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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας  Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων αριθμός 8 της 15-6-2016.     ΑΠΟΦΑΣΗ -26-  ΘΕΜΑ 1ο  ΕΚΤΑΚΤΟ         « Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν                                    της επιλογής, από την Ύπατη  Αρμοστεία του                                          ΟΗΕ, ξενοδοχείων για την στέγαση αιτούντων                                       ασύλου, στην Δημοτική Ενότητα Αγίων                                    Θεοδώρων».                                                         Στους  Αγίους  Θεοδώρους και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγ. Θεοδώρων, συνήλθε σήμερα την 15η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε Δημόσια Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση   λόγω χρονικών προθεσμιών το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων ύστερα από την αριθμ. 10396/15-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αριστείδη Κωνσταντή Σκουλικαρίτη του Γεωργίου , που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83,88 και 89 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα στους Συμβούλους και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Ενότητας.  Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης                  3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος ,5) Μποζίκης Άγγελος                       Απόντες:     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη επί του 1ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ θέματος ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη λήψης απόφασης λόγο χρονικών προθεσμιών σχετικά με επιστολή που έλαβε ο Δήμαρχος  Λουτρακίου- Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ όπου αναφέρουν  την πρόθεσή τους να συνάψουν σύμβαση με Ξενοδοχεία στην Δημοτική  Ενότητα Αγίων Θεοδώρων  για την στέγαση αιτούντων ασύλου.  
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   Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας  αφού ενημέρωσε και εξέθεσε τις απόψεις του,  κάλεσε όσους ήθελαν να πάρουν τον λόγο και μετά από πολύωρη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των κατοίκων και των εκπροσώπων των Τοπικών φορέων και βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον της Τοπικής Κοινωνίας  προτείνει  την έκδοση ψηφίσματος με το εξής περιεχόμενο:                             ΨΗΦΙΣΜΑ   Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 στις 20:00 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων, στο Δημοτικό κατάστημα Αγίων Θεοδώρων (Αίθουσα Πολύ-Ιατρείου) παρουσία εκατοντάδων κατοίκων-δημοτών.  Το μοναδικό θέμα της συζήτησης ήταν «η λήψη απόφασης κατόπιν της επιλογής, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, ξενοδοχείων για την στέγαση αιτούντων ασύλου, στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων» με βάση την επιστολή που έλαβε ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ από τον Αντιπρόσωπο του Philippe Leclerc.  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, αφού κάλεσε όσους ήθελαν να πάρουν τον λόγο και μετά από πολύωρη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και των κατοίκων  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ             1. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λουτρακίου-Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργο Γκιώνη να πραγματοποιήσει συνάντηση άμεσα, στο Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ώστε να: i. Παραδώσει το συγκεκριμένο ψήφισμα των κατοίκων που εκφράζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και την αντίθεση του με την επιστολή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ περί επιλογής των δύο ξενοδοχείων για την φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών. ii. Ρωτήσει και να λάβει επισήμως απάντηση για την ακριβή διεύθυνση και ιδιοκτησία του φερόμενου στους Αγίους Θεοδώρους ξενοδοχείου υπό την επωνυμία “Athenaeum Resort” που αναφέρεται στην επιστολή της Ύπατης Αρμοστείας καθώς δεν γνωρίζει κανείς που βρίσκεται το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.   2. Εξουσιοδοτεί μία τοπική επιτροπή να συναντήσει και να συνομιλήσει άμεσα με τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων: i. Athenaeum Resort  ii. Iliochari       Ώστε να τους παραδώσει το συγκεκριμένο ψήφισμα και να τους εκφράσει την απόλυτη αντίθεση τους με την χρήση των ξενοδοχείων για την φιλοξενία προσφύγων ή/και μεταναστών και να τους ζητήσει να διακόψουν άμεσα την διαδικασία.  3. Ενημερώνει κάθε υπεύθυνο και ενδιαφερόμενο πως η περιοχή των Αγίων Θεοδώρων δεν δύναται να φιλοξενήσει πρόσφυγες και μετανάστες για τους εξής λόγους: i. Ειδικά κατά την διάρκεια των θερινών μηνών του έτους –αλλά όχι μόνο- οι Άγιοι Θεόδωροι στηρίζονται οικονομικά στον τουρισμό. Μόνο και μόνο με το άκουσμα της φιλοξενίας προσφύγων και 
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μεταναστών στην περιοχή θα επηρεαστεί η τουριστική κίνηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν άμεσες οικονομικές συνέπειες στους επαγγελματίες, καταστηματάρχες, και επιχειρηματίες της περιοχής που ειδικά αυτήν την περίοδο αναμένουν ως οξυγόνο την αυξημένη τουριστική κίνηση στην περιοχή ώστε να επιβιώσουν. Ενδεχόμενη φιλοξενία τους θα έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον τζίρο του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όσο και στην αύξηση της τοπικής ανεργίας. Ειδικότερα πλησίον του συγκεκριμένου ξενοδοχείου είναι το τουριστικό κέντρο της δημοτικής ενότητας Αγίων Θεοδώρων (περιοχή Πευκάκια) το οποίο διαθέτει γαλάζια σημαία επί σειρά ετών και η εγκατάσταση προσφύγων θα ακυρώσει πλήρως και ολοσχερώς τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. ii. Οι Άγιοι Θεόδωροι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Πιο συγκεκριμένα, ήδη υπάρχει πολύ έντονο πρόβλημα ύδρευσης, για το οποίο έχουν γίνει σειρά από επίσημες παρεμβάσεις από τις Δημοτικές Αρχές τα τελευταία χρόνια. Η διαχείριση των λιγοστών υδάτινων πόρων που υπάρχουν στην περιοχή γίνεται ήδη υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για τον σημερινό πληθυσμό, και πιθανή φιλοξενία προσφύγων ή/και μεταναστών στην περιοχή θα καθιστούσε αδύνατη την επαρκή παροχή νερού τόσο στους κατοίκους όσο και στους πρόσφυγες.  iii. Ήδη στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες υπάρχει υποστελέχωση με αποτέλεσμα να λειτουργούν με δυσκολία η υπηρεσία καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας και του Δήμου. Συνεπώς, η φιλοξενία προσφύγων ή/και μεταναστών όχι μόνο θα ήταν ένας σημαντικός δυνητικός κίνδυνος για την δημόσια υγεία αλλά θα κατέληγε σε μία υγειονομική βόμβα που θα έθετε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. iv. Προκύπτουν ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας του ΑΤ Αγίων Θεοδώρων και συνεπώς θέματα για την ασφάλεια των κατοίκων. Ειδικά σε μία εποχή όπου υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα και διαρκής αποδυνάμωση του ΑΤ Αγίων Θεοδώρων το οποίο είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένο. Ήδη σήμερα δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων των Αστυνομικών, εάν φιλοξενηθούν πρόσφυγες ή ακόμη και παράτυποι μετανάστες στην περιοχή δεν θα υπάρχει το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας.                                                                                                                                                                   
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     Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αποφασίζει:                                                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ         Αποφασίζει την έκδοση του ανωτέρω ψηφίσματος  σχετικά με την επιλογή από την Ύπατη  Αρμοστεία του ΟΗΕ, ξενοδοχείων για την στέγαση αιτούντων ασύλου, στην Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων.                                                                     Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. αριθμό 8/26/15-6-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση.             Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη   Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας    
                              ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ 


