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ΘΕΜΑ
Μείωση αριθμού προσφύγων από την
Τοπική Κοινότητα Περιστεράς λόγω
σοβαρών επεισοδίων και άνομων
πράξεων που προκαλούν και
προστασία των κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας Περιστεράς

Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 18η του μηνός
Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:6314/οικ/13-2-2019 έγγραφη Πρόσκληση
του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
88 παρ. 2 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 εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε ότι την 16 Απριλίου 2018 εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στους ξενώνες “Αφανός”
στην Περιστερά. Έχουν σημειωθεί

πολλά περιστατικά πρόκλησης σοβαρών επεισοδίων από τους

ανωτέρω και έχει ληφθεί την 7-6-2018 η υπ. αρ. 7/2018 απόφαση του Τ.Σ. .Έκτοτε δυστυχώς η
κατάσταση δεν διορθώθηκε.Ο αριθμός

των προσφύγων που φιλοξενούνται σήμερα στους ξενώνες

“Αφανός” είναι τριάντα επτά(37) και ουσιαστικά είναι ασυνόδευτα παιδιά τα οποία ενδεικτικά αναφέρεται
ότι κάποια από αυτά έχουν χτυπήσει άνδρα , επειδή τους έκανε παρατήρηση να μην ενοχλούν την κόρη
του, προσπάθησαν να κλέψουν κινητό τηλέφωνο ανήλικου αγοριού εντός της παιδικής χαράς, εισέρχονται
αυθαίρετα σε σταματημένα αυτοκίνητα και απαιτούν από τους οδηγούς να τους μεταφέρουν εκεί που
θέλουν, διαφορετικά δεν κατεβαίνουν από το όχημα ή εισέρχονται έμπροσθεν οχημάτων εν κινήσει και τα
σταματούν με το ίδιο αίτημα, πίνουν και καπνίζουν ασυστόλως και όταν χάσουν τον έλεγχο εισέρχονται
στα καφενεία του χωριού και κάνουν φασαρία.Σήμερα οι ιδιοκτήτες των καφενείων δεν τους δέχονται και
τα ψιλικατζίδικα δεν κλείνουν αργά γιατί φοβούνται από αυτά τα πρόσωπα.Γενικότερα η κατάσταση που
έχουν δημιουργήσει οι ανωτέρω είναι εκτός ελέγχου και στην κοινωνία της Περιστεράς έχει εισέλθει ο
φόβος για την σωματική ακεραιότητα και την διασφάλιση της περιουσίας του καθενός.

Όλα τα ανωτέρω έχουν τονιστεί στη συνάντηση που έκανε το Τοπικό Συμβούλιο με τους αρμόδιους στο
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης την 18-1-2019 για το αναφερόμενο θέμα και ζητήθηκε η ανάλογη βοήθεια
για την επίλυση του ανωτέρω θέματος.
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, να υπάρξει καλύτερη φύλαξη αυτών από τη δομή και να υπάρξει
προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από τις ενέργειες αυτών.
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

και την απομάκρυνση των

υπολοίπων, να υπάρξει καλύτερη φύλαξη αυτών από τη δομή και να υπάρξει προστασία της ζωής και της
περιουσίας των κατοίκων από τις ενέργειες αυτών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2019.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

