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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  13/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  34/2020  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 

συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 13/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 

40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 44501/17-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 

του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του  Συμβουλίου, 2) 

Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 3)  Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Διασάκος Σπυρίδων, 5) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 6) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη,  9) Τσαλίκης Δημήτριος,  10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα, 2) 

Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης και 4) Χαχής Ευάγγελος. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη  συνεδρίαση πέραν 

του ½ των μελών του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση η πρόταση για την 

έκδοση του ψηφίσματος με τίτλο: 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για αμέλεια ευπαθών  ομάδων. 

Η πρόταση για την έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος κατατέθηκε από το Μέλος του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Τσώλη Ηλία και έχει ως εξής: 

 

 

Θεμα : <<Ψηφισμα διαμαρτυριας για αμελεια ευπαθων  ομαδων >>    

 

Κύριε πρόεδρε, κύριοι και  κυρίες συνάδελφοι του συμβουλίου της κοινότητας Καλαμάτας 

Σε λίγες μέρες Συμπληρώνεται ένα χρόνο  όπου έχουμε  αναλάβει τα καθήκοντα για τα οποία μας 

ψήφισαν οι συμπολίτες μας 

Ως κοινότητα Καλαμάτας μεταξύ άλλον ο ρόλος μας είναι να εξετάζουμε και να μεριμνουμε για τις 

ευπαθείς ομάδες στα όρια της κοινοτητας μας 

Προσωπικα εγώ, έχω γίνει μάρτυρας ταλαιπωρίας ευπαθών ομάδων της κοινοτητας μας για της 

οποίες κατά καιρούς σας έχω ενημερώσει ως συμβούλιο και για τις οποίες έχουμε ενεργήσει 

ομαδικά, δυστυχώς όμως παρότι της προσπάθειες μας, αγνοούν το ρόλο μας και οι συμπολίτες μας 

τυγχάνουν μέγιστης ταλαιπωρίας αντί να απολαμβάνουν την μέριμνα της κοινωνικής πρόνοιας 

Πρόσφατα έγινα αποδέκτης πολλαπλής καταγγελίας για την μέριμνα και  την φροντίδα ενός ακόμη 

συμπολίτης μας του Κωνσταντίνου Κ. 

Ο Κωνσταντίνος Κ. Πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και  ζει μόνος του στην περιοχή των αγίων 

αναργύρων.  

Αδυνατη  προσωπικής φροντίδας, ιατρικής μέριμνας και διατροφικής επιβίωσης λόγω χαμηλού 

εισοδήματος  

Επανειλημμένες φορές έχω ενόχληση εγώ προσωπικά το βοήθεια στο σπίτι για να μεριμνήσουν 

δυστυχώς όμως με το πρόσχημα ότι βρίσκεται μακριά, των αγνοούν, απευθύνθηκα εγώ ο ίδιος στο 

ερυθρό σταυρό στην κυρία Κατερίνα και στην  κυρία Κωνσταντίνα της εθελόντριες που έχουν 

μεριμνήσει για χιλιάδες ευπαθείς ομάδες να μεριμνήσουν για έναν ακόμη γιατί δυστυχώς το βοήθεια 

στο σπίτι του Δήμου μας δεν λειτουργεί ή λειτουργει μονο αν είσαι κουμπάρος, ξάδερφος και φίλος 

καποιου εκλεγμενου για τυγχάνεις κοινωνικής φροντίδας  

Επισκέφτηκα των Κωνσταντίνο Κ. στο χώρο όπου υποτίθεται λέγεται οικία και  είδα εικόνες 

τριτοκοσμικης χωρας  

Στα 3 περίπου χιλιόμετρα οδικός προς το κουταλα άφησα το αυτοκίνητο και  περπάτησα αλλά 500 

μέτρα μέσα κατσαβραχα για να φτάσω στην υποτιθέμενη οικια, ένα σπίτι προπολεμικο με τρυπιους 

τσικους για υπόστεγο και είδα ένα συμπολίτη μας σε άθλια κατάσταση, με ένα αυτοσχέδιο στήριγμα 

που έχει για να μπορέσει να μετακινηθεί για κάνει την ανάγκη του.  

Μου κατήγγειλε ότι Επανειλημμένες φορές έχει ζητήσει βοήθεια, ούτε τα φάρμακα του δεν του πάει 

το βοήθεια στο σπίτι.  

Μου κατήγγειλε ότι έχει αιτηθεί μεταφορά του στο άσυλο και  τον αγνοούν  

Μου κατήγγειλε ότι ζήτησε από την πρόνοια να τον μεταφέρουν οπουδήποτε  αρκεί να μπορεί να έχει 

τα φάρμακα του και  Ένα πιάτο φάει, είχε την πρόθεση να διάθεση και το ελάχιστο βοήθημα που 

περνει ωστε να τυγχανει ιατρικης και διατροφικης φροντιδας αλλά των αγνοούσαν  

Πριν 20 μέρες μετακινιθικε μόνος του 500 μέτρα για να φτάσει μέχρι εκεί που πάει αυτοκίνητο για να 

καλέσει τηλεφωνικος ταξί για να πάει να πάρει την σύνταξη του, έπεσε σε χαράδρα, δεν ήταν κανείς 

δίπλα του και  ήταν για τουλάχιστον μια ώρα πεσμένος κάτω μέσα στην ζέστη όπου τον βρήκε ένας 

υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας που μετά από επανειλημμένες ενοχλήσεις μου των είχαν 

στείλει εκείνη την ημέρα να του πάει τροφιμα και κάλεσε των ασθενοφόρο για να τον παραλάβει και 

του έγινε εισαγωγή 5ήμερη για χρήση κορτιζόνης και  τον επέστρεψαν πάλι στο τέρμα Θεού  
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Κύριε πρόεδρε και  κύριοι συνάδελφοι,  

 

Αυτή την κοινωνική πολιτική στα όρια της κοινοτητας μας δεν την ανέχομαι, επιφυλάσσομαι να 

κινηθω ακόμα και Νομικά εάν χρειαστεί Κατά παντός υπεύθυνου για αμέλεια σε περίπτωση που 

αυτός ο άνθρωπος χάσει την ζωή του από την αδιαφορια κάποιον που έχουν πάθει έρωτα με την 

καρέκλα τους  

 

Καλώ το συμβουλιο της κοινότητας Καλαμάτας σε άμεσες ενέργειες για την μέριμνα του 

Κωνσταντίνου κ  και να υπερψηφίσει  το ψηφισμα διαμαρτυριας   

 

Δειτε τις εικονες που αντικρισα  
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Τσωλης Ηλιας  

Συμβουλος Δημοτικης Κοινοτητας Καλαματας  

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας κατατίθενται απόψεις και προτάσεις 
γενικά για τα θέματα πρόνοιας και της στελέχωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και 
συγκεκριμένα του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», στο τέλος της οποίας προτείνεται 
από τον κ. Πρόεδρο να μην εκδοθεί το προτεινόμενο ψήφισμα αλλά να αποσταλεί το έγγραφο 
του κ. Τσώλη στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ταυτόχρονα να ασκηθεί πίεση για την επίλυση 
των αναφερομένων προβλημάτων του εν λόγω κατοίκου. 

 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη του την πρόταση του κ. Τσώλη και τις προτάσεις – απόψεις του 
Προέδρου και Μελών του Σώματος, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 83 & 84 του Ν. 
3852/2010 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει να κοινοποιηθεί η επιστολή του κ. Τσώλη Ηλία στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
κ. Μαρινάκη Σαράντο, παράλληλα δε ζητεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για 
την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει ο αναφερόμενος στην 
επιστολή αυτή κάτοικος. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Βασιλοπούλου  Παναγιώτα 
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  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Διασάκος Σπυρίδων 

  4. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  5. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


