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Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                  Από το πρακτικό της 16 - 6 - 2014 
                                                                                                                    συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 163/ 2014 
 
ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώµης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη λειτουργία του οίκου ανοχής 
(πορνείο) επί της οδού Γιαννιτσών αριθµός ΙΙΙ, Θεσ/νίκη. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 16η του µήνα Ιουνίου του έτους 
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 7982/122-6-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας,  Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 
Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, 
Λαδάς Παράσχος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, Χοϊδης Χαράλαµπος, Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαµπρινή, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, 
Κουσίδης Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Παπαδήµας Αναστάσιος, 
Τσακαλίδης Ηρακλής, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων 
και Μενεµένης. 
 
Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επίσης παραβρέθηκαν και κάτοικοι της περιοχής, ως 
εκπρόσωπος των οποίων µίλησε ο κος Στέργιος Βαλαµούτης.  
  
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 1ο έκτ.  Θέµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέµα  
της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος εισηγούµενος αναλυτικά το θέµα έθεσε υπ’ όψιν των 
µελών ότι οι  κάτοικοι της περιοχής της 2ης ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης (περιοχή Βοσπόρου) του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης είναι ανάστατοι και αγανακτισµένοι, διότι στην οδό Γιαννιτσών αριθµός 111 του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και σε επαφή σχεδόν µε τα διοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, 
απέναντι από κατοικίες, σε απόσταση µικρότερη των διακοσίων (200) µέτρων από τον Ιερό Ναό 
Αγίας Κυριακής, ο δήµος Θεσσαλονίκης δια των αρµοδίων υπηρεσιών του χορήγησε άδεια 
εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων (ΟΙΚΟΣ ΑΝΟΧΗΣ).   
 
Ακολούθησε η τοποθέτηση του εκπροσώπου των κατοίκων κου Στεργίου Βαλαµούτη, ο οποίος 
εµφανώς φορτισµένος αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόβληµα, καλώντας τα µέλη να συνδράµουν 
µε την απόφαση τους τον αγώνα τον οποίο διεξάγουν.  
 
Περαιωθείσης της συζήτησης ο πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν επί του θέµατος.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του ∆ηµάρχου, το αίτηµα των κατοίκων της περιοχής, τις τοποθετήσεις των µελών 
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα τα εξής: 
 
Α).  
 
1. Το συγκεκριµένο ζήτηµα αφορά άµεσα και το δήµο µας διότι είναι σε επαφή µε τα διοικητικά 
µας όρια και οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής είναι κάτοικοι εντός των ορίων της ∆.Κ. 
Μενεµένης. 
 
2. Τάσσεται στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής. 

 

3. Ζητάει την ανάκληση της χορηγηθείσας υπ’ αριθ . Πρωτ. 16405/1665/2013/17.3.14  άδειας 

εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος εκδιδοµένων µε αµοιβή προσώπων (ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ) επ’ 

ονόµατι  VIORICA PLAMADEALA. 

 

4. Καταγγέλλει την τακτική της µεταφοράς κάθε ανεπιθύµητης, οχληρής και επιβαρυντικής για την 

ποιότητα ζωής των πολιτών λειτουργίας- χρήσης στο δυτικό τµήµα του Πολεοδοµικού 

Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ). 

 

5. Θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο το φαινόµενο της υπαίθριας πεζοδροµιακού τύπου πορνείας που 

αναπτύσσεται στην περιοχή (Μοναστηρίου και Γιαννιτσών στα όρια των ∆ήµων Θεσ/νίκης και 

Αµπελοκήπων Μενεµένης) µπροστά σε κατοικίες, σε καταστήµατα και επιχειρήσεις. Αυτή η 

ανεξέλεγκτη κατάσταση, πέρα από την αυτονόητη σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της περιοχής, αποτελεί και σοβαρό κίνδυνο για την δηµόσια υγεία.     

 

6. Τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης στην περιοχή, όχι φυσικά µε τη δηµιουργία πορνείων, αλλά 

µέσω των εµπορικών -  βιοτεχνικών επιχειρήσεων, των ξενοδοχείων που ήδη υπάρχουν, των 

κατοικιών και της δηµιουργίας αθλητικών και εκπαιδευτικών υποδοµών (γήπεδο αθλοπαιδειών, 

νηπιαγωγεία, 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης, Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο – Λύκειο Αµπελοκήπων ).   

 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 162/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  17 - 6 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο ∆ήµαρχος     
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Λάζαρος Κυρίζογλου    


