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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ –ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 3/2019 

                               Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας  
Αρ. Αποφ.41 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
            
Συζήτηση και λήψη απόφασης λόγω της μεταφοράς προσφύγων στο ξενοδοχείο ΒΕΡΟΡΙ της 
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων 
 

Στα  Βίλια, σήμερα στις 18 του μήνα  Μαρτίου του έτους 2019  ημέρα της εβδομάδας  
Δευτέρα και ώρα  19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε   δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων, ύστερα από την με  
αριθμ. πρωτ. 3656/16.3.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη 
σύμφωνα  με το άρθρο 67 του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σύμφωνα δεδομένου ότι σε σύνολο μελών 26 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 99271/32038 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής   
παραβρέθηκαν 22  δηλαδή: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1  Στάθη-Οικονόμου Ερασμία 
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος 
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα 
4. Αδάμ Ιωάννα 
5. Κανάκης Γεώργιος 
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική 
7. Ρόκας Περικλής 
8. Κώνστας Ευάγγελος  
9. Κανάκης Χαράλαμπος 
10. Τώρος Αθανάσιος 
11. Μουρίκης Ευάγγελος  
12 Δρίκος Σπυρίδων 
13. Κώνστας Βασίλειος  
14. Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη 
15. Σαμπάνης Γεώργιος 
16 Θεοδώρου Χαράλαμπος 
17. Σοφός Αθανάσιος 
18. Δουδέσης Δημήτριος 
19 Πανωλιάσκος Αθανάσιος (αποχώρησε πριν την ψήφιση του τακτικού θέματος της ημερήσιας 
διάταξης) 
20 Τσαντίλας Γεώργιος 
21. Αδάμ Μελέτιος 
22. Γκιόκας Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
1. Κανάκης Κωνσταντίνος 
2. Οικονόμου Ανδρομάχη 
3 Δούκας Αναστάσιος 
4 Κολοβέντζος Παναγιώτης 
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Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κος Βασιλείου Ιωάννης, ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μάνδρας κος Παχής Νικόλαος και ο 

Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων κος Γκιόκας Γεώργιος  

 

H Πρόεδρος (αφού αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα  λόγω 

της αιφνίδιας μεταφοράς προσφύγων σε ξενοδοχείο των Βιλίων και ομόφωνα να συζητηθεί το 

θέμα για τον ίδιο λόγο που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα) κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης  και εισηγούμενη το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στη Δήμαρχο 

η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 

 

Όπως όλοι γνωρίζετε η σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκλήθηκε λόγω 

της αιφνίδιας μεταφοράς και εγκατάστασης προσφύγων στο Ξενοδοχείο των Βιλίων ΒΕΡΟΡΙ, που 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το πρωί 15 Μαρτίου 2019. 

Την Παρασκευή 15/3/2019 στις 6 μμ, συνεδρίασε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων σε 

έκτακτη συνεδρίαση που προκλήθηκε μετά από απαίτηση της τοπικής κοινωνίας που ζήτησε 

ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων για το θέμα. 

Όπως ενημέρωσα και το Τοπικό Συμβούλιο των Βιλίων την Παρασκευή, ο Δήμος έλαβε γνώση για 

το γεγονός όταν κατέφθασαν τα λεωφορεία με τους πρόσφυγες το πρωί της 15ης Μαρτίου 2019 περί 

ώρα 8:00 πμ.   

Ευθύς αμέσως αναζήτησα τους διοικητές της αστυνομίας στο Αστυνομικό Σταθμό Βιλίων και στο ΑΤ 

Μάνδρας οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι για την μεταφορά ενημερώθηκαν και εκείνοι το πρωί της 

Παρασκευής και επιπλέον ότι στο Σταθμό των Βιλίων εμφανίσθηκε Ιδιώτης η οποία τους 

προσκόμισε συμφωνία μίσθωσης του Ξενοδοχείου ΒΕΡΟΡΙ από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Π. 

Κορωναίος ΑΕ καθώς και απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης του ΟΗΕ με την 

οποία της ανατίθεται η φιλοξενία προσφύγων. Όπως μου επεξήγησε ο Διοικητής με αυτά τα στοιχεία 

που του κατατέθηκαν δεν μπορούσε να παρεμποδίσει την είσοδο στο Ξενοδοχείο των προσφύγων. 

Στη συνέχεια ξεκινήσαμε ένα αγώνα δρόμου να συλλέξουμε πληροφορίες με σκοπό να απαντήσουμε 

στο ερώτημα πως είναι δυνατόν η εταιρεία Π.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΕ ( ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου) της 

οποίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος έχει αποβιώσει από το Δεκέμβριο του 2018, να 

εκμισθώνει το Ξενοδοχείο στις 10 Φεβρουαρίου 2019. Σε αυτή την αναζήτηση ενημερωθήκαμε από 

τον Λογιστή της εταιρείας Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΕ ότι έχουν καταγγείλει το μισθωτήριο (στις 5 

Μαρτίου 2019) και παράλληλα έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη – συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο 

Ελευσίνας – ζητώντας τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την σφράγιση του Ξενοδοχείου.         

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι για άλλη μία φορά, και απευθύνομαι κυρίως σε όσους το 

αμφισβητούν, ότι ο Δήμος ούτε γνώριζε το παραμικρό για την φιλοξενία προσφύγων ούτε 
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μπορούσε να γνωρίζει, διότι πρόκειται για μία ιδιωτικού δικαίου συμφωνία ανάμεσα σε 

ιδιωτικούς φορείς και δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη του Δήμου.  

Να θυμίσω επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με πρότασή μου έχει ήδη τοποθετηθεί για το θέμα και 

με την 168/30-10-2016 απόφασή του είχε συνταχθεί με την θέση της τοπικής κοινωνίας των Βιλίων 

και δεν είχε αποδεχθεί αντίστοιχη πρόταση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας για φιλοξενία 

προσφύγων στο Ξενοδοχείο ΒΕΡΟΡΙ.     

Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει αλλάξει, δεν έχει τροποποιηθεί αλλά παραμένει 

εν ισχύ και μόνο το ίδιο το Σώμα με νεότερη απόφασή του μπορεί να την τροποποιήσει. 

Και πώς είναι δυνατόν να αλλάξει μία απόφαση όταν δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά στα οποία 

στηρίχθηκε αλλά αντίθετα έχουν συσσωρευτεί και πρόσθετα προβλήματα;  

Σε ένα Δήμο που έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με αποκορύφωμα τη θεομηνία της 

15ης Νοεμβρίου 2017  

Σε ένα δήμο και μία περιοχή όπως τα Βίλια που η καταστροφή της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών 

Θηβών τον οδήγησε σε οικονομικό μαρασμό.  

Σε ένα δήμο που ακόμη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας η 2η 

παράταση της οποίας λήγει στις 15 Μαΐου 2019 και η οποία προβλέπεται να παραταθεί διότι μέχρι 

τότε δεν θα έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στη Μάνδρα, στην 

ΠΕΟΑΘ και στους αγροτικούς και δασικούς δρόμους που έχουν γίνει αδιάβατοι  

Σε μία τοπική κοινωνία που διατηρεί ακόμη τη συνοχή της, διατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις και τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα της λόγω του μικρού μεγέθους της  

Σε μία τοπική οικονομία που δίνει καθημερινά άνισο αγώνα για να ξανασταθεί στα πόδια της και 

που σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στους επισκέπτες από το Λεκανοπέδιο Αττικής  

Σε αυτόν τον βασανισμένο τόπο και στους ανθρώπους του, έρχονται κάποιοι σαν τους κλέφτες 

κυριολεκτικά, και προσθέτουν ακόμη ένα πρόβλημα: αυτό της φιλοξενίας προσφύγων   

 χωρίς καμία ενημέρωση από πριν  

 χωρίς καμία δημοκρατική ευαισθησία και σεβασμό στην ήδη εκφρασμένη από το 2016 και 

πλήρως αιτιολογημένη άρνηση της τοπικής κοινωνίας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτόν τον αιφνιδιασμό που κλονίζει την κοινωνική συνοχή, 

διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας των Βιλίων και δεν προστατεύει 

την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται  

Αρνούμαστε να δεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα  

Καλούμε όλους όσους εμπλέκονται στο θέμα, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να συνταχθούν 

με το κοινό αίσθημα της τοπικής κοινωνίας και την απόφαση της 15ης Μαρτίου 2019 του 

Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων με την οποία δηλώνεται για μία ακόμη φορά η 

αντίθεσή τους στη φιλοξενία προσφύγων στα Βίλια. 
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Δηλώνουμε ότι σύσσωμη η τοπική κοινωνία των Βιλίων και ο Δήμος θα προσφύγουμε σε όλα 

τα νόμιμα μέσα για να ακυρωθεί η εγκατάσταση των προσφύγων στα Βίλια. Ήδη έχει κληθεί 

δικηγόρος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας κατά την εκδίκαση της 

αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων της Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΕ στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας, 

ασκώντας πρόσθετη παρέμβαση. 

Καλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους αλλά και όσους διεκδικούν να εκλεγούν, να 

ενώσουμε τη φωνή μας, χωρίς τεχνητούς διαχωρισμούς αυτές τις ώρες, μακριά από 

προεκλογικές κορώνες και αντιδικίες να διεκδικήσουμε την άμεση ανάκληση της 

εγκατάστασης των προσφύγων στα Βίλια. 

 

Ζητώ από το σώμα: 

Να εγκρίνει την υπ αρ 2/15-3-2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου των Βιλίων η οποία έχει ως 

εξής: 

Με δεδομένο ότι ο Δήμος συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας λόγω των θεομηνιών που έπληξαν την περιοχή από τις 15 Νοεμβρίου 2017 και η τοπική 

κοινωνία και οικονομία δίνει καθημερινά άνισο αγώνα για να ξανασταθεί στα πόδια της  

1. Δεν αποδέχεται την φιλοξενία προσφύγων στα Βίλια λόγω της μεγάλης απόστασης από τα 

αστικά κέντρα, λόγω ελλιπούς συγκοινωνίας με αυτά, λόγω ελλείψεως ιατρικών και 

κοινωνικών υποδομών, λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης και λόγω του μικρού πληθυσμού 

των μόνιμων κατοίκων των Βιλίων που είναι ένας τουριστικός προορισμός και που έχει 

πληγεί ανεπανόρθωτα η οικονομία του και η κοινωνία του από την μείωση του 

εισοδήματός τους λόγω των προβλημάτων στην κυκλοφορία μέσω της ΠΕΟΑΘ. 

2. Διαμαρτύρεται για την μεταφορά των προσφύγων χωρίς καμία ενημέρωση και καμία 

δημοκρατική  ευαισθησία αν και είχαμε και παλαιότερα εκφράσει την αντίθεσή μας. 

3. Ζητά την απομάκρυνση όσων έχουν έρθει και καλούμε την πολιτεία να ανακαλέσει την 

απόφαση εγκατάστασης των προσφύγων. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπακωνσταντίνου-Ρουμελιώτη Ελένη, 

Δουδέσης Δημήτριος και Θεοδώρου Χαράλαμπος οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους όπως 

αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και ακολούθως το σώμα 

κλήθηκε όπως αποφασίσει σχετικά: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

     Αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση της Δημάρχου και την με αριθμ. 2/15-3-2019 απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου των Βιλίων  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
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Με 20 ψήφους «υπέρ», τη θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων και μία 

ψήφο «κατά» (του Δημοτικού Συμβούλου κου Θεοδώρου Χαράλαμπου)  

1. Εγκρίνει την υπ αρ 2/15-3-2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου των Βιλίων η οποία έχει ως 

εξής: 

 Με δεδομένο ότι ο Δήμος συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας λόγω των θεομηνιών που έπληξαν την περιοχή από τις 15 Νοεμβρίου 2017 και η 

τοπική κοινωνία και οικονομία δίνει καθημερινά άνισο αγώνα για να ξανασταθεί στα πόδια της 

 α) δεν αποδέχεται την φιλοξενία προσφύγων στα Βίλια λόγω της μεγάλης απόστασης από τα 

αστικά κέντρα, λόγω ελλιπούς συγκοινωνίας με αυτά, λόγω ελλείψεως ιατρικών και κοινωνικών 

υποδομών, λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης και λόγω του μικρού πληθυσμού των μόνιμων κατοίκων 

των Βιλίων που είναι ένας τουριστικός προορισμός και που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η 

οικονομία του και η κοινωνία του από την μείωση του εισοδήματός τους λόγω των προβλημάτων 

στην κυκλοφορία μέσω της ΠΕΟΑΘ. 

β) διαμαρτύρεται για την μεταφορά των προσφύγων χωρίς καμία ενημέρωση και καμία 

δημοκρατική  ευαισθησία αν και είχαμε και παλαιότερα εκφράσει την αντίθεσή μας και  

γ) ζητά την απομάκρυνση όσων έχουν έρθει και καλούμε την πολιτεία να ανακαλέσει την 

απόφαση εγκατάστασης των προσφύγων. 

 

Η απόφαση πήρε αα 41 

To παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
                                                                               ΜΕΛΗ 
 
 
ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                                                                               ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
ΕΡΑΣΜΙΑ 
 
                                                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
 
                                                                          ΣΤΑΘΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
                                                                                  ΕΡΑΣΜΙΑ 
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