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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  73/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ – ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.567/17-3-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Κούκος Γεώργιος 5 Ταµβίσκου Ευτυχία 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του θέµατος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, επίσης οι κ.κ. 

Ιωάννης Σηφάκης Βουλευτής Ν. Πέλλας, Πέτρος Ζέρζης Περιφερειακός Σύµβουλος 

Π.Κ.Μ., Ευάγγελος Στεφανίδης  Συνταγµατάρχης, Ιωάννης Σολωµονίδης Πυραγός Π.Υ. 

Πέλλας, Ιωάννης Βακουφτσής Αστυνοµικός ∆/ντής Ν. Πέλλας, Πέτρος Περδικάτσης 

Αστυνοµικός Υποδ/ντής Ν. Πέλλας, ∆ηµήτριος Κόντος Νοµίατρος Π.Ε. Πέλλας, 

Παντελής Λαζάρου Πρ/νος Τµ. Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αποκ/νης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν το θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το από 16.3.2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο έχει ως εξής: 
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«Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου µας µε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης για την 

αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών σχετικά µε την φιλοξενία προσφύγων, δεδοµένων και των 

αυξηµένων αναγκών για την στέγαση αυτών, ζητούµε την συνδροµή σας µε την υπόδειξη από µέρους 

σας κατάλληλων χώρων εντός των περιοχών αρµοδιότητας σας, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

παραχωρηθούν άµεσα για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων. 

∆ιευκρινιστικά αναφέρουµε ότι κατάλληλοι για να καλύψουν τις έκτακτες και επιτακτικές 

αυτές ανάγκες θεωρούνται χώροι, οι οποίοι είναι άµεσα διαθέσιµοι ή χρήζουν εργασιών µικρής 

κλίµακας ώστε να χρησιµοποιηθούν άµεσα για την προσωρινή φιλοξενία του προαναφερόµενου 

πληθυσµού, όπως ελεύθερα οικόπεδα, εκθεσιακά κέντρα, γήπεδα/αθλητικές εγκαταστάσεις, κάµπινγκ, 

κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία και άλλοι παρόµοιοι χώροι, οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται και δεν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο επόµενο διάστηµα. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ανάµεσα στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την 

καταλληλότητα των υποδεικνυόµενων χώρων είναι να ευρίσκονται εντός ή πλησίον του αστικού 

ιστού, να υπάρχει ή να είναι δυνατή η σύνδεση µε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισµού, 

καθώς και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτούς και να εξυπηρετούνται από τα µέσα µαζικής 

µεταφοράς. 

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι κατά την αναζήτηση των προαναφερόµενων χώρων θα πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν η κείµενη νοµοθεσία, µε σκοπό να υποδειχθούν χώροι ή περιοχές, για τους οποίους 

δεν ισχύουν πολεοδοµικοί ή άλλου είδους περιορισµοί (π.χ. δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι 

κλπ). 

Λόγω των ειδικών συνθηκών παρακαλούµε άµεσα για την ανταπόκρισή σας και τις δικές σας 

ενέργειες. 

Παραµένουµε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες. 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την συνεργασία». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

το από 16.03.2016 έγγραφο του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης “ΕΝ ΕΡΓΩ” κ. 

Ιωάννη Σόντρα, το οποίο έχει ως εξής: 

«Κύριε Πρόεδρε, 

 Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουµε για ακόµα µία φορά την έντονη ανησυχία µας, για το 

διαρκώς διογκούµενο πρόβληµα του µεταναστευτικού – προσφυγικού που αντιµετωπίζει η χώρα. 

 ∆εδοµένης της στάσης που έχει υιοθετηθεί από τους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το κλείσιµο των συνόρων στα δυτικά Βαλκάνια, και την αδιάλλακτη και εκβιαστική συµπεριφορά της 

Τουρκίας, διαµορφώνεται πλέον ¨de facto¨ κατάσταση εγκλωβισµού στη χώρα µεγάλου αριθµού 

προσφύγων – µεταναστών, χωρίς να υπάρχει η αναγκαία προετοιµασία όσον αφορά τις υποδοµές 

υποδοχής και στήριξης των αναγκών τους. 
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 Εάν δε στα παραπάνω προσµετρηθούν και οι εκτιµήσεις αναλυτών, που ανεβάζουν τον 

αριθµό των εγκλωβισµένων στις 400.000 άτοµα, µέχρι τον Μάιο, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι τα 

µεγέθη θα καταστούν µη διαχειρίσιµα και οι εικόνες της ¨Ειδοµένης¨ που πραγµατικά δεν τιµούν 

κανέναν µας, θα πολλαπλασιαστούν. 

 Στο ενδεχόµενο αυτό, φρονούµε ότι ο ∆ήµος µας, θα πρέπει και προετοιµασµένος να είναι 

αλλά και να είναι σε θέση να προτείνει λύσεις, προκειµένου να µη διαταραχθεί η οµαλότητα στη 

περιοχή του, αναδεικνύοντας παράλληλα το ανθρώπινό του πρόσωπο. 

Για τον λόγο αυτό, ζητούµε άµεσα τη σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε µοναδικό 

θέµα την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που αντιµετωπίζει η χώρα, εξαιτίας της, χωρίς 

προηγούµενο, µεταναστευτικής ροής από την Ανατολή προς τη ∆ύση και τον εγκλωβισµό τους σε 

αυτήν. 

Ειδικότερα, προτείνουµε την τοποθέτηση του σώµατος σε δύο κρίσιµα, κατά την άποψή µας, 

ζητήµατα, που είναι : 

    Α.    Εάν και πού, θα µπορούσε να υπάρξει φιλοξενία προσφύγων – µεταναστών στα όρια 

του ∆ήµου. 

    Β.    ∆ηµιουργία άµεσα, σταθερής δοµής στον ∆ήµο για τον συντονισµό, συγκέντρωση και 

προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιµα, ιµατισµός κλπ) σε αυτούς. 

   Κ. Πρόεδρε,  

ο ∆ήµος µας, που πάντοτε υπήρξε αρωγός σε ανάλογες καταστάσεις, καλείται και σήµερα να 

επιβεβαιώσει το ανθρώπινο πρόσωπό του, προς όλους, όσους έχουν την ανάγκη του, εκφράζοντας το 

σύνολο της επιθυµίας, αλλά και της αποδεδειγµένης διάθεσης των πολιτών του».  

Στη συνέχεια, παρατίθεται περιληπτικό απόσπασµα του πρακτικού από τις 

ερωτήσεις, τοποθετήσεις και αγορεύσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

των παραπάνω παρευρισκοµένων και το συνολικό κείµενο της συζήτησης 

καταγράφεται αυτολεξεί στο ταυτάριθµο αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό της 

παρούσας συνεδρίασης. 

Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Πέτρος Ζέρζης, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους εξαρτάται αν θα υποδείξουν χώρους φιλοξενίας 

ή αν θα είναι αρνητικοί, ότι η Π.Κ.Μ. σηκώνει πολύ µεγάλο βάρος και ότι πρέπει να 

επιµερισθεί ο αριθµός των προσφύγων µε βάση κάποιους συντελεστές, όπως η 

έκταση και ο πληθυσµός.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε, 

µεταξύ άλλων, ότι λύση για το προσφυγικό είναι: 1. Να σταµατήσουν άµεσα οι 

µακελάρηδες του πολέµου στη Μ. Ανατολή, 2. Σε όσους πρόσφυγες έχουν 

εγκλωβισθεί στη χώρα µας να τους δώσουµε  ταξιδιωτικά έγγραφα και µε ευθύνη του 

Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε. να γίνει άµεσα η µεταφορά τους στα κράτη του τελικού προορισµού 
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τους, όπως διατάσει η συνθήκη της Γενεύης, 3. Όχι στα Hot spot αλλά δηµιουργία 

ανθρώπινων και ανοιχτών, εντελώς προσωρινών χώρων φιλοξενίας, µε ευθύνη του 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, µε τροφή – υγειονοµική προστασία – 

διερµηνεία κ.λ.π., 4. Καµία συµµετοχή Μ.Κ.Ο., γιατί πολλά έχουν γίνει και πολλά έχουν 

ακουστεί για τον ύποπτο και επικίνδυνο ρόλο που κάποιες παίζουν από αυτές,            

5. Κάλεσµα του λαού να συνεχίσει την αλληλεγγύη και να συµπαραστέκεται σ΄ αυτούς 

τους κατατρεγµένους γιατί όπως οι πρόσφυγες και ο ίδιος ο Ελληνικός λαός πριν 

αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της κρίσης είναι θύµα της ίδιας βάρβαρης 

οικονοµικής πολιτικής µε τραγικές συνέπειες στο σήµερα και στο αύριο του λαού µας. 

Επίσης, ανέφερε ότι επειδή δεν υπάρχει καµιά εµπιστοσύνη σ΄ αυτά που λέει και κάνει η 

κυβέρνηση για το µεταναστευτικό κι εφόσον οι προϋποθέσεις που ανέφερε πιο πάνω 

δεν τηρηθούν επιφυλάσσεται για τη συνέχεια. 

Ο Βουλευτής του Ν. Πέλλας κ. Ιωάννης Σηφάκης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι η πολιτεία το έχει αναδείξει ως ευρωπαϊκό πρόβληµα και µόνο έτσι µπορεί 

να αντιµετωπισθεί. Επίσης, ανέφερε ότι τα µεγάλα προβλήµατα είναι η µεγάλη ροή και 

ότι η χώρα µας είναι «πέρασµα», ότι πρέπει να κατανεµηθεί µικρός αριθµός 

προσφύγων σε κάθε ∆ήµο και ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει 

για θέσεις φιλοξενίας για να µη γίνουν λάθη την τελευταία στιγµή. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί κοινή απόφαση από την κρατική διοίκηση, την τοπική 

αυτοδιοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις κ.α., ότι το πρόβληµα πρέπει να επιµερισθεί σε 

όλους τους ∆ήµους ανάλογα µε τον πληθυσµό, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τα 

µέσα για να συντονίσει όλους τους φορείς ώστε να  φιλοξενηθεί ο αριθµός που 

αναλογεί στον καθένα. Επίσης, ανέφερε ότι το ∆.Σ. πρέπει να πάρει αποφάσεις για 

τους χώρους, να κάνει η υπηρεσία αυτοψία για το αν είναι κατάλληλοι οι χώροι π.χ. 

των κατασκηνώσεων Σωτήρας, των στρατοπέδων Κλεισοχωρίου και Μεσηµερίου. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, ότι είναι υπέρ στο να βοηθήσουµε τους πρόσφυγες όµως 

οργανωµένα, να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής κ.α. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, αφού ζήτησε το λόγο, έθεσε τα 

εξής δύο κρίσιµα ζητήµατα: 1. Εάν και πού θα µπορούσε να υπάρξει φιλοξενία 

προσφύγων – µεταναστών στα όρια του ∆ήµου και 2. ∆ηµιουργία άµεσα σταθερής 

δοµής στο ∆ήµο για το συντονισµό, συγκέντρωση και προώθηση ανθρωπιστικής 

βοήθειας (τρόφιµα, ιµατισµός κ.λπ.) σε αυτούς. Επίσης,  ανέφερε ότι οι χώροι που 
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είναι διαθέσιµοι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει το έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ, 

όµως ο ∆ήµος πρέπει να δηλώσει παρόν. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να αναδειχθεί η 

καταδίκη του πολέµου, ότι µπροστά στο καθηµερινό συµφέρον οι αξίες έχουν 

µεγαλύτερη αξία, να δούµε τις αξίες µας κόντρα στις φοβίες µας. Επίσης ανέφερε ότι 

πρέπει να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας, αυτός που θα σηκώσει το πρόβληµα 

να έχει και τα ανταποδοτικά οφέλη – χρηµατοδότηση και ότι θα πρέπει να 

ανταποκριθεί η κοινωνία.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι διαφωνεί µε τις σκηνές στα Γιαννιτσά και το άνοιγµα της συζήτησης. 

Επίσης, ανέφερε ότι µετά από λίγο θα έχουµε λιµούς, τα νοσοκοµεία θα γεµίσουν και 

δεν θα χωρούν οι Έλληνες, να πληρώσουν οι ευρωπαίοι.   

Ο νοµίατρος κ. ∆ηµήτριος Κόντος, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι η 

δηµόσια υγεία στους χώρους µετεγκατάστασης θα διαφυλαχθεί και ότι όλα 

δροµολογούνται λόγω του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στα Γιαννιτσά. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα, αφού ζήτησε το λόγο, 

έθεσε ερώτηµα στον Βουλευτή κ. Ιωάννη Σηφάκη σχετικά µε το αν χρειασθεί να 

προσλάβει ο ∆ήµος προσωπικό για την καθαριότητα του χώρου, δήλωσε ότι δεν θέλει 

να συµβούν και εδώ τα φαινόµενα της Ειδοµένης και ζήτησε από τον κ. Σηφάκη να 

υποδείξει χώρους που πιστεύει ότι είναι κατάλληλοι για φιλοξενία προσφύγων. 

 Ο Βουλευτής του Ν. Πέλλας κ. Ιωάννης Σηφάκης, απαντώντας στα ερωτήµατα 

της κας Κατσάρα, ανέφερε ότι ο ∆ήµος θα ενισχυθεί οικονοµικά, καθώς και µε 

προσωπικό µε συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας για την καθαριότητα του χώρου και ότι 

20.000 είναι ο συνολικός αριθµός των προσφύγων που αναλογεί στην Ελλάδα. 

Επίσης, ανέφερε ότι τη σίτιση την αναλαµβάνει ο στρατός µε παροχή τριών γευµάτων 

ηµερησίως, ότι θα λειτουργεί αυτοτελές ιατρείο µε παθολόγο και επικουρικό παιδίατρο 

και ζήτησε όλοι οι ∆ήµοι να συµβάλλουν στο µέτρο των δυνατοτήτων τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι ενοχοποιείται η Βόρεια Ελλάδα, ιδρύονται κοινωνικά παντοπωλεία µε ληγµένα 

τρόφιµα για τους Έλληνες, ενώ αντίθετα από την άλλη πλευρά διανέµονται τρόφιµα 

ελεγµένα µε ISO στους µετανάστες. Επίσης, ανέφερε ότι δεν µας έχουν πει αν ζητάνε να 

φιλοξενήσουµε πρόσφυγες ή µετανάστες και ότι θα πρέπει να κατανοήσουµε τι 
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θέλουνε από εµάς και µετά να αποφασίσουµε για τη φιλοξενία προσφύγων και όχι 

των λιποτακτών που έφυγαν από τους τόπους καταγωγής τους.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν µπορεί να αποφασίσει όταν δεν γνωρίζει τον αριθµό και την 

χρονική διάρκεια παραµονής των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας. 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Ιωάννης Μουράτογλου, αφού ζήτησε το 

λόγο, ανέφερε ότι ζητήθηκε να υπάρχει εκπροσώπηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στην  επιτροπή που θα διαχειρίζεται το προσφυγικό και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει 

εκπρόσωπός της. Ανέφερε επίσης ότι µε τις Μ.Κ.Ο. γίνεται πάρτι διαπλοκής και 

γίνονται προµήθειες χωρίς έλεγχο και ότι το ΥΠ.ΕΣ. ζητά από τους ∆ήµους να 

τοποθετήσουν πρόσφυγες σε χώρους που δεν είναι του ∆ήµου όπως στρατόπεδα, 

κατασκηνώσεις κ.α., δηµοτικά κτίρια στο ∆ήµο µας υπάρχουν για φιλοξενία 5-6 

ατόµων.  

Ο Αστυνοµικός ∆/ντής κ. Ιωάννης Βακουφτσής, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι θα προσπαθήσουν γα την καλύτερη αστυνόµευση ζητώντας να 

παραµένουν οι αστυνοµικοί στην Πέλλα για την καλύτερη εξυπηρέτηση. 

 Ο Βουλευτής του Ν. Πέλλας κ. Ιωάννης Σηφάκης, αφού έλαβε το λόγο, ανέφερε 

ότι οι χώροι της κατασκήνωσης Σωτήρας και του στρατοπέδου Κλεισοχωρίου είναι 

κατάλληλοι για φιλοξενία. Ανέφερε επίσης ότι σε κάθε κέντρο θα φιλοξενούνται έως 

1000 άτοµα µε σύνθεση 85% οικογένειες Σύριων και 40% παιδιά και δεν θα επιβαρυνθεί 

µια περιοχή δυσανάλογα, ότι πρέπει να αποσυµφορηθεί ο Ν. Κιλκίς, η ύδρευση θα 

γίνεται µε υδροφόρες του στρατού και µε εµφιαλωµένα νερά και µε αφορµή το 

προσφυγικό θα ζητήσουµε αποσπάσεις – µεταθέσεις – προσλήψεις για ενίσχυση της 

αστυνοµίας του Νοµού. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι θα πρέπει να αντιµετωπισθεί συνολικά, ότι η πλειοψηφία δεν θέλει να γίνει 

κέντρο στην περιοχή µας αναδεικνύοντας προβλήµατα που θα προκύψουν και στο 

τέλος θα αποφασίσουµε να µην φιλοξενήσουµε και θα είµαστε απροετοίµαστοι την 

τελευταία στιγµή.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι σύµφωνα µε τον αριθµό των 20.000 που αναλογεί στην Ελλάδα και ανέφερε ο κ. 

Σηφάκης, ο αριθµός που αναλογεί στο ∆ήµο µας είναι 40 µε 60 άτοµα και πιστεύει ότι 

δεν είναι πρόβληµα για το ∆ήµο µας και πρότεινε να υποδείξει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

έναν χώρο για φιλοξενία έως 100 ατόµων αφού γίνουν οι κατάλληλες υποδοµές.  
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι δεν υπάρχουν χώροι στα όρια του ∆ήµου Έδεσσας για υποδοχή µεγάλου αριθµού 

ατόµων όµως δεν µπορούµε να πούµε όχι, πρέπει να αφήσουµε ανοιχτό διάλογο 

επικοινωνίας. Ανέφερε επίσης ότι έχουµε ευαισθητοποιηµένους συντοπίτες και πρέπει 

να υπάρχει δοµή στο ∆ήµο για να συντονίζει και να κατευθύνει την προσπάθεια. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι 1000 άτοµα δεν χωράνε στην Έδεσσα, άρα υπάρχει κρυφός σχεδιασµός κι 

είναι άδικο για µια περιοχή µε ανεργία στα ύψη. Ανέφερε επίσης ότι δεν µπορούµε να 

ικανοποιήσουµε τις προϋποθέσεις του έγγραφου.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι είναι υπερβολικός ο αριθµός των 1000 ανθρώπων για το χώρο στις 

κατασκηνώσεις Σωτήρας.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι δεν µας είπε ο βουλευτής ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και για πόσο χρόνο 

προβλέπεται η παραµονή τους, δεν πήραµε τις απαντήσεις που περιµέναµε όλοι, 

µένουµε στα συναισθήµατα αλληλεγγύης. Επίσης ανέφερε ότι θα τεθούν τοπικιστικά 

θέµατα.   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι τα κέντρα θα είναι προσωρινής φιλοξενίας και ο χρόνος δεν µπορεί να 

προσδιορισθεί. Επίσης ανέφερε ότι δεν είπε ο βουλευτής ότι στην Έδεσσα θα 

δηµιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας 1000 ατόµων, αλλά ότι τα κέντρα θα είναι έως 1000 

ατόµων. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, αφού ζήτησε το λόγο, 

ανέφερε ότι η νεολαία φοβάται τη δηµιουργία προβληµάτων σχετικά µε την υγεία και 

την ασφάλεια, ενώ οι µεγαλύτεροι φοβούνται το πρόβληµα της ενσωµάτωσης στην 

κοινωνία. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να προασπίσουµε τα συµφέροντα των πολιτών.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι θα 

µπορούσαµε  να πούµε ότι δεν έχουµε χώρους που να πληρούν τις προϋποθέσεις 

που απαιτούνται σύµφωνα µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και ότι δεν πρέπει να βρεθούµε 

προ απροόπτου, θα πρέπει να βρούµε έναν χώρο που να µπορεί να φιλοξενήσει 

αξιοπρεπώς κι όχι να τους πετάξουµε σε σκηνές.  

Ο Βουλευτής του Ν. Πέλλας κ. Ιωάννης Σηφάκης αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε 

τη γνώµη των ∆ηµοτικών Συµβούλων για τους χώρους των κατασκηνώσεων Σωτήρας 

και του στρατοπέδου Κλεοσοχωρίου. 
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Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι 

στους ανωτέρω χώρους είναι αδύνατον να φιλοξενηθούν 1000 άτοµα λόγω 

ανεπάρκειας των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και αδυναµίας 

κατασκευής τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης, αφού ζήτησε το λόγο, έθεσε 

ερώτηµα στον Βουλευτή για το αν χρειασθεί να ενισχυθεί το ταµείο του ΕΛ.Γ.Α. για να 

αποζηµιώσει τους παραγωγούς για την καταστροφή της παραγωγής τους.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι πίστευε πως θα είχε γίνει ο έλεγχος των χώρων και ότι πρέπει και τα τοπικά 

συµβούλια να γνωµοδοτήσουν, να εξετάσουν οι υπηρεσίες του ∆ήµου για το αν 

υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές στους χώρους αυτούς. Επίσης ανέφερε ότι 

σήµερα δεν µπορούµε να πάρουµε απόφαση.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ΠΙσλίνας, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε 

ότι προτείνεται σήµερα ένας χώρος, χωρίς να τον έχουµε ερευνήσει και ότι χρειάζεται 

να πάρουµε τον χρόνο µας. 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Ιωάννης Μουράτογλου, αφού ζήτησε το 

λόγο, ανέφερε ότι στο στρατόπεδο Κλεισοχωρίου µπορούν να φιλοξενηθούν πολύ 

λίγα άτοµα και νερό δεν υπάρχει, οι κατασκηνώσεις χρειάζονται αρκετά χρήµατα για 

να επιδιορθωθούν και δεν υπάρχει επίσης νερό, τα παιδιά που φιλοξενούνταν ήταν 

γύρω στα 300, πάνω από 400 άτοµα δεν µπορούν να φιλοξενηθούν στους δύο 

χώρους.  

Ο υπάλληλος της Αποκ/νης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – θράκης κ. Παντελής 

Λαζάρου αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι στα κέντρα έχουν δράση µόνο οι Μ.Κ.Ο., 

δεν υπάρχει το νοµικό πλαίσιο και δεν έχουν στην υπηρεσία του ειδικότητες όπως 

κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς κ.α.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας, αφού ζήτησε το λόγο, 

απευθύνθηκε στον κ. Σηφάκη και ανέφερε ότι δεν λειτουργεί ως βουλευτής του Νοµού 

αλλά ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Βερικούκης, αφού ζήτησε το λόγο, 

πρότεινε να φιλοξενηθούν 50 άτοµα στο «Ξενία» κι απευθύνθηκε στον βουλευτή 

λέγοντας «Εσείς αν θέλετε τα συµφέροντα της κυβέρνησης εµείς θέλουµε τα 

συµφέροντα των δηµοτών µας». 
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Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, αφού ζήτησε το λόγο, ανέφερε ότι δεν 

πρέπει να ζήσουµε στιγµές µε καµένα στρατόπεδα, είµαστε ανίκανοι να ορίσουµε 

συγκεκριµένο χώρο, αλλά είµαστε στη διάθεση της κυβέρνησης για συνεργασία.  

Κατόπιν, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του τις τοποθετήσεις – προτάσεις των 

παρευρισκοµένων, έθεσε προς ψήφιση την εξής πρόταση: Να αναβληθεί ή έκδοση 

απόφασης και να απαντήσουµε στο από 16.3.2016 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης αφού αποφασίσουµε σε επόµενη 

συνεδρίαση, κατόπιν διερεύνησης, από τις αρµόδιες υπηρεσίες, της κατάστασης των 

υποδοµών και του απαραίτητου προσωπικού που απαιτείται και µετά τη γνωµοδότηση 

των συµβουλίων της ∆.Κ. Έδεσσας και της Τ.Κ. Σωτήρας για τη δηµιουργία κέντρου 

φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο Κλεισοχωρίου και στην πρώην 

κατασκήνωση Σωτήρας, αντίστοιχα. Επίσης, στην επόµενη απόφασή µας, σχετική µε 

το παρόν ζήτηµα, να συµπεριλάβουµε τα εξής: 1. Να δηλώσουµε ότι καταδικάζουµε 

τον πόλεµο στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας του οποίου δηµιουργήθηκαν τα τεράστια 

ρεύµατα προσφύγων και µεταναστών, 2. Να δηµιουργηθεί δοµή στο ∆ήµο για το 

συντονισµό, τη συγκέντρωση και την προώθηση ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιµα, 

ιµατισµός κλπ) στους  πρόσφυγες, 3. Να τηρηθεί η αρχή της αναλογικότητας µε βάση 

τον πληθυσµό του κάθε ∆ήµου και 4. Να χρηµατοδοτηθούν πρόσθετα οι ΟΤΑ στους 

οποίους θα δηµιουργηθούν κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των 

άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις απόψεις των 

παρευρισκοµένων, για το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, όπως περιληπτικά 

παρατίθενται ανωτέρω και επακριβώς καταγράφονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά της συνεδρίασης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Την αναβολή έκδοσης απόφασης, και την εκ νέου συζήτηση σε επόµενη 

συνεδρίαση, προκειµένου, αφενός, όλες οι συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, να 

εξετάσουν την καταλληλότητα των διαθέσιµων χώρων, που υποδείχθηκαν από τον κ. Ι. 

Σηφάκη Βουλευτή Ν. Πέλλας, να αποτιµήσουν την κατάσταση των υφιστάµενων 

υποδοµών, να υπολογίσουν το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για την 

εύρυθµη λειτουργία των υποδοµών, καθώς και την εν γένει επανεκτίµηση του θέµατος 

και αφετέρου να ζητηθούν περαιτέρω διασαφηνίσεις και επεξηγήσεις αναφορικά µε τα 
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διαλαµβανόµενα στο από 16.03.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στον καταρτισµό 

και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  73/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  30/3/2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης,  

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 


