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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  13/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  35/2020  

 
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση η κα Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα. 

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

έκδοση του ψηφίσματος με τίτλο: 

Ψήφισμα υπέρ της άμεσης λύσης για τις φαβέλες των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδος. 

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 υπερ της αμεσης λυσεις για τις φαβελες των τσιγγανων της αγιας τριαδος  

 

Κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι 

οι αρμοδιοτητες της κοινοτητας ειναι να εξεταζει και να μεριμνα για τις ευπαθεις ομαδες στα όρια της  

Επί 30 έτη στο κέντρο της πόλης μας υπάρχουν οι γνωστές φαβελες των Ελλήνων τσιγγάνων, 

Επι 30 και  πλέον έτη συντιριται ένας καταυλισμός ο οποίος είναι μια υγειονομική και περιβαλλοντικη  

μπόμπα για την πολη μας. 

Οι κάτοικοι που διαμένουν στις φαβελες της Αγίας  τριάδος αναζητούν την επίλυση του προβλήματος  

Προεκλογικά καλεσαν όλους τους υποψήφιους προς διάλογο και παρότι παρέλασαν σχεδόν όλοι από 

της φαβελες για την ψηφο, μετα τις εκλογές κανείς δεν αναφέρεται  σε αυτήν την  υγειονομική και 

περιβαλλοντικη μπόμπα  

Και μέσο πανδημίας κορονοιου πληροφορήθηκα απο την ακτιβιστρια κυρια Φασσου ότι έγινε και 

διακοπή του ελάχιστου νερού που είχε ο οικισμός για την υγειονομική του φροντίδα  

 

Η κυρια Φασσου απεστειλε δυο email προς το δημο και ζητησε να γινει κοινοποιηση προς ολους  

 

πρωτο email  

 

Προς δήμαρχο Καλαμάτας 

 

Παρακαλώ για κοινοποίηση : 

-Συνήγορο του δημότη 

-πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου 

-επικεφαλής και λοιπούς δημοτικούς συμβούλους 

 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

Επειδή η πανδημία του κορωνοϊού επανέρχεται στο προσκήνιο, θέλω να σας θυμίσω ότι στο κέντρο 

της πόλης σας, 30 και πλέον χρόνια υπάρχει ο καταυλισμος των Ελλήνων Τσιγγάνων. Ως ενεργός 

πολίτης για μια ακόμη φορά σας ζητώ να φροντίσετε να υπάρχει επάρκεια νερού στον καταυλισμό. 

Τόσο η πολιτική προστασία, όσο και η επιστημονική κοινότητα επανέρχονται με τα μέτρα 

προστασίας... Το νερό είναι σε πρώτο πλάνο!!! Επειδή διαχρονικά και δυστυχώς πολύ περισσότερο 

στις μέρες σας αγνοείται ΤΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, παρακαλώ εντός της εβδομάδας να 

φροντίσετε για την επάρκεια  νερού στον καταυλισμό. 

 

Με εκτίμηση 

Γεωργία Φασσου 

Ενεργός πολίτης 

Τηλέφωνο :6953001262 
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Δευτερο email  

Καταυλισμος Τσιγγάνων Αγίας Τριάδος Καλαμάτα 

Από: g f 

Προς: dimarxos 

Κοιν.: Κοινοποιώ : στο Συνήγορο του πολίτη & στο Συνήγορο του δημότη 

 

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε, 

Ως ενεργός πολίτης από τις 3 Αυγούστου 2020, σας είχα ζητήσει να φροντίσετε ώστε στον καταυλισμό 

των Ελλήνων Τσιγγάνων της Αγίας Τριάδος να υπάρχει επάρκεια νερού. 

Η εκκωφαντική σιωπή σας θέλω να ξέρετε ότι με στεναχωρεί!!! 

Τα παιδιά του καταυλισμό στις 7 Σεπτεμβρίου θα πάνε και αυτά στο σχολείο και πιστέψτεμε θέλουν 

να πηγαίνουν καθαρά στο σχολείο τους. 

Θα σας θυμίσω ακόμα ότι η πανδημία του κορωνοϊού επιβάλει και το πλύσιμο των χέρια κ. λ. π. 

Εκατομμύρια ευρώ σε σποτ για κορωναϊό... 

Παρακαλώ φροντίστε άμεσα για την αυτονόητη παροχή νερού!!! 

Σε δεύτερη φάση θα μιλήσουμε και για όλα όσα δεν κάνουν οι δήμοι... που συντηρούν τις φαβελες 

της ντροπής!!! 

Θα σας πω μόνο τούτο : καταυλισμός δίπλα σε συνοικισμο και σε δύο σχολεία δίχως αποχέτευση 

δίχως νερό δίχως ρεύμα, τα αυτονόητα αγαθά, στη δική μου συνείδηση είναι η απόλυτη καταπάτηση 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 

 

Με εκτίμηση 

Γεωργία Φασσου 

 

Αντιλαμβανεστε κύριοι συνάδελφοι τι έχει να συμβεί σε περίπτωση ενός ακούσματος για κρούσμα 

στης φαβελες;  

 

Καποιοι που έχουν πάθει έρωτα με την καρέκλα τους αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα; 

 

Η κοινοτητα καλαματας ενημερωθηκε ? γιατι μας αγνόησαν και δεν ενημερωθήκαμε ? 

 

Να ζητησει η κοινοτητα,αμεσα, την επαρκεια ΝΕΡΟΥ, το αγαθό του Θεού στις φαβελες της αγιας 

τριαδος, για τη υγειονομικη φροντιδα των ευπαθων ομαδων, να τους τοποθετηθεί εν αναγκη ένα 

ρολόι με κοινωνικό τιμολόγιο που νομίζω ότι έχουν την πρόθεση να το πληρωσουν. 

να ξεκινησουν αμεσα οι επαφες για την επιλυση του προβληματος οπου επι 30 ετη συντιριται  

Καλω το συμβουλιο της κοινοτητας να υπερψηφιση των ψήφισμα  

 
 

Τσωλης Ηλιας  

Συμβουλος Δημοτικης Κοινοτητας Καλαματας  

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας κατατίθενται απόψεις και προτάσεις 
γενικά για τα προβλήματα του καταυλισμού των Τσιγγάνων της Αγίας Τριάδος, στο τέλος της 
οποίας προτείνεται από τον κ. Πρόεδρο να μην εκδοθεί το προτεινόμενο ψήφισμα αλλά να 
αποσταλεί έγγραφο στον κ. Δήμαρχο για την άμεση επίλυση της υδροδότησης του 
καταυλισμού και σε επόμενη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας θα 
ασχοληθεί και πάλι με τα προβλήματα του καταυλισμού. 
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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 αποσταλεί επιστολή στον κ. Δήμαρχο για την άμεση επίλυση της 
υδροδότησης του καταυλισμού Τσιγγάνων της Αγίας Τριάδος, σε επόμενη δε 
συνεδρίασή του το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας θα επανέλθει επί του 
συγκεκριμένου θέματος και των επί γενικότερων προβλημάτων του εν λόγω 
καταυλισμού. 
 
 
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 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Διασάκος Σπυρίδων 

  4. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  5. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  6. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  7. Τσαλίκης Δημήτριος 

  8. Τσώλης Ηλίας 

  9. Χουσέας Σταύρος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


