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ΘΕΜΑ: «Oρθή επαναληπτική δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος της 
ψηφοφορίας που έγινε στη συνεδρίαση της 17Μαϊου 2011 επί της υπ΄αριθµ. 
109/2011 Αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την χορήγηση 
ή µη αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικηµάτων από εκδιδόµενα πρόσωπα 
και διόρθωση των τηρουµένων πρόχειρων πρακτικών στο σχετικό Βιβλίο 
Πρακτικών του ∆.Σ.»  
 

 
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 21.06.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 7166/17.06.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2011) 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     

 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 158/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7638/ 30.06.2011 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.06.2011 
Συνεδρίασης Νο. 11/2011 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 νόµιµηαπαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Χωρινός Ζαχαρίας                 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                         Κότσιρας Παύλος  
Μπόβος Χαράλαµπος                Παπανικολάου Νικόλαος   
Παπανίκα Αικατερίνη                                            Καραβίας Γεώργιος 
Παϊδας Αδαµάντιος       Γραµµένος Σπυρίδων         
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής  
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. Νικόλαος Παπανικολάου απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει 

το Προεδρείο. 

2. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός ενηµέρωσε τόσο εντύπως όσο και µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ότι λόγω ανειληµµένης υποχρέωσής του δεν θα παρευρεθεί στο 

αποψινό ∆.Σ. Ωστόσο, παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης. 

 

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 :  

1. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Σπυρίδων Γραµµένος. 

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΓ-Ζ



 4 

 

2. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Γεώργιος Καραβίας. 

3. Πρίν την έναρξη της συζητήσεως των εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως Θεµάτων προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παύλος Κότσιρας. 

4. Στο τέλος της συζήτησης του 2ου Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

Αποχωρήσεις :  

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 11ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος.  

2. Κατά το τέλος της συζήτησης του 14ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Γεώργιος Καραβίας. 

3. Κατά το τέλος της συζήτησης του 16ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

4. Απών στο εν λόγω θέµα και από την αρχή της συνεδρίασης ήταν και ο κ. 

Παπανικολάου Νικόλαος . 

 

33o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 33Ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάσει το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7104/16.06.2011 έγγραφό του καθώς και α] την υπ’ αρ. 
109 / 2011 προγενέστερη Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσο και β] την υπ’ 
αρ. πρωτ. 5833/23-05-2011 αίτηση του Ελευθερίου Πλάτανου, Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
     Εισάγεται προς ορθή επαναληπτική δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος της 
ψηφοφορίας που έγινε στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011, όπου ελήφθη η σχετική 
η υπ’ αριθµ. 109 / 17 –5-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το εν 
επικεφαλίδι θέµα . 
 
     Κατά την δηµόσια ανακοίνωση του συνολικού αριθµού των ψηφισάντων στην ως 
άνω συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011, µε τα υπέρ, τα κατά και τα λευκά των ψήφων 
επί όλων των σηµείων –παραγράφων της εισήγησης επί του εν λόγω θέµατος,  εκ 
προφανούς παραδροµής δεν ανακοινώθηκε αθροιστικά, ορθά το αποτέλεσµα της 
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ψηφοφορίας όπως αυτό κατεγράφη πράγµατι στο σχετικό ονοµαστικό πρακτικό 
ψηφισάντων που τηρεί  για κάθε θέµα και ψηφοφορία επ’ αυτού ο Γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Ελευθέριος Πλάτανος, µε 
αποτέλεσµα να αναγραφεί επίσης όµοια το αποτέλεσµα αυτό και στο σχετικό Βιβλίο 
πρόχειρων Πρακτικών που τηρεί η ειδική Γραµµατέας και µόνιµη υπάλληλος του 
∆ήµου, κα Πετρούλα Π.  Τοµπούλογλου, όπως ακριβώς άκουσε και εκ παραδροµής 
αθροιστικά ανακοινώθηκε κατά την δηµόσια ανακοίνωση αυτού  . 
 
       Κατά τον έλεγχο όµως που στη συνέχεια έγινε από τον Πρόεδρο και τον 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο σχετικό ειδικό ονοµαστικό πρακτικό 
ψηφισάντων που τηρεί κατά τις συνεδριάσεις προσωπικά ο ίδιος ο Γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου [ κος Πλάτανος Ελευθέριος ] που είναι αρµόδιος και 
υπεύθυνος της τήρησης των σχετικών πρακτικών κάθε συνεδρίασης , σε συνδυασµό 
και µε την συνοπτική αναγραφή των υπέρ, των κατά και των λευκών ψήφων όπως 
και του σχετικού αποτελέσµατος που τηρεί και κατέγραψε ο ίδιος ο Πρόεδρος του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου επί του σώµατος της εισήγησης, διαπιστώθηκε παράλειψη και 
µη ορθή άθροιση που οφείλεται σε προφανή παραδροµή που δεν επηρεάζει το 
συνολικό αποτέλεσµα, πλην όµως τούτο έχρηζε άµεσης αποκατάστασης και 
θεραπείας µε την καθαρογραφή αυτής, στα πλαίσια της αληθούς και ακριβούς 
απόδοσης και αποτύπωσης της ψήφου ενός εκάστου ψηφίσαντος κατά την 
ψηφοφορία που διεξήχθη στην εν λόγω συνεδρίαση . 
 
       Με τον  έλεγχο των ως άνω εγγράφων και του ειδικού πρακτικού ψηφοφορίας, 
η απόφαση ∆.Σ. υπ΄αρ. 109/ 2011 συντάχτηκε σύµφωνα µε τα πραγµατικά στοιχεία 
και ονοµαστικά δεδοµένα των υπέρ, των κατά και των λευκών ψήφων που 
κατεγράφησαν παραπλεύρως των ονοµάτων των ψηφισάντων, τόσο στο ειδικό 
ονοµαστικό πρακτικό ψηφοφορίας του συγκεκριµένου θέµατος που τηρεί ο ίδιος ο 
Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ελευθέριος Πλάτανος και υπεύθυνος της 
τήρησης αυτών [µε τα υπέρ, τα κατά και τα λευκά] , όσο και στην σχετική συνοπτική 
καταγραφή των ψηφισάντων που τήρησε  ονοµαστικά ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου επί του σώµατος της εισήγησης του εν λόγω θέµατος και, εκ των οποίων 
αβίαστα προέκυψε ο πραγµατικός, ο αληθής και ο ακριβής ονοµαστικός και συνολικός 
αριθµός των ψηφισάντων µε τα υπέρ, τα κατά και τα λευκά του καθενός εξ’ αυτών  
και εφ’ όλων των σηµείων –παραγράφων της εισήγησης . 
 
     Επειδή  οι ως άνω παραλείψεις που εκ προφανούς παραδροµής έγιναν κατά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας της 17ης Μαΐου 2011,  
κατεγράφησαν αναλυτικά, ονοµαστικά και κατά πλήρη και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία κατά παραδοχή και του ιδίου του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και στην συνταχθείσα, υπογραφείσα και εκδοθείσα απόφαση που στη συνέχεια 
ακολούθησε την νόµιµη δηµοσιοποίησή της . 
 
    Επειδή και ο κ. Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµφώνησε απόλυτα µε τα 
ως άνω πραγµατικά στοιχεία και δεδοµένα και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας  µε τα 
ορθά, αληθή και ακριβή των υπέρ, των κατά και των λευκών ψήφων, ονοµαστικά και 
συνολικά και όπως ειδικότερα και αιτιολογηµένα η Απόφαση 109 / 17-05-2011 
αναφέρει.  
 
    Επειδή ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος - Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
ζήτησε παράλληλα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 5833 / 23-05-2011 αίτησή του που 
επισυνάπτεται στη παρούσα εισήγηση και την ορθή επανάληψη της ψηφοφορίας 
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προκειµένου να διαλυθούν οι υπάρχουσες αµφιβολίες και για να διαφυλαχθεί το 
κύρος του Προεδρείου . 
 
     Επειδή και ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχει την ιδία άποψη και θέση 
επί του αιτήµατος του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κου Ελευθερίου 
Πλάτανου και για την πλήρη δηµοσιότητα της εν λόγω Απόφασης . 
 
    Επειδή η δηµόσια ανακοίνωση του ορθού αποτελέσµατος της εν λόγω 
ψηφοφορίας και η σχετική διόρθωση του αποτελέσµατος που εκ προφανούς 
παράλειψης και παραδροµής ανακοινώθηκε µη ορθά και αναντίστοιχα σε σχέση µε το 
πραγµατικό αποτέλεσµα του κάθε ψηφίσαντος και της ψηφοφορίας συνολικά και 
αντιστοίχως όµοια κατεγράφη και στο σχετικό  Βιβλίο πρόχειρων Πρακτικών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, επιβάλλεται για την πλήρη δηµοσιότητα και διαφάνεια των 
αποφάσεων του ∆.Σ. και κρίνεται χρήσιµο, αναγκαίο και ωφέλιµο για το συλλογικό 
όργανο του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου και τον ∆ήµο γενικότερα, η ορθή δηµόσια 
επαναληπτική ανακοίνωση αυτού, έτσι ώστε τα ίδια τα πρόσωπα που συµµετείχαν σ’ 
αυτήν [ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και Πρόεδροι των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κου Βαλλασσά Βεργή που απουσίαζε και 
δεν συµµετείχε στην εν λόγω ψηφοφορία ], να ακούσουν αυτήκοα και σε δηµόσια 
συνεδρίαση την απόφαση αυτήν που ήδη τους εστάλη προσωπικά στον καθένα µε e-
mail στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση , για να λάβουν και δηµόσια σε σχετική άµεση 
και πλήρη γνώση αυτής, αλλά και για και να επιβεβαιώσουν άµεσα και δηµόσια  και οι 
ίδιοι το ορθόν, το αληθές και το ακριβές του αποτελέσµατος και όπως αυτό 
κατεγράφη στη σχετική Απόφαση ∆.Σ. 109 / 20111, αναλυτικά και ονοµαστικά και 
ανά κατηγορία ψηφοφορίας , αλλά και αθροιστικά στο σύνολο του αποτελέσµατος . 
 
   Επειδή η διόρθωση των εκ προφανούς παραδροµής παραλείψεων, αποτελεί 
καθήκον και υποχρέωση για κάθε αιρετό ατοµικό ή συλλογικό όργανο που ανάγεται 
στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της δηµοσιότητας των αποφάσεων, που 
διαφυλάσσει το κύρος του Οργάνου και εν προκειµένω του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου , ανεξαρτήτως βαρύτητας του θέµατος για το οποίο ζητείται η 
ορθή δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας και η διόρθωση των 
πρόχειρων πρακτικών που τηρούνται στο σχετικό βιβλίο . 
 
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω τίθεται το θέµα αυτό από τον Πρόεδρο και τον 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, για την δηµόσια ορθή ανακοίνωση του αποτελέσµατος της ως άνω 
σχετικής ψηφοφορίας, όπως και για  την διόρθωση των πρόχειρων πρακτικών επί της 
Αποφάσεως ∆.Σ. 109 / 2011 , στο σχετικό Βιβλίο πρόχειρων πρακτικών που τηρείται  
στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
     Μετά την ως άνω εισήγηση που εστάλη µε e-mail σε όλα τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις Προέδρους και των δύο ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων και τους συµβούλους αυτών, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 
περιεχόµενο της εν λόγω απόφασης και ανέγνωσε προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όλο το αποφαντικό της ψηφοφορίας που έγινε επί της εν λόγω 
εισήγησης και επί  της υπ’ αρ. 109 / 17 –Μαΐου 2011 Aπόφασης που 
ελήφθη επ’ αυτής και το οποίο έχει ειδικότερα ως εξής : 
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ΑΠΟΦΑΝΤΙΚΟ υπ΄αρ. 109/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆.Σ. 
 
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 :  

 
                 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 / 
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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 . 
 
 
Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε το Σώµα ότι η Απόφαση αυτή δηµοσιεύτηκε όπως ο 
νόµος ορίζει, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα 
‘’∆ιαύγεια’’, εστάλη προς έλεγχο νοµιµότητας στον Γενικό Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και στην ∆/νση Υγειονοµικού της 
Περιφέρειας Αττικής για να λάβει γνώση των εκπροσώπων του ∆ήµου που 
ορίστηκαν ως µέλη της Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 
2734/99 και βεβαίως έχει σταλεί άµεσα και σε όλους τους Συµβούλους και 
τους Προέδρους και τα µέλη των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων µέσω e-mail για 
να λάβουν άµεση γνώση αυτής . 
 
Με την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του αποφαντικού της εν λόγω 
απόφασης και ειδικότερα της ψηφοφορίας που έγινε επί της υπ’ αρ. 109 / 
2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και όπως ακριβώς αυτή 
συντάχθηκε και δηµοσιεύτηκε όπως ο νόµος ορίζει, ο Πρόεδρος έδωσε τον 
λόγο στους Επικεφαλείς των Παρατάξεων και στους Συµβούλους 
προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις τυχόν αντιρρήσεις 
τους επ’ αυτής και ειδικότερα να επιβεβαιώσουν ή όχι το αληθές, το ακριβές 
της ψήφου που κάθε ένας εξ’ αυτών έδωσε και όπως αυτό κατεγράφη στην 
συνταχθείσα και δηµοσιευθείσα νοµίµως και εµπροθέσµως απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως και το να επιβεβαιώσουν ή όχι την πλήρη 
ακρίβεια του αποφαντικού αυτής που αναφέρεται στην διεξαχθείσα την 17 
Μαΐου 2011  σχετική ψηφοφορία.   
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου κ. Πλάτανο Ελευθέριο να εκφράσει την άποψή του για το ορθό και 
το ακριβές ή µή της εν λόγω απόφασης και της εν συνεχεία αυτής  ψηφοφορίας όπως 
αυτή καταγράφηκε στη συνταχθείσα και δηµοσιευθείσα  απόφαση που κατά ανωτέρω 
ανακοινώθηκε και σήµερα για τους αναφεροµένους στην εισήγηση λόγους . 
 
Πλάτανος Ελευθέριος –Γραµµατέας ∆ηµοτικού Συµβουλίου . Λαβών τον λόγο 
ο κ. Πλάτανος επιβεβαίωσε µε την ιδιότητα που έχει στο Προεδρείο και ως υπεύθυνος 
της τήρησης των πρακτικών συνεδριάσεων, αφενός µεν την προφανή παράλειψη και 
παραδροµή του που έγινε στη συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011 κατά την άθροιση 
των ψήφων και αφετέρου επιβεβαίωσε το αληθές, το ακριβές και την ορθότητα της 
απόφασης 109 / 2011  και ειδικότερα  του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας εφ’ όλων 
των παραγράφων της σχετικής εισήγησης και όπως ακριβώς πράγµατι διεξήχθη κατά 
την γενοµένη ψηφοφορία από ένα έκαστο ψηφίσαντα [ µε τα υπέρ  , κατά ,  λευκά ] 
και σύµφωνα µε το ειδικό πρακτικό ψηφοφορίας που ο ίδιος τηρεί και µε βάση τα 
οποία συντάχτηκε και δηµοσιεύτηκε και η σχετική απόφαση 109 / 2011 ,  
προσθέτοντας ότι κατέθεσε και σχετικό έγγραφο µε αίτηµά του στον Πρόεδρο που 
αποδέχτηκε, προκειµένου να επαναληφθεί η δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
αυτής για να µη υπάρχει καµία αµφισβήτηση και αµφιβολία από κανέναν και 
συµφωνεί απολύτως µε την εισήγηση και την σηµερινή διαδικασία της δηµόσιας 
ανακοίνωσης και ονοµαστικής επιβεβαίωσης αυτής από τους ίδιους τους ψηφίσαντες .  
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων 
κ.κ. Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος και Κόντος Σταύρος οι 
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οποίοι αµφισβήτησαν την όλη διαδικασία χωρίς να αναφερθούν ή να αµφισβητήσουν 
ειδικότερα την καταγραφείσα ψήφο ουδενός ψηφίσαντος , αναφερθέντες στο τρόπο 
υπολογισµού των ψήφων και στο ότι δεν έχουν κατά την άποψη τους δικαίωµα 
ψήφου οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων όπως και στο ότι δεν µπορεί 
∆ηµοτικός Σύµβουλος να ψηφίζει λευκό στην πρώτη παράγραφο  της εισήγησης και 
στις άλλες παραγράφους αυτής να ψηφίζει υπέρ της εισήγησης  [ περίπτωση 
Παπανικολάου Ν. ] , την ίδια άποψη εξέφρασαν και  οι ειδικοί αγορητές αυτών, οι 
οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και στη συνέχεια κατήγγειλαν την εν 
λόγω διαδικασία, δεν υπέγραψαν τα πρόχειρα πρακτικά  και αποχώρησαν της 
συνεδρίασης και δεν συµµετείχαν στην ονοµαστική επιβεβαίωση – 
ψηφορία οι κ.κ. Τοµπούλογλου –Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Κοπελούσος 
Χρήστος, Κοσκολέτος Σωτήρης, Γραµµένος Σπύρος, Τοµπούλογλου Ιωάννης, 
Λύσσανδρος Γεωργαµλής καθώς και οι κ.κ. Κόντος Σταύρος και Κοσµά Σταυρούλα οι 
οποίοι υπέγραψαν µεν στο Βιβλίο των πρόχειρων πρακτικών, αλλά αποχώρησαν από 
την διεξαχθείσα ονοµαστική ψηφοφορία. 
 
    Στη συνέχεια δόθηκε από τον Πρόεδρο ο λόγος στη Παράταξη του κ. 
Βαλασσά και ειδικότερα στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  κα Γκούµα ∆ανάη-
Εύα και Πολίτη Σταύρο που συµµετείχαν στη ψηφοφορία της 17ης Μαΐου 
2011 επί της 109 / 2011 απόφασης [ πλην Βαλασσά Βεργή που απουσίαζε 
στις 17 Μαΐου 2011 ] , οι οποίοι και συµφώνησαν απόλυτα µε όλα όσα 
αναφέρονται στην απόφαση και ειδικότερα στο αποφαντικό της γενοµένης 
ψηφοφορίας και ονοµαστικά ο καθένας εξ ‘ αυτών επιβεβαίωσε το αληθές , το 
ακριβές και το ορθό της διεξαχθείσας ψηφοφορίας επί της 109 / 2011 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εφ’ όλων των παραγράφων της σχετικής εισήγησης . 
   
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, µετά την ολοκλήρωση των διαλογικών 
συζητήσεων, κάλεσε ονοµαστικά έναν ένα όλους τους είκοσι [20] 
παρευρισκόµενους ∆ηµοτικούς Συµβούλους όπως και τις δύο [2] 
Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων , να επιβεβαιώσουν ονοµαστικά ο 
καθένας εξ’ αυτών  το αληθές , το ακριβές και το ορθόν ή όχι της ψήφου 
τους εφ’ όλων των παραγράφων –σκελών της σχετικής εισήγησης όπως και 
συνολικά και της γενοµένης ψηφοφορίας που έγινε επί της υπ’ αρ. 109 / 
2011 απόφασης του ∆.Σ. που ελήφθη στις 17 Μαΐου 2011 για το εν λόγω θέµα και 
όπως αυτό κατεγράφη στην συνταχθείσα αναλυτικά και εµπεριστατωµένα για όλα τα 
σηµεία της σχετικής εισήγησης και όπως εµπρόθεσµα αυτή αναρτήθηκε δηµόσια στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και όπως και πάλι και σήµερα 
εκ νέου ανακοινώθηκε δηµόσια ενώπιον όλων για να εκφραστούν τυχόν ενστάσεις 
και αντιρρήσεις περί της ακρίβειας και της ορθότητας αυτής .  
 
Στη συνέχεια  τοποθετήθηκαν δηµόσια και ονοµαστικά οι κ.κ. 1] Γρετζελιάς 
Παντελής Πρόεδρος ∆.Σ., 2] Κουτσάκης Μιχαήλ , 3] Αγαγιώτου Βασιλική, 4] Κότσιρας 
Παύλος , 5] Μπόβος Χαράλαµπος , 6] Κανταρέλης ∆ηµήτριος , 7] Σιµιγδαλά Ειρήνη , 
8]  Μαυράκη –Φίλου Παρασκευή , 9] Λαζαρίδης Νικόλαος , 10] Νικολόπουλος Φώτης 
, 11] Καβακοπούλου Αγανίκη, 12]  ∆ηµακόπουλος Χρήστος , 13] Παπαλουκά Ευτυχία 
, 14]  Παπανίκα Αικατερίνη , 15] Καλόστος Ιερόθεος , 16] Παπακώστας Γεώργιος  , 
17] Παίδας Αδαµάντιος , 18] Πλάτανος Ελευθέριος – Γραµµατέας ∆.Σ. , 19]  Γκούµα 
∆ανάη-Εύα και 20] Πολίτης Σταύρος –∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και 21] ∆ερµανούτσου 
∆ήµητρα και 22] Ναθαναήλ Κυριακή [ Πρόεδροι των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ] , 
οι οποίοι και επιβεβαίωσαν µε ονοµαστική ψηφοφορία το αληθές, το 
ακριβές και το ορθόν της ψήφου του ο καθένας εξ’ αυτών και της 
ψηφοφορίας που έγινε ανά παράγραφο εισήγησης και συνολικά και όπως 
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ακριβώς αυτή διεξήχθη και όπως επακριβώς το αποτέλεσµα της 
ψηφοφορίας κατεγράφη ανά παράγραφο εισήγησης και συνολικά και στην 
συνταχθείσα και νοµίµως και εµπροθέσµως  δηµοσιευθείσα υπ’ αρ. 109 / 
17-Μαίου 2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ανακοινώθηκε 
και σήµερα κατά την σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. και συµφωνούν 
απολύτως µε το αποφαντικό αυτής και δεν προέβαλαν καµία ένσταση ή 
αντίρρηση και επιβεβαιώνουν και σήµερα για το αληθές , το ακριβές και την 
ορθότητα της εν λόγω αποφάσεως και του αποφαντικού αυτής που 
αναφέρεται στο αποτέλεσµα της διεξαχθείσας ψηφοφορίας ανά 
παράγραφο και ως σύνολο εισήγησης επί του εν λόγω θέµατος . 
Στην εν λόγω διαδικασία δεν συµµετείχε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Βεργής Βαλασσάς 
λόγω του ότι ήταν απών κατά τη συνεδρίαση της 17.05.2011 που ελήφθη η 
υπ΄αριθµ. 109/2011 Απόφαση ∆.Σ. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης και της ονοµαστικής επιβεβαίωσης –
ψηφοφορίας, ο Γραµµατέας του ∆.Σ. κατέγραψε στο ειδικό πρακτικό ψηφοφορίας 
που ο ίδιος συντάσσει και τηρεί, την ονοµαστική επιβεβαίωση περί της ακρίβειας και 
της ορθότητας της υπ’ αρ. 109 / 2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7104/16.06.2011 διαβιβασθείσα εισήγηση του κ. 

Προέδρου του ∆.Σ., 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5833/23.05.2011 αίτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και 

Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ελευθέριου Πλάτανου,  
- τη προγενέστερη υπ΄αρ. 109/2011 Απόφασή του, 

 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010 και µε 12 απόντες [ 4 αρχικά  + 8 που κατά τα άνω 
αποχώρησαν κατά την διάρκεια συζήτησης του εν λόγω θέµατος και 1 του κου Βεργή 
Βαλασσά ο οποίος δεν συµµετείχε στην εν λόγω ψηφοφορία λόγω του ότι απουσίαζε 
κατά τη Συνεδρίαση της 17.05.2011 κατά την οποία ελήφθη η υπ΄αρ.109.2011 ] και 
µε 20 παρόντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και 2 Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
που έλαβαν µέρος στη ψηφοφορία , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Εγκρίνει και επιβεβαιώνει και µε ονοµαστική ψηφοφορία που έγινε στη σηµερινή 
συνεδρίαση του ∆.Σ., το αληθές, το ακριβές και το ορθόν της συνταχθείσας  νοµίµως 
και εµπροθέσµως δηµοσιευθείσας και αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
στο Πρόγραµµα “∆ιαύγεια’’ όπως ο νόµος ορίζει , της υπ’ αρ. 109 / 17 –11 –2011 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ειδικότερα το αποφαντικό αυτής που 
αναφέρεται στην διεξαχθείσα ψηφοφορία της 17ης Μαΐου 2011 ανά παράγραφο και 
συνολικά επί της σχετικής εισήγησης και όπως το αποφαντικό αυτής και στη σηµερινή 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δηµόσια ορθά ανακοινώθηκε  και όπως 
πράγµατι ψηφίστηκε και αποφασίστηκε στις 17 Μαΐου 2011 και καταγράφηκε και στα 
πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και στο σώµα της παρούσας απόφασης. 
 
2.- ∆έχεται ότι η απόφαση 109 / 17 Μαΐου 2011 συντάχτηκε από τον Γραµµατέα και 
τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορθά, αναλυτικά και εµπεριστατωµένα και 
όπως πράγµατι εκφράστηκε ανά ψήφο και ονοµαστικά ανά ψηφίσαντα µε τα  υπέρ, 
τα κατά και τα λευκά του κάθε ψηφίσαντος  στην συνεδρίαση της 17ης Μαΐου 2011 
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και ανά παράγραφο και ως σύνολο εισήγησης  και όπως το αποτέλεσµα της 
ψηφοφορίας αυτής ορθά δηµόσια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο 
πρόγραµµα ‘’ διαύγεια ‘’ και ορθά ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου επανέφεραν  προς  δηµόσια ανακοίνωση και ονοµαστική ψηφοφορία την 
απόφαση αυτή στο ίδιο το Συµβούλιο που την έλαβε . 
 
3.- Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την εισήγηση και αποδέχεται και την διόρθωση των πρόχειρων πρακτικών 
σύµφωνα µε το αποφαντικό της σηµερινής ψηφοφορίας και  επιβεβαίωσης του 
αποτελέσµατος της εν λόγω ψηφοφορίας και όπως αυτό έχει καταγραφεί αναλυτικά 
και ειδικότερα ανά παράγραφο και ως σύνολο στην δηµοσιευθείσα και αναρτηθείσα 
νοµίµως και εµπροθέσµως υπ’ αρ. 109 / 2011 απόφαση και που επιβεβαιώνεται και µε 
την σηµερινή ονοµαστική ψηφοφορία των µελών που την έλαβαν. 
 
4.- Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στον Γεν. Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και να αναρτηθεί, τόσο στην Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, όσο και στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 158/ 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 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 
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Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

 

 

 

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

 

 

 

Κοινοποίηση: 
- ΕΛ.ΑΣ., Γενική ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, Τµήµα Ηθών 
- Τµήµα Ασφαλείας Ν. Φιλαδέλφειας 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Νοµική Υπηρεσία ∆ήµου 
- Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων ∆ήµου 
- ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 

ΑΔΑ: 4Α35ΩΗΓ-Ζ


