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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  24/2020  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:30 μ.μ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 10/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 26816/26-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης, 

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου,  2) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα, 3) Βασιλοπούλου  Παναγιώτα,  

4)  Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 6) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 7) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη,  8) Τσαλίκης Δημήτριος, 9) Τσώλης Ηλίας και 10) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) 

Αλεξόπουλος Ιωάννης,  3)  Διασάκος Σπυρίδων, 4) Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 5) Χαχής 

Ευάγγελος. 

 
 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέμα, που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο: 

Δημιουργία κέντρου φιλοξενίας αστέγων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική με το θέμα πρόταση που 
κατέθεσε το μέλος του Συμβουλίου κ. Τσώλης Ηλίας και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

Προτείνω προς τον πρόεδρο και το συμβούλιο της κοινότητας Καλαμάτας 

 Να ζητήσει η κοινότητα τη δημιουργία κέντρου προσωρινής φιλοξενίας αστέγων. 

Κύριε πρόεδρε κ κύριοι συνάδελφοι το θέμα με τους άστεγους είναι ένα θέμα διαχρονικό στην 

Καλαμάτα αναφέρομαι στους άστεγους συμπολίτες μας καλαματιανούς οι οποίοι για κάποιο λόγο, 

έχουν βρεθεί στο δρόμο, θα τους βρείτε το χειμώνα σκεπασμένους με χαρτόνια σε εγκαταλελειμμένα 

κτίρια, σε στοές ή ακόμα κ σε περιοχές γκέτο να προσπαθούν να προφυλαχτούν από το κρύο και τη 

βροχή και το καλοκαίρι θα τους βρείτε στα πάρκα και στις παραλίες αναζητώντας την δροσιά και τον 

ίσκιο να προφυλαχτούν από τον ήλιο και την ζέστη, αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν ως πόλη και 

Συνεπώς δε μας τιμούν και ως κοινότητα, θα πρέπει λοιπόν να εισηγηθούμε για την δημιουργία 

κέντρου προσωρινής φιλοξενίας αστέγων, ένα κέντρο το οποίο θα φιλοξενεί προσωρινά, δηλαδή για 

ορισμένο χρονικό διάστημα τους ανθρώπους αυτούς, μέχρι να σταθούν στα πόδια τους, έναν χώρο ο 

οποίος θα τους προσφέρει τα στοιχειώδη, τα βασικά, έναν ύπνο κ ένα χώρο για την υγιεινή τους 

φροντίδα.. 

Παράλληλα να αναφέρω ότι μπορεί να υπάρχει από την Πολιτεία το λεγόμενο ΚΕΑ το εισόδημα 

κοινωνικής αλληλεγγύης το οποίο τους δίνει τα 100 ευρώ μετρητά Και τα 100 ευρώ πλαστικό χρήμα, 

υπάρχει  από την πολιτεία το δικαίωμα της αίτησης επίδομα ενοικίου το οποίο είναι 70 ευρώ,  

Διαμέρισμα όμως με τιμή ενοικίου τα 170 ευρώ όπως θα γνωρίζετε δεν υπάρχει, συνεπώς η λύση για 

αυτούς είναι η διαμονή στο δρόμο.  

Κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι,  

Ένας διαθέσιμος χώρος π.χ θα μπορούσε να είναι τα μη αξιοποιήσιμα κτήρια του Διοκλή όπισθεν του 

ιερού ναού της Αγίας Τριάδος  

Παρακαλώ να εισηγηθούμε την δημιουργία του κέντρου φιλοξενίας αστέγων προτείνοντας τους 

χώρους αυτούς  

 

Ηλίας Τσώλης 

 
 
Επί του παρόντος θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι ένα θέμα που έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα και είναι αλήθεια ότι είναι 
όντως μια δομή η οποία λείπει από τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας. 

Προφανώς δεν ζούμε στην Αθήνα για να βλέπουμε τριτοκοσμικές εικόνες κάθε μέρα, αλλά 
συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε τέτοια περιστατικά. 

Εγώ θα έλεγα να στείλουμε μια επιστολή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο,  έτσι όπως τα λέει ο κ. 
Τσώλης, ουσιαστικά όμως να εντοπίζουμε την πρόταση. Η διαπίστωση είναι δεδομένη για 
όλους και η πρόταση που κάνει ο συνάδελφος είναι ένας διαθέσιμος χώρος τα μη αξιοποιήσιμα 
κτήρια του Διοκλή όπισθεν του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Από κει και πέρα δεν είναι δικιά μας δουλειά το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο χώρος. Υπάρχει 
Πρόνοια με τις Κοινωνικές Λειτουργούς και όλο το υπόλοιπο προσωπικό, πρέπει να εκφράσει 
άποψη, ποιοι θα μένουν, πόσο θα μένουν, πόσο προσωπικό απαιτείται, κλπ, κλπ.  

Είναι σύνθετο θέμα, πολύ δύσκολο θέμα και νομικά και κατασκευαστικά, κλπ, αλλά έχει ένα 
νόημα η πρόταση η συγκεκριμένη όσον αφορά στο χώρο. 

 
Ο σκοπός της προτάσεως είναι για να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο. Τα υπόλοιπα 
σαφώς δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. 

Πρέπει να υπάρξει αυτός ο χώρος γιατί πραγματικά μπορεί να μην έχουμε το χάος της Αθήνας 
αλλά υπάρχει παροδικά, διαχρονικά, στην Καλαμάτα. Τυχαίνουν περιπτώσεις 6, 7, 8 το χρόνο. 
Να μην είναι στο δρόμο. Γι’ αυτό βρήκαμε τη μέση λύση, προτείνοντας τα εν λόγω κτήρια που 
είναι μικρός χώρος και μπορεί να φιλοξενηθούν 1, 2, 3 άτομα, παροδικά. 

 
Το «παροδικά» είναι η λέξη κλειδί που και πάλι όμως δεν άπτεται της δικής μας 
αρμοδιότητας, απλά καταλαβαίνεις το «παροδικά» τι σημαίνει, πόση 

πολυπλοκότητα έχει. Είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο αυτό. 
 
Συμφωνούμε, το είχαμε συζητήσει και πάλι, αλλά από κει και πέρα εμείς δεν 
είμαστε οι αρμόδιοι για το πώς θα λειτουργήσει. 

 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,  
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 83 & 84  του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,  όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Προτείνει τη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων στην Καλαμάτα, 

προτείνοντας παράλληλα ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού τα κτήρια 

του Διοκλή όπισθεν του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος. 
 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα 

  2. Βασιλοπούλου  Παναγιώτα 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  5. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  6. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  7. Τσαλίκης Δημήτριος 

  8. Τσώλης Ηλίας 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΜΠΑΜΠΑΛΗ: 

ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ: 
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  9. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 2 Ιουλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


