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ΑΠΟΦΑΣΗ 350/2018 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

 
       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               
       Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ                        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 350/2018  
 

ΘΕΜΑ :  

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης από τη Δημοτική Αρχή θέσης για τη 
μετεγκατάσταση του καταυλισμού των ΡΟΜΑ». 

 
 

 Στη Θήβα, σήμερα στις 28 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ ύστερα από την με αριθμό πρωτ. : 

23911/23-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατά τα 

διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87),  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

  Πριν από την έναρξη τα συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί σύνολο 33 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν παρόντες κατά την έναρξη τα συνεδρίασης 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι  και ονομαστικά οι : 

  Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1)  Αθ.Κοκοντίνης(Πρόεδρος)  Γ.Γεωργακόπουλος Δωρ.Προκοπίου-Δ.Κ. Θήβας 
2)  Δ.Γιαννίκας Β.Κατσάρας Χαρ.Τσαραμπάρης-Τ.Κ.Λεύκτρων 
3)  Σ.Δρένιος Δ.Κουτσοδήμος Δημ.Βάθης-Τ.Κ.Υπάτου 
4)  Αν.Καμούτσης Κ.Τυρηνόπουλος  
5)  Σπ.Κίτσος Κ.Χαρέμης   
6)  Ι.Κοντού Θ.Κιούσης  
7)  Γ.Μητσάκης Ελ.Αναδιώτου  
8)  Ι.Παπαδημητρίου Π.Μέξης  
9)  Αλ.Στάικος Κ.Τριάντη  
10)  Γ.Σκαλής Αντ.Τουλουμάκος  
11)  Γ.Τζουμανέκας Π.Παπαναστασίου  
12)  Δ.Τούτουζας Αθ.Σκούμας  
13)  Π.Τσαραμπάρης   
14)  Χαρ.Τσίτρας   
15)  Αν.Χατζησταμάτης   
16)  Στ.Χαλβατζής   
17)  Κ.Βενιζέλος   
18)  Ηλ.Τραμπάκουλος   
19)  Β.Σωτήρχος   
20)  Γ.Κατσέλης   
21)  Γρ.Παπαβασιλείου   

  

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Νικολάου Σπυρίδων, προσκλήθηκε και  προσήλθε πριν την συζήτηση του εν 

λόγω θέματος. 
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   Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική  κ. Τσούγκα Δήμητρα για την τήρηση των 

πρακτικών του Δ.Σ/λίου. 

Για το εν λόγω θέμα παρευρίσκεται η αν. Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού κ. Αικ.Θαλάσση. 

 

  Ήδη κατά τη συζήτηση  του παρόντος 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως έχουν προσέλθει οι 

δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  Δ.Κουτσοδήμος, Αντ.Τουλουμάκος, Αθ.Σκούμας, Π.Μέξης, Κ.Χαρέμης, 

Θ.Κιούσης, Κ.Τυρηνόπουλος και Γ.Γεωργακόπουλος.  

Επίσης για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρίσκονται και κάτοικοι της συνοικίας Πυρί. 

 

   Ο Πρόεδρος αναφερόμενος επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως, δίνει το λόγο στο Δήμαρχο 

Θηβαίων κ. Σπ.Νικολάου, ο οποίος εισηγείται το θέμα, εκθέτοντας τα κατωτέρω : «Όπως είναι γνωστό, 

δυτικά της πόλης της Θήβας και εφαπτόμενα με την συνοικία ΠΥΡΙ, από το 2000, λειτουργεί οικισμός ΡΟΜΑ, 

ο οποίος με την πάροδο των χρόνων σήμερα έχει καταστεί ένας χώρος παραβατικότητας, εγκληματικότητας 

και ανθυγιεινής εστίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.  

 Είναι ένας χώρος “ΓΚΕΤΟ” ανεξέλεγκτος, με ΡΟΜΑ απαράδεκτους, οι οποίοι στην πραγματικότητα 

ζουν παρασιτικά στην πόλη μας, αφού δεν εργάζονται, δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην κοινωνία, ζουν από 

τα επιδόματα και την επαιτεία, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην πόλη και την γύρω περιοχή με 

αποτέλεσμα τη δυσφήμιση της πόλης, την καταστροφή περιουσιών, τη δημιουργία ανθυγιεινής εστίας και με 

μία φράση ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.  

 Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή), οι ΡΟΜΑ θεωρούνται ΕΥΠΑΘΗΣ ΟΜΑΔΑ 

με προνόμια, κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται, σε σημείο να ζητούν τα πάντα από τους άλλους και αυτοί να 

κάθονται να καταστρέφουν, να εγκληματούν. Επίσης, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η αρμοδιότητα του Δήμου 

είναι σε περίπτωση μετεγκατάστασης να εξασφαλίσει κατάλληλο χώρο.  

 Ο συγκεκριμένος σήμερα χώρος που δημιουργήθηκε όπως προαναφέρθηκε, το 2000 με πρόγραμμα 

από την Ε.Ε. : 

  α. Φιλοξενούσε ΜΟΝΟ τους ΡΟΜΑ Δημότες του πρώην Δήμου Θηβαίων. Με την πάροδο των ετών 

ΔΥΣΤΥΧΩΣ με την ανοχή των διαβιούντων εγκαταστάθηκαν επί πλέον ΡΟΜΑ, οι οποίοι έφεραν στον οικισμό 

της Θήβας όλα τα κακά, σχετικά με την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα, και το χειρότερο τα 

ναρκωτικά, που σήμερα σκοτώνουν τα παιδιά μας σε όλη την περιοχή και Πανελλαδικά.  

  β. Το 2011 που παραλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, ο οικισμός ήδη είχε μετατραπεί σε ΓΚΕΤΟ 

(άβατος χώρος ακόμα και για καθαριότητα από το Δήμο) με πληθυσμό περίπου 800 άτομα με τα παιδιά.  

  γ. Σήμερα με την καταγραφή του αριθμού των διαβιούντων ο αριθμός ανέρχεται σε 440 άτομα 

περίπου, τα οποία σύμφωνα με  τα στοιχεία από τη ΔΗΚΕΘ (κα Θάνου Αναστασία) είναι όλοι Δημότες του Δ. 

Θηβαίων, εκτός από (2) οικογένειες (περίπου 20 ατόμα). Χωροταξικά η κατάσταση έχει ως εξής: 

  (1) Διαμένοντες από το έτος 2000 (λυόμενα)  

  (2) Διαμένοντες στο μέσο του οικισμού  

  (3) Διαμένοντες σε παράγκες και σπίτια.  

 

 Λόγω του πολύ ΣΟΒΑΡΟΥ προβλήματος που είχε προκύψει, ως Δήμος ξεκινήσαμε έναν αγώνα για 

εξεύρεση λύσης, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.  

 Ενέργειες που έγιναν : 
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 α.  Συγκεντρώσεις με κατοίκους του ΠΥΡΙΟΥ παρουσία όλων των παρατάξεων του Δ.Σ.  

 β.  Παραστάσεις- επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, για βοήθεια κυρίως για την ενίσχυση της 

Αστυνόμευσης αλλά κυρίως της πολιτικής βούλησης επίλυσης του προβλήματος, το οποίο όπως διαπιστώνεται 

είναι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ.  

 γ.  Συνεδριάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές με συζητήσεις και αποφάσεις οι οποίες 

μέχρι σήμερα απέβησαν άκαρπες.  

 δ.  Συσκέψεις με επιτροπές Δημοτικών Συμβούλων, κατοίκων του ΠΥΡΙΟΥ και με ΡΟΜΑ, ομοίως 

χωρίς αποτέλεσμα.  

 ε.  Τον Νοέμβριο του 2017, μετά από συνεδρίαση του ΔΣ αποφασίστηκε, εκτός από τη συγκρότηση 

διαπαραταξιακής επιτροπής, η κατάργηση του οικισμού ΡΟΜΑ εντός 6μήνου.  

 στ.  Οι συναντήσεις της επιτροπής που ξεκίνησαν με την έρευνα εξεύρεσης λύσης, αρχικά με 

ενοικίαση σπιτιών (με χρηματοδότηση από πρόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας ΡΟΜΑ του Υπουργείου 

Εργασίας)  δεν είχε καμία ανταπόκριση από πλευράς ενοικίασης σπιτιών από τους κατοίκους της Θήβας , δεν 

εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καμία κατεδάφιση και έτσι τον Μάιο του 2018 που έληξε το 

6μηνο, λύση δεν υπήρχε.  

 ζ.  Στις 23/5/2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση του όλου θέματος διαπιστώθηκε  

για μια ακόμα φορά ότι στον καταυλισμό των Ρομά στη συνοικία Πυρί Θηβών, έχουν βρει στέγη στοιχεία του 

οργανωμένου εγκλήματος, που δρουν ως εγκληματική οργάνωση. Για την αντιμετώπιση του θέματος, που 

τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις και έχει ως συνέπεια να υφίστανται οι κάτοικοι της συνοικίας Πυριού, 

ζημιές στην περιουσία τους, αλλά να διατρέχει κίνδυνο ακόμα και η σωματική τους ακεραιότητα, 

αποφασίστηκε  ΟΜΟΦΩΝΑ να εξουσιοδοτηθεί  ο Δήμαρχος για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες 

ενώπιον των αρμόδιων Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, της Περιφέρειας και των αρμόδιων 

Υπουργείων για τον καλύτερο συντονισμό προς εξεύρεση λύσης τόσο όσον αφορά την ασφάλεια της περιοχής 

και την καταπολέμηση του εγκλήματος, όσον και για τη μετεγκατάσταση του καταυλισμού σε άλλη κατάλληλη 

θέση.  

 Η Δημοτική Αρχή, επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε να προτείνει σύντομα προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σε διάστημα αν είναι δυνατόν 20 ημερών, κατάλληλη έκταση όπου θα πρέπει να μετεγκατασταθεί 

ο καταυλισμός και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προς τις Εισαγγελικές και Αστυνομικές Αρχές 

προκειμένου να αυξηθεί η Αστυνομική επιτήρηση του καταυλισμού, εάν είναι δυνατόν με την παρουσία 

μόνιμης αστυνομικής δύναμης πλησίον του καταυλισμού. Περαιτέρω η Δημοτική Αρχή, αποφασίστηκε να 

συνεχίσει τις ενέργειές της για την κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών στον οικισμό, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούσε να ισχύει η 295/2017 Α.Δ.Σ. 

 η.  Μετά την παραπάνω απόφαση έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:  

1.1.1.1.1. Αναζήτηση κατάλληλου χώρου για μετεγκατάσταση 

1.1.1.1.2.  Απεστάλη το υπ' αρ. 10019/1-6-2018 έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 

που αφορούσε την κατασκευή τοιχίου, τοποθέτηση πρόσθετου φωτισμού και σύστημα 

παρακολούθησης με κάμερες στην γέφυρα πλησίον του καταυλισμού.  

1.1.1.1.3. Απεστάλη το υπ' αρ. 10093/1-6-2018 έγγραφο στην Δνση Αστυνομίας Βοιωτίας για 

στενότερη αστυνόμευση του χώρου για την εξάλειψη των παραβατικών ενεργειών των ΡΟΜΑ.  
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1.1.1.1.4. Απεστάλη το υπ' αρ. 10319/5-6-2018 έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη κ. Τόσκα, που αφορούσε ενημέρωση για τα γεγονότα που σημειώθηκαν στις στις 

22/5/2018, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης της αστυνόμευσης  και ζητήθηκε δια 

ζώσης συνάντηση, η οποία και έγινε στις 3/7/2018, παρουσία και της  Αναπληρώτριας 

Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Φωτίου.  

(5) Για την μετεγκατάσταση βρέθηκαν μετά από πολύχρονη αναζήτηση οι παρακάτω 

χώροι: 

 

              1.  ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΕΡΝΕΡΙ (εμβαδού Ε=54500 μ2) 

 Έχει δοθεί αρχική έγκριση από την ΕΦΑ Βοιωτίας  (Αρ. Πρωτ. 20699/18-10-2018)              

  Εκκρεμεί απάντηση του Δασαρχείου για χαρακτηρισμό ,όπου όμως προφορικά μας ανακοίνωσαν 

ότι είναι Δημόσια Δασική έκταση. (Αρ. Πρωτ. 19280/2-10-2018  και 22-10-2018). Αναμένουμε 

πράξη χαρακτηρισμού.  

 Εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της υγειονομικής διάταξης της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 720/13-12-

1983  & 3504Β/29-12-2014)  άρθρο 9 παρ. 1  και παρ. 3  λόγω της απόστασης των 1500 μ . 

                  (Προτείνεται να γίνει γραπτό αίτημα στην ΕΥΔΑΠ) 

 Στο ισχύον ΓΠΣ του Δήμου (ΦΕΚ 247ΑΑΠ/25-7-2012  περιοχή ΠΕΧ 2 -Αεραθλητικό πάρκο. 

                  (απαιτείται τροποποίηση ΓΠΣ )  

 Ως ιδιοκτησία υπάρχει η δικαστική απόφαση 1399/2001 του Αρείου πάγου  

 Πληρεί την απόσταση των 500 μ από Λατομεία  

 Έχει κατατεθεί επίσης αίτημα στο δασαρχείο για το αν αποτελεί  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με 

το υπ΄ αριθμ. 19280/2-10-2018.      

 Απόσταση από την πόλη της Θήβας  6.5 Km  

 

         2.  ΘΕΣΗ  ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ (εμβαδού Ε=22500 μ2) 

 Έχει δοθεί αρχική έγκριση από την ΕΦΑ Βοιωτίας  (Αρ. Πρωτ. 20702/18-10-2018) 

 Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 5905/189056/13-11-2018 πράξη του Δασαρχείου Θηβών όπου 

χαρακτηρίζει την έκταση ως μη υπαγόμενη στις δασικές σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 32 

του Ν 4280 /2014. 

 Εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της υγειονομικής διάταξης της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 720/13-12-

1983  & 3504Β/29-12-2014) άρθρο 9 παρ. 1  και παρ. 3  λόγω της απόστασης των 1500 μ . 

                   (Προτείνεται να γίνει γραπτό αίτημα στην ΕΥΔΑΠ) 

 Στο ισχύον ΓΠΣ του Δήμου (ΦΕΚ 247ΑΑΠ/25-7-2012  περιοχή ΠΕΠ 3  - Ορεινοί χώροι και τοπία 

(ενδεχομένως απαιτείται τροποποίηση ΓΠΣ)  

 Ως ιδιοκτησία δεν υπάρχουν σαφείς τίτλοι ιδιοκτησίας.  

 Έχει κατατεθεί αίτημα στο δασαρχείο για το αν αποτελεί  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με το 

υπ΄ αριθμ. 19281/2-10-2018.      

 Aπόσταση από την πόλη της θήβας  7.0 km 
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        3.  ΘΕΣΗ Νότια του Ευρωπαϊκού χωριού (εμβαδού Ε=36000 μ2) 

 

 Δεν έχει  δοθεί  έγκριση από την ΕΦΑ Βοιωτίας  και πράξη χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο.  

 Εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της υγειονομικής διάταξης της ΕΥΔΑΠ (ΦΕΚ 720/13-12-

1983  & 3504Β/29-12-2014) άρθρο 9 παρ. 1  και παρ. 3  λόγω της απόστασης  των 5000 μ . 

                   (Προτείνεται να γίνει γραπτό αίτημα στην ΕΥΔΑΠ) 

 Στο ισχύον ΓΠΣ του Δήμου (ΦΕΚ 247ΑΑΠ/25-7-2012  περιοχή ΠΕΠΔ -1 Γεωργική γη 

                   (απαιτείται τροποποίηση ΓΠΣ) .  

 Ιδιωτική  έκταση ,θα πρέπει να αγορασθεί.   

 Δεν έχει κατατεθεί αίτημα στο δασαρχείο για το αν αποτελεί  Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)  

 Aπόσταση από την πόλη της θήβας  6.7 km 

 

  Μετά τα παραπάνω προτεινόμενος κατάλληλος χώρος για μετεγκατάσταση η περιοχή ΠΕΡΝΕΡΙ για 

τους παρακάτω λόγους :  

  (α) Ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δήμου. Δεν τίθεται θέμα αγοράς.  

  (β) Απόσταση από την πόλη της Θήβας ικανοποιητική (6,5 χλμ). Δεν επηρεάζεται καμία συνοικία.  

  (γ) Μεταφορά λυμάτων ευκολότερη. Σύνδεση με αγωγό Βαγίων.  

 Για τον προτεινόμενο χώρο θα πρέπει να σταλεί η απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση από την Ειδική 

Γραμματεία ΡΟΜΑ. Μετά την έγκριση απαιτούνται ενέργειες- εγκρίσεις από Δασαρχείο, ΕΥΔΑΠ καθώς και 

τροποποίηση του ΓΠΣ.» 

 

 Εξάλλου, συνεχίζει ο κ. Πρόεδρος η Δημοτική Κοινότητα Θήβας, με την υπ’ αριθ. 38/2018 

απόφασή της, εξέφρασε την άποψη ότι καταλληλότερος χώρος μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ, είναι η θέση 

Περνερί. 

 

 Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στ.Χαλβατζή, ο οποίος δήλωσε ότι 

είναι επιτακτική ανάγκη η μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ της συνοικίας Πυρί και για το λόγο αυτό θα 

στηρίξει όποια πρόταση καταθέσει η Δημοτική Αρχή. 

 Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλ.Τραμπάκουλος. 

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθ.Σκούμας πρότεινε ως θέση μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ τη θέση 

στους Αγ.Θεοδώρους, σε ακίνητο που είχε αγοράσει ο Δήμος προς το σκοπό τούτο. 

 Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αντ.Τουλουμάκος, τόνισε πως δεν αρκεί μόνο η μετεγκατάσταση, αλλά 

θα πρέπει σιγά-σιγά να ενταχθούν οι ΡΟΜΑ στην κοινωνία. 

 Αρνητικά στην πρόταση του Δημάρχου για τη μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ στη θέση ΠΕΡΝΕΡΙ, 

τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κ.Βενιζέλος – Γ.Τζουμανέκας – Γρ.Παπαβασιλείου. 

Επίσης τοποθετήθηκαν οι κ.κ. Γ.Κατσέλης, Δ.Γιαννίκας και Αν.Καμούτσης. 
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 Ο λόγος δόθηκε και στους κατοίκους της συνοικίας Πυρί, όπου για μια ακόμα φορά εξέφρασαν την 

οδυνηρή θέση στην οποία βρίσκονται και τις καθημερινές κλοπές και ζημιές που βιώνουν οι οικογένειές 

τους και οι περιουσίες τους. 

 Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έδωσε εκ νέου το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο 

οποίος ζήτησε την ψήφιση της μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ στη θέση «Περνερί», εμβαδού Ε=54500 μ2, για 

τους κάτωθι λόγους : 

  (α) Ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δήμου. Δεν τίθεται θέμα αγοράς.  

  (β) Απόσταση από την πόλη της Θήβας ικανοποιητική (6,5 χλμ). Δεν επηρεάζεται καμία συνοικία.  

  (γ) Μεταφορά λυμάτων ευκολότερη. Σύνδεση με αγωγό Βαγίων.  

 Για τον προτεινόμενο χώρο θα πρέπει να σταλεί η απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση από την Ειδική 

Γραμματεία ΡΟΜΑ. Μετά την έγκριση απαιτούνται ενέργειες- εγκρίσεις από Δασαρχείο, ΕΥΔΑΠ καθώς και 

τροποποίηση του ΓΠΣ.» 

 

 Μετά ταύτα, ο κ. Πρόεδρος θέτει προς ψήφιση την πρόταση του κ. Δημάρχου, η οποία ψηφίστηκε 

ως κατωτέρω :  

 Υπέρ της μετεγκατάστασης των ΡΟΜΑ στη θέση «Περνερί», ψήφισαν οι κ.κ. Γ.Γεωργακόπουλος, 

Δ.Γιαννίκας, Σ.Δρένιος, Αν.Καμούτσης, Σπ.Κίτσος, Αθ.Κοκοντίνης, Ι.Κοντού, Δ.Κουτσοδήμος, Γ.Μητσάκης, 

Ι.Παπαδημητρίου, Αλ.Στάικος, Γ.Σκαλής, Κ.Τυρηνόπουλος, Κ.Χαρέμης, Αν.Χατζησταμάτης, 

Στ.Χαλβατζής, Θ.Κιούσης, Ηλ.Τραμπάκουλος, Β.Σωτήρχος, ήτοι συνολικά 19 δημοτικοί σύμβουλοι, 

καθώς και η παρευρισκόμενη Πρόεδρος της Δ.Κ. Θήβας κ. Δωρ.Προκοπίου. 

 Λευκό ψήφισαν οι κ.κ.   Π.Μέξης, Αντ.Τουλουμάκος, Γ.Κατσέλης, ήτοι συνολικά 3 τον αριθμό. 

 Αρνητικά ψήφισε ο κ. Γρ.Παπαβασιλείου 

 Οι δημοτικοί  σύμβουλοι κ.κ. Γ.Τζουμανέκας και Χαρ.Τσίτρας ψήφισαν ως καταλληλότερη θέση 

μετεγκατάστασης την θέση «Κοκκινόβραχος» 

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κ.Βενιζέλος και Αθ.Σκούμας ψήφισαν ως καταλληλότερη θέση, τη 

θέση που έχει αγοραστεί για το σκοπό τούτο στους Αγ.Θεοδώρους Θήβας. 

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ.Τούτουζας και Παν.Τσαραμπάρης, την ώρα της ψηφοφορίας 

βρίσκονταν εκτός αιθούσης. 

 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τα ανωτέρω κι έχοντας υπόψη του : 

 τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67  του Ν.3852/2010,  

  την εισήγηση του Δημάρχου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     ΚΑΤΑ     Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

 

Εγκρίνει ως καταλληλότερη θέση για τη μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ της συνοικίας Πυρί, που 

είναι εγκατεστημένοι εφαπτόμενη με τη συνοικία Πυρί, στη θέση ΠΕΡΝΕΡΙ της κτηματικής 

περιφέρειας Πυρίου του Δ.Θηβαίων, σε συνολική έκταση εμβαδού 54.500τ.μ., για τους κάτωθι 

λόγους :  
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 (α) Η έκταση ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Θηβαίων καθώς περιλαμβάνεται στην 

υπ’αριθ. 1399/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία αναγνωρίζεται ο Δ.Θηβαίων κύριος της 

ευρύτερης αυτής έκτασης. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα αγοράς άλλης εκτάσεως για τη μετεγκατάσταση.  

  (β) Η απόσταση από την πόλη της Θήβας είναι ικανοποιητική (6,5 χλμ) και δεν επηρεάζεται 

καμία συνοικία.  

  (γ) Η Μεταφορά λυμάτων είναι ευκολότερη γιατί είναι δυνατή η σύνδεση με τον αγωγό Βαγίων.  

 Για τον προτεινόμενο χώρο θα πρέπει να σταλεί η απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση από την Ειδική 

Γραμματεία ΡΟΜΑ. Μετά την έγκριση απαιτούνται ενέργειες - εγκρίσεις από Δασαρχείο, ΕΥΔΑΠ 

καθώς και τροποποίηση του ΓΠΣ. 

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Θηβαίων για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 350/2018. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 
         
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
       ΑΘ.ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ             

Ακριβές απόσπασμα 
Θήβα αυθημερόν 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ 
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