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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθµ. 33/12-12-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 480/2016 ΘΕΜΑ:  «Ενηµέρωση  για  τις  συνθήκες,
τους όρους και την προοπτική λειτουργίας
της δοµής προσφύγων στα Βασιλικά του
∆ήµου Θέρµης»

Στα  Βασιλικά  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  Βασιλικών  σήµερα  την  12η ∆εκεµβρίου  2016
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά
από την  υπ’ αριθ.  42631/07-12-2016  έγγραφη πρόσκληση  της  Προέδρου του  ∆ηµοτικού
Συµβούλου,  η οποία  επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και  στο  ∆ήµαρχο σύµφωνα µε  της
διατάξεις  των άρθρων 93,  95 και  96 του Ν.  3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006)  περί
«Κυρώσεως του  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων»  και  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010
(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  33  µελών  βρέθηκαν
παρόντα   21 δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος

1 Παπαδάκη  Αθηνά  (Νανά)  (Πρόεδρος
∆.Σ.)

1 Αποστόλου  Στυλιανός  προσήλθε  πρίν
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης

2 Μοσχόπουλος  Μοσχόπουλος
(Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία

3 Αναγνώστου Πασχάλης 3 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Γκιζάρης Στέργιος  προσήλθε πρίν από
τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  της
ηµερήσιας διάταξης.

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Γκουστίλης Θεόδωρος

6 Ζελιλίδης ∆αµιανός 6 Ιωσηφίδης Ιωάννης προσήλθε πρίν 
από τη συζήτηση του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης.

7 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 7 Κουγιουµτζίδης Σταύρος

8 Καρκατζίνος Νικόλαος 8 Κοντοπίδης Γεώργιος

9 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 9 Κεφαλάς Ανέστης

10 Λαγός Νικόλαος 10 Μουστάκας Βασίλειος

11 Λιάντας ∆ηµήτριος 11 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα

12 Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 12 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα

13 Μπίκος Κωνσταντίνος

14 Πονερίδης Παναγιώτης

15 Πράτανος Απόστολος

16 Σαµαράς Σωκράτης

17 Σαραφιανός Χρήστος

18 Σφονδύλας ∆ηµήτριος
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19 Τσολάκης Απόστολος

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος

21 Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για την
τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.

Το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο και το 10ο θέµα συζητήθηκε 2ο.

Το 3ο και 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί.

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε σύµφωνα µε
 τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγοναπό
 το δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε
 την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι
 κατεπείγον.
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µε-
λών του δηµοτικού συµβουλίου.
Ύστερα από αυτό η πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της λειτουργίας της δοµής προ-
σφύγων στα Βασιλικά του ∆ήµου Θέρµης

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προ-
έδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

- Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούµενη το παραπάνω θέµα έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο
προκειµένου να ενηµερώσει για τις κινήσεις του ∆ήµου σχετικά µε τις συνθήκες, τους όρους
και την προοπτική λειτουργίας της δοµής προσφύγων στα Βασιλικά του ∆ήµου Θέρµης.   Ο
∆ήµαρχος παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι , ο δήµος  εµµένει στις θέσεις του, όπως αυτές
διατυπώθηκαν σε σειρά προηγούµενων αποφάσεων και αφορούν:

α. στη φιλοξενία προσφύγων στη χώρα µας:

1. µε κατάλληλες συνθήκες διαµονής για ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των φιλοξενούµενων

2. µε ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή στο σύνολο της χώρας, στο Νοµό και την Ανατολική
Θεσσαλονίκη, ώστε να διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες και η οµαλή ένταξη.

3. µε ευθύνη της Κυβέρνησης και χωρίς να παρεµβαίνουν ΜΚΟ στις υπηρεσίες στέγασης,
σίτισης,  υγειονοµικής  περίθαλψης,  νοµικής  κάλυψης,  περιφρούρησης  και  ασφάλειας  και
ειδικής µέριµνας για τα παιδιά.

β. στη συµβολή και συνδροµή του ∆ήµου για την εύρεση λύσεων στα ζητήµατα που 
προκύπτουν από τη φιλοξενία των προσφύγων:

1.  Με  συνεχή  παρακολούθηση  της   λειτουργίας  της  δοµής  ,  προσδιορισµό  των
προβληµάτων  που  ανακύπτουν  στη  λειτουργία  της  και  διατύπωση  προτάσεων  και
διεκδίκηση ουσιαστικών  λύσεων.
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2. Με ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα σε συνεργασία µε
τους εµπλεκόµενους  φορείς.

3. Με παρεµβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων.

Β.  Εκφράζει:

1.  την έντονη δυσαρέσκειά του προς τους φορείς της πολιτείας για τη συνεχιζόµενη αθέτηση
των δεσµεύσεων τους,  όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων
στη δοµή των αποθηκών Κορδογιάννη.
2. τη δυσαρέσκεια του για την έλλειψη συνεργασίας µε θεσµικό και υπεύθυνο τρόπο, στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των φορέων της κεντρικής διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης,
για το σχεδιασµό που αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και για τη µη
εκπλήρωση, ακόµη, των προϋποθέσεων φοίτησης τους σε σχολεία.
3.  την ανησυχία του για το διαπιστωµένο έλλειµµα στο συντονισµό για τη λειτουργία της
δοµής και στην αποτελεσµατικότητα της εµπλοκής των Μ.Κ.Ο. και τη δυσαρέσκεια του για
την  απουσία  εκπροσώπων  ιδιαίτερα  του  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  στη
συνεδρίαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  ώστε  να  δοθεί  η  δυνατότητα  ενηµέρωσης  και
προώθησης λύσεων. 
4. την αντίθεση του στις πολιτικές των κλειστών συνόρων της ΕΕ και των χωρών της για το 
προσφυγικό, που έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισµό δεκάδων χιλιάδων προσφύγων, παρά τη 
θέλησή τους, στις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα.

Γ.  Ζητά άµεσα από την κυβέρνηση την υλοποίηση πράξεων:

α. για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης εντός των χώρων της δοµής (σίτιση, θέρµανση,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συνθήκες υγιεινής, προστασία από καιρικά φαινόµενα κλπ),
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την άφιξη του χειµώνα.

β. για µέτρα οδικής ασφάλειας επί της ΕΟ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου σύµφωνα µε ότι έχουν
επισηµάνει οι αρµόδιοι φορείς.

γ. για δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
εντός της δοµής. 

δ.  για  µέτρα  πρόληψης  και  αντιµετώπισης  παραβατικότητας  και  προστασίας  τόσο  των
κατοίκων και των περιουσιών τους, όσο και των ίδιων των προσφύγων που φιλοξενούνται
στις αποθήκες Κορδογιάννη.
 
ε. για επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και µετεγκατάστασης.

∆. Θεωρεί αναφαίρετο το δικαίωµα όλων στη µόρφωση και στην παιδεία και ζητά  από το
Υπουργείο  Παιδείας   να  υλοποιηθεί  το  πρόγραµµα  της  εκπαίδευσης  των  παιδιών
προσφύγων και να υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία µε το ∆ήµο, ο οποίος θα συµβάλει
στην οµαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Η φοίτηση σε σχολεία της περιοχής να
γίνει  µε διασπορά σύµφωνα µε την αριθ.  123/2016 απόφαση του ∆Σ της ΠΕ∆ΚΜ και  µε
µέριµνα για την αποφυγή της γκετοποίησης τους. 

Ε. Το ∆.Σ. του ∆ήµου Θέρµης

1.   ∆ιακηρύσσει  την  ανάγκη  ανάπτυξης  ενός  πλατιού  φιλειρηνικού  κινήµατος,  για  την
διεκδίκηση του τερµατισµού του πολέµου και της ανάµειξης των µεγάλων δυνάµεων που για
την εξυπηρέτηση των δικών τους συµφερόντων προκαλούν πολέµους, διαλύουν χώρες και
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γεννούν προβλήµατα, όπως το προσφυγικό, καθώς και της αποχώρησης όλων των ξένων
δυνάµεων από τη Συρία και της διάλυσης του ISIS. 

Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

Την έκδοση ψηφίσµατος από την Επιτροπή ψηφισµάτων του ∆ήµου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 480/2016.

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

       ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ
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