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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Ορθή  Επανάληψη  

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                      

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

=============== 

    Από το υπ’ αριθμ. 1o  Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας που συνεδρίασε την  11η  Iανουαρίου    2021. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2021             

                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: « Λήψη Απόφασης – Ψήφισμα,  σχετικά με την δομή στο Φυλάκιο - Έβρου  »  

                   

         Στην Ορεστιάδα,  σήμερα 11 του μηνός  Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

12:30 π.μ, συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση  το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας,  η 

οποία λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19 πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 341/11.01.2021   έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα , 

72,74,75, 88, 285 & 286  τoυ Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης » 

    Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

έντεκα  (11) μελών βρέθηκαν παρόντα  όλα τα  μέλη,  ήτοι: 

  

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΥΖΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) 

2. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ  

3. ΧΑΡΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

5. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

6. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ 

7. ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ  

8. ΤΟΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

9. ΠΕΝΤΙΦΡΑΓΚΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ 

11. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Κ Α Ν Ε Ν Α Σ 

  

   Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η  υπάλληλος του Δήμου  Μόρφη Αναστασία , για την    

τήρηση των πρακτικών.  
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         Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  Κοινότητας,  εισηγούμενος  τo  έκτακτο και μοναδικό   θέμα της 

ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  

           Μετά απο  όσα έχουν δημοσιευτεί και έχουν ξεσηκώσει όλη την περιοχή,  σχετικά με την επέκταση 

του  Κέντρου υποδοχής και την δημιουργία νέας δομής στο Φυλάκιο -Έβρου και  λόγω της επικείμενης 

επίσκεψης του Αρμόδιου Υπουργού στην περιοχή,  σας καταθέτω το παρακάτω ψήφισμα, προκειμένου να 

εκφράσουμε την θέση  μας ,  σε ένα τόσο σοβαρό και μεγάλης σημασίας  για την περιοχή μας Θέμα.  

                  Σας καταθέτω το ψήφισμα όπως παρακάτω :  

• Καμία επέκταση της υφιστάμενης δομής,  

• Καμία αύξηση της δυναμικότητάς της  

• Καμία δημιουργία νέας δομής στην Κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας, στον 

Έβρο και συνολικά στη Θράκη. 

• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, των υποδομών, της  υφιστάμενης δομής. 

• Επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ή μη ασύλου και κυρίως της επιστροφής των μη 

δικαιούμενων στις χώρες τους, με έξοδα της ευρωπαϊκής ένωσης. 

• Καλούμε τέλος την Ελληνική Κυβέρνηση να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της προς τον ακριτικό 

λαό του Έβρου και να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να πάρει μέτρα ενίσχυσης και 

να δώσει κίνητρα παραμονής των ακριτών σε ασφαλές περιβάλλον. 

 

          Κατόπιν, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινότητας να  

αποφασίσουν  σχετικά. 

         Το Συμβούλιο της  Δημοτικής   Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

            Εγκρίνει και ψηφίζει την απόφαση όπως κατωτέρω:   

        

• Καμία επέκταση της υφιστάμενης δομής,  

• Καμία αύξηση της δυναμικότητάς της  

• Καμία δημιουργία νέας δομής στην Κοινότητα Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας, στον Έβρο 

και συνολικά στη Θράκη. 

• Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, των υποδομών, της υφιστάμενης δομής. 
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• Επίσπευση των διαδικασιών χορήγησης ή μη ασύλου και κυρίως της επιστροφής των μη 

δικαιούμενων στις χώρες τους, με έξοδα της ευρωπαϊκής ένωσης. 

• Καλούμε τέλος την ελληνική κυβέρνηση να σεβαστεί τις δεσμεύσεις της προς τον ακριτικό λαό 

του Έβρου και να αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε να πάρει μέτρα ενίσχυσης και να 

δώσει κίνητρα παραμονής των ακριτών σε ασφαλές περιβάλλον. 

 

        -      Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας για την Κοινοποίηση της Απόφασης . 

       -       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021 

       -      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

        Ακριβές απόσπασμα 

            Ο  Πρόεδρος 

 

    

 

       ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 9ΦΛΦΩΞΒ-ΣΙΤ
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