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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 

αριθμ.: 24 / 2020 

συνεδριάσεως του 

Δημοτικού 

Συμβουλίου Παλαμά. 

 

 

 
 

    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 

    189  / 2020 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο  Τ Ο Ι X Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 
Πίνακα θεμάτων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά. 
Στον Παλαμά σήμερα την 14

ην
 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11
η
 π.μ. ο υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος 

Χατζηρίζος (Δημοτικός υπάλληλος Παλαμά), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 116 παρ. 2 του  Ν. 4555 / 2018), τοιχοκόλλησα προς τούτο 
προορισμένο μέρος (Πίνακα Δημοσιεύσεων) του Δημοτικού Καταστήματος, 
τον από: 14 – 12 – 2020, πίνακα θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου στις: 09 – 12 – 2020, περιέxοντα τον αριθμό των 
αποφάσεων που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και περίληψη 
του περιεχομένου της.  
Προς τούτο συντάxθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιxοκολλήσαντα και 
υπογράφεται ως κατωτέρω.   
Αυτός που το τοιxοκόλλησε                                    ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΡΙΖΟΣ              1.-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ 
                                                                  2.-ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Παλαμάς 14 – 12 – 2020 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ                                           

ΘΕΜΑ: 04
ο
  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για την υπογραφή της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων» στο 

πλαίσιο αντιμετώπισης της αστεγίας (FEANTSA)   

Σήμερα την 09
ην

 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και από ώρα 
20:00΄ έως 23:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, δια περιφοράς, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 9792 / 04 – 12 – 2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις από 11 – 03 – 2020 και 30 – 03 – 2020 ΠΝΠ 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-
19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α’ 55) και με τις αριθμ. Πρωτ.: 18318 / 13 – 03 - 
2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΕ) και 20930 / 31 – 03 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΧΠΤ46ΜΣΛ6-50Φ) εγκυκλίους 
του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίας αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά [27] 
μελών παραβρέθηκαν παρόντα Είκοσι Πέντε [25]  μέλη, ήτοι: 

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ     –      ONOMA    ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ  

2.  ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

3.  ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

4.  ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ >> ΝΑΙ  

5.  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ >> ΝΑΙ  

6.  ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ >> ΝΑΙ  

7.  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ >> ΝΑΙ  

8.  ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ >> ΝΑΙ  

9.  ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

10.  ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ >> ΝΑΙ  

11.  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΙ  

12.  ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

13.  ΚΟΥΤΡΑ - ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ >> ΝΑΙ  

14.  ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ >> ΝΑΙ  

15.  ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

16.  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ >> ΝΑΙ  

17.  ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ >> ΝΑΙ  

18.  ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ >> ΝΑΙ  

19.  ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

20.  ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ  

21.  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ  

22.  ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ >> ΝΑΙ  

23.  ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ >> ΝΑΙ  

24.                                                                                                                                                                                             ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >> ΝΑΙ  

25.  ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ >> ΝΑΙ  

26.  ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ >>  ΝΑΙ 

27.  ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ >>  ΝΑΙ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΟΥΩΞΛ-ΨΣΒ
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ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 

A/A                       ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΤΣΙΓΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. 
ΠΑΛΑΜΑ 

ΝΑΙ  

2. ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ 

ΝΑΙ  

3. ΜΑΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΝΑΙ  

4. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 

ΝΑΙ  

5. ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΒΛΟΧΟΥ 

ΝΑΙ  

6. ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 

ΝΑΙ  

7. ΛΥΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τ.Κ. 
ΙΤΕΑΣ 

ΝΑΙ  

8. ΣΙΑΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ 

ΝΑΙ  

9. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 

ΝΑΙ  

10. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΚΟΣΚΙΝΑ 

ΝΑΙ  

11. ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. 
ΛΕΥΚΗΣ 

ΝΑΙ  

12. ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΪΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΑΡΑΘΕΑΣ 

ΝΑΙ  

13. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΒΑΪΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΑΡΚΟΥ 

ΝΑΙ  

14. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΝΑΙ  

15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΟΡΦΑΝΩΝ 

ΝΑΙ  

16. ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΕΔΙΝΟΥ 

ΝΑΙ  

17. ΜΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΕΤΡΙΝΟΥ 

ΝΑΙ  

18. ΠΑΠΑΚΕΜΟΥ– ΚΡΙΚΩΝΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

ΝΑΙ  

19. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΣΥΚΕΩΝΑΣ 

ΝΑΙ  

20. ΓΙΩΤΑΣ ΒΑΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. 
ΦΥΛΛΟΥ 

ΝΑΙ  

Επομένως υφίσταται νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σακελλαρίου και ο κ. Κωνσταντίνος 
Χατζηρίζος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.  
Η Πρόεδρος αναφερόμενη επί του θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα. Ουρανία 
Φούντα, η οποία είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω: 
Κ. Συνάδελφοι έχοντας υπόψη: 

1.-Το με αριθμ. Πρωτ.: 597 / 04 – 11 – 2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με θέμα “Χάρτα Δικαιωμάτων των 
αστέγων της FEANTSA.  

2.-To πρότυπο της Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων 

3.-Το γεγονός ότι η υιοθέτηση της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων» από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί μια πρωτοβουλία της FEANTSA, της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας των οργανώσεων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αστεγίας και 
την προώθηση του δικαιώματος της στέγης στις χώρες της Ευρώπης  

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την υπογραφή της “Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων” 
σύμφωνα με το πρότυπο το οποίο επισυνάπτεται στο με αριθμ. Πρωτ.: 597 / 04 – 11 – 2020 
έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 597 / 04 – 11 – 2020 
έγγραφο και την εισήγηση της Αντιδημάρχου, ομόφωνα: 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
Εγκρίνει την υπογραφή της «Χάρτας Δικαιωμάτων των αστέγων», σύμφωνα με το πρότυπο 
το οποίο επισυνάπτεται στο με αριθμ. Πρωτ. 597 / 04 – 11 – 2020 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και έχει ως εξής: 
 

ΑΔΑ: ΨΚΟΥΩΞΛ-ΨΣΒ
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ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 
Εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή 
νομοθεσία, τις διεθνείς συνθήκες που αφορούν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις 
δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές που τις διέπουν, διακηρύσσουμε ότι: 
Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όσων βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης, 
και ιδιαιτέρως το δικαίωμά τους στη στέγη και την κατοικία, αποτελούν βασικό μέλημα του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά. 
Συντονίζοντας τις προσπάθειές μας προς τον στόχο αυτόν και μέχρι την πλήρη επίτευξή του, 
δεσμευόμαστε να ενεργούμε ώστε να μην επιβαρύνονται επιπλέον οι δυσχερείς και 
απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν όσοι δεν διαθέτουν κατάλυμα.  
Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις στην επαρκή 
κάλυψη των αναγκών σε κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία ή σε επείγοντα και 
μεταβατικά καταλύματα. Η ανεργία και η φτώχεια βαρύνουν ολοένα και περισσότερο ένα 
μέρος του πληθυσμού μας και η πίεση προς τους δημοτικούς πόρους και υπηρεσίες 
αυξάνεται.  
Μπροστά στην κατάσταση αυτή, θεωρούμε ευθύνη όλων, ατόμων, φορέων, επιχειρήσεων 
καθώς επίσης και των τοπικών αρχών, μεταξύ των οποίων και του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου, να ενεργούν με τρόπο ώστε να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των 
αστέγων και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της κατοικίας σε 
αυτούς. 
Εκκινώντας από τα παραπάνω, επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι κάθε άτομο που 
βιώνει συνθήκες έλλειψης στέγης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε κάτοικο 
αυτής της πόλης. 
Κάνεις δεν πρέπει να στερείται των δικαιωμάτων του μόνο και μόνο επειδή είναι άστεγος.  
Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ιδιαιτέρως να εργαστούμε για την επίτευξη των ακόλουθων 
δικαιωμάτων: 

I.Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε ο άστεγος να πάψει να είναι άστεγος. Οι υπηρεσίες 
που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες στεγαστικές λύσεις πρέπει να είναι 
προσβάσιμες σε όλους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, 
συνεργαζόμενοι με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για να υπάρξουν επαρκείς στεγαστικές 
επιλογές που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες. 
 

II.Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση αξιοπρεπή επείγουσα ή μεταβατική διαμονή, όπου 
η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή. Σε συνεργασία με όλες 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε επαρκή επείγουσα/μεταβατική 
διαμονή, ώστε να μην εξαναγκάζεται κανείς να κοιμάται στο δρόμο λόγω έλλειψης ανάλογων 
δομών. 
 

III.Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα σε αυτόν, 
χωρίς περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος τους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. 
Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής 
μεταφοράς και δημόσια κτίρια, με τους όρους που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Η 
δυνατότητα ανάπαυσης σε δημόσιο χώρο θα πρέπει να ασκείται με τους ίδιους όρους για 
όλους, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς σε όσους είναι άστεγοι. 
 

IV.Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου 
Παλαμά αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, χωρίς κάποια διάκριση σε 
όσους δεν έχουν κατάλυμα. 
 

V.Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών, 
κάτι για το οποίο συχνά οι άστεγοι βιώνουν επιπρόσθετες δυσχέρειες, μη όντες σε θέση να 
προσκομίσουν ταχυδρομική διεύθυνση. Δηλώνουμε τη βούλησή μας να ενεργήσουμε για να 
παραχωρηθεί ταχυδρομική διεύθυνση ύστατης καταφυγής σε όσους ζουν στο δρόμο και 
αιτούνται αυτής της βοήθειας. 

ΑΔΑ: ΨΚΟΥΩΞΛ-ΨΣΒ
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VI.Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο νερό, 
λουτρό και τουαλέτες διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής το οποίο διαφυλάσσει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που η πόλη αδυνατεί να παρέχει επαρκώς 
κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης με επείγουσες / μεταβατικές δομές διαμονής. 
 

VII.Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες επείγουσας μορφής με ισότιμους όρους με 
τον κάθε πολίτη, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή της εξωτερικής 
τους εμφάνισης. 
 

VIII.Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται σε εκλογικούς καταλόγους και να 
λαμβάνουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία των 
εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης. 
 

4IX.Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητείται η 
συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Όπως όλοι οι 
δημότες, οι άστεγοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους 
στοιχείων και συγκεκριμένα το ιατρικό τους ιστορικό, τον ποινικό τους φάκελο, εάν έχουν, το 
καθεστώς στέγασης, την προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό τους ιστορικό. 
 

X.Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα το οποίο οφείλει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται 
πλήρως σε σχέση με όλες τις μορφές στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, 
τυπικών και άτυπων δομών φιλοξενίας. Ως Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευόμαστε να 
εργαστούμε ώστε οι επείγουσες / μεταβατικές δομές να τηρούν και να σέβονται το δικαίωμα 
αυτό. 
 

XI.Το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση. Έως ότου 
τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή, ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να αναζητούν βοήθεια από άλλους ανθρώπους 
μέσω επαιτείας ή τροφή από υπολείμματα προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πρακτικές αυτές 
δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, να απαγορεύονται ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές ή ζώνες. 
 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ  ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

    

  ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

  ΜΠΑΚΑΒΕΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΦΟΥΝΤΑ - ΚΥΡΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

  ΚΟΝΤΟΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΪΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΤΣΙΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ 

  ΜΠΑΝΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΚΟΥΤΡΑ - ΜΠΟΥΣΔΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

    ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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