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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                         
ΝΟΜΟ  ΑΣΣΗΚΖ     
ΓΖΜΟ  ΠΑΛΛΖΝΖ                                                                
Α Π Ο  Π Α  Μ Α                                                 
Από ην πξαθηηθό ηεο  
12-03- 2019 ζπλεδξίαζεο ηνπ   
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ                                                                                                        
ΓΖΜΟΤ ΠΑΛΛΖΝΖ                                                                           

ΑΔΑ:    

ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ. 061/2019  
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: 

ΠΔΡΗ: Δλεκέξσζε, ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία Γνκήο Φηινμελίαο 
Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Πξνζθπγόπνπισλ. 
  
 

ήκεξα ζηηο  12  ηνπ κελόο ΜΑΡΣΗΟΤ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα  ΣΡΗΣΖ  θαη ώξα 19:00 κ. κ. ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζπλήιζε ζε  ΔΚΣΑΚΣΖ  δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηεο ΓΔ Παιιήλεο, ύζηεξα από ηελ ππ΄αξηζκ. 08/08-03-2019 

πξόζθιεζε-θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ 

ΠΡΟΔΓΡΟΤ  ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΜΔΡΟΤ, ν νπνίνο θαη πξνεδξεύεη ζηελ ελ ιόγσ ζπλεδξίαζε.           

Παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλαζίνπ Ενύηζνπ, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν κειώλ ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ παξεπξέζεθαλ παξόληα ηα 32 κέιε θαη 

νλνκαζηηθά νη: 

ΠΑΡΟΝΣΔ: ΑΒΑΡΚΗΧΣΖ ΦΧΣΗΟ - ΜΔΡΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ- 

ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ- ΜΔΡΣΕΑΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ -  ΜΑΝΣΕΧΡΟ ΑΝΓΡΔΑ- ΕΗΝΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

(ΠΟΠΖ)- ΜΔΛΗΑ/ΚΟΛΛΗΑ ΒΑΗΛΗΚΖ-  ΚΑΡΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ-ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ-ΠΤΡΓΗΧΣΖ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ-ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ-ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ- 

ΜΠΑΡΠΑ ΗΧΑΝΝΖ -ΜΟΤΡΣΕΗΑΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ- ΣΗΣΕΗΚΑΚΖ ΑΠΑΗΑ.   

ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΒΗΣΗΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ) - ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ- ΚΑΛΑΝΓΡΟ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- ΓΡΑΣΗΑ/ΠΛΑΣΑΝΗΧΣΖ  ΜΑΡΗΑ- ΚΑΡΑΣΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ– ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ - 

ΥΑΛΚΗΓΖ. ΗΧΑΝΝΖ.  

ΜΠΟΤΛΜΠΑΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ. 

ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΚΟΠΣΖ ΜΗΛΗΑ/ΜΑΡΗΑ – ΛΔΒΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑ. 

ΓΑΒΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ. 

ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ . 

ΑΠΟΝΣΔ: ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ/ΜΑΡΓΗΧΛΟΤ ΔΛΔΝΖ .  

Ελληνική
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Από ηνπο πξνέδξνπο ησλ ΓΔ: παξόληεο ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ- ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΔΣΡΟ.  
Απνύζα : ΤΜΔΧΝΗΓΖ ΜΗΥΑΔΛΑ. 
 

 
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό θαη έθηαθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο είπε:   

 

Ο ιόγνο ηνπ έθηαθηνπ ραξαθηήξα ηεο ζπλεδξίαζεο πξνθύπηεη από ηελ αλάγθε άκεζεο 
ελεκέξσζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παιιήλεο θαη κέζσ απηνύ ηεο Σνπηθήο Κνηλσλίαο γηα 
ηηο εμειίμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία Γνκήο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ 
Πξνζθπγόπνπισλ ζηε ζέζε Γέζε ηεο Γ.Δ. Γέξαθα.  

 

Καινύκαζηε θαηαξράο λα απνθαζίζνπκε γηα ηνλ έθηαθην ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο θαη ηε 
ζπδήηεζε ηνπ  ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε.    

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   νκόθσλα 

 
Σε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, γηα ηνπο σο άλσ ιόγνπο, νη νπνίνη πξνζδίδνπλ 
έθηαθην θαη επείγνληα ραξαθηήξα ζην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
  
Σν ιόγν έιαβε ν Γήκαξρνο θ. Αζαλάζηνο Ενύηζνο θαη εηζεγνύκελνο επί ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε ηα 
θάησζη:  
  
«   Κπξίεο  θαη  θύξηνη  ζπλάδειθνη,  αγαπεηνί  ζπκπνιίηεο  θαιεζπέξα ζαο. 

Από  ηελ  πξώηε  ζηηγκή  πνπ  ππέπεζε  ζηελ  αληίιεςή  καο  ην  ζπδεηνύκελν  ζέκα,  

θηλεζήθακε  άκεζα  θαη  πξνο  όινπο  ηνπο  αξκόδηνπο  θνξείο,  κε  ζθνπό,  ηόζν  λα  έρνπκε  

επίζεκε  θαη  έγθπξε  πιεξνθόξεζε,  όζν  θαη  λα  ειέγμνπκε  ηε  λνκηκόηεηα  ησλ  εξγαζηώλ  

ζηηο  ελ  ιόγσ  θηηξηαθέο  εγθαηαζηάζεηο, αιιά  θαη  λα  ζρεκαηίζνπκε  άπνςε  γηα  ηελ  ηήξεζε  

ησλ  πξνδηαγξαθώλ  ζε  ζρέζε  κε  ην  θεκνινγνύκελν,  ηόηε,  ζθνπό  ησλ  εξγαζηώλ. 

 

Όπσο  θαηαιαβαίλεηε,  ζαλ  Γεκνηηθό πκβνύιην,  νθείινπκε  λα  ζπδεηάκε  θαη  λα  

αλαιακβάλνπκε  δξάζε  γηα  όια  ηα  δεηήκαηα  πνπ  αθνξνύλ  ηελ  ηνπηθή  Κνηλσλία,  πνηέ  

όκσο  ζηε  βάζε  θεκώλ,  εηθαζηώλ  ή  κπζνπιαζηώλ,  αιιά  κε  ζύλεζε  θαη  ζπλέπεηα  

βαζηζκέλνη  απνθιεηζηηθά  θαη  κόλν  ζε  ηεθκεξησκέλε  γλώζε. 

  

ηηο  25-2-2019  απνζηείιακε  ζηελ  Αλαπιεξώηξηα  Τπνπξγό  Δξγαζίαο,  Κνηλσληθήο  

Αζθάιηζεο  θαη  Κνηλσληθήο  Αιιειεγγύεο θ. Θεαλώ  Φσηίνπ  ηελ  αθόινπζε  επηζηνιή: 
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ηηο  8/3/2019,  κε  κεγάιε  δειαδή  θαζπζηέξεζε  γηα  έλα  ηέηνην  ζέκα,  όπσο  αληηιακβάλεζζε,  

παξαιάβακε  από  ηελ  θ.  Τπνπξγό  ηελ  αθόινπζε  απάληεζε : 
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 Πξνηνύ  λα  κπνύκε  ζηε  ζπδήηεζε  γηα  ηε  ζπγθεθξηκέλε  δνκή  θηινμελίαο  αζπλόδεπησλ  

αλήιηθσλ  πξνζθπγόπνπισλ,  ζηε  βάζε  πιένλ  ηεο  αιήζεηαο  θαη  ηεο  επίζεκεο  

ελεκέξσζεο,  νθείινπκε  λα  επηζεκάλνπκε,  ή  κάιινλ  λα  θαηαγγείινπκε  γηα  κηα  αθόκε  

θνξά,  πσο  ζεσξνύκε  απαξάδεθην  ην  γεγνλόο  όηη  κηα  ηέηνηα  Γνκή  ζρεδηάζζεθε  ελ  

θξππηώ,  εξήκελ  ηεο  Κνηλσλίαο  ζηελ  νπνία  ζα  εγθαηαζηαζεί,  όηη  αθνινπζήζεθαλ  

ύπνπηεο  κεζνδεύζεηο  γηα  λα  βξεζεί  ηόζν ε  Κνηλσλία,  όζν  θαη  ε  Γεκνηηθή   Αξρή  κπξνζηά  

ζε  ηεηειεζκέλα. 

 Απηέο  είλαη  ζπκπεξηθνξέο  θαη  κεζνδεύζεηο  πνπ  δελ  αξκόδνπλ  ζε  κηα  δεκνθξαηηθή  

Κνηλσλία,  αιιά  νύηε  ζε  κηα  Κπβέξλεζε  πνπ  επαγγειίδεηαη,  λύρηα  θαη  κέξα,  ην  δηάινγν,  

ηε  ζπλαίλεζε  θαη  ηε  ζπκκεηνρή  σο  ηε  κόλε  δεκνθξαηηθή  δηαδηθαζία  άζθεζεο  εμνπζίαο. 

 Σέηνηεο  ζπκπεξηθνξέο,  όρη  κόλν  δελ  είλαη  δεκνθξαηηθέο,  αιιά  δεκηνπξγνύλ  θαη  

ζεκαληηθέο  αλεζπρίεο  γύξσ  από  ηηο  πξαγκαηηθέο  πξνζέζεηο  απηώλ  πνπ  ηηο  πηνζεηνύλ  

θαη  ηηο  εθαξκόδνπλ,  αιιά  ην  ζεκαληηθόηεξν  είλαη  όηη  παξέρνπλ  ηε  δπλαηόηεηα  θαη  δίλνπλ  

ηελ  επθαηξία  ζε  αθξαίνπο  θαη  ιατθηζηέο,  ρξεζηκνπνηώληαο  ηελ  παξαπιεξνθόξεζε,  ηελ  

θηλδπλνινγία  θαη  ηελ  πνιηηηθή  ζπθνθαληία, λα δεκηνπξγνύλ    ζύγρπζε,   θόβν  θαη  

αλεζπρία  ζηελ  Κνηλσλία,  λα  δηράδνπλ ηνπο  πνιίηεο,  λα  θαιιηεξγνύλ  ερζξόηεηεο  θαη  λα  

ζηνρνπνηνύλ  αλζξώπνπο  κε  κνλαδηθό  ζθνπό ηελ  εμππεξέηεζε  κηθξνπνιηηηθώλ  

ζπκθεξόλησλ. 

Ζ  δηθή  καο  ινγηθή  θπζηθά  θαη  δελ  είλαη  απηή  θαη  γη απηό  δελ  ζα  ηνπο  αθνινπζήζνπκε  ζε  

απηόλ  ηνλ  δξόκν. 

Απηό  ην  Γεκνηηθό  πκβνύιην  θαη  απηή  ε  Γεκνηηθή  Αξρή  έρεη  ππνρξέσζε  λα  

ζηαζεί  δίπια  ζηελ  Κνηλσλία  ελσηηθά  θαη  όρη  δηραζηηθά. 

Να  ζηαζεί  δίπια  ζηελ  Κνηλσλία  όρη  κε  θξαπγέο,  αιιά  κε  ηελ  ήξεκε  θσλή  ηεο  

ινγηθήο,  ηεο  ζύλεζεο,  ηεο  αλζξσπηάο  θαη  ηεο  επζύλεο. 

Έρνπκε  επζύλε  λα  πξνζηαηέςνπκε  ηελ  ηνπηθή  καο  Κνηλσλία  απέλαληη  από  όινπο  

ηνπο  πηζαλνύο,  νξαηνύο  θαη  αόξαηνπο  θηλδύλνπο,  θαη  δπζηπρώο  ζπλάδειθνη  θαη  

ζπλαδέιθηζζεο,  έλαο  από  ηνπο  ζνβαξόηεξνπο  αιιά  αόξαηνο  θίλδπλνο  είλαη  εθείλνο  πνπ  

πξνέξρεηαη  από  απηνύο  πνπ  καο  ζηάδνπλ  δειεηήξην  ζηα  απηηά  ηελ  ώξα  πνπ  καο  ηα  

ρατδεύνπλ. 

Ο  ηξόπνο  ηνπο  είλαη  εύθνινο.   

<< Ψέκκα,  ζπλσκνζηνινγία,  ππεξβνιή,  ζπθνθαληία>>. 

Ο  ζθνπόο  έλαο: 

ΑΔΑ: Ω9Ν6ΩΞΚ-Ο2Ν
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 Ζ  δεκηνπξγία  θόβνπ  θαη  αλεζπρίαο,  ηα  ζπλαηζζήκαηα  πνπ θαζειώλνπλ  ηε  ινγηθή  

θαη  θαζηζηνύλ,  αθόκε  θαη  ηνπο  πην ζπλεηνύο,  επάισηνπο  θαη  εύθνινπο  ζηελ  πηνζέηεζε  

αθόκε  θαη  ησλ  πην  αθξαίσλ  ζελαξίσλ πνπ  καο  ζεξβίξνπλ. 

Απηώλ,  πνπ  ππό  άιιεο  ζπλζήθεο,  ζα  ηα  αςεθνύζαλ  ή  ζα  ηα  απέδηδαλ  ζηνπο  

γλσζηνύο  παξακπζάδεο  ηεο  δηεζλνύο  ινγνηερλίαο. 

Αο  κελ  μερλάκε  όκσο,  όηη  θάησ  από  ηέηνηεο  ζπλζήθεο  θαη  κε  ηέηνηεο  πξαθηηθέο  

ήξζαλ  ζηελ  εμνπζία  νινθιεξσηηθά  θαζεζηώηα  θαη  κάιηζηα  κέζα  από  δεκνθξαηηθέο  

εθινγηθέο  δηαδηθαζίεο. 

Γη  απηόλ  αθξηβώο  ην  ιόγν ΚΑΣΑΓΓΔΛΟΤΜΔ  ην  Τπνπξγείν  θαη  ηνπο  ζπλαξκόδηνπο  

θνξείο. 

Γηαηί  απηνί  όθεηιαλ  λα  ιεηηνπξγήζνπλ  δεκνθξαηηθά  θαη  κε  δηαθάλεηα  ώζηε  λα  

κε  δώζνπλ  επθαηξία  λα  αλαπηπρζνύλ  απηέο  νη  πξαθηηθέο. 

Όθεηιαλ  λα  έρνπλ  ελεκεξώζεη  πιήξσο  θαη  κε  εμαληιεηηθή  ιεπηνκέξεηα, ηόζν  ηε  Γεκνηηθή  

Αξρή,  όζν  θαη  ηελ  Σνπηθή  Κνηλσλία,  ώζηε  λα  απνθαζίζνπκε  κε  γλώζε,  κε  ζνβαξόηεηα,  

κε  επζύλε  θαηά  πόζν  ζέινπκε  λα  δερζνύκε  ηε  ιεηηνπξγία  κηαο  ηέηνηαο  δνκήο  θαη, ζε 

θαηαθαηηθή πεξίπησζε,  ηηο  αζθαιηζηηθέο  δηθιείδεο  γηα  ηελ  νκαιή  ιεηηνπξγία  ηεο. 

Με  βάζε  ινηπόλ  ηελ  απαληεηηθή  επηζηνιή  ηεο  θαο  Τπνπξγνύ,  ηα  πξαγκαηηθά  

δεδνκέλα  πνπ αληηκεησπίδνπκε  είλαη  ε  δεκηνπξγία  κηαο  Γνκήο  θηινμελίαο αζπλόδεπησλ  

αλειίθσλ  πξνζθπγόπνπισλ,  ειηθίαο  12-18  εηώλ  θαη  δπλακηθόηεηαο  40  παηδηώλ πνπ  

δηαρεηξίδεηαη  ν  ΟΖΔ  κέζσ  ηνπ  Γηεζλνύο  Οξγαληζκνύ  Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ). 

Με  απηά  ινηπόλ ηα  δεδνκέλα  κέρξη  ζηηγκήο,  ε  πξόηαζή  καο  είλαη  ε  αθόινπζε: 

1νλ)  Απαηηνύκε  πιήξε  θαη  αλαιπηηθή  ελεκέξσζε  ηόζν  από  ην  Τπνπξγείν  όζν  θαη  

από  ηνλ  ΓΟΜ  σο  αξκόδηνπ  θνξέα  δηαρείξηζεο  ηεο  Γνκήο,  ζε  αλνηρηή  δεκόζηα  

ζπλεδξίαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  όπνπ  όινη  νη  θνξείο ηεο πόιεο θαη νη θάηνηθνη  

καδί  κε  ηε  Γεκνηηθή  Αξρή,  ζα  ζέζνπκε  ηα  εξσηήκαηά  καο  ζρεηηθά  κε  ηε  ιεηηνπξγία  

ηεο  Γνκήο,  αιιά  θαη  ηηο  δηαζθαιίζεηο  πνπ  παξέρνληαη  ηόζν  γηα  ηε  ζσζηή  

ιεηηνπξγία  ηεο  όζν  θαη  γηα  ηελ  απνθπγή  νριήζεσλ  θαη  ηε  δηαζθάιηζε  ηα  εξεκίαο  

θαη  ηεο  αζθάιεηαο  ησλ  θαηνίθσλ. 

Σν  παξάδεηγκα  ηεο  Παηαλίαο,  όπνπ  εμ΄  αξρήο  δεκηνπξγήζεθε  κηα  κεγάιε  Γνκή  

δπλακηθόηεηαο  100 παηδηώλ  θαη  ζηελ  νπνία  εληάρζεθε  απόηνκα  κεγάινο  αξηζκόο  

πξνζθπγόπνπισλ  δηαθνξεηηθήο  Δζληθόηεηαο,  Θξεζθείαο  θαη  πνιηηηζκηθνύ  ππόβαζξνπ  θαη  

είρε  σο  απνηέιεζκα  ηε  δεκηνπξγία  εληάζεσλ  κεηαμύ  ησλ  θηινμελνύκελσλ, ΑΠΟΣΔΛΔΔ  

έλα  αξλεηηθό  πξνεγνύκελν  ην  νπνίν  νδήγεζε  ζηελ  θαηάξγεζε  ησλ  κεγάισλ  δνκώλ  
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κεηά  από  ηα  πνξίζκαηα  θαη  ηηο  εηζεγήζεηο  ηνπ  πλεγόξνπ  ηνπ  Πνιίηε γηα  ηα  δηθαηώκαηα  

ηνπ  παηδηνύ  θ.  Γεσξγίνπ Μόζρνπ, ηεο  UNICEF  αιιά  θαη  άιισλ  Αξρώλ. 

Παξάιιεια  όκσο  έδεημε  όηη  κηα  θξίζηκε  παξάκεηξνο  είλαη  ε  θαηά  ην  δπλαηόλ νκνηνγελήο 

ζύλζεζε  ηεο  νκάδαο  ησλ  θηινμελνύκελσλ  θαη  ε  ζηαδηαθή  ελζσκάησζή  ηνπο  ζηε  

ιεηηνπξγία  ηεο  Γνκήο. 

 Απηά  είλαη  δεηήκαηα  πνπ  πξέπεη  λα  ζέζνπκε  πξνο  ηνπο  αξκόδηνπο θνξείο  θαη  λα  

δεηήζνπκε  ηε  ζπγθεθξηκέλε  δέζκεπζή  ηνπο  πάλσ  ζε  απηά, ηόζν  γηαηί  θαζνξίδνπλ  ηελ  

απνηειεζκαηηθόηεηα  ηεο  Γνκήο,  όζν  θαη  γηα  ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  νκαιήο  δσήο  ησλ  

θαηνίθσλ  θαη  ηεο  ζπλνρήο  ηεο  Κνηλσλίαο  γεληθόηεξα. 

  2νλ)  Ο  Γήκνο,  αλ  θαη  δελ  είλαη  αξκόδηνο  γηα  ηελ  αδεηνδόηεζε  απηώλ  ησλ  Γνκώλ, 

ζα  πξνβεί  ζε  πιήξε  έιεγρν  ησλ  πξνδηαγξαθώλ  ησλ  θηηξηαθώλ  εγθαηαζηάζεσλ,  

ώζηε: 

α)  Να  δηαπηζησζεί  ε  επάξθεηά  ηνπο  γηα  ηελ  πγηεηλή  θαη  ηελ  αζθάιεηα  ησλ  

θηινμελνύκελσλ  παηδηώλ,   θαη   

β)  Να δηαζθαιηζζεί  όηη  νη  εγθαηαζηάζεηο  απηέο  δελ  ζα  επηβαξύλνπλ  ηε  γύξσ  

πεξηνρή  θαη  δελ  ζα  πξνθαινύλ  Κνηλσληθέο  εληάζεηο  θαη  αλεζπρίεο. 

ε  πεξίπησζε  πνπ  νη  πξνδηαγξαθέο  δελ  πιεξνύληαη,  ν  Γήκνο  ζα  πξνβεί  ζε  θάζε  

λόκηκε  ελέξγεηα  γηα  λα  καηαηώζεη  ή  λα  αλαζηείιεη  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  Γνκήο. 

3νλ) ΑΠΑΗΣΟΤΜΔ  σο  Γεκνηηθή   Αξρή  θαη  σο   εθπξόζσπνη  ηεο  Σνπηθήο  Κνηλσλίαο,  

εθ΄ όζνλ  ιεηηνπξγήζεη  ε  ελ  ιόγσ  Γνκή,  ν  Γήκνο  λα  είλαη  ν  πξώηνο  θνξέαο  πνπ  

ζα  ελεκεξώλεηαη  ππνρξεσηηθά  γηα  ηελ  πνξεία  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  Γνκήο,  

απηνλνήησο  δε,  θαη  πνιύ  πεξηζζόηεξν  ζε  πεξίπησζε  πνπ  ζα  αλαθύςεη  

νπνηνδήπνηε  πξόβιεκα. 

ην  πιαίζην  απηό,  πξνηείλνπκε  ηε  ζύζηαζε  δηαπαξαηαμηαθήο  Δπηηξνπήο  

απνηεινύκελε  από  ηνπο  αξρεγνύο  ησλ  Γεκνηηθώλ  Παξαηάμεσλ  κε  αξκνδηόηεηα  λα  

παξαθνινπζεί  θαη  λα  ειέγρεη  ηελ  όιε  δηαδηθαζία,  λα  ελεκεξώλεη  θαη  λα  πξνηείλεη  

ζρεηηθά  ζην  Γεκνηηθό  πκβνύιην. 

ην  ζεκείν  απηό  ζα  ήζεια  λα  ππελζπκίζσ      

θαη  λα  επηζεκάλσ  όηη  από  ηελ  επίζεκε  πιένλ  πιεξνθόξεζε,  έρνπκε  λα  

αληηκεησπίζνπκε  κηα  δνκή  θηινμελίαο 40  αζπλόδεπησλ  αλήιηθσλ  πξνζθπγόπνπισλ  θαη  όρη  

HOT SPOTS ζε  όιν  ην  Γήκν  όπσο  θάπνηνη ςεπδώο  θαη  ζπζηεκαηηθά  δηέδηδαλ. 

Γελ  καο  επηηξέπεηαη  λα  ζπγρένπκε  ηε  θηινμελία  ζε  δνκέο  αλήιηθσλ  αζπλόδεπησλ  

παηδηώλ  πνπ  πξνέξρνληαη  από  πεξηνρέο  πνπ  καζηίδνληαη  από  πόιεκν,  εμαζιίσζε  ή  

θαηαπίεζε  θαη  έρνπλ  ράζεη  ή  ρσξηζηεί  από  ηηο  νηθνγέλεηέο  ηνπο  θαηά  ηελ  πνξεία  ηνπο  γηα  
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έλα  αζθαιέζηεξν κέιινλ  κε  ηηο  ρανηηθέο  δνκέο  θαη  ηνπο αλεμέιεγθηνπο  θαηαπιηζκνύο  

όπσο  είλαη  ηα HOT SPOTS. 

4νλ ) Γηα  απηνύο  ηνπο  ιόγνπο  είλαη  πνπ  ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ θαηεγνξεκαηηθά  αληίζεηνη  ζηε  

δεκηνπξγία  hot spots  όρη  κόλν  ζην  Γήκν  καο  αιιά  θαη  νπνπδήπνηε  αιινύ. 

Ζ  εκπεηξία  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπο  έρεη  απνδείμεη  όηη  νη  ειιηπείο  ζπλζήθεο  ιεηηνπξγίαο  

ηνπο  όπνπ  ζηνηβάδνληαη  ζηελ  θπξηνιεμία  ρηιηάδεο  άλζξσπνη,  ζπληεινύλ  ζηελ  εμαζιίσζή  

ηνπο,  ζηεξώληαο  ηνπο  ηεο  αμηνπξέπεηα  αιιά  θαη  ηελ  ειπίδα  θαη  θαιιηεξγώληαο,  αθόκε  θαη  

ζηνπο  θαιύηεξνπο  απ΄ απηνύο, αηζζήκαηα  νξγήο  θαη  απόγλσζεο  πνπ  ζηξέθνληαη  ηειηθά  

ηόζν  θαηά  ησλ  ζπκπαηξησηώλ  ηνπο  όζν  θαη  ηεο  Κνηλσλίαο. 

Απηέο  νη  δνκέο,  έηζη  πνπ  ιεηηνπξγνύλ,  είλαη  ζαθέο  όηη  δεκηνπξγνύλ  εηθόλεο  

ληξνπήο  γηα  ηε  ρώξα  καο  θαη  είλαη  θαηαζηξνθηθέο  ηόζν  γηα  απηνύο  πνπ  κέλνπλ  εθεί  όζν  

θαη  γηα  ηηο  Κνηλσλίεο  πνπ  θαινύληαη  λα  ηνπο  ππνδερζνύλ.  

 
Αθνύ πήξαλ ην ιόγν θαη ηνπνζεηήζεθαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη αιιά θαη θάηνηθνη θαη κεηά 
από δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην Παιιήλεο,  

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   θαηά πιεηνςεθία  

 
 

1νλ )  ΑΠΑΗΣΔΗ  πιήξε  θαη  αλαιπηηθή  ελεκέξσζε,  ηόζν  από  ην  Τπνπξγείν,  όζν  θαη  από  

ηνλ  ΓΟΜ  ( Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο ηνπ ΟΖΔ) σο  αξκόδηνπ  θνξέα  δηαρείξηζεο  

ηεο  Γνκήο,  ζε  αλνηρηή  δεκόζηα  ζπλεδξίαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,  όπνπ  όινη  νη  

θνξείο ηεο πόιεο θαη νη θάηνηθνη  καδί  κε  ηε  Γεκνηηθή  Αξρή,  ζα  ζέζνπκε  ηα  εξσηήκαηά  

καο   ζρεηηθά  κε  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  Γνκήο,  αιιά  θαη  ηηο  δηαζθαιίζεηο  πνπ  παξέρνληαη  

ηόζν  γηα  ηε  ζσζηή  ιεηηνπξγία  ηεο  όζν  θαη  γηα  ηελ  απνθπγή  νριήζεσλ  θαη  ηε  

δηαζθάιηζε  ηα  εξεκίαο  θαη  ηεο  αζθάιεηαο  ησλ  θαηνίθσλ. 

2νλ )   Ο  Γήκνο,  αλ  θαη  δελ  είλαη  αξκόδηνο  γηα  ηελ  αδεηνδόηεζε  απηώλ  ησλ  Γνκώλ, ζα  

πξνβεί  ζε  πιήξε  έιεγρν ησλ  πξνδηαγξαθώλ  ησλ  θηηξηαθώλ  εγθαηαζηάζεσλ,  ώζηε: 

α)  Να  δηαπηζησζεί  ε  επάξθεηά  ηνπο  γηα  ηελ  πγηεηλή  θαη  ηελ  αζθάιεηα  ησλ  

θηινμελνύκελσλ  παηδηώλ,   θαη  

 β)  Να δηαζθαιηζζεί  όηη  νη  εγθαηαζηάζεηο  απηέο  δελ  ζα  επηβαξύλνπλ  ηε  γύξσ  πεξηνρή  

θαη  δελ  ζα  πξνθαινύλ  Κνηλσληθέο  εληάζεηο  θαη  αλεζπρίεο. 

ε  πεξίπησζε  πνπ  νη  πξνδηαγξαθέο  δελ  πιεξνύληαη,  ν  Γήκνο  ζα  πξνβεί  ζε  θάζε  

λόκηκε  ελέξγεηα  γηα  λα  καηαηώζεη ή λα  αλαζηείιεη  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  Γνκήο. 

3νλ ) ΑΠΑΗΣΔΗ  σο  Γεκνηηθή  Αξρή  θαη  σο  εθπξόζσπνο  ηεο  Σνπηθήο  Κνηλσλίαο,  εθ΄ 

όζνλ  ιεηηνπξγήζεη  ε  ελ  ιόγσ  Γνκή,  ν  Γήκνο  λα  είλαη  ν πξώηνο  θνξέαο  πνπ  ζα  

ελεκεξώλεηαη  ππνρξεσηηθά  γηα  ηελ  πνξεία  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  Γνκήο,  απηνλνήησο  

δε,  θαη  πνιύ  πεξηζζόηεξν  ζε  πεξίπησζε  πνπ  ζα  αλαθύςεη  νπνηνδήπνηε  πξόβιεκα. 
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4νλ)  ΓΖΛΩΝΔΗ  θαηεγνξεκαηηθά  ηελ αληίζεζή ηνπ ζηε  δεκηνπξγία  hot spots  όρη  κόλν  

ζην  Γήκν  καο  αιιά  θαη  νπνπδήπνηε  αιινύ. 

 
Γηαθώλεζαλ νη:  ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΒΗΣΗΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ) ΓΡΑΣΗΑ/ΠΛΑΣΑΝΗΧΣΖ  

ΜΑΡΗΑ- ΚΑΡΑΣΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ– ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ – ΥΑΛΚΗΓΖ  ΗΧΑΝΝΖ- ΓΑΒΡΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ- ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ- ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ. 

( θαηά ηελ ςεθνθνξία απόληεο νη: ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ- ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ- ΠΔΡΓΗΚΖ 

ΖΛΗΑ- ΚΑΛΑΝΓΡΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ). 

 

 
      Ζ απόθαζε απηή  πήξε ηνλ αξηζκό: 061/2019. 

 

      Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 
      Ο   Πξόεδξνο 
     Κσλ/λνο κέξνο                         

 

 
                      Σα κέιε 

Έπνληαη 29 ππνγξαθέο 
Αθξηβέο απόζπαζκα 
    Ο   Πξόεδξνο 

   Κσλ/λνο κέξνο   
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