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Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:169
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.8277/23.03.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)

Για το αντικείµενο:«Συζήτηση και λήψη απόφασης µετά τις εξελίξεις στο προσφυγικό-Μεταναστευτικό ζήτηµα της χώρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«∆υστυχώς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
προκλήθηκαν πόλεµοι µε τη βούληση των µεγάλων δυνάµεων για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους.
Πολλοί εξ αυτών εξελίχθηκαν σε εµφυλίους πολέµους, που συνεχίζονται µέχρι και σήµερα και αυτό είχε ως αποτέλεσµα τις τεράστιες απώλειες ανθρωπίνων ζωών, την µεγάλη καταστροφή υποδοµών αλλά και το
ξερίζωµα εκατοµµυρίων ανθρώπων από την πατρίδα τους για να γλιτώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Αντίστοιχες περιόδους δυστυχώς έχει βιώσει και η πατρίδα µας
στη νεότερη ιστορία της, µε αποτέλεσµα εκατοµµύρια συµπατριώτες µας
να καταστούν πρόσφυγες (5.500.000 Έλληνες σύµφωνα µε τα στοιχεία
της Γενικής Γραµµατείας Απόδηµου Ελληνισµού).
Με την ευαισθησία που µας διακρίνει, ως λαό και ως Έθνος, σε όλους αυτούς τους ξεριζωµένους ανθρώπους εκφράζουµε τη συµπάθειά
µας και τη στήριξή µας.
Τους τελευταίους µήνες το φαινόµενο εισροής των προσφύγων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην πατρίδα µας, ως χώρα διαφυγής
αυτών προς την κεντρική Ευρώπη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως εκφράζεται αυτή τη στιγµή από τα
αρµόδια όργανά της, δεν υπάρχει κοινή πολιτική, µε αποτέλεσµα δυστυχώς να έχουν κλείσει τα σύνορα διαφυγής προς την Ευρώπη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί στην πατρίδα µας.
Ένα πολύ σοβαρό πρόβληµα είναι ότι µαζί µε τους πρόσφυγες έχουν παρεισφρήσει οικονοµικοί και άλλου τύπου µετανάστες και είναι
δύσκολος πλέον ο διαχωρισµός τους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης µε
το από 16.3.2016 έγγραφό του, απευθυνόµενο στις Περιφέρειες και στους
∆ήµους της χώρας, ζητά να υποδείξουµε κατάλληλους χώρους εντός της
περιοχής αρµοδιότητάς µας, οι οποίοι είναι δυνατόν να παραχωρηθούν άµεσα για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας των
προσφύγων.
Ο ∆ήµος µας, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του, προέβη σε κάθε
δυνατή αναζήτηση τέτοιων χώρων, αν και σε καµία περίπτωση µέχρι σήµερα δια επισήµου εγγράφου δεν έχει διευκρινιστεί για τι είδους χώρους
πρόκειται, πόσα άτοµα θα φιλοξενηθούν, για πόσο διάστηµα και µε
ποιους πόρους.
Μετά από εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποιήσαµε δεν ανεβρέθη καµία κατάλληλη υποδοµή που να πληροί τις προϋποθέσεις και τους
όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης και φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνεται αντικειµενική αδυναµία ανταπόκρισης στο υποβαλλόµενο σε εµάς αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς τούτο δεν µπορεί να ικανοποιηθεί».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει πρόταση του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου, η οποία έχει ως εξής:
«Το προσφυγικό, ως µέρος των τεράστιων γεωπολιτικών αλλαγών
της εποχής µας, δεν µπορεί να αφεθεί στη δίνη ακροδεξιών αντιλήψεων.
Όσοι ενισχύουν τις φοβίες των πολιτών και µεγαλώνουν την ανησυχία
τους, δεν προσφέρουν στον τόπο-αντίθετα µας οδηγούν σε καταστροφικά
αποτελέσµατα. Αυτή τη στιγµή δεν χρειάζονται εθνικοπατριωτικές κορώνες. Η χώρα µας πρέπει να ανταποκριθεί σε µια ανθρωπιστική κρίση σε
εξέλιξη, µε βάση τις πανανθρώπινες αξίες και το διεθνές δίκαιο.
Συµφωνούµε µε την πρόταση για αναζήτηση κατοικιών προς ενοικίαση για τη στέγαση προσφύγων, κάτι που ήδη υλοποιείται στην Αττική
υπό την αιγίδα και τη χρηµατοδότηση από την Ύπατη Αρµοστεία του
Ο.Η.Ε. Όπως και µε την πρόταση για τη σίτιση των προσφύγων µε τη
χρήση καρτών όπως για παράδειγµα οι κάρτες αλληλεγγύης που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ενισχύοντας την τοπική αγορά. Οι δράσεις
αυτές αφορούν τη δεύτερη φάση και στο βαθµό που καθυστερεί η µετεγκατάστασή τους στις χώρες της Ε.Ε. που επιθυµούν.
Ως παράταξη, είχαµε εδώ και ένα χρόνο προτείνει να πάρει µόνος
του ο ∆ήµος την πρωτοβουλία να δηµιουργήσει τις απαραίτητες υποδοµές (µε διαθέσιµους διεθνείς πόρους και αυστηρά ποιοτικά κριτήρια) για
ευάλωτες οµάδες, οικογένειες, ασυνόδευτους ανήλικους µέχρι του ορίου
των δυνατοτήτων του ∆ήµου.
Κατανοούµε ότι η κοινωνία, µέσα σε ένα κλίµα φόβου και παραπληροφόρησης δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί ότι υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις µε σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το συλλογικό συµφέρον της τοπικής κοινωνίας. Να αποκλείσει τις ανεύθυνες φωνές, που δεν διστάζουν να επικαλεστούν ακόµη και ανυπόστατους λόγους
για να προβάλουν τη λογική του µίσους και του ρατσισµού.
Είναι η ώρα να σταθούµε, ως ∆ήµος και ως πολίτες, δίπλα στους
πρόσφυγες στα µέτωπα της υποδοχής, της φιλοξενίας και της στήριξής
τους.
Είναι η ώρα να δηλώσουµε προς κάθε κατεύθυνση της διαθεσιµότητά µας να βοηθήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις αυτούς τους ανθρώπους ώστε να δώσουµε από εδώ από αυτή τη γωνιά της Ελλάδας ένα λαµπρό παράδειγµα αλληλεγγύης και υποστήριξης, όχι µόνο σε ολόκληρη
της χώρας αλλά και στην Ευρώπη».
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος πρότεινε να παρθεί ξεκάθαρη
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ούτε σε δηµόσιο ούτε σε ιδιωτικό
χώρο, όχι κάθετα για την παραχώρηση χώρου.
Στη συνέχεια ζήτησε και πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Χρήστος Λαϊνάς, οποίος εξέθεσε τα εξής:

«Όχι στα hot spot επιλογής ελαχίστων και εγκλωβισµού των πολλών
Ναι σε ανθρώπινους χώρους προσωρινής φιλοξενίας για πρόσφυγες κ µετανάστες.
-Τους τελευταίους µήνες παρακολουθούµε το δράµα δεκάδων χιλιάδων ξεριζωµένων και κυνηγηµένων ανθρώπων προσφύγων και µεταναστών θυµάτων των ιµεριαλιστικών πολέµων σε περιοχές κύρια της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Νατοϊκοί και Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές αφού άναψαν τη φωτιά του πολέµου εξόπλισαν και χρηµατοδότησαν δολοφονικές οργανώσεις τώρα κλείνουν την στρόφιγγα διαλέγοντας
από τους ξεριζωµένους όσους είναι απαραίτητοι στα µονοπώλια σαν
φθηνό εργατικό δυναµικό.
-Κυβέρνηση και ΕΕ µε τη σύµφωνη γνώµη των κοµµάτων της «εθνικής γραµµής» για το προσφυγικό µε την πολιτική τους, την παράδοση
του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ βάζουν σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για µαζικό εγκλωβισµό µεγαλύτερη εκµετάλλευση από δουλεµπόρους και αυξάνουν τον αριθµό
των θυµάτων. Οι Πρόσφυγες και οι µετανάστες δεν είναι απειλή. Σκηνές
σαν τις σηµερινές οι Έλληνες τις έχουν ξαναζήσει, η Ελλάδα είναι µια
χώρα που ξέρει καλά τι είναι προσφυγιά.
-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό όλες εκείνες οι διαδικασίες για την καταγραφή και την µετεγκατάσταση στις χώρες που επιθυµούν µε πλήρη σεβασµό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Να εφαρµοστεί το Προσφυγικό ∆ΊΚΑΙΟ µε βάση την
Συνθήκη της ΓΕΝΕΥΗΣ του 1951. Να σταµατήσουν τα µέτρα καταστολής των προσφύγων, η επιβολή πλαφόν στις αιτήσεις Ασύλου και οι ποσοστώσεις που επιβάλλει η ΕΕ.
-ΕΙΜΑΣΤΕ αντίθετοι στα HOT SPOT που δηµιουργούν συνθήκες
εγκλωβισµού των πολλών και επιλογής ελαχίστων σύµφωνα µε τις ανάγκες των µονοπωλίων.
Η θέση µας είναι ναι στη δηµιουργία ανοιχτών-δηµόσιων χώρων
φιλοξενίας που θα γίνουν µε αποκλειστική ευθύνη του κράτους, του Υπουργείου Μεταναστευτικής πολιτικής, καµιά εµπλοκή ΜΚΟ σε καµιά
δράση που ο ρόλος µερικών τουλάχιστον είναι ύποπτος.
-Στα κέντρα φιλοξενίας να παρέχεται δωρεάν σίτιση στέγαση, ιατροφαρµακευτική φροντίδα διερµηνεία και νοµική αρωγή. Ειδική µέριµνα από κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και
µετανάστες ,εγκύους µητέρες και παιδιά, ΑΜΕΑ. Γενικά να παρέχονται
όλες οι ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας και αξιοπρέπειας.
-ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΖΩΗ.
-Καλούµε τους εργαζόµενους και το λαό της Αιγιάλειας να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες και µετανάστες. Να παλέψει ενάντια στις αποφάσεις Κυβέρνησης και ΕΕ ενάντια στην παρουσία του

ΝΑΤΟ που οδηγούν στην καταπάτηση των δικαιωµάτων των προσφύγων
και στο µαζικό εγκλωβισµό προσφύγων και µεταναστών. Για την απ’ ευθείας µεταφορά τους από τις γειτονικές χώρες πρώτης υποδοχής και την
Ελλάδα στις χώρες που επιθυµούν.
-ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ενάντια στο εκµεταλλευτικό σύστηµα που γεννά
πολέµους ρατσισµό ξενοφοβία φτώχεια, εξαθλίωση και τα µαζικά κύµατα των µεταναστών.
-Καλούµε το λαό, την νεολαία να µην αποπροσανατολιστεί από
φωνές εθνικιστικές-ρατσιστικές που βάζουν στο στόχαστρό τους κυνηγηµένους-ξεριζωµένους ανθρώπους αθωώνοντας τον ένοχο της προσφυγιάς
και της µετανάστευσης το σάπιο εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα
που στο αδυσώπητο κυνήγι του κέρδους ξεθεµελιώνει δικαιώµατα, µατώνει-ξεριζώνει λαούς.
-ΟΙ ΛΑΟΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΟΥΣ».
Κατόπιν ζήτησε και πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου, ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
«Το ερώτηµα λοιπόν θα έπρεπε να είναι κύριε ∆ήµαρχε αν πρέπει
να σταθούµε µε όλες µας τις δυνάµεις στους ανθρώπους που έχασαν τα
σπίτια τους, την περιουσία τους, τα πάντα και να σταθούµε κοντά τους.
Όσο µπορούµε να βοηθήσουµε, γιατί κύριε ∆ήµαρχε µην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλο µας αν αύριο το πρωί προκύψει ο κατάλληλος ο χώρος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που βάζετε, εσείς θα δεχθείτε; Πείτε
ξεκάθαρα στον λαό της Αιγιάλειας. Θα δεχθείτε να έχουµε τους πρόσφυγες εδώ ναι ή όχι; Αυτό είναι το ερώτηµα, γιατί τα άλλα µε συγχωρείτε
είναι υπεκφυγές και µε συγχωρείτε που θα πω, ότι βλέπω µια αναδίπλωση στην θέση σας, ενώ στην αρχή χάρηκα ιδιαίτερα όταν άκουσα τις δηλώσεις σας να βρούµε και σπίτια, να νοικιάσουµε και να βοηθήσουµε,
µάλλον κάτω από πιέσεις και το κόστος το πολιτικό που δυστυχώς αυτό
µας ταλανίζει, η θέση σας τώρα ράφτηκε και κόπηκε και έγινε λίγο πολιτικάντικη. Πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα απόψε να πούµε. Θα βοηθήσουµε
αυτούς τους ανθρώπους; Ναι ή όχι; Και όχι αν θα βρούµε χώρο. Χώρο θα
βρούµε, αν θέλουµε όµως, αν θέλουµε πραγµατικά και όχι αν υπεκφεύγουµε. Ευχαριστώ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου, Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, Χρήστου Λαϊνά και Μιχαήλ Κωνσταντίνου και έλαβε υπόψη του το πολύ σοβαρό θέµα που έχει προκύψει πλέον
για τη χώρα µας µετά τις εξελίξεις στο προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα, δεδοµένου ότι έχουν κλείσει τα σύνορα διαφυγής προς την Ευρώπη
µε αποτέλεσµα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εγκλωβίζονται στην πατρίδα
µας, το από 16.03.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοι-

κητικής Ανασυγκρότησης, την αντικειµενική αδυναµία ανταπόκρισης
του ∆ήµου Αιγιαλείας στο υποβαλλόµενο αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών διότι µετά από εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από
το ∆ήµο και τις Υπηρεσίες του δεν αναβρέθηκε καµία κατάλληλη υποδοµή που να πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης και φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου, 3)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 4)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν διότι έχουν δικές τους προτάσεις, εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,
Αποφασίζει
Την αντικειµενική αδυναµία ανταπόκρισης του ∆ήµου Αιγιαλείας
στο υποβαλλόµενο αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών περί υπόδειξης
κατάλληλων χώρων εντός της περιοχής αρµοδιότητάς του και της άµεσης
παραχώρησής τους, προκειµένου να καλύψουν έκτακτες ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων, δεδοµένου ότι µετά από εκτεταµένη έρευνα που πραγµατοποίησε ο ∆ήµος µε τις Υπηρεσίες του δεν αναβρέθηκε καµία κατάλληλη υποδοµή που να πληροί τις προϋποθέσεις και τους
όρους της αξιοπρεπούς διαβίωσης και φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 169/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

