµ. 257/13-12-2010  απόφαση  του ∆ηµοτικού Σ/λιου, 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 στην παρούσα φάση, δεν µπορούν τα πρόσωπα αυτά να 
συµµετάσχουν στην Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 2734/99 και  θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση  να  ολοκληρωθεί πρώτα η όλη θεσµική  διαδικασία που έχει 
δροµολογήσει η ∆ηµοτική Αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/10. 
 
       3.- Τόσο το αίτηµα το δικό σας όσο και το αίτηµα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας  
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής εισήχθη στο ∆ηµοτικό Σ/λιο στην τελευταία 
συνεδρίαση αυτού για αντικατάσταση αυτών µε νέα πρόσωπα, πλήν όµως  
απεσύρθη το όλο θέµα, εν όψει της µείζονος  σηµασίας και σοβαρότητος αυτού 
εξαιτίας  τόσο των δύο αντιφατικών αποφάσεων που ελήφθησαν µέσα σε πολύ 
λίγους µήνες εντός του έτους  2010  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο [ υπ΄αρ. 33/1-3-10 
και 257/13-12-10] του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας, όσο και παρά τα προβλεπόµενα 
στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας [ άρθρο 65 παρ.5 του Ν. 3852/10] και 
ειδικά µεσούσης της προεκλογικής περιόδου και λίγες ηµέρες πριν  την 
ανάληψη των καθηκόντων της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής, µε την οποία 
τροποποιήθηκαν αιφνιδίως οι αποστάσεις των 300 µέτρων στα 200 µέτρα, 
διαδικασία που δεν επιτρέπεται και απόφαση που δεν είναι σύννοµη αν 
ληφθεί µέχρι και την εγκατάσταση της νέας ∆ηµοτικής Αρχής. 
 
     4.-  Εν όψει του ότι και το αποτέλεσµα της τελευταίας ως άνω αναιτιολόγητης, µη 
σύννοµης τροποποιητικής απόφασης, έχει δηµιουργήσει µε την οριακή πλειοψηφία 
των 8 υπέρ ψήφων, 2 λευκών και  2 αποχών  και 9 απόντων, επί συνόλου 21 
∆ηµοτικών Συµβούλων που απετελείτο το πρώην  Συµβούλιο του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλ/φειας µείζον θέµα στην τοπική κοινωνία αλλά και στο Συµβούλιο, εκρίθη η 
απόσυρση αυτού και η εξέταση του όλου θέµατος  απ΄αρχής, από όλα τα 
θεσµικά Συµβούλια και ‘Οργανα που ο Ν. 3852/10 [Καλλικράτης] 
προβλέπει και ορίζει. 
         
    5.-  Σύµφωνα άλλωστε και µε τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.        
3852/10 < Ένα µήνα πριν την διενέργεια των εκλογών και µέχρι την        
εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει  
µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις και εξαιρετικά 
επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης> και κατά συνέπεια η παρούσα 
∆ηµοτική Αρχή όχι µόνο δεν ολιγώρησε, αλλά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να αντιµετωπίσει το όλο θέµα στα πλαίσια της νοµιµότητος, λαµβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές κοινωνίες που εκπροσωπεί. 
      
   6.-   Ειδικότερα σας γνωρίζουµε ότι στα πλαίσια των θεσµικών οργάνων του Ν. 
3852/10, του Ν. 3463/06 [Κ.∆.Κ] και του ειδικού Ν. 2734/99 και λόγω της 
σπουδαιότητος και σοβαρότητος του θέµατος, θα πρέπει να εξετασθεί συνολικά 
το θέµα της λειτουργίας, των αποστάσεων κλπ. των εν λόγω οικηµάτων, τόσο από τα 
Συµβούλια και των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνος 
εν όψει του ότι ο ∆ήµος είναι πλέον ενιαίος, όσο και από την Επιτροπή Ποιότητας 
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Ζωής και  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού όµως πρώτα αυτά γνωµοδοτήσουν και 
εισηγηθούν σχετικά. 
    
   7.-    Κατόπιν όλων των ανωτέρω αντιλαµβάνεσθε ότι το θέµα σας, δεν είναι ούτε 
απλό ούτε οφείλεται σε γραφειοκρατικούς λόγους και αιτίες, καθ΄ όσον δεν 
ετηρήθησαν από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας οι προβλεπόµενες διαδικασίες και η σηµερινή  ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει 
το δικαίωµα, αλλά ούτε νοµιµοποιείται να σας χορηγήσει την παράταση που αιτείσθε, 
καθ΄όσον ουδέποτε σας χορήγησε προηγούµενη άδεια για να παρατείνει αυτήν. 
    
   8.-    Η παρούσα απάντηση και ενηµέρωση να αποσταλεί στην αιτούσα και για 
λόγους δηµόσιου συµφέροντος να σταλεί και στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής και στο Αστυνοµικό Τµήµα Ν. Φιλαδέλφειας για να λάβουν 
γνώση αυτού και για να πράξουν τα νόµιµα στα   πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. 
       
   9.- Τέλος µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έχουν δροµολογηθεί από 
πλευράς ∆ήµου επί του θέµατος αυτού, θα ενηµερωθούν σχετικά  όλες οι αρµόδιες 
υπηρεσίες ». 
 
16.-  Από τα παραπάνω άµα δε και από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου προκύπτει 
ρητά και κατηγορηµατικά ότι ούτε ο πρώην ∆ήµος Ν.Φιλαδέλφειας ούτε ο 
Καλλικρατικός ∆ήµος Φλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, ως καθολικός διάδοχος 
αυτού, έχει χορηγήσει ποτέ µέχρι σήµερα καµία άδεια εγκατάστασης και 
χρήσης οικήµατος επί της οδού Αντιοχείας 64 στην Ν. Φιλαδέλφεια για 
εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα  και κατά συνέπεια η αιτούσα στερείται της 
σχετικής αδείας, όπως η σχετική νοµοθεσία ρητά και αυστηρά ορίζει. 
 
17.-  Παρά ταύτα, η αιτούσα, παρά το γεγονός ότι στερείται της σχετικής αδείας 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα, λειτουργεί  
τον ως άνω επί της οδού Αντιοχείας 64 οίκο ανοχής, γι’ αυτό και η κα ∆ήµαρχος 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, µετά προηγουµένη υπ΄αριθµ. 1097/21-1-11 ειδοποίηση 
[µε αποδεικτικό επίδοσης από 9-2-11]  εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 76/2551/11-3-
11  Απόφασή της για την σφράγιση του άνω οίκου ανοχής που βρίσκεται στην οδό 
Αντιοχείας 64, διότι  διαπιστώθηκε σε γενόµενο έλεγχο να λειτουργεί οίκος ανοχής 
και να στερείται σχετικής άδειας λειτουργίας από την αρµόδια Αρχή. Η σφράγιση θα 
γίνει την 28-3-11, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 π.µ. και ειδοποιήθηκε η αντίδικος να 
αποµακρύνει οποιαδήποτε ευαλλοίωτα αναλώσιµα από το άνω οίκηµα [πρβλ. 
προσαγόµενη σε κεκυρ. αντίγραφο µετά του σχετικού από 16-3-11 αποδεικτικού  
επίδοσης του δηµοτ. αστυνοµικού Γ. Ι., ως και υπ΄αριθµ. 2764/14-3-11 Απόφασης 
της κας  ∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος που επεδόθη στην αντίδικο την 17-3-
11 όπως προκύπτει τούτο από το από προσαγόµενο από 17-3-11 αποδεικτικό 
επίδοσης της δηµοτικής υπαλλήλου] . 
 
18.- Θέτουµε επίσης υπόψη σας και τα παρακάτω έγγραφα για να λάβετε 
γνώση αυτών : 

 
α.- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3007/29/1-Β΄/19-1-2010 έγγραφο του Tµήµατος 

Ασφαλείας Ν. Φιλ/φειας προς τον κ. Εισαγγελέα Πληµ/κων Αθηνών, µε το οποίο 
υπεβλήθη η σχηµατισθείσα δικογραφία σε βάρος της .... κλπ. για παράβαση του Ν. 
2734/99, διότι κατελήφθη επ΄αυτοφώρω να έχει εγκατασταθεί και να εκδίδεται 
επ΄αµοιβή στο επί της οδού Αντιοχείας 64 οίκηµα χωρίς να έχει εφοδιασθεί µε άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος αυτού, επίσης δε διότι παρεχώρησε την 
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χρήση αυτού σε άλλους, χωρίς να έχει εφοδιασθεί µε την απαραίτητη άδεια 
εγκατάστασης. 

 
β.-  το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3007/29/9945-β/15-10-2010 έγγραφο του Τµήµατος 

Ηθών της ∆/νσης Ασφάλειας Αττικής προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
[αρ. πρωτ. ∆ΝΦ 13029/3-11-10], µε το οποίο υπεβλήθη η σχηµατισθείσα δικογραφία 
σε βάρος των ....κλπ. για παράβαση του Ν. 2734/99, διότι κατελήφθησαν 
επ΄αυτοφώρω να έχουν εγκατασταθεί και να εκδίδονται επ΄αµοιβή στο άνω επί της 
οδού Αντιοχείας 64 οίκηµα χωρίς να έχουν εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και 
χρήσης του οικήµατος αυτού, προσέτι δε να απασχολούν υπηρετικό προσωπικό στον 
άνω οίκο ανοχής που παρείχε την συνδροµή του κατά την τέλεση της ως άνω 
αξιόποινης πράξης. 
 
         γ.- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3007/29/2-α/26-10-10 έγγραφο του Τµήµατος 
Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας  προς τον κ. Εισαγγελέα Πληµ/κων Αθηνών, µε το οποίο 
υπεβλήθη η σχηµατισθείσα δικογραφία σε βάρος της ....  κλπ. για παράβαση του Ν. 
2734/99, διότι κατελήφθησαν επ΄αυτοφώρω να έχουν εγκατασταθεί και να 
εκδίδονται επ΄αµοιβή στο άνω επί της οδού Αντιοχείας 64 οίκηµα χωρίς να έχουν 
εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος αυτού, προσέτι δε να 
απασχολούν  υπηρετικό προσωπικό στον άνω οίκο ανοχής που παρείχε την συνδροµή 
του κατά την τέλεση της ως άνω αξιόποινης πράξης. Προσέτι δε διότι είχαν 
εγκαταστήσει στο άνω οίκηµα κλειστό κύκλωµα καταγραφής εικόνας και 
ήχου κατά παράβαση του άρθρου 370 Α ΠΚ. 
 
       δ.-  το υπ΄αριθµ. πρωτ. 3007/29/10150-β/18-12-10 έγγραφο του Τµήµατος 
Ηθών της ∆/νσης Ασφάλειας Αττικής προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών 
[αρ. πρωτ. ∆ΝΦ 13029/3-11-10], µε το οποίο υπεβλήθη η σχηµατισθείσα δικογραφία 
σε βάρος των .... κλπ. για παράβαση του Ν. 2734/99, διότι κατελήφθησαν 
επ΄αυτοφώρω να έχουν εγκατασταθεί και να εκδίδονται επ΄αµοιβή στο άνω επί της 
οδού Αντιοχείας 64 οίκηµα χωρίς να έχουν εφοδιασθεί µε άδεια εγκατάστασης και 
χρήσης του οικήµατος αυτού, προσέτι δε να απασχολούν  υπηρετικό προσωπικό στον 
άνω οίκο ανοχής που παρείχε την συνδροµή του κατά την τέλεση της ως άνω 
αξιόποινης πράξης. 
 
19.-  Επειδή εν όψει των ανωτέρω και κατ΄εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, 
ορθώς, βασίµως, νοµίµως και πλήρως ητιολογηµένως εχώρησε η έκδοση της 
υπ΄αριθµ. 2551/11-3-11 Aποφάσεως της κας ∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, 
εφ΄οσον η ... παρανόµως, αυθαιρέτως, αναιτιολογήτως και κατά σαφή παράβαση 
κάθε έννοιας δικαίου και κυρίως των διατάξεων του  Ν. 2734/99 που τίθενται προς 
προστασία της δηµόσιας υγείας κλπ. για λόγους δηµοσίου συµφέροντος 
λειτουργούσε και λειτουργεί άνευ της κατά νόµον απαιτούµενης άδειας εγκατάστασης 
και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα. 

 
20.-  Επειδή από τα παραπάνω αναφερόµενα δηµόσια έγγραφα αποδεικνύεται 
σαφώς και κατηγορηµατικώς ότι η .... κατά πλήρη περιφρόνηση, αδιαφορία και 
παράβαση των ανωτέρω  διατάξεων και αψηφώντας πάντα τα ανωτέρω στερούµενης 
σχετικής αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή  
πρόσωπα, λειτούργησε και λειτουργεί στο επί της οδού Αντιοχείας 64 οίκηµα οίκο 
ανοχής, µε αποτέλεσµα να µην πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται 
από τον Νόµο για την ασφάλεια και την έλλειψη κινδύνου για την δηµόσια υγεία κλπ. 
[ΛΟΓΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ]. 
 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΓ-Ψ



 16 

21.-  Επειδή η προστασία του δηµόσιου συµφέροντος προέχει έναντι της 
προστασίας των ιδιωτικών συµφερόντων, τα οποία µόνον επιβοηθητικά 
λαµβάνονται υπόψιν. 

 
22.-  Επειδή εν προκειµένω η απόφαση της κας ∆ηµάρχου ευρίσκει νόµιµο έρεισµα 
στα άρθρα 3 και 6 παρ. 3 του . 2734/99 λόγω έλλειψης της απαιτούµενης κατά νόµον  
άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα. 
 
23.-  Επειδή η σφράγιση επιβάλλεται κατά δέσµια αρµοδιότητα  και ανεξαρτήτως  
ποινικών κυρώσεων [ ΣτΕ 1928/10]. 

 
24.- Επειδή η διαπίστωση της έλλειψης της σχετικής αδείας εγκατάστασης 
και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα, η οποία δεν 
αµφισβητείται από την ..., αποτελεί νόµιµη και επαρκή αιτιολογία για την 
σφράγιση του οίκου ανοχής [ πρβλ.  υπ΄αριθµ. ΣτΕ  1928/10, 1388/09, 
2276/08, 3524/08, ΣτΕ [αναστ.] 775/09, 779/09, 1125/09, 601/05, 
780/09, ∆ΠΑ  103/09, 281/08, 4339/08, 4756/06 κλπ.]. 

 
25.-  Επειδή προς απόκρουσιν του κατά πάντα αβασίµου, απαραδέκτου ισχυρισµού 
της ...., καθ΄ον δήθεν υπάρχουν αθωωτικές αποφάσεις των Ποινικών ∆ικαστηρίων 
για τον εν λόγω οίκο ανοχής,  ο ισχυρισµός αυτός είναι απορριπτέος, αφού η 
αθωωτική απόφαση δεν κλονίζει την προεκτεθείσα νόµιµη και επαρκή αιτιολογία της 
προσβαλλόµενης πράξης και τούτο διότι η κατ΄άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2734/99 
σφράγιση του οίκου ανοχής ως διοικητική κύρωση, επιβάλλεται ανεξαρτήτως 
των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του νόµου τούτου για 
συγκεκριµένες παραβάσεις διατάξεων αυτού, αφ΄ετέρου δε διότι η αθωωτική 
απόφαση δεν περιέχει διαπίστωση ότι η αιτούσα διέθετε την εν λόγω άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα, ώστε να 
ανατρέπεται η ως άνω νόµιµη και επαρκής αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης 
[ ΣτΕ  1928/10 κλπ]. 

 
26.- Επειδή η σφράγιση οίκου ανοχής λειτουργούντος άνευ αδείας  
εγκαταστάσεως και χρήσεως  οικήµατος για  εκδιδόµενα επ΄αµοιβή 
πρόσωπα, χωρεί κατά δέσµια εξουσία και αρµοδιότητα. 

 
27.-  Επειδή µε τον Ν. 2734/99 ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για την άσκηση 
της δραστηριότητος των εκδιδοµένων  επ΄αµοιβή προσώπων και εισάγονται, ευθέως 
εκ του νόµου, περιορισµοί στην άσκηση της [ πχ. έκδοση πιστοποιητικών κλπ.], εν 
όψει των ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω δραστηριότητας για λόγους αναγοµένους 
στο δηµόσιο και γενικότερο κοινωνικό συµφέρον, ειδικότερα δε στην 
προστασία, µεταξύ των άλλων, της δηµόσιας υγείας, της δηµόσιας τάξης 
και ασφάλειας, των χρηστών ηθών και της παιδικής ηλικίας. η δε µικρότερη 
απόσταση των 200 µέτρων δεν αντίκειται στις περί προστασίας της 
οικονοµικής ελευθερίας και αρχής της αναλογικότητος διατάξεις του Συντάγµατος, 
εφ΄ όσον ο επιβαλλόµενος περιορισµός στην άσκηση της  άνω δραστηριότητας, είναι 
γενικός και αντικειµενικός, πρόσφορος για την εξυπηρέτηση των άνω σκοπών και δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο [ΣτΕ  2276/08].   

 
28.-  Επειδή επίσης η αποδοχή της αιτήσεως και αναστολής εκτελέσεως της 
προσβαλλόµενης πράξης θα είχε ως αποτέλεσµα να συνεχισθεί η λειτουργία του 
οίκου ανοχής χωρίς άδεια εγκατάστασης και χρήσης, θα ισοδυναµούσε δηλ. µε 
ανεπίτρεπτη, κατά νόµον, υποκατάσταση του ∆ικαστηρίου σε έργα ενεργού 
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∆ιοικήσεως και µάλιστα κατά παράβαση ττου άρθρου 3 παρ.4 του . 
2734/99 [ σχετ. ΣτΕ [αναστ.] 775/09, 779/09, 1125/09, 601/05, 780/09, 
∆ΠΑ  103/09, 281/08, 4339/08, 4756/06 κλπ]. 

 
29.- Επειδή εν όψει των ανωτέρω συντρέχουν και λόγοι δηµόσιου 
συµφέροντος, οι οποίοι επιβάλλουν την άµεση εκτέλεση της 
προσβαλλόµενης πράξης ανεξαρτήτως βλάβης της αιτούσης [σχετ. ΣτΕ 
[αναστ.] 775/09, 779/09, 1125/09, 601/05, 780/09, ∆ΠΑ  103/09, 
281/08, 4339/08, 4756/06 κλπ]. 

 
30.-  Επειδή η τυχόν χορήγηση της αιτούµενης αναστολής και προσωρινής διαταγής 
θα είχε σαν συνέπεια την περαιτέρω συνέχιση της λειτουργίας του οίκου ανοχής σε 
χώρο, για τον οποίο δεν υπάρχει η απαιτούµενη, κατά νόµο,  άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας οικήµατος για εκδιδόµενα επ΄αµοιβή πρόσωπα [ Επ.Αν.ΣτΕ 457/90]. 

 
31.- Επειδή λόγοι δηµοσίου συµφέροντος συνιστάµενοι στην προστασία 
της δηµόσιας υγείας, δηµόσιας τάξης, των  χρηστών ηθών κλπ. επιτάσσουν 
την λειτουργία των οίκων ανοχής  κατόπιν νόµιµης αδείας από τις αρχές και 
λειτουργία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2734/99,  αποκλείουν  την χορήγηση 
αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης ως και της έκδοση προσωρινής 
διαταγής, ανεξαρτήτως τυχόν επερχόµενης στον αιτούντα βλάβης. 
 
32.- Επειδή η ..... δεν έχει κοινοποιήσει µέχρι σήµερα την επικαλούµενη 
ασκηθείσα υπ΄αυτής ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση 
ακύρωσης, ούτε άλλωστε αναγράφει ούτε αναφέρει στο δικόγραφο της υπό κρίσιν 
αιτήσεως αναστολής τον αριθµό καταθέσεως αυτής, ως όφειλε και υπoεχρεούτο προς 
τούτο. 

 
33.-  Επειδή  κατατέθηκαν στο ∆ικαστήριο και τα παρακάτω έγγραφα : 

 
1.- η  από 25-4-11 [υπ΄αρ. καταθ. ΑΝ410/26-4-11]  αίτηση αναστολής της αν- 
     τιδίκου  ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών[ τµ. Θ.Ακυρωτικό] 
     που κοινοποιήθηκε στον ∆ήµο  Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος την 27-4-11. 
2.- η υπ΄αριθµ. 76/2551/11-3-11 απόφαση ∆ηµάρχου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος 
3.- το από  16-3-11 αποδεικτικό επίδοσης  του δηµ. αστυνοµικού . 
4.-  η υπ΄αριθµ. 77/2764/14-3-11  απόφαση ∆ηµάρχου Φιλ/φειας-Χαλκηδονος 
5.- το  από 17-3-11 αποδεικτικό επίδοσης της δηµ. υπαλλήλου . 
6.-  το υπ΄αρ. πρωτ. 3007/29/1-Β/19-1-10  έγγραφο του Τµ.Ασφαλείας Ν.Φιλ/ 
       φειας. 
7.-  το υπ΄αρ. πρωτ. 3007/29/9945-β/15-10-10  έγγραφο του Τµ.Ηθών της  

Ασφάλειας Αττικής. 
8.- το υπ΄αρ. πρωτ. 3007/29/2-α/26-10-10  έγγραφο του Τµ. Ασφαλείας Ν. 

Φιλ/φειας. 
9.-  το υπ΄αριθµ. 3007/29/10150-β/18-12-10 έγγραφο του Τµ. Ηθών της 

Ασφάλειας Αττικής. 
10.- η υπ΄αριθµ. 33/1-3-10 απόφαση ∆ηµ. Σ/λιου ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας 
11.- η υπ΄αριθµ. 257/13-12-10  απόφαση του ∆ηµ. Σ/λιου ∆ήµου Ν. Φιλ/φειας 
12.- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 4341/27-4-11 έγγραφο της ∆ηµάρχου Φιλ/φειας- 

Χαλκηδόνος. 
13.- το από 27-4-11 αποδεικτικό επίδοσης 
14.- οι υπ΄αριθµ. 4159/20-4-11 και 4065/19-4-11 αιτήσεις της ... προς τον  
       ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
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15.- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5240/18-2-11 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
της Περιφέρειας Αττικής που περιήλθε στον ∆ήµο Φιλ/φειας- Χαλκηδόνος την 28-4-
11 µε συστηµένη επιστολή [ αρ. πρωτ. ∆ΦΧ 4504/28-4-11]. 

16.- υπ΄αριθµ. ΣτΕ  1928/10, 1388/09, 2276/08, 3524/08, ΣτΕ [αναστ.] 
775/09, 779/09, 1125/09, 601/05, 780/09, ∆ΠΑ  103/09, 281/08, 4339/08, 4756/06 
κλπ. 

 
 

∆’  ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

1.- Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010 « Ένα µήνα 
πριν τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των δηµοτικών 
αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που 
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις και εξαιρετικά επείγουσες και 
απρόβλεπτης ανάγκης» και κατά συνέπεια η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή , όχι µόνο 
δεν ολιγώρησε , αλλά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιµετωπίσει το όλο 
θέµα στα πλαίσια της νοµιµότητας, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινωνίες που 
εκπροσωπεί ειδικά σε ζητήµατα µείζονος σηµασίας , όπως το προκείµενο. 
  
2.- Επειδή ειδικότερα σας γνωρίζουµε ότι στα πλαίσια των Θεσµικών Οργάνων του ν. 
3852 / 2010 και του ν. 3463 / 2006 [ Κ.∆.Κ.] , αλλά και του ειδικού νόµου 2734 / 99, 
εξετάστηκε  συνολικά το θέµα της λειτουργίας, των αποστάσεων κ.λ.π. των εν λόγω 
οικηµάτων και  από τα Συµβούλια και των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Φιλαδέλφειας 
και Χαλκηδόνας εν όψει του ότι ο ∆ήµος πλέον είναι ενιαίος, αλλά και από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όργανα τα οποία εξέφρασαν τις γνώµες και τις απόψεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 , του ν. 3852 / 2010 και απέστειλαν και τις 
σχετικές και αρνητικές εκφράσεις γνώµης αυτών [ βλέπετε συνηµµένα ], 
προκειµένου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σήµερα να αποφασίσει σχετικά και 
ολοκληρωµένα και για τις δύο Πόλεις που τον συνθέτουν γεωγραφικά [ Φιλαδέλφεια 
και Χαλκηδόνα ]. 
 
3.- Επειδή κατόπιν όλων των ανωτέρω αντιλαµβάνεσθε ότι το όλο θέµα που 
εισάγεται σήµερα ενώπιόν σας  και εν όψει του ότι αφορά όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα, τη νεολαία των πόλεων µας και τις ευαισθησίες, τα χρηστά ήθη, τις αξίες, 
τις αρχές και τις παραδόσεις των πολιτών, δεν οφείλετε σε σηµερινούς 
γραφειοκρατικούς λόγους και αιτίες καθυστέρησης, καθ’ όσον δεν 
ακολουθήθηκαν και δεν ετηρήθησαν από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή του 
Πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας, οι προβλεπόµενες διαδικασίες και ειδικά µέσα στην 
ύποπτη προεκλογική, εκλογική και µετεκλογική περίοδο και µέχρις 
εγκαταστάσεως της νέας ∆ηµοτικής Αρχής , που δεν δικαιολογείται σε καµία 
περίπτωση η λήψη τέτοιων αποφάσεων και µάλιστα παντελώς απαραδέκτων και 
σαφώς αναιτιολόγητων όπως ο νόµος σχετικά επιτάσσει . 
 
4.- Επειδή επίσης σχετική γραπτή απάντηση και ενηµέρωση µέχρις ότου 
ληφθεί απόφαση από το σηµερινό µας ∆ηµοτικό  Συµβούλιο και ενηµέρωση 
έχει αποσταλεί,  τόσο στην ενδιαφερόµενη , όσο  και για λόγους δηµόσιου 
συµφέροντος  και στη ∆ιεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Αττικής , αλλά και 
στο Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής µας, για να λάβουν γνώση αυτού και για να 
πράξουν τα νόµιµα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους .  
 
5.- Επειδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει το τεκµήριο αρµοδιότητας σύµφωνα 
µε το άρθρο 65 του ν. 3852 / 2010 [ Καλλικράτης ] και νοµιµοποιείται 
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αυτοδίκαια και αυτεπάγγελτα να εξετάζει , να τροποποιεί, να ακυρώνει και να 
ανακαλεί προηγούµενες αποφάσεις που εξεδόθησαν από το ίδιο, 
απαράδεκτα,  αβάσιµα, ατεκµηρίωτα και αναιτιολόγητα, αλλά και κατά 
παράβαση και της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852 / 2010 . 
 
6.- 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 . 
 
7.- Επειδή οι διατάξεις του ν. 2734 / 99 για τη χορήγηση της σχετικής άδειας 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος από πρόσωπα εκδιδόµενα επ’ αµοιβή , δεν 
προβλέπουθν 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 ] . 
 
8.- 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 την έκφραση 
γνώµης όλωςν 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 . 
 
 

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 : 
 
        1.-    Να ανακληθεί ολοσχερώς και ακυρωθεί η προηγουµένη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας , που φέρει  αριθµό 257 / 
13 ∆εκεµβρίου 2010, ως µη σύννοµη , απαράδεκτη , παντελώς αβάσιµη , χωρίς ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία για το επείγον, το έκτακτο και το εξαιρετικό της 
λήψης αυτής εκδοθείσα, αλλά και παντελώς αναιτιολόγητη για τον ειδικό λόγο που 
επέβαλε εκτάκτως και εξαιρετικώς την τροποποίηση της προηγούµενης και υπ’ αρ. 33 
/ 2010 ληφθείσας , όπως και κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 
2010  ληφθείσα , για όλους τους παραπάνω λόγους της παρούσας εισήγησης .  
 
       2.-   Να τροποποιηθεί και συµπληρωθεί και µε την σηµερινή απόφαση η 
προηγούµενη και αρχική µε αριθµό 33 / 01-03-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας όσον αφορά, τόσο στις 
αναφερόµενες σ’ αυτήν ακτίνες -αποστάσεις των τριακοσίων [300] µέτρων που 
ορίστηκαν να απέχουν από τους οριζόµενους στο ν. 2734 / 1999 χώρους και κτίρια, 
όσο  και το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής ελέγχου που το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο υποχρεούται να ορίσει και να αποφασιστούν ειδικότερα τα εξής. 

 
      3.-    Να παραµείνει ο αριθµός των οικηµάτων εγκατάστασης από εκδιδόµενα 
πρόσωπα, στους δύο [2], και να συµπληρωθεί µε την αναφορά «στο σύνολο της 
διοικητικής-γεωγραφικής περιφέρειας του ενιαίου πλέον ∆ήµου «Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος». 
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      4.-     Να τροποποιηθεί και επανακαθοριστεί, µετά και την έκφραση γνωµών κατά 
τα ανωτέρω εκτεθέντα , η επιτρεπόµενη ακτίνα - απόσταση που είχε ληφθεί µε την 
υπ’ αρ. 33 / 2010 απόφαση τους ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή να ορισθεί και να 
απέχει [ακτίνα –απόσταση ] η επιτρεπόµενη εγκατάσταση των οικηµάτων των 
εκδιδοµένων προσώπων από τα κτίρια και τους χώρους που ο ν. 2734 / 1999 ορίζει , 
από τα τριακόσια [300] µέτρα που προέβλεπε η προηγούµενη απόφαση υπ’ αρ. 33 / 
2010, στα τετρακόσια πενήντα [450] µέτρα που προτείνεται µε την παρούσα 
εισήγηση , 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 . 
 
      5.-    Να επανακαθοριστεί 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] στη 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 . 

 
    6.-  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 µή της σχετικής άδειας . 
 
    7.-  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 . 
 
 
      Στη συνέχει κατατέθηκε στο Προεδρείο και ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε 
προς το Σώµα και το ακόλουθο έγγραφο που του παραδόθηκε, κατά την 
έναρξη της σηµερινής συνεδρίασης, από «Οµάδα Γυναικών Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας ΟΓΕ» και το οποίο έχει ως εξής : 
 

«Ανακοίνωση – Καταγγελία 

Η Οµάδα Γυναικών Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας καταγγέλλουµε τη ∆ηµοτική 
Αρχή Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας διότι θέτει προς συζήτηση το θέµα της 
χορήγησης ή µη άδειας σε οίκο ανοχής στην περιοχή µας. 

Καταγγέλλουµε ακόµη την απερχόµενη ∆ηµοτική Αρχή της Φιλαδέλφειας η 
οποία ενέκρινε τη λειτουργία οίκων ανοχής στον πρώην ∆ήµο Φιλαδέλφειας µε 
τη 257 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 13/12/2010. 
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Σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ενώ η ανεργία ειδικά για τις γυναίκες έχει 
εκτιναχτεί στο 18,5% και ακόµη περισσότερο για τις νέες κάτω των 30 ετών, 
αντί να συζητάµε µέτρα για τη διασφάλιση µόνιµης και σταθερής εργασίας µε 
πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώµατα για την εργαζόµενη γυναίκα, 
καθώς και µέτρα προστασίας και ανακούφισης της άνεργης και της οικογένειάς 
της, ερχόµαστε σήµερα να συζητήσουµε µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Αρχής τη 
χορήγηση ή µη άδειας λειτουργίας οίκου ανοχής στην περιοχή µας. 

Η πορνεία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί επάγγελµα ούτε 
αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το 
αστικό κράτος να τη νοµιµοποιήσει θεσµικά και ηθικά. Είναι η έσχατη µορφή 
προσβολής κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν ο άνθρωπος γίνεται 
εµπόρευµα σε µια αγορά που ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, ενώ ο έµπορος 
προσδοκά το µέγιστο κέρδος από το εµπόρευµά του. 

Η πορνεία είναι η τελειότερη έκφραση της ανθρώπινης δουλείας. Ας µην 
ξεχνάµε ότι το γυναικείο Κίνηµα εναντιώθηκε στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ το ’99 
για τη νοµιµοποίηση της πορνείας ως επαγγέλµατος. 

Με το σκεπτικό αυτό προειδοποιούµε ότι οποιαδήποτε απόφαση χορήγησης 
άδειας λειτουργίας οίκου ανοχής στη Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα, θα βρει 
αντίθετο σύσσωµο το γυναικείο Κίνηµα και άλλους φορείς και Σωµατεία της 
περιοχής µας 

17 Μαΐου 2011 

και το έγγραφο αυτό καταχωρήθηκε στα πρακτικά  

 
          Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το Σώµα ότι δόθηκε απάντηση 
και στα αιτήµατα της ενδιαφερόµενης και µετά την απάντηση που της δόθηκε , ο 
∆ήµος προχώρησε στο σφράγισµα του συγκεκριµένου οίκου ανοχής, ο 
οποίος είναι σφραγισµένος και δεν λειτουργεί .   
 
         Αµέσως µετά  ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου οι επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις τους και τις αντιρρήσεις 
τους. Ο κ. Χαρ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος προτίµησε να µιλήσει πρώτα ο κος 
Κόντος και στη συνέχεια να τοποθετηθεί ο ίδιος.  
 
         Λαµβάνοντας τον λόγο ο κ. Στ. Κόντος ανέφερε µεταξύ άλλων και τα 
ακόλουθα προς το Σώµα: 
 

                     Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι είναι ένα θέµα που έχει δυο 
πτυχές για τις οποίες και τις δυο λυπάµαι πολύ και δεν φανταζόµουν ποτέ στη ζωή 
µου πως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Νέας Φιλαδέλφειας θα έπαιζε ρόλο 
ιεροεξεταστή.  

Για τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα όταν ετέθη το ζήτηµα της 
επανασυζήτησης του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που ήταν απερχόµενο και 
υπάρχουν µάρτυρες γι' αυτό και ελπίζω να το επιβεβαιώσουν, είπα «Θέλετε να το 
συζητήσουµε σε αυτή τη θητεία για να µην πείτε ότι σας το στείλαµε στην επόµενη 
που έχετε εκλεγεί, ή να πάει στην επόµενη θητεία να το συζητήσετε έχοντας την 
ευθύνη;». Ετέθη το ζήτηµα «όχι, να συζητηθεί σε αυτή τη θητεία» και ήρθε στο 
επόµενο Συµβούλιο αφού το θέσαµε. 
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Όταν έγινε συζήτηση κάποιοι ήταν παρόντες και κάποιοι απουσίαζαν. 
Ήµασταν υποχρεωµένοι να πάρουµε µια απόφαση. Όχι υποχρεωµένοι, συνειδητά την 
πήραµε. Αυτά που λέγονται ότι η απόφαση δεν πήγε στην Περιφέρεια, γιατί η 
διαστρέβλωση και τα ψέµατα έχουν κοντά ποδάρια αλλά δυστυχώς στη σηµερινή 
κοινωνία λειτουργούν.  

Αφού η Περιφέρεια δεν πήρε ποτέ απόφαση γιατί ζήτησε τα στοιχεία 
των δυο δηµοτικών συµβούλων για να συνεχιστεί και να συνεδριάσει η Επιτροπή; 
Αφού η Περιφέρεια δεν πήρε την απόφαση γιατί κίνησε το θέµα για να εξετάσει το 
αίτηµα; Αφού δεν η Περιφέρεια δεν είχε πάρει καθόλου την απόφαση γιατί έγινε όλη 
αυτή η συζήτηση;  

Άρα όλα αυτά είναι ψευδή και καµία βάση δεν έχουν. Όµως καθόλου 
αυτά δεν µε ενδιαφέρουν. Πρώτα υπάρχει µια τεράστια υποκρισία. Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σήµερα προτείνει ο Πρόεδρος, ο οποίος έκανε τον κόπο να γράψει 13 
σελίδες κείµενο για το θέµα των γυναικών αυτών οι οποίες εκδίδονται, όταν τα 
προβλήµατα της Φιλαδέλφειας έχουν φουντώσει και όταν όλοι ξέρετε τι γίνεται µέσα 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έκατσε κι έκανε όλη αυτή τη δουλειά ως εξεταστής 
επαναλαµβάνω, λέει να γίνουν δύο οίκοι ανοχής στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά να µην 
γίνει αυτός και να γίνουν κάπου αλλού.  

Στην ουσία όλα αυτά που ειπώθηκαν είναι µια υποκρισία. ∆ιότι ο νόµος 
προβλέπει να γίνουν οίκοι ανοχής. Εµείς όµως κάνουµε όλες εκείνες τις διαδικασίες 
για να µην µπορούν να γίνουν. ∆εν τολµάµε να πούµε αυτό που είπε το τοπικό 
Συµβούλιο ότι δεν είναι ώρα κατάλληλη για να γίνουν οίκοι ανοχής στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Θα τα διαβάσω µετά αυτά γιατί έχουν µεγάλη σηµασία µε ποια 
επιχειρηµατολογία. 

Άρα η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που προτείνεται, είναι να 
γίνουν οίκοι ανοχής, προφανώς µπορούν να γίνουν στο Κουκλάκι ίσως, ή µπορεί να 
γίνουν πάνω στις πολυκατοικίες, να µην γίνω συγκεκριµένος. Αυτό όµως πραγµατικά 
για εµένα έχει δευτερεύουσα σηµασία. 

Ποιοι είµαστε εµείς ποιοι είστε εσείς, που θα κρίνετε µια γυναίκα τι 
θέλει να κάνει στη ζωή της; Ποιοι είστε εσείς που κάνετε ηθικού χαρακτήρα 
υποµνήσεις για την ποιότητα ηθικής µιας γυναίκας; Αυτά που γίνονται τώρα τα 
γιουχαΐσµατα, θα σας θυµίσω µονάχα µια ρήση του Μπρεχτ η οποία είναι πολύ 
επίκαιρη. Σήµερα καταδιώκουµε τις πόρνες, αύριο τους οµοφυλόφιλους, µπορεί να 
µην αρέσει αν στις µετατάξεις έρθει κάποιος οµοφυλόφιλος να γίνει γραµµατέας του 
∆ήµου, αντιµεθαύριο τους µετανάστες, γιατί Εβραίους δεν έχουµε εµείς εδώ. 

                    Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι λυπάµαι πάρα πολύ. Λυπάµαι πάρα πολύ και 
ούτε οι κραυγές θα µε επηρεάσουν, ούτε και οι πιθανές διαµαρτυρίες κάποιων 
ανθρώπων οι οποίοι κατά τη γνώµη µου είναι βαθιά συντηρητικοί, κλείνουν τα µάτια 
σε µια πραγµατικότητα, αυτές οι γυναίκες έχουν κάνει τις επιλογές τους δεν πρόκειται 
να αλλάξουν, είτε εµείς τους δώσουµε άδεια ή δεν τους δώσουµε, αυτό το επάγγελµα 
θα ασκήσουν και θα το ασκήσουν δυστυχώς στο δρόµο, όπως γίνεται καθηµερινά 
στην Πατησίων και βλέπουµε αυτή την αθλιότητα.  

∆ιότι το ζήτηµα είναι ότι εφόσον αυτό το επάγγελµα υπάρχει, 
υφίσταται, πρέπει να τεθούν οι όροι ώστε να λειτουργεί νόµιµα, να λειτουργεί 
κανονικά ώστε κι αυτές οι γυναίκες να έχουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής µιας και 
αυτό επέλεξαν. 

Λυπάµαι που ο  κ. Γρετζελιάς ως σταυροφόρος της ηθικής της Νέας 
Φιλαδέλφειας έκανε όλη αυτή την οµιλία. Κατά τη γνώµη  µου ούτε αυτός δικαιούται 
ούτε κανένας άλλος δικαιούται από εµάς να κρίνει την ηθική αυτών των ανθρώπων.  
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Σας λέω ποιες είναι οι αποφάσεις που πήραν τα όργανα κατ’ εντολή 
βέβαια κάποιων Προϊσταµένων τους. Λέει «Η λειτουργία οίκων ανοχής δεν είναι προς 
το συµφέρον της τοπικής κοινωνίας, ούτε προβλήµατα επιλύει αλλά αντίθετα 
υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλοιώνει τη φυσιογνωµία της πόλης, 
συντελεί στην αντιµετώπιση της γυναίκας ως αντικείµενο ηδονής, αποτελεί επιζήµιο 
θέαµα για τον ευαίσθητο χώρο των κόσµο των µικρών παιδιών, αλλά και λόγω 
διατάραξης της κοινής ησυχίας των πολιτών». Αυτά µου θυµίζουν ταινία του 1960 
«Νόµος 4000» που οι ένοικοι κυνηγούσαν µια γυναίκα η οποία εκδιδόταν. Αυτό µου 
θυµίζουν. Πάµε 50 χρόνια πίσω!  

Λυπάµαι απίστευτα, όσο κι αν βρεθώ µόνος µου και µόνο εγώ να το 
υποστηρίζω αυτό, θα το υποστηρίζω µε όλες µου τις δυνάµεις. Ούτε καµία σχέση έχω 
µε αυτές τις γυναίκες, ούτε καµία σχέση έχω µε αυτό το επάγγελµα, αλλά την 
ελευθερία του ατόµου θα την υπερασπίζοµαι όσο µπορώ και µε όσες λίγες δυνάµεις 
έχω και όταν ακόµη είµαι µόνος µου. 

Κύριοι συνάδελφοι σας διαβάζω την απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής: «Εκφράζει την αρνητική γνώµη επί του θέµατος που αφορά τη 
λειτουργία οίκων ανοχής εντός των ορίων του ∆ήµου, µη εισερχόµενο στη διαδικασία 
συζήτησης επί του αριθµού αυτών, όσο και των ακτίνων αποστάσεων σε µέτρα των 
οικηµάτων αυτών, από τους χώρους και τα σηµεία που πρέπει να απέχουν και 
θεωρώντας ότι η πόλη δεν είναι ακόµη έτοιµη να αποδεχτεί τη λειτουργία οίκων 
ανοχής». Ενώ οι άλλες πόλεις είναι έτοιµες να υποδεχτούν οίκους ανοχής! 

Στο ίδιο πνεύµα είναι και η απάντηση του οργάνου της Νέας 
Χαλκηδόνας. Αγαπητοί συνάδελφοι πραγµατικά δεν φανταζόµουν εν έτος 2011 να 
διώκουµε γυναίκες οι οποίες εκδίδονται, ή να διώκουµε µεθαύριο ανθρώπους που 
έχουν µια άλφα ή βήτα επιλογή στην ερωτική τους ζωή, ή και µεθαύριο να 
επιδιώκουµε να ελέγξουµε τη ζωή ανθρώπων οι οποίοι έχουν άλλο χρώµα ή άλλο 
θρήσκευµα. 

Έτσι ξεκινάνε τα πράγµατα και δυστυχώς η Νέα Φιλαδέλφεια θα κάνει 
µια κίνηση, που θα µετανιώσει πολύ στο µέλλον γιατί επί της ουσίας η υποκρισία 
κρύβεται στο ότι εγκρίνουµε να γίνουν δύο οίκοι ανοχής στη Φιλαδέλφεια. ∆εν λέµε 
να µην γίνουν, λέµε να γίνουν. Αλλά κάπου αλλού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτή είναι η 
απόφαση που προτείνει ο κ. Πρόεδρος. 

Εγώ επιµένω ότι το σωστό είναι αυτό. Και µια µικρή απόδειξη είναι ότι 
ο ∆ήµος της Αθήνας ζήτησε από το νοµοθέτη, για να µπορέσει να τα χωροθετήσει για 
να µην υπάρχει αυτή η αθλιότητα της πορνείας στο δρόµο, να δώσει 100 µ. Έχω εδώ 
την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µου την έφεραν δεν ενδιαφέρθηκα εγώ 
να την πάρω αλλά µου την έφεραν, που λέει σε 100 µ., για να συγκροτηθούν για την 
περιοχή της Αττικής 1.500 περίπου οίκοι ανοχής γιατί τόσοι απαιτούνται για την 
εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών, οι οποίες υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, ώστε 
να πάψει η πορνεία στο δρόµο. 

Αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτές τις γυναίκες, πρέπει να ενδιαφερθεί 
να κάνουν το επάγγελµά τους νόµιµα, να ενδιαφέρεται να µην είναι στο δρόµο να 
µην είναι έρµαιο των διαφόρων επιτήδειων, να τις εκβιάζει η Αστυνοµία, να µην τους 
τα παίρνουν άλλοι. Αυτό πρέπει να κάνουµε. Και αν γίνει µια ιδεατή κοινωνία που δεν 
θα υπάρχει αυτή η ανάγκη και που οι γυναίκες αυτές δεν θα έχουν την ανάγκη να 
κάνουν αυτό το πράγµα, τότε εντάξει. Αλλά δεν ξέρω αν θα ζούµε εµείς σε αυτή την 
κοινωνία! 

Κύριοι συνάδελφοι εγώ εµµένω σε αυτό που πιστεύω, δεν έχει 
καθόλου να κάνει ούτε µε νόµους ούτε µε διαδικασίες, ούτε ότι πάρθηκε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρ' όλη τη διαστρέβλωση που έκανε ο κ. Γρετζελιάς –
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αδιαφορώ γι' αυτό- όµως προσέξτε, γιατί ανοίγετε µια πληγή για µεθαύριο, η οποία 
µπορεί να πάρει άλλες διαστάσεις. 

 
         Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σπ. 
Γραµµένος, ο οποίος ανέφερε προς το Σώµα τα ακόλουθα: 
 

          Κυρία ∆ήµαρχε, Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί 
συµπολίτες αυτά που θα σας πω, σκοπός µου δεν είναι να ακουστούν µόνο, αλλά 
αντίθετα να προβληµατιστούµε όλοι, το θέµα αφορά όλους στην πόλη και όχι µια 
µεµονωµένη µερίδα ανθρώπων. 

          ∆εν ξέρω αν τους τελευταίους µήνες έχετε περάσει από την οδό Πατησίων 
στο ύψος του πρώην εργοστασίου ΦΙΞ, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει µαύρες γυναίκες 
να κάνουν πιάτσα πριν καλά – καλά βραδιάσει έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. ∆εν 
ξέρω αν έχετε δει το τελευταίο διάστηµα ότι έχουν ανηφορίσει οι ίδιες γυναίκες στα 
όρια της Χαλκηδόνας στο πάρκο παράλληλα µε την οδό Χαλκίδος. ∆εν ξέρω αν 
σύντοµα κάποιες από αυτές τις γυναίκες τις δούµε σε κάποιο ηµικεντρικό ή κεντρικό 
δρόµο της πόλης µας. ∆εν ξέρω αν πρέπει να ανησυχούµε που στην περιοχή µας 
λειτουργεί ή θα λειτουργήσει ένας νόµιµος οίκος ανοχής.  

          ∆εν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να φανούµε συντηρητικοί ή µοντέρνοι. ∆εν 
ξέρω επίσης αν πρέπει να αφορίσουµε ή να δεχτούµε αυτή την ιδέα. ∆εν ξέρω αν ο 
συγκεκριµένος χώρος θα είναι τόπος εκτόνωσης κάποιων, που τους έχει γυρίσει το 
µάτι κοιτάζοντας τα κορίτσια µας γυρίζοντας από το φροντιστήριο ή το σχολείο. ∆εν 
ξέρω αν πρέπει να είµαστε εµείς ή εσείς αυτοί, που θα πουν ναι. Ξέρω όµως σίγουρα 
ότι έβαλα όλους εµάς σε σκέψεις, αν πρέπει να πούµε όχι.  Ευχαριστώ. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην ∆ηµοτική Σύµβουλο κα 
∆ανάη-Εύα Γκούµα, η οποία είπε, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: 
 

          Κατ' αρχήν  θέλω να τονίσω ότι τόσο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όσο και 
στα δυο διαµερισµατικά Συµβούλια Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας οι 
εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης που ήταν εκεί, δεν αποφάσισαν οµόφωνα µαζί 
µε τους άλλους ή σε πλειοψηφία µε το αιτιολογικό που µπαίνει στα πρακτικά. Και 
αυτό θέλω να αλλαχτεί. Καταψηφίσαµε και στα τρία, αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
συµφωνήσαµε εµείς µε το πολιτικό πλαίσιο που έβαζαν οι υπόλοιποι σύµβουλοι. Και 
αυτό να αλλάξει και στα πρακτικά. 

         Λοιπόν τα λέω πολύ συγκεκριµένα. Όσοι ήταν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
µπορούν να θυµηθούν ότι ουδέποτε συµφώνησα εγώ µε το ότι η πόλη δεν είναι 
ακόµη έτοιµοι να αποδεχτεί τη λειτουργία οίκων ανοχής εντός των ορίων της. Εγώ 
δεν συµφώνησα µε αυτό. Εγώ καταψήφισα ολόκληρη την πρόταση µε συγκεκριµένο 
πολιτικό σκεπτικό 
         Να µην καθυστερούµε κ. Γρετζελιά θα τα πω λίγο γρήγορα και θα τα βάλουµε 
και στις συγκεκριµένες Επιτροπές, το λέµε όµως για να ξεκαθαρίσει και η αλήθεια σε 
συγκεκριµένα πράγµατα. Στη Νέα Χαλκηδόνα ουδέποτε ο Παναγούλης Αντώνης 
συµφώνησε ότι θεωρούµε τη λειτουργία των οίκων ανοχής προς το συµφέρον της 
τοπικής κοινωνίας και τα λοιπά και στη Φιλαδέλφεια η Βάσω Χατζή ποτέ δεν 
συµφώνησε ... 

         Ναι, θα το πω εγώ στο µικρόφωνο! Μισό λεπτό θα σας απαντήσω σε όλα, µην 
µε διακόπτετε. Η κα Χατζή ποτέ δεν συµφώνησε ότι αν σε περίπτωση που δώσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο άδεια ο οίκος ανοχής να έχει απόσταση 500 µ. Καταψηφίσαµε 
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και στις τρεις, δεν µπήκαµε ποτέ στη διαδικασία να συµφωνήσουµε µε τα πολιτικά και 
τις άλλες προτάσεις άλλων συµβούλων. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό. 

        Και συγκεκριµένα το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο καταψηφίσαµε και 
καταψηφίζουµε και σήµερα οποιαδήποτε συζήτηση µέτρων, όρων και τα λοιπά είναι: 
αναφέροµαι συγκεκριµένα στο Νόµο 3734/99 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ µε τον οποίο η 
πορνεία θεσµοθετείται ως επάγγελµα και άρα είτε ελεύθερη επιλογή ή ατοµικό 
δικαίωµα.  

        ∆ηλαδή το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα που εσείς πρεσβεύετε εδώ µέσα 
θεωρεί την εκπόρνευση εµπόρευµα που υπόκειται στους νόµους της ελεύθερης 
αγοράς, άρα θα δώσουµε και αδειοδότηση. Με το νόµο αυτό και µε τον "Καλλικράτη" 
για ακόµη φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται όργανο της Κυβέρνησης στην 
προώθηση της πολιτικής της. Ο νόµος νοµιµοποιεί τη σωµατεµπορία, τους 
σωµατέµπορους και τα θύµατα θα παραµένουν θύµατα.  

          Εµπορεύεται µια λειτουργία του ανθρώπου που έχει σωµατική, πνευµατική, 
ηθική, πολιτιστική αξία. Ο ∆ήµος θα έπρεπε όχι µόνο να είναι αντίθετος αλλά να 
αναπτύσσει και δράσεις στην κατεύθυνση της αποτροπής του φαινοµένου της 
πορνείας στη Νεολαία. Αντ' αυτού τόσο η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή που φέρνει το 
θέµα όσο και η προηγούµενη µε τις αποφάσεις που πήρε, αναδεικνύουν τις θέσεις 
των Κοµµάτων που εκπροσωπούν για τη γυναίκα και την αντίληψή τους για το 
γυναικείο ζήτηµα. 

          Από τη στιγµή που αποδέχεται αυτό το νόµο γίνεται συνένοχος και άρα 
συνδιακινητής της πορνείας. Η πορνεία έχει πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
διαστάσεις που εσείς προσπαθείτε να αγνοήσετε. Τα κοριτσάκια που είναι στο δρόµο 
και δεν ξέρουµε αν είναι ανήλικα ή όχι από τους µετανάστες, δεν είναι προσωπική 
τους επιλογή που βρίσκονται εκεί. Μην τρελαθούµε και τελείως.  

          Τα µαυράκια κι όλα αυτά που είπατε πριν στην Αχαρνών και από εδώ και από 
εκεί και µε το να τα στεγάσετε εσείς και να βάλετε νόµιµους νταβατζήδες πάνω από 
το κεφάλι τους, δεν θα πνίξετε αυτό που γίνεται. Είναι δική τους επιλογή; Τα φτωχά 
αυτά παιδιά να βγαίνουν στο δρόµο; Αυτή η εκµετάλλευση; 

           Η πορνεία είναι σύµφυτο φαινόµενο του καπιταλισµού που αναδεικνύει τη 
σαπίλα και τη µούχλα του, τον τρόπο ζωής που προβάλλετε, τις συνθήκες ζωής που 
διαµορφώνει για το λαό τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα όπως η φτώχεια η ανέχεια, 
η εξαθλίωση η ανεργία. 

           Η πορνεία είναι ασυµβίβαστη µε την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. 
Αποτελεί έσχατη µορφή προσβολής των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Παραβιάζει 
κατάφορα την ελευθερία του ανθρώπου και το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης. 
Εµπορεύεται µια λειτουργία του ανθρώπου µε σωµατική, πνευµατική, ηθική και 
πολιτική αξία. Μόνο όταν παύσει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο θα παύσει 
και η πορνεία.  

          Και για όλα αυτά περί ηθικολογίας και συντηρητισµού δεν διώκουµε τις 
γυναίκες που εκδίδονται, αλλά το σύστηµα και τα κυκλώµατα που τις 
εκµεταλλεύονται και τις εκδίδουν. Στηρίζετε τη βιοµηχανία του σεξ, που είναι µια 
επικερδής µπίζνα, συνοδεύεται από τον υπόκοσµο, τη ναρκω-κουλτούρα, την 
προστασία και τους  µπράβους και αυτούς θέλετε να στεγάσετε εσείς. 
 
Στη συνέχεια αγόρευσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αθ. Μάλλιος, ο οποίος 
είπε µεταξύ άλλων: 
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          Κύριοι συνάδελφοι νοµίζω ότι κάποιο λάθος κάνουµε. Αν νοµίζουµε ότι 
κρίνουµε την πορνεία, τότε ναι, να ασχοληθούµε αλλά σε ένα άλλο επίπεδο να πούµε 
τη γνώµη µας και για το πολιτικό σύστηµα που τη διευκολύνει και για την τηλεόραση 
που πλασάρει τα νούµερα 090 και µια σειρά από άλλα πράγµατα. Όµως αυτή τη 
στιγµή δεν κρίνουµε την πορνεία στο σύνολο. Έχω απόψεις, µπορώ να τις πω, 
θεωρώ ότι δεν πλησιάζουν απόλυτα µε τον κ. Κόντο αλλά θα µπορούσα να τον 
καταλάβω µέσα από ότι έχουµε κουβεντιάσει µέχρι σήµερα. 

         ∆εν δικαιολογώ όµως την απόφαση. Πρέπει να λαβαίνει υπόψη της η απόφασή 
µας και το κοινό ένστικτο, τη γνώµη των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την κοινωνία. 
Αν δεν την υπολογίζουµε, τότε δεν είµαστε µαζί του δεν είµαστε κοντά του. Και αν 
θέλουµε πραγµατικά να προσφέρουµε µια καινούργια άποψη πιο προωθηµένη προς 
όποια κατεύθυνση, πρέπει πρώτα να βρεθούµε στο ίδιο επίπεδο και µετά να 
προχωρήσουµε. 

        Να δεχτούµε κι εµείς ότι µπορεί να έχουµε κάνει λάθη στις αναφορές µας, στις 
εξηγήσεις µας, σε αυτά που πιστεύουµε. Με αυτή την έννοια δεν θέλω να 
µακρηγορήσω περισσότερο θέλω να πω το εξής: αν κρίνουµε τον οίκο ανοχής που 
υπάρχει, νοµίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγµή. Πρέπει να καθορίσουµε τους όρους 
τους οποίους δεχόµαστε ότι µπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο επάγγελµα. 

        Θα θυµίσω και πρέπει να τα θυµόµαστε όλοι ότι ανάµεσα στους όρους που 
έβαλε η Ολυµπιακή Επιτροπή όταν ανέλαβε η Ελλάδα τους Ολυµπιακούς Αγώνες, 
ήταν και το άνοιγµα οίκων ανοχής τις µέρες που θα γινόταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Αν 
κρίνουµε επαναλαµβάνω το επάγγελµα σαν επάγγελµα, δεν νοµίζω ότι κανένας εδώ 
µέσα θα µπορούσε να συµφωνήσει ή να διαπαιδαγωγήσει κάποιον κάποια, ο νόµος 
µιλάει παραδείγµατος χάριν και είπα «κάποιον» όχι για γυναίκες αλλά για πρόσωπα, 
που εκδίδονται πρόσωπα. ∆ηλαδή επιτρέπει και το να εκδίδονται και άνδρες, αυτά 
λέει ο νόµος δεν τα λέω εγώ. 

         Όµως αυτή είναι και η πραγµατικότητα. Τι κάνουµε λοιπόν; Ο νόµος λέει το 
εξής πράγµα: ανεξάρτητα της αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 
Συµβουλίων, να απαγορεύουν την εγκατάσταση οίκων ανοχής σε περιοχές εντός των 
διοικητικών τους ορίων, ο Νόµος 2734/99 που µνηµονεύσατε προηγουµένως έχει 
θεσπίσει ειδικές απαγορεύσεις µε γνώµονα και κριτήριο την προστασία του 
γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος. Αυτό καλούµαστε εµείς να κρίνουµε αυτή τη 
στιγµή στην πόλη µας. 

         Έτσι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδοµένων προσώπων σε διατηρητέα ή 
παραδοσιακά κτήρια. Άρα αφαιρούµε τον παραδοσιακό οικισµό της πόλης µας. Καθώς 
και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσης, δηλαδή έτσι κι αλλιώς από το νόµο δεν 
µπορεί να αναπτυχθεί οίκος ανοχής στις εργατικές κατοικίες γιατί είναι κοινής χρήσης 
έτσι τουλάχιστον το εξηγώ εγώ. ∆εν µπορεί να αναπτυχθεί σε µια πολυκατοικία γιατί 
δεν είναι µοναδικής χρήσης. Και δεν πληρούν τους όρους του ΓΟΚ και τα λοιπά.  

         Σε κτήρια που απέχουν σε ακτίνα µικρότερη των 200 µ. Έκανα τον κόπο από 
το Internet αυτό που βλέπετε στρογγυλό µε 200 µ. δεν πλησιάζει το 8ο ∆ηµοτικό, 
ούτε πλησιάζει την εκκλησία. Με αυτή την έννοια αν δεν θέλουµε να γίνει οίκος 
ανοχής στη Φιλαδέλφεια, πρέπει σήµερα να ψηφίσουµε τουλάχιστον 300 µ.  

         Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριµένες προτάσεις όχι σε σχέση µε 
κάποιο οίκο ανοχής που έγινε, αυτό αποτέλεσε αφορµή. Απλώς να βάλουµε γενικούς 
κανόνες πως βλέπουµε να λειτουργούν, γιατί είναι µια πραγµατικότητα και δεν 
µπορούµε να αρνηθούµε την πραγµατικότητα αυτή. Θα πρέπει να βάλουµε κανόνες. 
Με αυτή την έννοια θέλω συγκεκριµένους κανόνες να προτείνετε ότι «εµείς στην 
πόλη µας θέλουµε ένα, δυο, τρία, τέσσερα».  
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          Αυτές οι αποστάσεις δεν είναι µόνο από σχολεία ή εκκλησίες, είναι παιδικές 
χαρές, βιβλιοθήκες, ευαγή Ιδρύµατα και τα λοιπά. Με απόφαση των ∆ηµοτικών ή 
Κοινοτικών Συµβουλίων µπορεί να αυξάνεται η ακτίνα απόστασης από αυτά, άρα 
έχουµε τη δυνατότητα σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσουµε τα µέτρα που 
θέλουµε. 

          Με αυτή την έννοια περιµένω από εσάς να προτείνετε συγκεκριµένους όρους 
και µάλλον θα τους ψηφίσω. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή, η οποία είπε τα εξής: 
 

           Εγώ κ. Πρόεδρε δεν θα συµφωνήσω να ληφθεί απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όπως το εισηγηθήκατε. ∆ηλαδή αναφερόµενος σε προηγούµενη απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της παλιάς χρήσης. Γιατί είµαι κατηγορηµατικά αντίθετη 
µε εγκατάσταση και χρήση οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα στο ∆ήµο µας. Το 
θέµα νοµίζω έπρεπε να µπει ως εξής: ναι ή όχι σε οίκους ανοχής γενικά στο ∆ήµο 
µας.  

 ∆εν υπεισέρχοµαι δε, ούτε στον ορισµό των µέτρων όπως αναφέρατε στα 400 
µ. ή 500 µ. διότι η δηµοτική κοινότητα Ν. Φιλαδέλφειας και ν. Χαλκηδόνας είναι µια 
φιλήσυχη αστική περιοχή, δεν έχει ούτε στρατόπεδο, ούτε λιµάνια, ούτε βιοµηχανικές 
µονάδες όπως αναφέρει ο νόµος και γι' αυτό δεν θα ψηφίσω την εισήγησή σας όπως 
αναφερθήκατε. 

 
Μετά µίλησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιερόθεος Καλόστος, ο οποίος 
ανέφερε ότι:  
 

          Το βρίσκω αδιανόητο και παράδοξο να κουβεντιάζουµε για οίκους ανοχής 
µέσα σε µια φιλήσυχη πόλη, εννοώ πόλη Χαλκηδόνα – Φιλαδέλφεια. Θεωρώ τελείως 
παράδοξο και αδιανόητο παιδιά του 7ου και 8ου ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του 2ου 
∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου να περνάνε µπροστά από τον οίκο ανοχής κάθε 
µέρα. Πιστεύω ότι η εισήγησή µας εάν την καλοδιαβάσετε και αν την προσέξετε 
αποκλείει κάθε δικαίωµα οποιουδήποτε να µπορέσει να προβεί σε τέτοια ενέργεια, 
δηλαδή να δηµιουργήσει οίκο ανοχής. Εµείς δεν θέλουµε οίκους ανοχής, θέλουµε 
οίκους αντοχής για να έχουν µέσα αξιοπρεπέστατες οικογένειες. Ευχαριστώ. 

 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χαρ. 
Τοµπούλογλου-Λενιδόπουλος, ο οποίος δήλωσε προς το Σώµα τα 
ακόλουθα: 

          Άκουσα µε αρκετή προσοχή και τη δική σας εισήγηση και την τοποθέτηση που 
έκανε ο κ. Κόντος, η Παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης και ο κ. Μάλλιος. Εµείς 
θέλουµε να πούµε ότι εδώ τίθενται δυο ζητήµατα: το ένα ζήτηµα είναι κατά πόσο 
αποδεχόµαστε το νόµο που υπάρχει, µια νόµιµη διαδικασία δηλαδή και το άλλο 
ζήτηµα είναι το ζήτηµα ηθικής που µπαίνει. Εκεί θα συµφωνήσω µε τον κ. Κόντο. 
Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό µου τόσο ηθικό, ώστε να κάνω κριτική για την ηθική των 
υπόλοιπων.  

 Από την άλλη µεριά όµως θέλω να πιστεύω ότι η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα για κανέναν. Εδώ λοιπόν κ. Γρετζελιά 
ξέρω πολύ καλά ότι εσείς προσωπικά όταν σας ρώτησε ο προηγούµενος ∆ήµαρχος ο 
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κ. Κόντος εάν θέλετε να συζητηθεί το θέµα µετά τις δηµοτικές εκλογές στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, συνηγορήσατε είπατε «να συζητηθεί» και στη συνεδρίαση εκείνη δεν 
παραστήκατε. Είναι η πραγµατικότητα αυτή. Εάν δεν συµβαίνει αυτό παρακαλώ να µε 
διαψεύσετε. 

          Τότε την απόφαση που καταγγέλλετε εσείς ότι ελήφθη µε απόντες αρκετούς, 
τότε στη συζήτηση εκείνη εσείς οδηγήσατε τον κ. Κόντο να πάρει την απόφαση όταν 
σε προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της απόφασης που πήρατε, είπατε «ναι να το 
φέρετε» και δεν ήρθατε όταν έγινε η συζήτηση. 

           Επί της ουσίας τώρα. Ζητάτε να ψηφίσουµε –γιατί το ουσιαστικό είναι αυτό- 
να έχει οίκους ανοχής η πόλη, δύο, αυτό λέτε µέσα, ζητάτε να ορίσουµε δύο 
δηµοτικούς συµβούλους για να ελέγχουν τους οίκους ανοχής και ζητάτε από 300 µ. 
που είναι η απόσταση από εκκλησίες, σχολεία … 

         Ακριβώς το ίδιο πράγµα λέµε. Εδώ εφόσον δέχεστε ότι ισχύει η απόφαση των 
300 µ. δεν τίθεται θέµα ύπαρξης του συγκεκριµένου οίκου ανοχής διότι η απόσταση 
είναι πολύ µικρότερη. Είναι γεγονός.  

         Από εκεί και πέρα εµείς στη διαδικασία που θέλετε να βάλετε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και στη λογική του να κάνουµε, όπως είπε ο κ. Κόντος, τους 
ιεροεξεταστές, θα µείνουµε απέχοντες. Θα ψηφίσουµε λευκό. Γιατί πιστεύουµε ότι 
τα ζητήµατα της πόλης είναι πολύ πιο σοβαρά από αυτό που θέτετε που το θέτετε 
απλώς και µόνο για να εκµεταλλευτείτε καταστάσεις και να εκβιάσετε συνειδήσεις. 

        Προκληθείς από τον κ. Κανταρέλη απάντησε , Να παραµείνει η απόφαση των 
300 µ. που έχει στην απόφαση 33/2010. Αυτή είναι η πρότασή  µας. 

        Στη συνέχεια ο κ. Χ. Τοµπούλογλου απευθυνόµενος ξανά στον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο κ. Κανταρέλη, τόνισε ότι στην εισήγηση που φέρνει η ∆ηµοτική Αρχή για 
να ψηφίσει το Σώµα, λέει ότι δεν υπάρχει απόφαση νόµιµη και ζητείται να ανακληθεί. 
Εγώ λοιπόν λέω τα 300 µ. τα έχει ψηφίσει και ο κ. Γρετζελιάς που έκανε την 
εισήγηση. Άρα αυτή είναι η πρότασή µας. Εποµένως δεν µπορώ να µπω σε άλλα 
διαδικαστικά ζητήµατα γι' αυτό και ψηφίζουµε λευκό. Εάν ψηφίσουµε λευκό που είναι 
αρνητική ψήφος τα 450 µ., µένουν τα 300 µ. που έχει ψηφίσει και ο κ. Γρετζελιάς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εποµένως συµφωνείτε να ανακληθεί … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως και να µείνει η απόφαση που 
έχετε ψηφίσει κι εσείς κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να µείνει η 33/2010 Α.∆.Σ. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Άρα στην ανάκληση και ακύρωση ουσιαστικά συµφωνείτε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ στο να µείνει η απόφαση ως 
έχει του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 33/2010, η οποία µιλάει για 300 µ. και ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την έχει ψηφίσει. 

 

Το  λόγο έλαβε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆. Κανταρέλης, ο οποίος δήλωσε 
τα εξής: 
 

      Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες 
ορµώµενος από την τοποθέτηση του κ. Τοµπούλογλου κατ' αρχήν θα ήθελα να κάνω 
κι εγώ µια ερώτηση προς το Σώµα και αν θέλει µπορεί να µας απαντήσει κι εκείνος ως 
Πρόεδρος της µείζονος αντιπολίτευσης, ότι σωστά κ. Τοµπούλογλου σας 
παρακολούθησα ωραία τοποθετηθήκατε, δεν άκουσα όµως καµία πρόταση σχετικά µε 
το θέµα. Μηδέν πρόταση. Κατακρίνατε αυτή την εισήγηση. 
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      Για να ολοκληρώσω κ. Πρόεδρε δεν θα  µακρηγορήσω, θέλω να πω το εξής: 
πράγµατι σε πολλά από αυτά που είπε ο συνάδελφός µας ο κ. Μάλλιος θα 
συµφωνήσω απόλυτα µαζί του, όµως από την άλλη ακούγοντας την τοποθέτηση του 
κ. Κόντου έχω να παρατηρήσω ότι θεωρώ ότι πολλές φορές χρησιµοποιούµε ένα 
ψευδεπίγραφο προοδευτισµό για κάποια πράγµατα, µην ξεχνάτε το εξής: στη 
σύγχρονη εποχή οι σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης κ. Κόντο … 

     Εντάξει δεν το λέω σε εσάς, το λέω στο Σώµα λοιπόν και να το ακούσετε κι εσείς. 
Λέω λοιπόν ότι σε όλες τις σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης και του ανεπτυγµένου 
κόσµου η χρησιµότητα αυτών των οίκων είναι αδιαµφισβήτητη, εγώ δεν θα 
ηθικολογήσω καθόλου, αλλά είναι συγκεντρωµένα συνήθως σε περιοχές 
επαγγελµατικής χρήσης και είναι συγκεντρωµένα όπως σας είπα στις µεγάλες πόλεις. 
∆εν είναι αποκεντρωµένα, δεν είναι διεσπαρµένα, είναι συγκεντρωµένα όπως θα 
µπορούσε να είναι και εδώ, όπως και ο ∆ήµος της Αθήνας όπως είπατε πράγµατι 
προβλέπει.  

      Από εκεί και πέρα ο νόµος προβλέπει επιπλέον για κάθε πόλη δύο, γιατί 
υπάρχουν πόλεις µε στρατόπεδα υπάρχουν πόλεις µε λιµάνια και τέλος πάντων µε 
κάποιους ειδικούς όρους για τους οποίους είναι αναγκαία η ύπαρξη στις 
συγκεκριµένες πόλεις οίκων ανοχής. 

 

Στο σηµείο αυτό, στη συζήτηση παρενέβη ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος είπε µεταξύ άλλων και τα εξής:  

 

     Κύριε Πρόεδρε ήθελα λίγο να διευκρινίσω ορισµένα πράγµατα αν είναι δυνατό, 
γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηµατικά αν µου επιτρέπετε κ. Κόντο.  

     Κατ' αρχάς µπορείτε να µας εξηγήσετε γιατί ήρθε η απόφαση του ∆εκεµβρίου που 
µετέτρεψε τα 300 µ. σε 200 µ.;  

Υπήρχε κάποιος λόγος που πάρθηκε νέα απόφαση µετά την 33/2010 της 1ης Μαρτίου; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ:  … Υπήρχε αίτηµα των ενδιαφεροµένων … 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατόπιν αιτήµατος των ενδιαφεροµένων. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ζητάω να µου απαντήσει ο κ. Κόντος. Κατάλαβα ότι 
συµφωνήσατε µε κάποιους από τους παρευρισκόµενους, αλλά δεν κατάλαβα τον 
λόγο. ∆ηλαδή υπήρξε αίτηµα των ενδιαφεροµένων. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Βέβαια. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ήθελα να πω τα εξής: κατ' αρχάς όπως υποχρεωνόµαστε από 
το νόµο, εδώ έχουµε φέρει κάποιες συνθήκες βάσει των οποίων µπορεί να ανοίξει 
ένας οίκος ανοχής στην πόλη. Επειδή άκουσα από την Αντιπολίτευση να λέει ότι εµείς 
εγκρίνουµε το να ανοίξουν δυο οίκοι ανοχής στην πόλη, ουσιαστικά εγώ από ό,τι 
βλέπω εδώ από τους όρους που βάζουµε για να ανοίξει ένας οίκος ανοχής στη Νέα 
Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκηδόνα, δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ οίκος ανοχής. 
Εάν δηλαδή ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο αποκλεισµός όλων αυτών των 
περιοχών που αναφέρουµε, των κεντρικών δρόµων και τα 450 µ. απόσταση, δεν 
υπάρχει τέτοιο σηµείο που θα ανοίξει στην πόλη της Φιλαδέλφειας και της 
Χαλκηδόνας οίκος ανοχής.  

        Άρα ουσιαστικά η εισήγηση της ∆ιοίκησης, η εισήγησή µας είναι να µην ανοίξει 
οίκος ανοχής από εδώ και πέρα στη Ν. Φιλαδέλφεια και στη Ν. Χαλκηδόνα. Το λέω, 
για να µην υπάρχει παρεξήγηση στο ακροατήριο, γιατί βλέπω ότι κάποιοι δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει τι ακριβώς γίνεται. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι σωστό ή όχι.  
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       Το συµπέρασµα και το αποτέλεσµα είναι αυτό: από σήµερα που µιλάµε, εάν 
αυτό ψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, από ό,τι βλέπω εγώ δεν υπάρχει χώρος 
που µπορεί να ανοίξει οίκος ανοχής στη ν. Φιλαδέλφεια και στη Ν. Χαλκηδόνα. 

       ∆εν ξέρω αν υπάρχει καµία γνωµοδότηση από τους νοµικούς, ήθελα να µου 
λύσουν µια απορία οι νοµικοί σύµβουλοι δεν ξέρω ποιος µπορεί να το κάνει αυτό, µε 
την έννοια ότι εδώ ζητούµε να ανακληθεί µια απόφαση που ελήφθη το ∆εκέµβριο και 
δεν ξέρω αυτό τι επιπτώσεις µπορεί να έχει η ανάκληση της απόφασης, τη στιγµή 
που εννοείται έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες στην επιχείρηση. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Μα ήδη είναι κλειστό. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Είναι κλειστό γιατί δεν έχει άδεια, γιατί δεν τους έχουµε 
βγάλει άδεια. Γι' αυτό είναι κλειστό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η επιχείρηση ουδέποτε είχε άδεια και χωρίς άδεια λειτουργούσε 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:  Θέλω κάποιος από τους νοµικούς συµβούλους να µου πει τι 
ακριβώς γίνεται στην περίπτωση της ανάκλησης. 

 

Νοµική Σύµβουλος ∆ήµου κα ∆ΡΟΣΟΥ: Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
είναι µια διοικητική πράξη η οποία δεσµεύει και το διοικούµενο και τη ∆ιοίκηση. Και 
κριτήριο γι' αυτό είναι η εµπιστοσύνη στις συναλλαγές. Γίνεται όµως δεκτό στη 
νοµολογία ότι µπορεί να ανακληθεί µια διοικητική πράξη, εφόσον συντρέχουν 
ορισµένες προϋποθέσεις. Και αυτές οι προϋποθέσεις είναι πρώτον να είναι λόγοι 
δηµόσιου συµφέροντος, όταν υπάρχει το στοιχείο του παρανόµου στην έκδοση, όταν 
υπάρχει εύλογος χρόνος και η µη ύπαρξη δόλου. Κατά συνέπεια µπορεί µια διοικητική 
πράξη να ακυρωθεί εφόσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. 

      Να πω και κάτι άλλο. Εκκρεµεί στο διοικητικό Εφετείο αίτηση ακύρωσης και 
αίτηση αναστολής κατά της πράξης της σφράγισης της ενδιαφεροµένης. Κατά 
συνέπεια εµείς δεν µπορούµε αυτή τη στιγµή να απαντήσουµε σε αυτό. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κυρία ∆ρόσου να σας ρωτήσω κάτι γιατί όσον αφορά το 
κοµµάτι των όρων που θέτουµε για την ίδρυση ενός οίκου ανοχής, εγώ είµαι 
σύµφωνος. Κατ' αρχάς έχει κινηθεί δικαστικά  η συγκεκριµένη επιχείρηση κατά του 
∆ήµου; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Ναι, αλλά για τη σφράγιση. Έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης και αίτηση 
αναστολής εκτέλεσης κατά της απόφασης σφράγισης και περιµένουµε την έκδοση 
της απόφασης. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αυτό κατ’ επέκταση υπάρχει περίπτωση να στραφεί και κατά 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν πιθανό θεωρήσει ότι βλάπτονται τα συµφέροντά της 
από µια απόφαση ανάκλησης; 

κα ∆ΡΟΣΟΥ: Είναι κανονιστική πράξη η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα ήθελα να βοηθήσω λίγο τον κ. 
Παπανικολάου αν µου επιτρέπει.  

Η κα ∆ρόσου µας είπε το νοµικό πλαίσιο. Το εάν συντρέχουν όµως λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος για να ανακληθεί η απόφαση, θα το κρίνουν τα ∆ικαστήρια. Είναι κα 
∆ρόσου; Ακριβώς.  Άρα πρέπει να ξέρετε ότι µια απόφαση που ανακαλείται και αυτός 
ο οποίος έχει υποστεί ζηµιά από την ανάκληση της απόφασης µπορεί να προσφύγει 
στα ∆ικαστήρια και τα ∆ικαστήρια να κρίνουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου 
συµφέροντος και άρα µε αγωγή να µας ζητήσει, από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα 
πάρει εν προκειµένω την απόφαση, αποζηµιώσεις. Αυτό το λέω και επικαλούµαι την 
επιβεβαίωση από την κα ∆ρόσου. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε εγώ έχω καλυφθεί από τους 
υπόλοιπους απλά να επιβεβαιώσω ότι όντως πήραµε µια απόφαση την 33 το Μάρτιο, 
το Νοέµβριο µετά το πέρας των εκλογών και ενώ είχε εκλεγεί η καινούργια ∆ηµοτική 
Αρχή ο κ. Κόντος ρώτησε τότε τον κ. Γρετζελιά µέσα στο Συµβούλιο εάν προτίθεται 
να πάρει απόφαση το τότε ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή η νέα ∆ηµοτική Αρχή η οποία είχε 
προκύψει από τις εκλογές και τότε ο κ. Γρετζελιάς απάντησε ότι την απόφαση θα 
πρέπει να την πάρει το παλιό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ιοίκηση δηλαδή Κόντου. 
Βέβαια από ό,τι έµαθα το Συµβούλιο το οποίο ακολούθησε ενώ ήταν παρών τότε ο κ. 
Κότσιρας και ο κ. Χωρινός όταν απάντησε ο κ. Γρετζελιάς ότι την απόφαση θα την 
πάρει ο κ. Κόντος, στο Συµβούλιο το οποίο ακολούθησε ο κ. Χωρινός και ο κ. 
Κότσιρας, είχαν αντιδράσει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το σήµερα µπορείτε να µας πείτε ποια είναι η θέση σας; 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Όχι γιατί το σήµερα έρχεται από το παρελθόν κ. Γρετζελιά. Ο 
δε κ. Γρετζελιάς και ο κ. Μπόβος απουσίαζαν από την τότε συνεδρίαση. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, η θέση µου για την πορνεία είναι 
ξεκάθαρη. Είµαι ενάντια και στη στεγασµένη και στην πορνεία η οποία γίνεται στο 
πεζοδρόµιο. ∆εν το συζητώ καθόλου αυτό το θέµα. 

Είµαι όµως πολλά χρόνια δηµοτικός σύµβουλος και δεν µπορώ να 
αγνοήσω αυτό όταν ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο έχει γίνει το 12ο µήνα καλώς ή 
κακώς δεν το ξέρω αυτό δεν µε ενδιαφέρει, µε ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγµή µια 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να τη σεβόµαστε όλοι και να υλοποιείται εάν 
είναι νόµιµη. Εάν δεν είναι νόµιµη να απορρίπτεται και να ακολουθούνται οι 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. ∆εν µπορεί κάποιος να του δίνεται 200 µ. 
το ∆εκέµβριο και στη συνέχεια όταν έρχεται µια άλλη απόφαση να του δίνεται 500 ή 
600. Εγώ είµαι ενάντια και στα 500 και στα 1.000 και στις 2.000 µ., είµαι ενάντια 
στην πορνεία γενικότερα, είτε είναι στεγασµένη είτε πεζοδροµιακή. 

Θέλω να πω ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οφείλει να µην µεταλλάσσει τις αποφάσεις 
του ανάλογα µε τις συνθήκες. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα ψηφίσω λευκό και δεν 
θα συµµετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ. 

 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε µια διευκρίνιση δώστε µου λίγο το λόγο ένα 
δευτερόλεπτο θα κάνω. Απλώς να διευκρινίσω την ψήφο µου κι εγώ γιατί έχουν πει 
για την ψήφο τους όλοι.  

  Εγώ θα ψηφίσω όλη την εισήγηση ως έχει, αλλά θα απέχω από το 
ζήτηµα της ανάκλησης της απόφασης του ∆εκεµβρίου. 

 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Ένα ερώτηµα θέλω να βάλω στο Σώµα. Τελικά λειτουργούσε αυτό 
µε άδεια ή όχι. Γιατί δεν ξέρουµε τελικά τι γίνεται αν ήταν νόµιµο ή παράνοµο. Αυτή 
τη στιγµή από ό,τι ξέρουµε έχει σφραγιστεί γιατί είναι παράνοµο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λαζαρίδη αυτό το οίκηµα στην πόλη µας λειτουργούσε µέχρι που 
σφραγίστηκε από τη σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή χωρίς άδεια αρµόδιας Αρχής, όπως ο 
νόµος ορίζει. Θα παρακαλέσω τον κ. Παπαδόγιαννη… 
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κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παπαδόγιαννης λέγοµαι, είµαι ο δικηγόρος της άλλης 
πλευράς … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα παρακαλέσω για τα πρακτικά, µην αναφέρεστε σε όνοµα µπορείτε 
να χρησιµοποιείτε το όνοµα «η ενδιαφεροµένη». 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ενδιαφερόµενη, αλλά αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πιστεύω ότι γίνεται εξ αφορµής της ενδιαφερόµενης. ∆εν αναφέρω πάλι όνοµα, αυτή 
είναι η αλήθεια κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε τις απόψεις σας. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν θα υπεισέλθω στο πραγµατικό µέρος, αλλά  καθαρά 
στο νοµικό θέµα. Ο Νόµος 2734/99 ψηφίστηκε και ισχύει ως έχει µέχρι σήµερα ως 
νόµος του κράτους µε µια µικρή τροποποίηση δευτερεύουσα από τον 2839/2000 που 
δεν µας αφορά. 

Με βάση αυτό το νόµο αναγνωρίστηκε η πορνεία ως επάγγελµα στα 
πλαίσια της οικονοµικής ελευθερίας όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα, από 
το άρθρο 2 παρ. 1 και 3.  

Περαιτέρω να υπεισέλθω στο εν προκειµένω θέµα. Η ενδιαφερόµενη 
από 4 Νοεµβρίου του 2010 συγκέντρωσε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί 
ο νόµος και η ΤΤ9946 κοινή Υπουργική Απόφαση του 2000 που απαιτούνται για να 
εφοδιαστεί κάποιος µε άδεια εγκατάστασης εκδιδοµένου επ’ αµοιβή προσώπου. 

Συγκεκριµένα ο Νόµος 2734 ο οποίος ψηφίστηκε 5 Αυγούστου του 
1999 προέβλεπε κατά δέσµια αρµοδιότητα από τους ∆ήµους εντός 3 µηνών από τη 
δηµοσίευσή του να ορίσουν τα ∆ηµοτικά Συµβούλια περιοχές µέτρα και απαγορεύσεις 
εντός των ορίων της περιοχής τους. Πράγµα που δεν έγινε. 

Εξ αφορµής αυτής της αίτησης που έκανε η ενδιαφερόµενη, έστω και 
µετά 10 χρόνια, πάρθηκε αρχικά η υπ’ αριθµ. 33/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του τέως ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας την 1η Μαρτίου του 2010, όπου 
µεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αδειοδότηση για δυο ∆ήµους, η εξαίρεση κάποιων 
περιοχών και η τροποποίηση του νόµου από τα 200 µ. που ορίζει σα γενικό κανόνα 
από απαγορευτικές περιοχές στα 300 µ. 

Περαιτέρω κατ’ εντολήν της ενδιαφερόµενης προσφύγαµε στην 
ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέµα 
λέγοντας εν κατακλείδι ότι η πρακτική του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας αναδεικνύει το 
πρόβληµα που υπάρχει µε το νόµο και όχι το επιλύει και µε βάση αυτή τη 
γνωµοδότηση την οποία την γνωρίσαµε στο ∆ήµο, σε συνδυασµό µε την απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αθήνας η οποία ορίζει τα µέτρα σε 100 από 200 και 
το προτείνει προς την Κυβέρνηση να το υιοθετήσει να γίνει νόµος του κράτους, 
ζητήσαµε να επανεξεταστεί ενόψει των νέων δεδοµένων το όλο θέµα, σε συνδυασµό 
κιόλας µε µια βεβαίωση του πολιτικού µηχανικού Θεοδώρου Καρλή, ο οποίος πήρε 
τον πολεοδοµικό χάρτη της Νέας Φιλαδέλφειας και διαπίστωσε ότι στα 300 µ. ούτε 
θεωρητικά αδειοδοτείται καµία περιοχή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Και εκ 
τούτου το σκεπτικό της αρχικής απόφασης της 33 στερείται νοήµατος όσον αφορά 
για το συγκεκριµένο θέµα γιατί κατ’ ουσίαν έδινε άδειες αλλά κατ’ ουσίας επίσης δεν 
έδινε καµία άδεια στην περιοχή. 

Περαιτέρω µε βάση αυτά έγινε αίτηση επανεξέτασης. Σηµειώνω ότι ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη Αρχή και δίνει µια τοποθέτηση η οποία ναι 
µεν δεν είναι υποχρεωτική για τη ∆ιοίκηση, αλλά γεννά δικαιώµατα για τον 
ενδιαφερόµενο, αυτό θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε να τελειώνουµε. 
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κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι έχει σηµασία κ. Πρόεδρε, τραβιόµαστε ενάµιση χρόνο 
σας παρακαλώ πέντε λεπτά δεν θα χρειαστώ παραπάνω. 

Έχουµε την πρώτη απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος 
τοποθετήθηκε κάθετα αντίθετος µε την πρώτη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Περαιτέρω µε τη 257/13-12-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του τέως 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, τα µέτρα περιορίστηκαν στα 200 αυτά που θέτει ως 
γενικό κανόνα ο σχετικός νόµος από τα απαγορευτικά σηµεία που προβλέπονται. 

Περαιτέρω 22 ∆εκεµβρίου του 2010 πλήρης φάκελος µε 
δικαιολογητικά πήγε το θέµα στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 2 του Νόµου 
2734/1999 η οποία σηµειωτέον αποτελείται από Πρόεδρο δικαστικό, το νοµίατρο, 
ανώτατο αξιωµατικό της Αστυνοµίας, δηµοτικό σύµβουλο και περιφερειακό σύµβουλο 
και συγκροτείται επί τούτου για να δώσει σύµφωνη υποχρεωτική γνώµη στο ∆ήµο, 
που η γνώµη της Επιτροπής είναι δεσµευτική για το αποφασίζον όργανο που είναι ο 
∆ήµος. 

Η υπόθεση αυτή εκκρεµεί από 22 ∆εκεµβρίου δηλαδή ήδη έχει κλείσει 
ένα τετράµηνο και πάει στους πέντε µήνες, χωρίς ο ∆ήµος να έχει στείλει µέχρι τώρα 
δηµοτικούς συµβούλους ως υποχρεούται να ληφθεί υπόψη ότι από 18/2 έχει στείλει 
έγγραφο η Περιφέρεια Αττικής η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας να αποστείλει ∆ηµοτικό 
σύµβουλο, τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος. Ήδη έχει παρέλθει ένα τρίµηνο. 

Επειδή τοποθετούµαι µόνο στο νοµικό µέρος και δεν θα πάρω την 
ηθική διάσταση του θέµατος, εµείς έχουµε κάνει τις δέουσες ενέργειες εκτός από την 
αίτηση ακύρωση αίτηση αναστολής στο διοικητικό Εφετείο, έχουµε προσφύγει ξανά 
στο Συνήγορο του Πολίτη και αναµένουµε το πόρισµά του για να θεµελιωθεί η 
ευθύνη και για τις απαιτήσεις που θα έχει η ενδιαφερόµενη και σήµερα προσφύγαµε 
και στο Περιφερειάρχη κατά της προηγούµενης απόφαση που απέσυρε το θέµα καίτοι 
δεν δύναται να το αποσύρει. Γιατί η γνωµοδότηση είναι υποχρεωτική.  

Το αποφασίζον όργανο πρέπει να εκτελέσει την υποχρεωτική γνώµη 
την οποία δίνει η Επιτροπή, δεν έχει κυριαρχία επί του θέµατος δρα κατά δέσµια 
αρµοδιότητα. Εφόσον η Επιτροπή ζητά το διορισµό δηµοτικού συµβούλου δεν έχει το 
δικαίωµα και θα κριθεί σε νοµικό επίπεδο και θα θεµελιώσει και κάποια δικαιώµατα 
αποζηµίωσης και όχι µόνο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μας απειλείτε; 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τοποθετούµαι κ. Πρόεδρε επί του νοµικού καθαρά θέµατος 
σα δικηγόρος. Τη δουλειά µου κάνω όπως κάνετε κι εσείς σαν Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην απειλείτε το Συµβούλιο. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν απειλώ κανέναν, τοποθετούµαι ότι θα διερευνήσουµε τη 
διεκδίκηση δικαιωµάτων µας. Αναµένουµε το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη και 
την απόφαση του Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Παπαδόγιαννης λέγοµαι, είµαι ο δικηγόρος της άλλης 
πλευράς … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα παρακαλέσω για τα πρακτικά, µην αναφέρεστε σε όνοµα µπορείτε 
να χρησιµοποιείτε το όνοµα «η ενδιαφεροµένη». 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ενδιαφερόµενη, αλλά αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
πιστεύω ότι γίνεται εξ αφορµής της ενδιαφερόµενης. ∆εν αναφέρω πάλι όνοµα, αυτή 
είναι η αλήθεια κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πέστε τις απόψεις σας. 
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κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν θα υπεισέλθω στο πραγµατικό µέρος, αλλά  καθαρά 
στο νοµικό θέµα. Ο Νόµος 2734/99 ψηφίστηκε και ισχύει ως έχει µέχρι σήµερα ως 
νόµος του κράτους µε µια µικρή τροποποίηση δευτερεύουσα από τον 2839/2000 που 
δεν µας αφορά. 

Με βάση αυτό το νόµο αναγνωρίστηκε η πορνεία ως επάγγελµα στα 
πλαίσια της οικονοµικής ελευθερίας όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα, από 
το άρθρο 2 παρ. 1 και 3.  

Περαιτέρω να υπεισέλθω στο εν προκειµένω θέµα. Η ενδιαφερόµενη 
από 4 Νοεµβρίου του 2010 συγκέντρωσε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί 
ο νόµος και η ΤΤ9946 κοινή Υπουργική Απόφαση του 2000 που απαιτούνται για να 
εφοδιαστεί κάποιος µε άδεια εγκατάστασης εκδιδοµένου επ’ αµοιβή προσώπου. 

Συγκεκριµένα ο Νόµος 2734 ο οποίος ψηφίστηκε 5 Αυγούστου του 
1999 προέβλεπε κατά δέσµια αρµοδιότητα από τους ∆ήµους εντός 3 µηνών από τη 
δηµοσίευσή του να ορίσουν τα ∆ηµοτικά Συµβούλια περιοχές µέτρα και απαγορεύσεις 
εντός των ορίων της περιοχής τους. Πράγµα που δεν έγινε. 

Εξ αφορµής αυτής της αίτησης που έκανε η ενδιαφερόµενη, έστω και 
µετά 10 χρόνια, πάρθηκε αρχικά η υπ’ αριθµ. 33/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του τέως ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας την 1η Μαρτίου του 2010, όπου 
µεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αδειοδότηση για δυο ∆ήµους, η εξαίρεση κάποιων 
περιοχών και η τροποποίηση του νόµου από τα 200 µ. που ορίζει σα γενικό κανόνα 
από απαγορευτικές περιοχές στα 300 µ. 

Περαιτέρω κατ’ εντολήν της ενδιαφερόµενης προσφύγαµε στην 
ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέµα 
λέγοντας εν κατακλείδι ότι η πρακτική του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας αναδεικνύει το 
πρόβληµα που υπάρχει µε το νόµο και όχι το επιλύει και µε βάση αυτή τη 
γνωµοδότηση την οποία την γνωρίσαµε στο ∆ήµο, σε συνδυασµό µε την απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Αθήνας η οποία ορίζει τα µέτρα σε 100 από 200 και 
το προτείνει προς την Κυβέρνηση να το υιοθετήσει να γίνει νόµος του κράτους, 
ζητήσαµε να επανεξεταστεί ενόψει των νέων δεδοµένων το όλο θέµα, σε συνδυασµό 
κιόλας µε µια βεβαίωση του πολιτικού µηχανικού Θεοδώρου Καρλή, ο οποίος πήρε 
τον πολεοδοµικό χάρτη της Νέας Φιλαδέλφειας και διαπίστωσε ότι στα 300 µ. ούτε 
θεωρητικά αδειοδοτείται καµία περιοχή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Και εκ 
τούτου το σκεπτικό της αρχικής απόφασης της 33 στερείται νοήµατος όσον αφορά 
για το συγκεκριµένο θέµα γιατί κατ’ ουσίαν έδινε άδειες αλλά κατ’ ουσίας επίσης δεν 
έδινε καµία άδεια στην περιοχή. 

Περαιτέρω µε βάση αυτά έγινε αίτηση επανεξέτασης. Σηµειώνω ότι ο 
Συνήγορος του Πολίτη είναι ανεξάρτητη Αρχή και δίνει µια τοποθέτηση η οποία ναι 
µεν δεν είναι υποχρεωτική για τη ∆ιοίκηση, αλλά γεννά δικαιώµατα για τον 
ενδιαφερόµενο, αυτό θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε να τελειώνουµε. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι έχει σηµασία κ. Πρόεδρε, τραβιόµαστε ενάµιση χρόνο 
σας παρακαλώ πέντε λεπτά δεν θα χρειαστώ παραπάνω. 

Έχουµε την πρώτη απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος 
τοποθετήθηκε κάθετα αντίθετος µε την πρώτη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Περαιτέρω µε τη 257/13-12-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του τέως 
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας, τα µέτρα περιορίστηκαν στα 200 αυτά που θέτει ως 
γενικό κανόνα ο σχετικός νόµος από τα απαγορευτικά σηµεία που προβλέπονται. 

Περαιτέρω 22 ∆εκεµβρίου του 2010 πλήρης φάκελος µε 
δικαιολογητικά πήγε το θέµα στην Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 2 του Νόµου 
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2734/1999 η οποία σηµειωτέον αποτελείται από Πρόεδρο δικαστικό, το νοµίατρο, 
ανώτατο αξιωµατικό της Αστυνοµίας, δηµοτικό σύµβουλο και περιφερειακό σύµβουλο 
και συγκροτείται επί τούτου για να δώσει σύµφωνη υποχρεωτική γνώµη στο ∆ήµο, 
που η γνώµη της Επιτροπής είναι δεσµευτική για το αποφασίζον όργανο που είναι ο 
∆ήµος. 

Η υπόθεση αυτή εκκρεµεί από 22 ∆εκεµβρίου δηλαδή ήδη έχει κλείσει 
ένα τετράµηνο και πάει στους πέντε µήνες, χωρίς ο ∆ήµος να έχει στείλει µέχρι τώρα 
δηµοτικούς συµβούλους ως υποχρεούται να ληφθεί υπόψη ότι από 18/2 έχει στείλει 
έγγραφο η Περιφέρεια Αττικής η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας να αποστείλει ∆ηµοτικό 
σύµβουλο, τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος. Ήδη έχει παρέλθει ένα τρίµηνο. 

Επειδή τοποθετούµαι µόνο στο νοµικό µέρος και δεν θα πάρω την 
ηθική διάσταση του θέµατος, εµείς έχουµε κάνει τις δέουσες ενέργειες εκτός από την 
αίτηση ακύρωση αίτηση αναστολής στο διοικητικό Εφετείο, έχουµε προσφύγει ξανά 
στο Συνήγορο του Πολίτη και αναµένουµε το πόρισµά του για να θεµελιωθεί η 
ευθύνη και για τις απαιτήσεις που θα έχει η ενδιαφερόµενη και σήµερα προσφύγαµε 
και στο Περιφερειάρχη κατά της προηγούµενης απόφαση που απέσυρε το θέµα καίτοι 
δεν δύναται να το αποσύρει. Γιατί η γνωµοδότηση είναι υποχρεωτική.  

Το αποφασίζον όργανο πρέπει να εκτελέσει την υποχρεωτική γνώµη 
την οποία δίνει η Επιτροπή, δεν έχει κυριαρχία επί του θέµατος δρα κατά δέσµια 
αρµοδιότητα. Εφόσον η Επιτροπή ζητά το διορισµό δηµοτικού συµβούλου δεν έχει το 
δικαίωµα και θα κριθεί σε νοµικό επίπεδο και θα θεµελιώσει και κάποια δικαιώµατα 
αποζηµίωσης και όχι µόνο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μας απειλείτε; 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τοποθετούµαι κ. Πρόεδρε επί του νοµικού καθαρά θέµατος 
σα δικηγόρος. Τη δουλειά µου κάνω όπως κάνετε κι εσείς σαν Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην απειλείτε το Συµβούλιο. 

κ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ: ∆εν απειλώ κανέναν, τοποθετούµαι ότι θα διερευνήσουµε τη 
διεκδίκηση δικαιωµάτων µας. Αναµένουµε το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη και 
την απόφαση του Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κλείνω το θέµα. Κύριοι συνάδελφοι 
ακούσαµε πολλά περί ηθικοπλαστικής της κοινωνίας, της προόδου της κοινωνίας και 
περί αναχρονιστικών αντιλήψεων που οι περισσότεροι, για να µην η συντριπτική 
πλειοψηφία της πόλης της Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας κατά δήλωση του κ. Κόντου 
έχει. Είναι δικαίωµά σας να έχετε τις απόψεις σας, είναι δικαίωµα όµως του 
Προεδρείου της πλειοψηφίας της ∆ηµοτικής Αρχής να εκφράζει τη συντριπτική 
πλειοψηφία των απόψεων των πολιτών πάνω στα χαρακτηριστικά της πόλης που 
θέλει να δηµιουργήσει. 

  Πολύ ευφυώς κ. Κόντο αντιπαρέρχεστε το άρθρο 65.5 µήπως και γι' 
αυτό λέει ψέµατα ο Γρετζελιάς; Ένα µήνα πριν τις εκλογές και όλο το χρόνο µέχρι της 
εγκατάστασης και κάνετε αυτό και ψάχνετε ποιος ήταν παρών, αν ήταν παρών ο 
Γρετζελιάς. Αποβάλλετε επιτέλους τη “γρετζελίτιδα” και δέστε µε προοπτική το 
µέλλον.  

  Κλείνοντας κύριοι συνάδελφοι ας αφήσουµε τις απειλές γιατί έτσι 
κινούνται αυτοί οι άνθρωποι όσον αφορά τη δέσµια απόφαση που έχει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο στα εξής: εκ του νόµου κα Μαυράκη υποχρεούται de lege, de iure να 
ορίσει αριθµό να καθορίσει µέτρα, να ορίσει απαγορευτικές περιοχές από ναούς και 
να συµπληρώσει, που σηµαίνει είναι µορφή κανονιστικής πράξης. Το αν ο καθένας 
πληροί τις προϋποθέσεις είναι άλλο θέµα.  
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  Νοµίζω ότι είναι πολύ σωστή η εισήγηση, το όργανο που φτιάχνει µια 
απόφαση το ίδιο µπορεί να την ανακαλέσει, να τη διορθώσει και να την 
τροποποιήσει. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία ,την 
υπ΄αριθµ. πρωτ. 5469/12.05.2011 εισήγηση της κας ∆ηµάρχου, τις διατάξεις του Ν. 
2734/1999, τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 
65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και επιπλέον :  
 
       Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010, δεν είναι επιτρεπτή 
η λήψη αποφάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένα µήνα πριν από τη διενέργεια 
των δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες 
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης .  
 
       Επειδή λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος και της µείζονος σηµασίας και 
σπουδαιότητος που έχει το θέµα αυτό, το οποίο αφορά άµεσα και για τις δύο 
∆ηµοτικές Κοινότητες του Καλλικρατικού ∆ήµου µας, Ν. Φιλαδέλφεια και Ν. 
Χαλκηδόνα και όχι µόνο τη Ν. Φιλαδέλφεια λόγω Καλλικράτη [ ν. 3852 / 2010 ] µε 
τον οποίον ενωποιήθηκαν οι δύο πρώην ∆ήµοι και Πόλεις αυτών, ζητήθηκε σε 
προηγούµενη συνεδρίαση του ∆.Σ. και η έκφραση της γνώµης των Συµβουλίων 
αυτών, όπως και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας , προκειµένου το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να έχει όλες τις αποφάσεις , θέσεις και απόψεις αυτών, σε ένα 
τόσο πολύ σοβαρό θέµα που αφορά και τις δύο Πόλεις, που την διαµόρφωσαν σε 
χωριστές συνεδριάσεις των οργάνων τους και τις κατέθεσαν γραπτά  και οι οποίες 
διαβάστηκαν στο Σώµα [ βλέπετε και σχετικές αποφάσεις αυτών που διαβάστηκαν και 
κατατέθηκαν στα πρακτικά ] . 
 
       Επειδή οι Πρόεδροι των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου µας 
προσκλήθηκαν να συµµετέχουν και στη σηµερινή συνεδρίαση µε δικαίωµα ψήφου, 
όπως και σε άλλες περιπτώσεις θεµάτων που τις αφορούν,  καθ’ όσον ειδικά το θέµα 
αυτό αφορά άµεσα αυτές λόγω της σπουδαιότητας και του µείζονος ενδιαφέροντος  
και της σηµασίας που έχει για την κάθε πόλη χωριστά αλλά και για τις δύο πόλεις 
µαζί, που αντιπροσωπεύουν .  

 
       Επειδή η ψήφος των Προέδρων των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
λαµβάνεται υπόψιν ισότιµα µε την ψήφο των ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τον 
υπολογισµό της πλειοψηφίας και προσµετράται στον αριθµό που απαιτούνται για τη 
λήψη της απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8  του ν. 3852 / 2010 και το 
άρθρο 8 παρ. 8 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου [ σχετ.  η 
εγκ. 49 / 74572 / 29 -12 – 2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.και Η.∆.] και ειδικά σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν τις Πόλεις τους . 
 
      Επειδή στη συνεδρίαση παρόντες ήσαν 32  εκ των 33  ∆ηµοτικών Συµβούλων και 
ένας [1] απών, ο κ. Βεργής Βαλασσάς . 

 
      Επειδή παρούσες  επίσης στη συνεδρίαση ήσαν και οι δύο [2] Πρόεδροι των 
Συµβουλίων των δύο [2] ∆ηµοτικών Κοινοτήτων που συµµετείχαν στη ψηφοφορία µε 
δικαίωµα ψήφου , σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8 του ν. 3852 / 2010 και το άρθρο 
8 παρ. 9 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
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       Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 3 [ περί αρµοδιοτήτων του Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου] του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος και Γραµµατέας του ∆.Σ. κ. Πλάτανος Ελευθέριος είναι ο 
αρµόδιος και υπεύθυνος της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων όπως επίσης και 
για να τηρεί και σηµειώνει ιδιόχειρα στα πρακτικά και στη λίστα ψηφισάντων και 
παραπλεύρως των ονοµάτων αυτών, την ψήφο [ π.χ. υπέρ , κατά , λευκά κ.λ.π.] των 
συµβούλων που ψήφισαν κατά την λήψη των αποφάσεων, όπως και στο 
συγκεκριµένο θέµα έπραξε. Ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να ψηφίσει πάνω στο εν 
λόγω θέµα της Συνεδρίασης. 
 
      Eπειδή κατά την ακροαµατική δηµόσια διαδικασία της συνεδρίασης και 
ανακοίνωσης του αποτελέσµατος της διεξαχθείσας ψηφοφορίας, ενώπιον του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παντελή 
Γρετζελιά, ανακοινώθηκε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας όπως τον ενηµέρωσε ο 
τηρών το ειδικό πρακτικό Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κος Πλάτανος 
Ελεύθεριος , που εν συνεχεία καταγράφηκε, όπως αυτό άκουσε, από την τηρούσα 
αυτό ειδική γραµµατέα και δηµοτική υπάλληλο κ. Πετρούλα Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, και  όπως ακριβώς και όπως ανακοινώθηκε δια στόµατος 
Προέδρου και ειδικότερα ότι [α] υπέρ της πρώτης παραγράφου της εισήγησης 
ψήφισαν 14 ∆.Σ. ,  σύν 2 υπέρ από τους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και 
συνολικά 16 υπέρ , 5 ∆.Σ.  κατά  και , 10 ∆.Σ. λευκά , συν ένας [1] µόνο ∆.Σ. κατά 
της πρώτης παραγράφου  που αφορά την ανάκληση και ακύρωση της 257 / 13-12-
2010 απόφασης του ∆.Σ. πρώην ∆.Ν.Φ. και ψηφίζοντας ο κ. Ν. Παπανικολάου όλα τα 
υπόλοιπα σηµεία και προτάσεις της εισήγησης αυτής και συνολικά 11 Λευκά για την 
ως άνω πρώτη παράγραφο της εισήγησης και [β] 17 υπέρ [ 15 +2] , Κατά 15 [ 5κατά 
+10 Λευκά για όλα τα υπόλοιπα σηµεία-προτάσεις  της εισήγησης πλήν την 
αφορούσα τους δύο εκπροσώπους στην επιτροπή του ν. 3724 / 99 που υπερψήφιασν 
πλην 3 που ήσαν παντελώς αντίθετοι µε την λειτουργία οίκων ανοχής [ 3 Μαυράκη , 
Γκούµα και Πολίτης ] .   
 
    Επειδή όµως το  συνολικά άθροισµα που καταγράφηκε στα υπέρ, στα κατά και στα 
λευκά των ψήφων από τον κ. Ελ. Πλάτανο [ Γραµµατέα ∆.Σ. ] κατά τα άνω 
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας κάτωθι των ονοµάτων των ∆ηµοτικών Συµβούλων µε 
την ιδιόχειρη γραφή αυτού περί της ψήφου ενός εκάστου και κατ’ επέκταση 
ανακοινώθηκε και από τον Πρόεδρο στη συνεδρίαση , διαπιστώθηκε κατά την 
σύνταξη της παρούσας από τον Πρόεδρο ότι , δεν είναι το ακριβές σε σχέση το 
πράγµατι ψηφισθέν και  πρέπει να διορθωθεί και θεραπευθεί, τόσο ως προς το 
σύνολο του αριθµού των ψηφισάντων [ 32 ∆.Σ. + 2 Πρ. ∆.Κ. ίσον 34 ψηφίσαντες ] , 
όσο και ως προς το αποτέλεσµα του αριθµού που έλαβαν τα υπέρ, τα κατά και τα 
λευκά των ψήφων που κατέγραψε τόσο ο Πρόεδρος επί του σώµατος της εισήγησης 
, όσο και ο αρµόδιος και υπεύθυνος κατά νόµο και κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της τήρησης των πρακτικών και 
του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας , Γραµµατέας του ∆. Συµβουλίου και ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Πλάτανος Ελευθέριος . 
 
      Επειδή η παρούσα απόφαση στο αποφαντικό της ψηφοφορίας που έγινε, 
συντάχτηκε µε βάση τα ως άνω στοιχεία ψηφισάντων [ υπέρ, κατά, λευκά ] που 
παρατέθηκαν . 
 
      Επειδή ο αρµόδιος και υπεύθυνος της τήρησης των πρακτικών και των 
αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας κ. Ελευθέριος Πλάτανος [ ∆ηµ. Σύµβ και 
Γραµµατέας του ∆.Σ. ] που τήρησε, κατέγραψε και συµπλήρωσε αυτό ο ίδιος και 
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ιδιόχειρα κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας που έγινε στο εν λόγω θέµα και 
µάλιστα µε τις σχετική εκ παραδροµής αναγραφείσα άθροιση  των  14 υπέρ 
ψήφων, των 5 κατά ψήφων και των 11 λευκών ψήφων και των 2 υπέρ ψήφων των 
Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και την υπέρ 1 ψήφο του κ. Παπανικολάου 
µόνο στη πρώτη παράγραφο της εισήγησης και την θετική αυτού στην εισήγηση για 
όλα τα υπόλοιπα σηµεία και προτάσεις αυτής κ.λ.π., και µάλιστα παραπλεύρως των 
ονοµάτων ενός εκάστου ∆ηµοτικού Συµβούλου που συµµετείχαν  στην ψηφοφορία 
που έγινε µε την σχετική ένδειξη των υπέρ, των κατά και λευκών ψήφων αυτών, 
αντί του ορθού αθροίσµατος του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και 
ειδικότερα , των 15 Υπέρ , των 5 Κατά , των 12 Λευκών και των 2 Υπέρ των 
Προέδρων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και συνολικά για την πρώτη  
παράγραφο της εισήγησης [ ανάκληση 257/2010 ∆.Σ.] των 17 Υπέρ και 
των 17 κατά ψήφων , ενώ  για τα λοιπά σηµεία –προτάσεις της εισήγησης 
των 18 Υπέρ και των  16 Κατά [ 5 Κατά  και των 10 Λευκών ] πλην της 
παραγράφου που αφορά το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος της 
επιτροπής του ν. 2734 / 99 που υπερψήφισαν αυτούς πλην των 3 ∆.Σ. που 
εξ’ αρχής δήλωσαν πλήρη αντίθεση µε την λειτουργία οίκων ανοχής .  
   
      Επειδή ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Παντελής Γρετζελιάς κατά την 
ακροαµατική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατέγραψε επί του 
σώµατος της εισήγησης µεταξύ όλων των άλλων ∆ηµοτικών Συµβούλων ότι, «Λευκό 
στο σύνολο της εισήγησης», εκτός των καταγραφέντων από τον Γραµµατέα του ∆.Σ.  
ψήφισε και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπακώστας Γεώργιος που δεν έχει 
καταγραφεί προφανώς εκ παραδροµής του Γραµµατέα του ∆.Σ. ως ψηφίσας ‘’λευκό’ 
στο παραπάνω ειδικό πρακτικό – λίστα ψηφισάντων ∆ηµοτικών Συµβούλων που 
τήρησε και δεν συµπλήρωσε εκ παραδροµής και παραπλεύρως του ονόµατός του 
ιδιόχειρα ο ίδιος κατά την ψηφοφορία, έκρινε ότι θα πρέπει να προστεθεί και να 
προσµετρηθεί και άλλη µία [1] λευκή ψήφος στις λοιπές ψήφους των «Λευκών 
Ψήφων» στο σύνολο της εισήγησης . 
 
      Επειδή ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. κατά την σύνταξη της παρούσας απόφασης , µε την 
ως άνω διάσταση πρόχειρων πρακτικών και δηµόσιας ανακοίνωσης αποτελέσµατος 
ψηφοφορίας, όπως επίσης και µε την διαπίστωση της παράλειψης αυτής και την 
προφανώς εκ παραδροµής µη εγγραφή κατά το σηµείο αυτό στο σχετικό πρακτικό 
ψηφοφορίας που τήρησε κατά τα ανωτέρω ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και  Γραµµατέας 
του ∆.Σ.  κ. Πλάτανος Ελευθέριος διορθώνει τις παραλείψεις αυτές και, προσµετρά 
επιπρόσθετα των αναγραφέντων και κατά µία [1] ακόµη ‘’υπέρ ψήφο’’ και κατά µία 
[1] ακόµη  ‘’λευκή ψήφο’’ στον αριθµό, τόσο των ‘’ υπέρ ψήφων ‘’ όσο και στον 
αριθµό των ‘’λευκών ψήφων’’ που προφανώς εκ παραδροµής δεν κατεγράφησαν στα 
πρακτικά, δεν υπολογίστηκαν και δεν ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση και,  κατά την 
σύνταξη της παρούσας απόφασης καταγράφεται το ορθόν του αποτελέσµατος της 
ψηφοφορίας το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
                 Α] .- Για την πρώτη παράγραφο της εισήγησης :  
 
                1.- Ψήφοι 15 Υπέρ [ αντί των 14 που ανακοινώθηκαν και κατεγράφησαν 
στα πρακτικά ] στους οποίους συγκαταλέγονται οι παρακάτω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
[1] Γρετζελιάς Παντελής Πρόεδρος ∆.Σ. , [2] Μπόβος Χαράλαµπος, [3] Αγαγιώτου 
Βάσω ,[4]  Κότσιρας Παύλος , [5] Χωρινός Ζαχαρίας ,[6] Κανταρέλης ∆ηµήτριος [7] 
Καραβίας Γεώργιος , [8] Νικολόπουλος Φώτιος ,[9] Λαζαρίδης Πέτρος , [10] Παπανίκα 
Αικατερίνη ,[11] ∆ηµακόπουλος Χρήστος , [12] Παπαλουκά Ευτυχία , [13] 
Καβακοπούλου Αγανίκη ,[14] Σιµιγδαλά Ειρήνη και [15] Καλόστος Ιερόθεος . 
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               2.- Ψήφοι 5 Κατά, στους οποίους συγκαταλέγονται οι παρακάτω ∆ηµπτικοί 
Σύµβουλοι . [1] Κόντος Σταύρος , [2] Γεωργαµλής Λύσσανδρος , [3] Γκούµα ∆ανάη , 
[4] Πολίτης Σταύρος και [5] Μαυράκη –Φίλου Βούλα  και  
 
               3.- Ψήφοι  12 λευκά [ αντί των 10 που ανακοινώθηκαν και κατεγράφησαν 
στα πρακτικά ] στους οποίους συγκαταλέγονται οι παρακάτω ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
[1] Τοµπούλογλου Χαρ. , [2] Κοπελούσος Χρ. , [3] Τοµπούλογλου Ιωάννης , [4] 
Κοσκολέτος Σωτήριος , [5] Γραµµένος Σπύρος , [6] Κοσµά Σταυρούλα , [7] Πλάτανος 
Ελευθέριος , [8] Κουτσάκης Μιχ. [9] Παίδας Αδαµ. [10] Μάλλιος Αθαν. [11] 
Παπακώστας Γεώργ. και [12] Παπανικολάου Νικόλαος . 
 
               4.- Ψήφοι 2 Υπέρ  από τους Προέδρους των 2 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  για 
την πρώτη παράγραφο της εισήγησης   
 
             Β].- Για τα υπόλοιπα σηµεία –προτάσεις της εισήγησης , τα 12 Λευκά 
των ψηφισάντων µειώνονται κατά ένα [1] και γίνονται 11 Λευκά και τα 15 Υπέρ της 
εισήγησης γίνονται αντίστοιχα 16 Υπέρ αυτής, από την ψήφο του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Νικ. Παπανικολάου και γίνονται 11 Λευκά που ψηφίζει όλα τα υπόλοιπα 
σηµεία – προτάσεις αυτής και ,  
 
             Γ’.- Για το τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής του ν. 2734 / 
99 µε τους Παπανικολάου Ν. ως Τακτικό µέλος και τον Κανταρέλη ∆ηµήτριο 
αναπληρωµατικό µέλος αυτής , υπερψηφίστηκαν µε 31 ψήφους πλην των 3 ∆.Σ. που 
ήσαν –δήλωσαν παντελώς αντίθετοι µε την λειτουργία οίκων ανοχής στο ∆ήµο µας [ 
Πολίτης , Γκούµα και Μαυράκη ] . 
 
όπως ακριβώς οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι πράγµατι δηµόσια στη συνεδρίαση 
εκφράστηκαν και ψήφισαν και δεν έλαβε υπόψη του , ούτε τα ανακοινωθέντα υπ’ 
αυτού στη συνεδρίαση , αλλ’ ούτε και όλα τα εγγραφέντα στοιχεία στα πρόχειρα 
πρακτικά κατά τα ανωτέρω , τα οποία και διορθώνει όπως ακριβώς έκαστος ψήφισε  
και ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στη πρώτη συνεδρίαση αυτού 
ανακοινώνοντας και δηµόσια την απόφαση αυτή και µε σχετική επικαιροποίηση της 
για την πλήρη αποκατάσταση και επιβεβαίωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας 
αυτής, όπως και για την διόρθωση των πρόχειρων πρακτικών –βιβλίου , µε την 
συµµετοχή στο θέµα αυτό µόνο αυτών  που συµµετείχαν και ψήφισαν στη 
συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011. 
 
          Επειδή ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου λόγω της σοβαρότητας του 
θέµατος και για να µη υπάρχει η οποιαδήποτε αµφιβολία και αµφισβήτηση 
ενηµέρωσε άµεσα και έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβούλου και Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ελευθέριου Πλάτανου τις διαφορές που διαπίστωσε µεταξύ 
καταγεγραµµένων υπ’ αυτού ψήφων σε σχέση µε τις πράγµατι γενόµενες δηµόσια 
κατά την σχετική συνεδρίαση αλλά και τις ως άνω παραλείψεις όσον αφορά τα 
τηρηθέντα πρόχειρα πρακτικά και τα αναγραφέντα υπ’ αυτού επί του σώµατος της 
εισήγησης. 
 
         Επειδή ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πλάτανος Ελευθέριος ανταποκρίθηκε άµεσα 
στην πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ. και αφού και ο ίδιος διαπίστωσε τα όσα ο 
Πρόεδρος του ∆.Σ. του εξέθεσε που προφανώς εκ παραδροµής δεν έγινε η σωστή 
άθροιση και αναγραφή και συµφώνησε µαζί του γι΄αυτό και ζήτησε να υποβάλλει και  
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υπέβαλλε την υπ’ αρ. πρωτ. 5833/23 Μαίου 2011 αίτησή του περί σύγκλησης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ορθή επανάληψη της ψηφοφορίας και της απόφασης 
αυτής, προκειµένου να διαλυθούν οι υπάρχουσες κυλιόµενες αµφιβολίες και να 
διαφυλαχθεί το κύρος του Προεδρείου, το οποίο και έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο για 
τη διάλυση τυχόν αµφιβολιών . 
 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ 
 
1.- ∆ιοικητική πράξη εκδοθείσα κατά παράβαση σαφούς και ρητής διατάξεως νόµου 
(ως εν προκειµένω κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το 
οποίο απαγορεύει την έκδοση τοιαύτης πράξεως) τυγχάνει ανυπόστατη και  εξ 
υπαρχής άκυρη. Στη παρούσα περίπτωση επιβάλλεται η ανάκλησή της επειδή 
πρόκειται περί πράξεως εξ υπαρχής ακύρου και  η ανάκλησή της ανατρέχει από της 
εκδόσεώς της και όχι από της ηµέρας καταργήσεώς της. 
 
2.-  Επί του προκειµένου η νοµολογία δέχεται τα εξής  
   Α)  Εάν η δ. πράξη  τυγχάνει ανυπόστατη, η διοίκηση υποχρεούται, να την 
ανακαλέσει οποτεδήποτε, ακόµη και αν έχει παρέλθει πολύς χρόνος και έχουν 
δηµιουργηθεί δικαιώµατα (ΣτΕ 3423/2008 ∆ι∆ικ 2010 σελ. 301. Ολοµ. ΣτΕ 2176/2004 
ΝοΒ 53 σελ. 364). ΣτΕ 41/96 ∆ι∆κ . 8 σελ. 638). 
   Β) Η ∆ιοίκηση δεν υποχρεούται, να αιτιολογεί την ανάκληση ανυποστάτου διοικ.. 
πράξεως, παρά µόνον την άρνηση ανακλήσεως (ΣτΕ 1567/2010 ΝοΒ 2010 σελ. 
1555). 
   Γ) Εάν η διοίκηση δεν ανακαλέσει παρανόµως εκδοθείσα διοικ. πράξη η τοιαύτη 
άρνησή της   συνιστά παράλειψη οφειλοµένης νοµίµου ενεργείας, προσβλητή δι’ 
αιτήσεως ακυρώσεως (ΣτΕ 1175/2008 ΝοΒ 2008 σελ. 1357) ΣτΕ 370/97 ΝοΒ 1998 
σελ. 1355. ∆ιοικ. Εφ. Θεσσαλονίκης 2368/2005 ∆ι∆ικ 2008 σελ. 47)  ΣτΕ 3142/2006 
Ε∆∆∆∆ 2006 σελ. 797). 
   ∆) Η ∆ιοίκηση οφείλει να ανακαλεί παράνοµες διοικητικές πράξεις, έστω και αν 
έχουν καταστεί οριστικές (ΣτΕ 2968/2005 ∆ι∆ικ 2007 σελ. 656) 
   Ε) Η παράνοµη διοικ. πράξη ανακαλείται, έστω και αν παρέθεσε ειδική αιτιολογία 
(ΣτΕ 4046/99 Ε∆∆∆∆ 2000 σελ. 730). 
    Στ) Επί εκδόσεως παρανόµου διοικ. πράξεως η ∆ιοίκηση υποχρεούται, όχι µόνον, 
να την ανακαλέσει αλλά και να προβεί και στις απαιτούµενες ενέργειες, ώστε η πράξη 
αυτή να ανακληθεί και κατ’ ουσίαν και όχι µόνον τύποις (ΣτΕ 7/2010 ΝοΒ 2010 σελ. 
513) 
   Ζ) Η ∆ιοίκηση δικαιούται, να ανακαλεί τις παράνοµες διοικ.  πράξεις, ακόµη και αν 
έχει παρέλθει εύλογος χρόνος, εκτός και αν υπάρχει διάταξη νόµου απαγορεύουσα 
την ανάκληση. 
   Η) Εάν η ∆ιοίκηση προβεί εις ανάκληση παρανόµου διοικ. πράξεως, οφείλει, να 
ανακαλέσει και πάσαν άλλην συναφή ()ΣτΕ 2177/2004 Ε∆∆∆∆ 2004 σελ. 839).  
 
         Επειδή  , λόγω της µείζονος σπουδαιότητας και του ενδιαφέροντος του 
θέµατος αυτού, ο Πρόεδρος εκδίδει την απόφαση ως κατωτέρω και 
επιπρόσθετα επαναφέρει το θέµα αυτό σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για ορθή επανάληψη της ψηφοφορίας και για διόρθωση των 
τηρηθέντων πρακτικών της συνεδρίασης αυτής . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
1.-   α.- Εγκρίνει κατά πλειοψηφία λόγω ψήφου του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που επικρατεί σε περίπτωση ισοψηφίας όπως στη προκείµενη περίπτωση 
που επήλθε ισοψηφία  κατά τη ψηφοφορία  µε 17 ψήφους υπέρ [ 15 ∆ηµ. Σύµβουλοι 
συν 2 Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ] και µε 17 ψήφους κατά [ 5 κατά και 12 
λευκά που προσµετρώνται στα κατά-αρνητικά ], την ανάκληση και ακύρωση της  
προηγουµένης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας , που φέρει  αριθµό 257 / 13 ∆εκεµβρίου 2010, ως απαράδεκτη, 
παντελώς αβάσιµη , χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία στο σώµα αυτής για 
το επείγον , το έκτακτο και το εξαιρετικό της επείγουσας ανάγκης για την λήψη αυτής 
και ως εκδοθείσα εν µέσω των πρόσφατων ∆ηµοτικών Εκλογών και αµέσως µετά την 
εκλογή της δεύτερης κυριακής και πριν την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής 
και χωρίς να υπάρχει έκτακτος ή εξαιρετικός λόγος που να επέβαλε εκτάκτως και 
εξαιρετικώς επείγον της ανάγκης τροποποίησης της προηγούµενης και υπ’ αρ. 33 / 
2010 ληφθείσας, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852 / 2010,  την 13 
∆εκεµβρίου 2010 που δεν επιτρέπει την λήψη αποφάσεων πέραν των εκτάκτων 
περιπτώσεων εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών, που να δικαιολογεί 
τη λήψη αυτής για όλους τους παραπάνω λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση 
και στο σκεπτικό της παρούσας . 
  
                  β.-  Εγκρίνει την ως άνω παράγραφο ένα [1] της εισήγησης λόγω του ότι 
σε περίπτωση ισοψηφίας, όπως στην προκείµενη περίπτωση µε 17 υπέρ ψήφους και 
µε 17 κατά ψήφους , [ οι 12 λευκοί ψήφοι  προσµετρώνται στις ψήφους των 5 κατά 
ψήφων ], επικρατεί η ψήφος του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε 
το άρθρο 96 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) ο οποίος ψήφισε υπέρ της εν λόγω 
παραγράφου ένα - πρότασης της εισήγησης όπως και σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 
9 του ψηφισθέντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
«Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος» και το άρθρο 6 παρ. 7 του αντίστοιχου υπ’ αρ. 17552 / 
08 ΦΕΚ 663 / 2008 Πρότυπου Κανονισµού Εργασιών ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 7 παρ. 7  του υπ’ αρ. 16852 / 2011 
πρόσφατου «Πρότυπου Κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» [ΦΕΚ 
661/20 Απριλίου 2011 ] του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης . 
 
                  γ.-  Στην παρούσα απόφαση συµµετείχαν και ενέκριναν όλες τις 
προτάσεις της εισήγησης, µε δύο [2] υπέρ αυτής ψήφους αυτών και οι 2 Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και δεν γίνεται δεκτός ο ισχυρισµός της αντιπολίτευσης 
για το ότι δεν έχουν δικαίωµα ψήφου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, λόγω 
του ότι έχουν δικαίωµα ισότιµης ψήφου µε τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και οι 2 
Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 8 του ν. 3852 
/ 2010 και το άρθρο 8, παρ. 9 του ψηφισθέντος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου µας Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, λόγω του ότι το θέµα 
αυτό αφορά άµεσα, στα πλαίσια του ενιαίου Καλλικρατικού ∆ήµου µας, και τις δύο 
Πόλεις και όλους αδιάκριτα τους Πολίτες  της Ν. Φιλαδέλφειας και της  Ν. 
Χαλκηδόνας, αφού η εισήγηση αναφέρεται και στις δύο Πόλεις και η απόφαση που 
λαµβάνεται  είναι µείζονος ενδιαφέροντος , µεγάλης σπουδαιότητας και σηµασίας και 
για τους πολίτες και για τις δύο [2]  Πόλεις που αυτοί εκπροσωπούν .  
  
                  δ.- Υπέρ µόνον του ως άνω σκέλους της πρώτης παραγράφου της 
εισήγησης που αφορά την ανάκληση – ακύρωση της υπ΄αριθµ. 257 / 13-12-2010  
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απόφασης ∆.Σ. του πρώην ∆.Ν.Φ., ψήφισαν θετικά και υπέρ αυτής οι 15 ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι [ και όχι οι 14 ∆.Σ. όπως κατεγράφη προφανώς εκ παραδροµής στα 
πρακτικά και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση ] και ειδικότερα  οι κ.κ. Π. Γρετζελιάς – 
Πρόεδρος ∆.Σ., Χαρ. Μπόβος, Βασ. Αγαγιώτου, Παυλ. Κότσιρας, Ζαχ. Χωρινός, ∆ηµ. 
Κανταρέλης, Γ. Καραβίας, Φώτ. Νικολόπουλος, Πέτρος Λαζαρίδης, Αικ. Παπανίκα, 
Ευτ. Παπαλουκά, Αγαν. Καβακοπούλου, Ειρ. Σιµιγδαλά, Χρ. ∆ηµακόπουλος, Ιερ. 
Καλόστος, όπως και οι 2 Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων κ.κ. ∆ήµητρα 
∆ερµανούτσου και Κυριακή Ναθαναήλ και συνολικά το σκέλος αυτό της ως άνω 
πρώτης παραγράφου της εισήγησης έλαβε έγκριση µε συνολικά 17 υπέρ ψήφους. 
                   
                 ε.-  Μειοψήφισαν και καταψήφισαν την έγκριση της ως άνω πρώτης 
παραγράφου της εισήγησης που αφορά µόνο το σκέλος της ανάκλησης και ακύρωσης 
της ως άνω 257 / 2010 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας, οι παρακάτω  17  ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ειδικότερα  ως εξής. 
 
                στ.-  Με 5 ψήφους κατά  καταψήφισαν οι ∆.Σ. κ.κ. Στ. Κόντος , 
Λύσσανδρος Γεωργαµλής . Επίσης κατά ψήφισαν και οι κ.κ. Παρασκευή Μαυράκη –
Φίλου, ∆ανάη-Εύα Γκούµα και Στ. Πολίτης, οι οποίοι δεν δέχονται καν την λειτουργία 
οίκων ανοχής και τη χορήγηση τέτοιων αδειών στο ∆ήµο µας . 
 
                 ζ.-   Με 12 ψήφους Λευκά καταψήφισαν [ και όχι οι 10 ∆.Σ. όπως 
κατεγράφη στα πρακτικά και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση, τα οποία λευκά 
προσµετρώνται ως αρνητικά στα κατά ] οι κ.κ. ∆.Σ.  Χαρ. Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, Χρ. Κοπελούσος, Ιωάν. Τοµπούλογλου, Σωτ. Κοσκολέτος, Σπ. 
Γραµµένος, Στ. Κοσµά, Ελ. Πλάτανος, Αδαµ. Παίδας, Αθ. Μάλλιος, Μιχ. Κουτσάκης , 
Γεωργ. Παπακώστας και Νικόλ. Παπανικολάου και, 
 
                η.-  Το σύνολο των αρνητικών – «κατά» ψήφων σχετικά, µε την 
καταψήφιση και την µη έγκριση της  πρώτης παραγράφου της εισήγησης που αφορά 
την ανάκληση και ακύρωση της υπ΄αρ. 257 / 2010 απόφασης του πρώην ∆.Ν.Φ. 
κατά τα ανωτέρω [ δηλαδή οι ψήφοι των 5 κατά ψήφων συν οι ψήφοι των  12 
λευκών ψήφων που προσµετρώνται συνολικά ως αρνητικοί –κατά ψήφοι ],  ανήλθαν 
στους 17 κατά – αρνητικούς ψήφους  [ και όχι στους 10 Λ + 5 Κ ίσον 15 Κ όπως 
προφανώς καταγράφηκε εκ παραδροµής στα πρόχειρα πρακτικά και ανακοινώθηκε 
στη συνεδρίαση ] και αφορούν µόνον το σκέλος της ως άνω πρώτης παραγράφου 
της εισήγησης που αφορά την ανάκληση και ακύρωση της 257 / 13-12-2010 
απόφασης του ∆.Σ.- πρώην ∆.Ν.Φ.,  που δεν την ενέκριναν αυτήν και την 
καταψήφισαν µε 17 κατά ψήφους  και όχι µε 15 όπως εκ παραδροµής καταγράφηκε 
στα πρακτικά και ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση. 
 
       2.- Εγκρίνει και αποφασίζει κατά πλειοψηφία µε 18 ψήφους υπέρ [ δηλαδή 15 
συν 1 Ν. Παπανικολάου, ίσον 16 ∆ηµ. Σύµβουλοι, συν 2 Πρόεδροι ∆ηµ. Κοινοτήτων]  
και  µε 16 ψήφους κατά [ δηλαδή οι 5 ψήφοι που ήσαν κατά συν οι 11 ψήφοι των 
λευκών που προσµετρώνται συνολικά αρνητικά- κατά ], την τροποποίηση και την 
συµπλήρωση της προηγούµενης και αρχικής µε αριθµό 33 / 01-03-2010 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας µε όλα τα παρακάτω 
αποφασισθέντα που τροποποιούν και συµπληρώνουν αυτήν και που θα ισχύουν  στο 
∆ήµο µας όσον αφορά τις άδειες αυτές, µε τα εξής  ειδικότερα :  
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                 α.-    εγκρίνει κατά πλειοψηφία [ µε 18 ψήφους υπέρ και µε 16 ψήφους 
κατά ] και ορίζει και παραµένει ο ίδιος αριθµός των οικηµάτων εγκατάστασης από 
εκδιδόµενα πρόσωπα, στους δύο [2] τον αριθµό  και συµπληρώνεται η υπ’ αρ. 33 / 
2010 ως άνω απόφαση του ∆.Σ. του πρώην ∆.Ν.Φ. και µε την αναφορά  «στο 
σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας του ενιαίου πλέον Καλλικρατικού ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος» αντί µόνο στα γεωγραφικά όρια της Ν. Φιλαδέλφειας . 
 
                 β.-  εγκρίνει κατά πλειοψηφία [ µε 18 ψήφους υπέρ και µε 16 ψήφους 
κατά ] και τροποποιεί την επιτρεπόµενη ακτίνα - απόσταση που είχε ληφθεί µε την 
υπ’ αρ. 33 / 2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆.Ν.Φ. και που θα 
ισχύει στο ∆ήµο µας, για την  εγκατάσταση των οικηµάτων των εκδιδοµένων 
προσώπων από τα κτίρια και τους χώρους που ο ν. 2734 / 1999 ορίζει, από τα 
τριακόσια [300] µέτρα που προέβλεπε αυτή, στα τετρακόσια πενήντα [450] µέτρα 
που ορίζονται µε την παρούσα απόφαση, ύστερα και από την παντελώς αρνητική 
έκφραση γνώµης και όλων ανεξαιρέτως των θεσµικών οργάνων του ∆ήµου [ 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Συµβούλια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως] , σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
του ν. 3852 / 2010 . 
 
                γ.- εγκρίνει κατά πλειοψηφία [ µε 18 ψήφους υπέρ και µε 16 ψήφους 
κατά ] και συµπληρώνει - επανακαθορίζει µε την παρούσα απόφαση τον αποκλεισµό 
της εγκατάστασης – χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα εν όψει των νέων 
γεωγραφικών ορίων του ενιαίου πλέον Καλλικρατικού ∆ήµου που θα ισχύει στο ∆ήµο 
µας [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] στη 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 . 

 
    3.-   Εγκρίνει κατά πλειοψηφία µε 31 ψήφους υπέρ [ 29 ∆.Σ. + 2 Πρόεδροι ∆ηµ. 
Κοιν. ] και µε 3 ψήφους κατά [ πλήν των κ.κ. ∆ανάης-Εύας Γκούµα , Στ. Πολίτη και 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευής που είναι παντελώς αρνητικοί στη λειτουργία οίκων 
ανοχής και στη χορήγηση σχετικών αδειών] και ορίζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παρ. 2 του ν. 2734 / 1999, ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος, ο κ. Νικόλαος Παπανικολάου, 
ως τακτικό µέλος της Επιτροπής Ελέγχου των οίκων ανοχής και άλλος ένας ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος, ο κ. ∆ηµήτριος Κανταρέλης, ως αναπληρωµατικό µέλος αυτού, 
προκειµένου να εκπροσωπούν τον ∆ήµο και να συµµετέχουν στην ως άνω Επιτροπή 
σύµφωνα µε το αποφαντικό της απόφασης αυτής . 
 
    4.-  Εγκρίνει κατά πλειοψηφία µε 18 ψήφους υπέρ και µε 16 ψήφους κατά, τον 
έλεγχο της  λειτουργίας και της νοµιµότητας οποιουδήποτε τέτοιου οικήµατος που 
τυχόν χρησιµοποιείται και λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων της περιφέρειας 
του ∆ήµου µας χωρίς άδεια της αρµόδιας αρχής και σε περίπτωση λειτουργίας αυτών, 
εξουσιοδοτεί την κα ∆ήµαρχο να ενεργήσει τα νόµιµα µέσω των αρµοδίων αρχών και 
οργάνων .  
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5. -  Κατόπιν όλων των επί µέρους ψηφοφοριών, εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 
εισήγηση σε όλα τα σηµεία των προτάσεων της και ως εισήχθη προς ψήφιση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο . 
 
 
6.- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στον Γενικό 
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και να αναρτηθεί στην 
«Εφηµερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια».  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 109/ 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 Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΓ-Ψ



 45 

 

 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ                  
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                             Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη 
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 

 

 

Κοινοποίηση (Επί Αποδείξει): 
1. Περιφέρεια Αττικής, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας  
2. Αστυνοµικό Τµήµα Ν. Φιλαδέλφειας – Τµήµα Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας  
3. Αστυνοµικό Τµήµα Ν. Χαλκηδόνας  
4. Γενική ∆/νση Ασφάλειας Αττικής, Τµήµα Ηθών 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 

- Νοµική Υπηρεσία 
- ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Φιλαδέλφειας 
- ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Χαλκηδόνας 
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
- ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΗΓ-Ψ


