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Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 7η του μηνός Ιουνίου του
έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς σε
έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:19999/οικ/7-6-2018 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου
του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
3. ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του
Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)
μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και είπε ότι η συνεδρίαση αυτή
κρίθηκε αναγκαία , προκειμένου να συζητηθεί ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα της απομάκρυνσης των
προσφύγων από την Τοπική Κοινότητα Περιστεράς, διότι οι πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί στους
ξενώνες “ Αφανός” της Περιστεράς έχουν προκαλέσει διάφορα επεισόδια στη περιοχή με αποκορύφωμα
τις ύβρεις και τις επιθέσεις κατά των μελών του Τοπικού Συμβουλίου Περιστεράς το απόγευμα της 6ης
Ιουνίου 2018. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να θεωρηθεί από το σώμα ως κατεπείγον και να συζητηθεί.
Ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν
ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον.
Μετά ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι την 16 Απριλίου
2018 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στους ξενώνες “Αφανός” στην Περιστερά, χωρίς να έχει ενημέρωση
για την άφιξή τους ούτε το Τοπικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και ο κ. Δήμαρχος Θέρμης, όπως ο ίδιος
διαβεβαίωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακολούθησε μετά την άφιξη τους.

Το συμβούλιο ήταν επιφυλακτικό σε σχέση με τον αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών που
εγκαταστάθηκαν στην περιοχή , διότι ότι ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με τον αριθμό των
παιδιών του χωριού και υπάρχει έλλειψη υποδομών για παιδικές δραστηριότητες, με τις οποίες θα
μπορούσαν να ασχοληθούν.Επιπρόσθετα ο χώρος φιλοξενίας τους είναι δίπλα στο Δημοτικό ΣχολείοΝηπιαγωγείο Περιστεράς και δίπλα στη μοναδική παιδική χαρά του χωριού.
Έχουν σημειωθεί πολλά περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί προφορικά στο Τοπικό Συμβούλιο με
αποκορύφωση την καταγγελία που δέχθηκε ο Τοπικός σύμβουλος κ. Ντισλής Δημήτριος σε δημόσιο
χώρο, που παρευρίσκονταν το απόγευμα της 6ης Ιουνίου 2018 από γονείς παιδιών, τα οποία βρίσκονταν
στη παιδική χαρά , χώρο που παρευρίσκονταν και παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα “Αφανό” και τα
οποία κατά την καταγγελία , φωτογράφιζαν ανήλικα κορίτσια τα οποία βρίσκονταν στον αναφερόμενο
χώρο και φορούσαν κοντά παντελόνια.Αφού ενημερώθηκαν άμεσα τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου
από τον ανωτέρω Τοπικό Σύμβουλο , το Τοπικό συμβούλιο θεώρησε χρέος του να παρευρεθεί στον
χώρο

φιλοξενίας των προσφύγων για να λάβει γνώση των πεπραγμένων και να δώσει λύση.Στον

συγκεκριμένο χώρο όταν έφτασαν τα μέλη του συμβουλίου, βρισκόμενοι αντιμέτωποι με πλήθος κατοίκων
και έντονες αντιδράσεις και φασαρίες για τα γεγονότα από τους γονείς των παιδιών, ζήτησαν να μιλήσουν
και να επιλύσουν το πρόβλημα με τον υπεύθυνο της δομής.Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας κάποια από
τα παιδιά της δομής εξύβρισαν τα μέλη του τοπικού συμβουλίου, έσπασαν καρέκλες και ένα τραπέζι με
σκοπό να τα τραυματίσουν και με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα από το συμβούλιο η αστυνομία, ενώ
ταυτόχρονα μαζεύτηκε όλο το χωριό δίπλα από την δομή ζητώντας άμεση κινητοποίηση του τοπικού
συμβουλίου.
Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος τόνισε ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στον αναφερόμενο χώρο
κυκλοφορούν ασυνόδευτα τα μεσάνυχτα χωρίς έλεγχο και επιτήρηση βάζοντας σε κίνδυνο τους ιδίους
αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.
Ο Πρόεδρος μετά από τα ανωτέρω εισηγείται την μείωση του αριθμού των φιλοξενούμενων
προσφύγων , να παραμείνουν στο χώρο φιλοξενίας δεκαπέντε(15) άτομα και μικρής ηλικίας και την
απομάκρυνση των υπολοίπων.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
την μείωση του αριθμού των φιλοξενούμενων προσφύγων στην Περιστερά , να παραμείνουν στο χώρο
φιλοξενίας δεκαπέντε(15) άτομα

και συγκεκριμένα

μικρής ηλικίας

υπολοίπων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

και την απομάκρυνση των

