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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  540/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 06η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 534 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
534 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 535 απόφαση), 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος,  15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)  Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 538 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος,  2)  Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3)  Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν 
λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, ήτοι οι κ.κ.: 1) Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών), 2) Αργυροπούλου 
Βασιλική (Αντικαλάµου), 3) Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας), 4) Βεργινάδης Νικήτας 
(Νέδουσας), 5) Βουτσής Γεώργιος (Λαδά), 6) Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας), 7) 
Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου), 8) Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας), 9) Περρωτής Παναγιώτης 
(Σπερχογείας), 10) Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος), 11) Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) και 12) 
Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου), καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του 
Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης για τη διαχείριση της κατασκήνωσης των 
αθιγγάνων και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή της. 

 
Εισηγούµενη το θέµα η Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος του Κοινωνικού Φορέα, κα Οικονοµάκου 
Μαρία, λέει τα εξής: 

 

Στόχος της προγραµµατικής σύµβασης είναι ένα πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας. ∆ήµου Καλαµάτας και Κοινωνικού 

Φορέα για τη µετεγκατάσταση των αθιγγάνων, που κατασκηνώνουν άναρχα στα όρια του 
∆ήµου Καλαµάτας, σε οργανωµένη κατασκήνωση µη τουριστικού χαρακτήρα στη Θέση 
«Μπιρµπίτα». Η κατασκήνωση Θα Παρέχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης µέχρι την 
απόκτηση από τους αθιγγάνους µόνιµης κατοικίας, σύµφωνα µε τα Προγράµµατα στέγασης 
της Ελληνικής Πολιτείας.  
Σύµφωνα µε τη προγραµµατική σύµβαση. η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αναλαµβάνει, δια των 
υπηρεσιών της. τη σωστή λειτουργία της κατασκήνωσης και την ανάπτυξη προγραµµάτων 
ενηµέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Ο ∆ήµος Καλαµάτας και ο Κοινωνικός Φορέας(ή το 
διάδοχο σχήµα) Θα έχει την ευθύνη της διοίκησης, της διαχείρισης και της εποπτείας της 
κατασκήνωσης.  
Με τη προγραµµατική σύµβαση συγκροτείται κοινή επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης και 
επιτροπή διαχείρισης της κατασκήνωσης. Θα ψηφιστεί επίσης κανονισµός λειτουργίας 
κατασκήνωσης, ο οποίος Θα επιλαµβάνεται όλων των ειδικότερων Θεµάτων.  
 
Με βάση αυτά, εισηγούµαι:  
Ι. Την έγκριση της συνηµµένης προγραµµατικής σύµβασης για τη διαχείριση της 

κατασκήνωσης των αθιγγάνων.  
2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου και της Αντιδηµάρχου για την υπογραφή της 

προγραµµατικής σύµβασης.  
 

Ευχαριστώ.  
 

 
Ερωτήσεις.  
Ο κ. Μπάκας. 

 
Κυρία Οικονοµάκου έχετε συζητήσει µε τους τσιγγάνους που είναι στη ΒΙΠΕ 
αλλά και αυτούς που βρίσκονται πίσω από τη Αγία Τριάδα; Γιατί οι 

πληροφορίες οι δικές µου λένε ότι επειδή έχουνε προηγούµενα ανοίξει κάποιες οικογένειες 
µεταξύ τους δεν θα πάνε κάποιοι, ή µάλλον όλος ο καταυλισµός που βρίσκεται πίσω από την 
Αγία Τριάδα στην Μπιρµπίτα και αν θα πάνε ενδέχεται να γίνονται σοβαρά επεισόδια, που 
σηµάνει ότι απαιτείται και η λειτουργία ενός αστυνοµικού σταθµού. Έχετε κουβεντιάσει; Έχουν 
πιάσει ¨οι κεραίες σου¨ Μαρία … 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Γιάννη κάποιες … 

 
Μαρία µου επιτρέπεις γιατί έχω κάνει τις συζητήσεις αυτές από τότε που ήµουνα 
στη Νοµαρχία.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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Και πως, τελευταία ερώτηση σχετική, πώς θα αντιµετωπίστε το ενδεχόµενο 
να µην αποµακρύνονται, να µην φεύγουν είτε από τον έναν καταυλισµό είτε 

από τον άλλον για να πάνε στη Μπιρµπίτα.   
 
Το ερώτηµα είναι εύλογο. Όσο δύσκολο ήτανε αυτή η ιστορία, που έχει 
ξεκινήσει επί πρωθυπουργίας Σηµίτη το 2001, για να φτάσει στο σηµείο σήµερα 

να έχουν κατασκευαστεί πάνω από 60 οικίσκοι, γύρω στους 70, άλλο τόσο δύσκολο είναι η 
µετακίνηση των αθιγγάνων. Στην προσπάθεια αυτή είναι στρατευµένοι κοινωνικοί λειτουργοί, 
είναι η επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, είναι ένας κόσµος που θέλει πραγµατικά να 
βοηθήσει. Θα ΄χουµε  προβλήµατα γι΄ αυτό η µετακίνηση πρέπει να γίνει  µε πολλή 
προσπάθεια µε πολύ διάλογο και µε πολλή συνεννόηση. Έχουνε γίνει βήµατα πολύ σηµαντικά 
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της ΒΙΠΕ και αυτή είναι η ιεράρχηση που σας προτείνουµε. 
Πρώτα από τη ΒΙΠΕ όπου οι συνθήκες είναι απάνθρωπες κυριολεκτικά αλλά και στη συνέχεια 
να έρθουµε στην Αγία Τριάδα όπου αυτό το οποίο συµβαίνει δεν χρειάζεται να το 
διατραγωδίσω από αυτό το βήµα, το ξέρετε όλοι, µπαίνουνε ζητήµατα όχι µόνο ασφάλειας  και 
ζητήµατα υγείας. Θα γίνει βήµα το βήµα, θα γίνει µε συνεννόηση και οπωσδήποτε θα 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αποφευχθούν, δεν λέω να αποκλειστούν, περιπτώσεις µη 
συµµόρφωσης µε το νόµο. Έχοµε καταλήψεις ιδιοκτησιών, οικόπεδα στην περιοχή της Αγίας 
Τριάδας, κάθε προσπάθεια, θα γίνει συνεννόηση µε την εισαγγελέα µε την αστυνοµία κυρίως 
µε τις επιτροπές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µε τους εκπροσώπους των αθιγγάνων ώστε 
τα βήµατα να είναι προσεκτικά  και να µην µατώσει κυριολεκτικά µύτη.      

Από εκεί και πέρα σ΄ αυτό το µεγάλο χώρο των 60 στρεµµάτων όπου έχει όλες τις 
προϋποθέσεις, τουαλέτες - νερό - καφενείο - ιατρείο - σπίτια - ρεύµα – αποχέτευση, τα πάντα, 
θα δούµε διότι στη διαχειριστική επιτροπή προβλέπεται να υπάρχει νόµιµος εκπρόσωπος  των 
αθιγγάνων, πως πρέπει να γίνει να χωρίσοµε την κατασκήνωση, - µε συρµατόπλεγµα; Με τι; -  
ώστε οι διάφορες φατρίες να µην έρχονται σε επαφή µεταξύ τους. Έχει αποφασιστεί ακόµα 
από τη Νοµαρχία η οποία έχει διαθέσει και τα κονδύλια  και το Υπουργείο Εσωτερικών, να γίνει 
ο απέναντι δρόµος που είναι προς τη Μεσσήνη ώστε να έχουνε και διαφορετικές εισόδους. 
Είναι πολύ µεγάλος ο χώρος για να υποδεχθεί όλον τον κόσµο εκεί. Το κράτος και η 
αυτοδιοίκηση έχει πλέον χώρο για τους αθίγγανους ανθρώπινο και οργανωµένο και να µην 
έχουµε αυτή την κατάσταση την οποία έχουµε σήµερα, ανθρώπους µαζί µε ποντίκια µε την 
ηπατίτιδα που θερίζει και µε όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν.  ∆εν είναι εύκολα τα 
πράγµατα, αυτό είναι βέβαιο και αυτά δεν υποκαθιστούν την ευρωπαϊκή και την κυβερνητική 
πολιτική, οι αθίγγανοι να πάρουν οικόπεδα και σπίτια. Είναι µία κατασκήνωση µη τουριστικού 
χαρακτήρα όπως προβλέπεται από το νόµο, αδειοδοτηµένη, µε όλες τις προϋποθέσεις που 
βάζει ο νόµος ώστε να µείνουν οι συνάνθρωποί µας οι αθίγγανοι έτσι µε τον τρόπο που πρέπει 
να µείνουν άνθρωποι σε ένα χώρο. Και αυτή η υποστήριξη έχει στοιχίσει στο ελληνικό κράτος 
εκατοµµύρια ευρώ. ∆ιακόσια πενήντα εκατοµµύρια έκαναν τα οικόπεδα το 2001 επί 
πρωθυπουργίας Σηµίτη και από εκεί και πέρα χρειάστηκαν πάνω από ένα εκατοµµύριο ευρώ, 
ενάµιση εκατοµµύριο ευρώ για να φτάσει η κατασκήνωση στο σηµείο το οποίο βρίσκεται 
σήµερα.   Πιστεύω ότι µε τη βοήθεια όλων και τη συµπαράσταση όλων, η προσωρινή διαµονή 
των αθιγγάνων στην Καλαµάτα θα είναι µέσα στην κατασκήνωση και θα γίνεται µε τέτοιον 
τρόπο που θα τιµά όλους µας, διότι αυτό που συµβαίνει είναι ντροπή πράγµατι για όλους µας 
και στο Πολυκλαδικό και στη ΒΙΠΕ και στον Άρη και όπου αλλού εγκαθίστανται άναρχα.  

Η διαχειριστική επιτροπή, ένας είναι από τη Νοµαρχία ένας είναι από το ∆ήµο Καλαµάτας και ο 
τρίτος είναι από τους αθιγγάνους, πρέπει να έχει την υποστήριξη όλων µας όχι µόνο σε 
οικονοµικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο, να κάνουµε και τις µεταβολές που πρέπει στην 
προγραµµατική εν ευθέτο χρόνο διότι θα πρέπει να κάνοµε µεταβολές, θα υπάρξουν 
προβλήµατα που δεν τα ξέρουµε, να κάνοµε και την τροποποίηση στον κανονισµό που θα 
εγκριθεί από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και είναι στο φάκελο, το πώς θα λειτουργήσει η 
κατασκήνωση, αν χρειαστεί να γίνει τροποποίηση θα γίνει και στον κανονισµό και εν πάση 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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περιπτώσει ας ξεκινήσοµε αυτή την προσπάθεια, 7-8 χρόνια µετά την αγορά των οικοπέδων το 
2001.     

Αυτό είναι το θέµα, υπάρχουν πολλά ερωτήµατα και πολλές δυσκολίες. Θα συγκροτηθεί µία 
οµάδα από το ∆ήµο και από τη Νοµαρχία µε κοινωνικές λειτουργούς µε στελέχη διαφόρων 
επιπέδων, θα ζητηθεί και η βοήθεια, βέβαια το βάρος πέφτει στον Κοινωνικό Φορέα  και στο 
διάδοχο σχήµα να τακτοποιήσει µέσα την κατασκήνωση και εκεί είναι η µεγάλη πρόκληση και 
το άθληµα για όλους µας πιστεύω.  

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;  

Ορίστε. 
 
Βλέπω εδώ κα Οικονοµάκου στο άρθρο 13 λέει οι κοινόχρηστοι χώροι, 
µαγειρεία – τουαλέτες, απ΄ ότι καταλαβαίνω, θα καθαρίζονται άπαξ της 

ηµέρας από επιτροπές καθαριότητας  µέσα από τους αθιγγάνους. Αν αυτό δεν ισχύει ας πούµε, 
δηλαδή µετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα … 
 
Φωνή: δεδοµένο είναι  

 
 ¨δεδοµένο¨, είναι σε άθλια κατάσταση, τι  κάνετε γι΄ αυτό, τι έχετε σκεφτεί; 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε κα Οικονοµάκου.  
 
Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκινήσουµε όπως έχει την κατασκήνωση µε την 
προβλεπόµενη σύµβαση και στην πορεία είπαµε ότι θα υπάρχουν επιτροπές 

που θα ελέγχουν τα προβλήµατα που θα προκύψουν και από εκεί και πέρα εντάξει, 
φροντίζοντας από το ∆ήµο µε την καθαριότητα ..., θα βρούµε τη φόρµουλα. Πιστεύω ότι … 

 
Θα συµβεί το εξής: Λέµε να πληρώνουνε το ρεύµα, ξέροµε τι θα γίνει στο πρώτο 
στάδιο, να πληρώνουν το νερό, ξέροµε τι θα γίνει, να πληρώνουν την 

αποχέτευση, ξέροµε τι θα γίνει, µε την καθαριότητα και τα υλικά τα οποία έχοµε µέσα τα οποία 
είναι πανάκριβα, από ηλιακούς θερµοσίφωνες  µέχρι ηλεκτροδότηση οι πρίζες που είναι 
συγκεκριµένων προδιαγραφών. Θα τα παλέψουµε όλα όποιο και αν είναι το κόστος, µπροστά 
στην κατάσταση που αντιµετωπίζοµε σήµερα θα είναι πάρα πολύ καλλίτερα για το νοµό, πάρα 
πολύ καλλίτερα. Θα βρούµε λύσεις. Ο σκοπός είναι, και θα κινητοποιηθεί ο Κοινωνικός Φορέας, 
να έχουµε ανθρώπους µέσα από την κατασκήνωση, να έχουµε αθιγγάνους ή δυνατόν και µε 
κάποια κίνητρα από τον Κοινωνικό Φορέα ώστε να κάνουνε αυτές τις δουλειές, να ξεκινήσουµε      
µε αυτοδιαχείριση µέσα από την κατασκήνωση. Θα υπάρξουν κα Τσακαλάκου προβλήµατα και 
δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, δεν λειτουργούν όπως εµείς, έχουν άλλες παραδόσεις άλλη 
νοοτροπία, πρέπει να πλησιάσουµε και να βοηθήσουµε δεν πρέπει να τους αφήσουµε στα 
ποντίκια, στη ΒΙΠΕ, στην κατάσταση που είναι σήµερα.  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)      

 
Θα το πληρώσοµε αυτό. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κα Τσακαλάκου ορίστε. 
 
Συµφωνώ κ. ∆ήµαρχε σ΄ αυτά που λέτε, ότι σαφώς και πρέπει να 
προσπαθήσουµε για το καλλίτερο αλλά όµως σε πολλά εδώ κοµµάτια δεν 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 
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µπορώ να καταλάβω τελικά τον κανονισµό λειτουργίας. ∆ηλαδή, που ξεκινάµε και το 
πιστεύουµε όλοι µας εδώ πέρα, ότι πολλά από αυτά δεν πρόκειται να γίνουνε, είναι δεδοµένο. 
Σαφώς και πρέπει να γίνουνε … 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Πρέπει να γίνει µια αρχή. 

 
… αλλά όχι να κάνουµε έναν κανονισµό λειτουργίας για να λέµε ότι έχουµε 
έναν κανονισµό λειτουργίας; Αυτή είναι η ερώτηση.   

Φωνή: Βάζουµε στην αρχή. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Πρέπει να γίνει µια προσπάθεια όµως. 
 
ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: Εγώ θέλω να ξέρω … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να γίνει. Σύµφωνα µε το νόµο. 

 
 Όλοι ξέρουµε τις δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουµε. ∆εν είναι δυνατόν να 
µην υπάρξουν δυσκολίες.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Καταρχήν εκ του νόµου πρέπει να υπάρχει ένας κανονισµός.  

 
 Ούτε µπορείς να λες στον κανονισµό δωρεάν το ρεύµα ή δωρεάν το νερό. Το τι 
θα γίνει το ξέροµε αλλά πρέπει να ξεκινήσουµε. Στον κανονισµό δεν µπορούµε 

να τα γράφουµε αυτά.  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, απλά ο κανονισµός θα πρέπει να έχει και µία σοβαρότητα, 
τουλάχιστον αν µη τι άλλο ίσως λίγα λιγότερα πράγµατα αλλά σ΄ αυτά που 

πραγµατικά µπορεί να γίνουνε.  Τώρα αν γράφουµε για να γράφουµε και αύριο να λένε οι 
δηµοσιογράφοι ότι έχουνε βάλει τις τουαλέτες και τα µαγειρεία να τα καθαρίζουνε οι αθίγγανοι 
εκ περιτροπής, νοµίζω ότι είναι και λίγο αστείο.  

 
Μια στιγµή, ο κανονισµός δεν είναι θέµα της συνεδρίασης. Ο κανονισµός είναι 
της διαχειριστικής επιτροπής που µπορεί να τον αλλάξει σύµφωνα µε τις 

συνθήκες αλλά το νόµο θα τον εφαρµόσει, όλοι είµαστε πολίτες. Σήµερα είναι προγραµµατική 
εδώ όχι ο κανονισµός.  

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει;  
Ο κ. Μπάκας. 

 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Τοποθέτηση θα κάνω. 

 
Α, ορίστε, τοποθετήσεις. 
Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
Είναι δεδοµένο ότι το πρόβληµα είναι πολύ σηµαντικό και είναι δεδοµένο ότι 
είναι υποχρέωση του κράτους να προχωρήσει και να χρηµατοδοτήσει αυτή 

την προσπάθεια. Ο ∆ήµος Καλαµάτας κάνει µια τολµηρή προσπάθεια δεχόµενος να µπει στη 
φωτιά αλλά οφείλει να πάρει χρήµατα. Χρήµατα µέσα από το δικό του τσουβάλι ο ∆ήµος 
Καλαµάτας δεν µπορεί να δώσει. ∆εν µπορεί ο ∆ήµος Καλαµάτας σ΄αυτή τη διαδικασία 
βάζοντας τέλη να µπορέσει να ανταποκριθεί στα προβλήµατα τα οποία θα υπάρξουν. Αυτό 
πρέπει να είναι ξεκάθαρο και όσο αυτό δεν γίνεται ξεκάθαρο και είναι οµιχλώδες µέσα από την 
προγραµµατική σύµβαση, εµείς κρατούµε τις επιφυλάξεις µας. Είµαστε υπέρ να στηρίξουµε µε 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κάθε βοήθεια εφόσον παρουσιαστεί µπροστά µας το οικονοµικό πλαίσιο. Η αόριστη επίκληση 
ότι ναι 50 – 50 θα µοιραζόµαστε  τα έξοδα, δεν έχετε καταλάβει το ύψος των εξόδων. Για να 
µην ευτελιστεί από την αρχή η περιοχή και η κατασκήνωση θα πρέπει ότι καταστρέφεται να 
φτιάχνεται άµεσα, αυτό σηµαίνει ένα τεράστιο κόστος. Ο ∆ήµος αδυνατεί να σηκώσει αυτό το 
κόστος. Αναλαµβάνει, και είναι θαρραλέα η προσπάθεια και µπράβο, το να στηρίξει αυτή τη 
διαδικασία πρέπει όµως να χρηµατοδοτηθεί και χρηµατοδότηση δεν βλέπω. Είναι αόριστο ότι 
50 η Νοµαρχία και 50 εµείς. Και ποιους, στο 50% θα βάλουµε και το κόστος των υπαλλήλων 
που θα εργάζονται εκεί; Ποιος θα το καθορίσει ; Αόριστο και αυτό.  

Θα ΄θελα να δω και κάποια άλλα πράγµατα στην προγραµµατική σύµβαση.   Και επ΄ ευκαιρία, 
λέει ως τρίτο συµβαλλόµενο µέρος, ¨Ο Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας ή το 
διάδοχο νοµικό πρόσωπο (Κοινωφελής Επιχείρηση ¨Φάρις¨), ως εκ τρίτου συµβαλλόµενος, 
νόµιµα εκπροσωπούµενος από την Πρόεδρό του κα Μαρία Οικονοµάκου ¨. Λοιπόν αυτή τη 
στιγµή υπάρχει στη θεωρία το διάδοχο σχήµα και σε τελευταία ανάλυση των διάδοχο σχήµα 
δεν έχει διοικητικό συµβούλιο και κατά συνέπεια δεν έχει εκχωρήσει καµία εκπροσώπηση και 
εξουσιοδότηση στην κα Οικονοµάκου. Άρα για την λογική της σύµβασης θα πρέπει να 
αφαιρεθεί και σε µία παράγραφο κάπου να φανεί ότι αν ο Κοινωνικός Φορέας µετεξελιχθεί όταν 
ολοκληρώσει τη µετεξέλιξή του οι υποχρεώσεις του Κοινωνικού Φορέα µεταβιβάζονται στο 
διάδοχο σχήµα ο οποίος τον περιλαµβάνει.  Οποιεσδήποτε άλλες αναφορές ενδιάµεσα  
εµπλέκουν τα πράγµατα και δεν δίνουν λύση. Σας είπα, δεν έχει υπάρξει ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και δεν υπάρχει εξουσιοδότηση της κας Οικονοµάκου.  

Να περάσουµε να δούµε όταν έλεγα πόσο µεγάλα είναι τα οικονοµικά βάρη. Έχουµε,  ανάληψη 
των οικονοµικών βαρών και υποχρεώσεων που συνεπάγεται η λειτουργία της  κατασκήνωσης 
σε πρώτη φάση, σε αντίθεση βέβαια µε αυτό που αναφέρεται στην επόµενη σελίδα ότι 
υποχρέωση διαµενόντων να καταβάλουν τα έξοδα διαµονής.  Καταβολή των εξόδων διαµονής 
ξέρουµε και ξέρετε δεν θα υπάρχει. ∆εν υπάρχει λόγος … ∆εν λέει για νερό, το αφήνει 
αόριστα. Και έρχεται ο καλός Νοµάρχης και έρχεται ο καλός ∆ήµαρχος και λέει ¨Έλα ρε παιδιά, 
εντάξει αφού δεν έχετε µην πληρώνετε¨. Εφόσον λοιπόν ξέρουνε ότι θα πληρώσουν δεν 
υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει λόγος να προτάσσουµε αυτήν την υποχρέωση.  

Έχουµε, την ασφάλεια, συντήρηση, κοιτάξτε ¨ασφάλεια,  συντήρηση και επισκευή των έργων 
υποδοµής και εγκαταστάσεων, επέκτασή τους και κατασκευή νέων αν κριθεί αναγκαίο¨. 
Αντιλαµβάνεστε το κόστος; Θα συντηρεί, θα επισκευάζει τις υποδοµές, θα έχουµε γιατρούς … 
Το κόστος αυτό ποιος; Ο ¨Φάρις¨; Ο ∆ήµος χωριστά και ο ¨Φάρις¨ θα ενεργοποιεί το 
µηχανισµό του;  

Έτσι λοιπόν εµείς µέχρι να δούµε ακριβή αριθµό, να δούµε προϋπολογισµό, έχουµε τόσα θα 
χρησιµοποιήσουµε τόσα, κρατούµε όπως είπα τις επιφυλάξεις µας.  

Και να πω και κάτι άλλο. Λέει παρακάτω ¨Η Κοινή Επιτροπή όταν καλείται να επιλύσει διαφορές 
που αναφύονται κατά την εκτέλεση της σύµβασης έχει αποφασιστική αρµοδιότητα και οι 
αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέλη¨.  Η Κοινή Επιτροπή 
όµως αποτελείται από δύο άτοµα, ένα από τη Νοµαρχία και ένα από το ∆ήµο, αυτονόητο ότι 
το άτοµο της Νοµαρχίας θα υπερασπίζεται τα συµφέροντα της Νοµαρχίας και αυτονόητο ότι το 
άτοµο από το ∆ήµο θα υπερασπίζει τα συµφέροντα του ∆ήµου, άρα όταν υπάρξει διαφωνία επί 
της προγραµµατικής που υπογράφουν αυτοί ποιος θα επιλύει τη διαφορά, αφού και είναι 
δεσµευτική η απόφασή της;   

Και τέλος ¨Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Κοινωνικού Φορέα ή του διάδοχου Νοµικού 
Σχήµατος, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας.¨ 

 Όχι, ορίζεται από το εκάστοτε ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκάστοτε Φορέα, δεν υπάρχει λόγος 
ο ∆ήµαρχος να ορίσει το συγκεκριµένο πρόσωπο, ο Πρόεδρος του εκάστοτε Φορέα θεωρώ ότι 
έχει το µυαλό να ορίσει το άτοµο αυτό το οποίο επιβάλλεται.   
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Και αυτό που είπατε προηγουµένως και δεν το κατάλαβα. ∆ηλαδή η επιτροπή διαχείρισης θα 
ψηφίζει τον κανονισµό λειτουργίας; ∆εν θα τον ψηφίζει κάποιο υπερκείµενο όργανο; Τα τρία 
άτοµα θα ψηφίζουν τον κανονισµό λειτουργίας; Παράξενο µου φαίνεται και πρωτότυπο. Τέλος 
πάντων η ουσία της διαφωνίας µας δεν είναι αυτή, αυτές είναι παρατηρήσεις τις οποίες τις 
κάνουµε για να διορθωθούν όπου µπορεί. Η ουσία της διαφωνίας µας είναι ότι δεν βλέπουµε 
προϋπολογισµό, δεν βλέπουµε πηγές χρηµατοδότησης, φοβούµαστε ότι η πηγή 
χρηµατοδότησης θα είναι το ταµείο του ∆ήµου και επειδή πιστεύουµε ότι θα πάει παρά πολύ 
ψηλά µέχρις ένα σηµείο το οποίο δεν µπορούµε να ελέγξουµε, γιατί σας είπα στην αρχή για να 
µην απαξιωθεί η κατασκήνωση πρέπει άµεσα να επιβάλουµε τις διορθώσεις στις βλάβες οι 
οποίες θα υφίσταται η περιοχή, εµείς θα ψηφίσουµε λευκό.   

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αλευράς. 

 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς ζητήµατα που άπτονται ιδιότυπων κοινωνικών 
καταστάσεων  σε µία µάλιστα εποχή εξαιρετικά αφιλόξενη και µονήρη, εµάς µας 

συγκινούν ιδιαίτερα. Κοινωνικές κατηγορίες και στρώµατα συµπολιτών µας αναξιοπαθούντων ή 
εν πάση περιπτώσει προσώπων που βιώνουν ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές καταστάσεις, 
θεωρούµε ότι είναι προσωπική, πολιτική και ιδεολογική µας θέση ότι θα πρέπει να τυγχάνουν 
της στήριξης και της φροντίδας των κρατικών βαθµίδων όπως κατά περιοχή εκφράζονται. Έτσι 
λοιπόν απριόρι είµαστε θετικοί και η αντίληψή µας είναι τέτοια ότι αυτή η συγκεκριµένη 
κατηγορία των συµπολιτών µας θα πρέπει να τύχουν µιας εδραιωµένης συστηµατικής και 
συνεχούς φροντίδας.  

Θα πρέπει να πω ότι η Μπιρµπίτα είναι το ¨σύγχρονο γεφύρι της Άρτας¨, σε εισαγωγικά, του 
Νοµού Μεσσηνίας. Ενηλικιώθηκα µε τη σύλληψη του σχεδίου, την εξέλιξή του και την 
παράδοσή του. ∆εν γνωρίζω και θα ήθελα ο κ. ∆ήµαρχος ή η αρµοδία Αντιδήµαρχος που θα 
απαντήσει, ας ενσωµατώσει στην απάντηση και αυτούς του προβληµατισµούς, θα τα βάλω 
µαζί τα ερωτήµατα. Καταρχάς, υπάρχει ετοιµότητα στην υποδοµή που ούτως ώστε η 
ετοιµότητα αυτή µας καλεί να εκπληρώσουµε και αυτά τα νοµικού περιεχοµένου  κείµενα της 
προγραµµατικής σύµβασης κ.λ.π; Υπάρχει εθελοντική διάθεση, υπάρχει απόφαση των 
συµπολιτών µας αθιγγάνων να εγκατασταθούν εκεί ή θα υπάρξει αναγκαστικού χαρακτήρα 
προσαρµογή εις ότι αφορά την εγκατάστασή τους στο χώρο αυτό;   

Ο συνάδελφος ο κ. Κοσµόπουλος έθεσε πολύ σοβαρά ένα κρίσιµο ζήτηµα, τι θα γίνει µε τον 
προϋπολογισµό.  Ναι µεν η προγραµµατική σύµβαση µιλάει για 50 – 50, 50 του ∆ήµου ο 
οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης, της διαχείρισης και της φύλαξης αν δεν κάνω λάθος της 
κατασκήνωσης αυτής, µιλάει όµως και για χορηγίες από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα 
ακόµα – ακόµα, αν δεν κάνω λάθος, και από συνδροµή – οικονοµική συµµετοχή χρηστών. 
Προφανώς χρήστης είναι ο ευεργετούµενος, ο αθίγγανος. Έχουµε κάνει τέτοια συζήτηση; 
Ειδικά ευθύς εξ αρχής όπου θα τύχει αυτή η εξέλιξη της συνδροµής έστω της µερικής από τους 
αθίγγανους;  

Τα ζητήµατα της φύλαξης, ποιος θα µεριµνά και θα εξοβελίζει τα απειλούµενα ποινικής µορφής 
αδικήµατα που είναι ευεπίφοροι να τα πράττουν από την ανέχειά τους, όχι ότι είναι 
χαρακτήρες τέτοιοι ωθούµενοι στην παραβατικότητα.  

Λοιπόν αυτά είναι τεράστια ζητήµατα, δεν απαντώνται, θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη 
διευκρίνιση των όρων της εξέλιξης και της λειτουργίας αυτής της κατασκήνωσης που φιλοδοξεί 
να λύσει κάποια βασικά προβλήµατα προσώπων που δεν έχουν λύσει βασικά αφετηριακά 
ζητήµατα, όµως θεωρούµε ότι το περιεχόµενο αυτό έχει τις ασάφειές του, έχει τις επισφάλειές 
του κυρίως  στον οικονοµικό τοµέα, εποµένως η στάση µας στο ζήτηµα αυτό θα είναι η 
παροχή λευκής ψήφου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας. 

ΑΛΕΥΡΑΣ:   
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Αυτή η προσπάθεια κύριοι συνάδελφοι που ξεκίνησε το 2001, ξεκίνησε γιατί; 
Γιατί διαπιστώσαµε, διαπίστωσε η κοινωνία, το βάζω γενικότερα και 

πλατύτερα, ότι η παραµονή των αθιγγάνων στη βιοµηχανική περιοχή  δηµιουργεί προβλήµατα, 
τεράστια προβλήµατα στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της περιοχής µας. Επενδυτές 
έρχονται, αναπτυξιακός νόµος υπάρχει που δίνει για τις ΒΙΠΕ ένα κίνητρο 55 – 60%, είναι 
ισχυρά τα κίνητρα, και όµως κανείς δεν τολµάει να έρθει στην βιοµηχανική περιοχή Καλαµάτας 
γατί µόνο και µόνο το θέαµα που αντικρίζει ανατριχιάζει.  

Εποµένως λοιπόν έσπευσε η κοινωνία, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Νοµαρχία, οι φορείς που µας 
ενεργοποίησαν να αναζητήσουµε λύση. Βρέθηκε η λύση της Μπιρµπίτας και µετά χιλίων και 
µυρίων βασάνων το έργο φτάνει στην ολοκλήρωσή του και πρέπει να µετακινηθούν οι 
αθίγγανοι όχι µόνο από την βιοµηχανική περιοχή που δηµιουργούν τα προβλήµατα τα γνωστά 
αλλά και από την περιοχή της Αγίας Τριάδος. Ας µην ξεχνάµε ότι εκεί έχουν καταλάβει 
ιδιοκτησίες συµπολιτών µας οι οποίοι συµπολίτες µας ∆ιονύση δεν τολµούν να προσεγγίσουν 
το χώρο για να µετρήσουν το οικόπεδό τους και ορισµένοι εξ αυτών τα οικόπεδα που πήρανε 
είναι ανταλλαγή που έκανε ο ∆ήµος, τους πήρε τις ιδιοκτησίες για να τις αξιοποιήσει σε 
κοινόχρηστους χώρους στα πλαίσια των πράξεων εφαρµογής και εν συνεχεία τους έδωσε ένα 
οικόπεδο και δεν ξέρουνε αν το οικόπεδο που τους έδωσε ο ∆ήµος είναι αυτό που λένε τα 
χαρτιά. Και από την άλλη ο ∆ήµος κατ΄ επανάληψη που έχουν έρθει και διαχρονικά αυτοί οι 
ιδιοκτήτες εδώ στο ∆ήµο, είτε είναι ∆ήµαρχος ο Παναγιώτης Νίκας ή ο Γιώργος  Κουτσούλης ή 
νωρίτερα ο Παναγής Κουµάντος, όλοι οι ∆ήµαρχοι τους λέγανε µε µία φωνή δεν µπορούµε να 
κάνουµε τίποτε έχει γίνει η µεταγραφή στο υποθηκοφυλάκειο είναι πλέον δική σου υπόθεση.  

Αυτή λοιπόν η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Ευτυχώς λοιπόν βρίσκεται στο τέλος του, στην 
ολοκλήρωσή του ο καταυλισµός των τσιγγάνων και το θέµα µας είναι από εδώ και πέρα, ο 
προβληµατισµός πλέον που µπαίνει από εδώ και πέρα είναι πως θα φύγουνε. Όπως το λέω, 
πρέπει να φύγουνε.  Και αν δεν φύγουνε τι κάνουµε; Αφήνουµε το πράγµα να υφίσταται όπως 
είναι; Και µη νοµίζετε καµία εικοσαριά από αυτούς είναι δηµότες Καλαµάτας οι υπόλοιποι είναι 
απ΄ αλλού και ειδικότερα στον καταυλισµό της Αγίας Τριάδος έρχονται και φεύγουνε. ∆ηλαδή 
στο ίδιο, σ΄ αυτή την πρόχειρη κατασκευή που έχουνε κάνει κάθε χρόνο µένουνε διαφορετικές 
οικογένειες. Έρχονται εδώ µε τά 3-4 µήνες φεύγουνε, έρχονται άλλοι. Καµιά εικοσαριά 
∆ιονύση είναι από αυτούς δηµότες της Καλαµάτας Νοµίζω είχε γίνει καταγραφή από τον 
Κοινωνικό Φορέα, έτσι; Εσύ δεν το είχες κάνει Βίλυ;   Πόσοι απ΄ αυτούς είναι δηµότες 
Καλαµάτας συνολικά; Τόσοι 18-20, πόσοι είναι;   
 
Φωνή: … γύρω στους 60.       
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: ∆ηµότες Καλαµάτας; ¨60¨. Τόσοι είναι; 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Μάλιστα. Εδώ µπαίνει ένας προβληµατισµός, τι κάνουµε σαν ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, πώς πρέπει να ενεργοποιηθούµε εάν δεν φεύγουνε και 

παραµένουν εκεί; Γιατί ο αθίγγανος είναι αθίγγανος. Κάποτε ο Καντάφι το 1973, γκρέµιζε τις 
καλύβες που είχανε και έφτιαχνε πολυκατοικίες  για να τους βάλει µέσα και αυτοί σηκώνονταν 
και φεύγανε και έβαλε στρατιώτες απέξω να φυλάνε τις εισόδους των πολυκατοικιών για να 
µην φεύγουνε οι Λίβυοι, οι κάτοικοι τέλος πάντων των περιοχών αυτών. ∆εν είναι 
συνηθισµένοι, δεν είναι µαθεµένοι, δεν θέλουνε να πάνε, έχω πληροφορίες δεν θέλουνε. Άλλοι 
επικαλούνται διάφορα, ο λόγος είναι δεν θέλουνε, έχουνε µάθει αλλιώς, είναι η ζωή τους 
τέτοια. Τι κάνουµε, κ. ∆ήµαρχε. Μετά υπάρχει άλλη λύση, θα εφαρµοστούνε άλλες λύσεις. ∆εν 
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως υφίσταται στη ΒΙΠΕ και στην Αγία Τριάδα.  
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:    

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Φορτώνεται η Οικονοµάκου, η Αντιδήµαρχος. ∆εν θα αφεθεί µόνη της σε όλα 
αυτά τα µεγάλα θέµατα και το λέω και επισήµως γιατί είναι αδύνατον από έναν 

άνθρωπο όσες δυνατότητες και έχει να τα βγάλει πέρα όλα αυτά. Και θα υποστηριχθεί και από 
εµένα προσωπικά σε αυτή την πρόκληση. Περί πρόκλησης πρόκειται αγαπητοί συνάδελφοι. 
Εγώ προσυπογράφω όλα όσα είπατε. Και όσα είπε ο κ. Κοσµόπουλος δίκιο είχε και όσα είπε ο 
κ. Αλευράς δυο φορές δίκιο και εσύ κ. Μπάκα αυτά που είπες είχες δίκιο. Λοιπόν έχουµε µια 
πρόκληση, εάν δεν αρχίσουµε να περπατάµε εάν δεν κινητοποιηθούµε η κατάσταση  θα µείνει 
ως έχει. Είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου. ∆υστυχώς είναι από εκείνες τις αρµοδιότητες που δεν 
υποστηρίζονται από τα οικονοµικά µέσα. Από τον 3463 είναι αρµοδιότητα του ∆ήµου η 
διαχείριση της κατασκήνωσης µη τουριστικού χαρακτήρα. Μιας κατασκήνωσης που έγινε κατά 
τις προβλέψεις του νόµου. Ο ∆ήµος έχει τον πρώτο λόγο. Έγιναν προσπάθειες του Υπουργείου 
των Εσωτερικών, υπάρχει η άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι σωστή η άποψη ότι 
το κράτος δεν µπορεί να πληρώνει σε πολίτες ρεύµα, νερό κ.λ.π.  Χαθήκαµε αν περάσει αυτή η 
ιστορία. Και είναι βέβαιο ότι µέσα από τη διαδικασία των εντελλόµενων ή του επιτρόπου, 
εντελλόµενων Νοµαρχία, επιτρόπου εδώ, είναι βέβαιο ότι τέτοια πράγµατα δεν µπορούν να 
περάσουν. Υπάρχουν σωρεία προβληµάτων, εγώ µπορώ να αναφέρω πενταπλάσια από αυτά 
τα οποία είπατε εσείς, όµως είναι µία πρόκληση. Πρέπει αυτό που ξεκίνησε οραµατικά το 2001 
να ολοκληρωθεί και πιλοτικά από εδώ. Ανεξάρτητα από τα οικόπεδα και τα σπίτια που είναι ο 
σωστός τρόπος αποκατάστασης και χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει ο 
κάθε νοµός που έχει πρόβληµα να έχει και ένα κάµπινγκ ώστε όταν µπαίνει ζήτηµα 
νοµιµότητας, που θα πάω κύριε εισαγγελέα, το οργανωµένο κάµπινγκ οι ανθρώπινες συνθήκες 
είναι ο χώρος της υποδοχής. Γιατί φτάσαµε σ΄ αυτό το σηµείο; Γιατί δεν είχαµε που να πάνε. 
Και τους δίνουµε σήµερα όλες τις προϋποθέσεις ώστε να µην υπάρχει ειλικρινά καµία 
δικαιολογία. Όσα είπατε και για τον προϋπολογισµό και για τα άλλα τα οποία είπατε για το 
ρεύµα το νερό για τα  σπασίµατα, ήδη έχουνε σπάσει κανά δύο φορές µέχρι τώρα, είναι 
γνωστά πράγµατα αυτά αλλά δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να είµαστε στην κατάσταση στην 
οποία είµαστε σήµερα, πρέπει να προχωρήσουµε. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι µπορούµε να 
έχοµε ένα συγχρονισµένο βήµα µε τη Νοµαρχία  ώστε να βρούµε τον τρόπο χρηµατοδότησης 
και αυτής της προσπάθειας και να συγκροτήσουµε µια επιτροπή, είναι υπό συγκρότηση, µια 
επιτροπή απ΄ ότι καλλίτερο έχουµε σε επίπεδο δυναµικού, δηλαδή υπαλλήλους που είναι και 
από τον ∆ήµο και από την Νοµαρχία και από τις επιχειρήσεις  που έχουνε µία γνώση έτσι 
καλλίτερη αυτού του χώρου ώστε τα βήµατά µας να είναι σταθερά. Θα κάνουµε και λάθη, είναι 
βέβαιο ότι θα υπάρξουν και προβλήµατα αλλά δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και 
στην οποία είµαστε και εµείς υπεύθυνοι. Εµείς δώσαµε νερό στο Πολυκλαδικό, ας µην το 
δίναµε. Εµείς δώσαµε νερό στη ΒΙΠΕ. Υπάρχουν δικαιολογίες, εντάξει. Εµείς κλείνοµε τα µάτια 
και κάνοµε ότι  δεν ξέροµε τι συµβαίνει όταν περνάµε από την Αθηνών, κάνοµε ότι δεν ξέροµε 
τι γίνεται  βόρεια.  

Λοιπόν σ΄ αυτή την πρόκληση θεωρώ ότι πρέπει να µπούµε. Θα υπάρξουν προβλήµατα, θα 
υπάρξουν συνέπειες ενδεχοµένως αλλά είναι µία πρόκληση για το καλό. Μια κακοφοβισµένη 
πληγή πρέπει να λήξει και αυτή η κακοφοβισµένη  πληγή είναι και µε τις ευθύνες τις δικές µας. 
∆εν ευθύνονται µόνο αυτοί. Πίσω δε, ενδεχοµένως πίσω από το Πολυκλαδικό ξέρουµε το τι 
γίνεται εκεί πέρα µε την εµπορία, µε τις αλλαγές … Εµπορία εννοώ ενδυµάτων και ρούχων δεν 
εννοώ τίποτε άλλο, διότι ακούγονται πολλά αλλά εγώ δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία και δεν 
µπορώ να λέω τέτοια πράγµατα. Αλλάζουνε σπίτια, έρχονται από διάφορες περιοχές της 
χώρας. Ας το τακτοποιήσουµε. Από τη µία στιγµή στην άλλη δεν θα φέροµε τον παράδεισο 
αλλά το κράτος σήµερα, στην οργανωµένη έκφρασή του, είτε ως Γραφείο του Πρωθυπουργού 
το 2001,  είτε ως Υπουργείο των Εσωτερικών, είτε ως ∆ήµος, είτε ως Νοµαρχία, εκφράσεις του 
κράτους είµαστε όλοι, έχουνε δώσει χρήµατα πάρα πολλά και έχουνε οι αθίγγανοι 120 
στρέµµατα δικά τους, περιουσιακό τους στοιχείο. ∆εν υπάρχει δικαιολογία πλέον να 
καταλαµβάνονται ιδιωτικές περιουσίες  ή να κατασπαταλάται νερό ή να γίνεται το ένα ή το 
άλλο. Θα υπάρξουν προβλήµατα, θα υπάρξουν αντιρρήσεις, θα υπάρξουν φωνές, ενδεχοµένως 
να υπάρξουν και συγκρούσεις αλλά πρέπει να προχωρήσοµε και να απαντήσοµε στην 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:    
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πρόκληση  που υπάρχει, διαφορετικά το θέµα θα σέρνεται. Θυµόσαστε και την προηγούµενη 
τετραετία, αντιπαλότητες µε τη Μεσσήνη, το ένα, το άλλο, τίνος δηµότης … Τι σηµασία έχει 
τίνος δηµότης είναι, κάτσε γύρευε, κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι και σε 2-3 ∆ήµους 
δηµότες, δεν βγάζεις  άκρη. ∆εν βγάζεις άκρη. Πρέπει να τους πάµε και γιατρό, να 
µεταφέροµαι και τα παιδιά τους να τα πάµε στο σχολείο, πρέπει να τους δίνουµε και τρόφιµα 
καµιά φορά, πρέπει να τους πιάνοµε και από το χέρι. Εγώ θυµάµαι κάποιες προσπάθειες που 
είχαµε κάνει, βλέπω και την κα Λιακουνάκου εδώ, να µάθουνε τα παιδιά τους γράµµατα. 
Ξέρετε τι µας κάνανε; Μας κάψανε το λυόµενο το οποίο τους πήγαµε για σχολείο. Και λοιπόν; 
Και λοιπόν ξαναπροσπαθήσαµε, τα πήγαµε εκδροµή, τα µαθαίναµε να τρώνε, τα πήγαµε τα 
παιδάκια σε κάποια κέντρα να καθίσουνε, κάναµε πολλά πράγµατα πιθανόν να σώσαµε 3 από 
τα 60 αλλά έγινε µία προσπάθεια. 

Λοιπόν, προσυπογράφω ότι είπατε, οι αντιρρήσεις τα ερωτηµατικά σας οι διαφωνίες σας είναι 
όλα σωστά. Σ΄ αυτή την πρόκληση µπορεί και να χάσουµε. Εγώ όµως έχω να σας 
παρακαλέσω, είµαι βέβαιος γι΄ αυτό δεν χρειάζεται να σας παρακαλέσω, πρέπει να είµαστε από 
την ίδια πλευρά για να υποστηρίξουµε αυτή την προσπάθεια. Και χαίροµαι γιατί όλοι οι φορείς 
της πόλης µε πρώτους της επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ο κ. Σπηλιώτης που θα 
παίξει Μαρία και ενεργητικό ρόλο σ΄ αυτήν προσπάθεια, όπως και οι εκπρόσωποι των 
αθιγγάνων… Έχουµε πρόβληµα τώρα έχουνε παρουσιαστεί 4 – 5, είναι όλοι εκπρόσωποι. Είναι 
κάποια ζητήµατα και τα οποία πρέπει να κλείσουν. Ε τι να κάνουµε, είναι και ο Σταύρος έχει το 
γνωστό πρόβληµα, θα γίνουν κάποιες προσπάθειες όµως και κάποια βήµατα είµαι βέβαιος για 
το καλό και της πόλης διότι υπάρχει ζήτηµα και το ξέρετε. 

Λοιπόν έχουµε αυτή την προγραµµατική που έχει τις αδυναµίες της. Τώρα, δεν είναι µία αστική 
σύµβαση, δεν είναι κάτι από τα συνηθισµένα, είναι κάτι διαφορετικό εν πάση περιπτώσει. Θα 
ρυθµιστεί στην πορεία οτιδήποτε πρόβληµα υπάρχει.  

 
Να αιτιολογήσω την ψήφο µου.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ): Ορίστε κύριε συνάδελφε. 
 
Εγώ θα ψηφίσω ναι στην εισήγηση γιατί θεωρώ πως είναι ένα ξεκίνηµα, 
πρέπει από κάπου να ξεκινήσουµε. Αυτή είναι, τα υπόλοιπα θα 

συµπληρωθούνε, τι να γίνει, δεν µπορεί να γίνει αλλιώς και εύχοµαι το συντοµότερο να λυθεί 
το θέµα.  

 
Και εµείς να αιτιολογήσουµε να τελειώνουµε.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ναι.  
 
Είµαστε στο πλευρό σας σε κάθε προσπάθεια αλλά δεν µπορούµε αόριστα, 
χωρίς κάποιο στοιχειώδη προϋπολογισµό και κάποια διαδικασία, να 

ψηφίσουµε. Κάναµε κάποιες παρατηρήσεις, εύχοµαι κάποιες από αυτές να τις λάβετε υπόψη 
σας και δεν υποχρεώνει κανένας, κανείς δεν είδε τη σύµβαση, δεν χρειάζεται να υπάρχει σε 
κείµενο γραµµένο, αφαιρέστε το, ότι θα καταβάλλουν κάποιο µίσθιο αυτοί. Θα το πάρει 
κάποιος και θα το κάνει σκοινί γορδόνι.    
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Οι νοµικοί µας τα είπαν αυτά.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το πάρει και θα το κάνει κάποιος σκοινί γορδόνι.    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Αλευράς παρακαλώ. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Παιδιά κατώτερου Θεού δεν υπάρχουν και δεν πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει τα 
χρειώδη να εξασφαλίζονται και τα στοιχειώδη και να δηµιουργούν ένα αίσθηµα  

στοιχειώδους απαντοχής και αισιοδοξίας. Θεωρητικά είµαστε και πρακτικά στην κατεύθυνση 
αυτή, για τους λόγους όµως που εξηγήσαµε και τις επιφυλάξεις που έχουν να κάνουν µε τις 
εξειδικεύσεις  και µε τις διαβεβαιώσεις και µε τις βεβαιότητες  που πρέπει να υπάρξουν, γι΄ 
αυτό λόγο κ. Πρόεδρε θα σταθούµε µε λευκό.     
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Λοιπόν η πλειοψηφία ΝΑΙ, Ναι ο κ. Μπάκας, Ναι ο κ. Κοσµόπουλος … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λευκό, λευκό 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Λευκό και Λευκό ο κ. Αλευράς.                  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Μπάκας Ιωαν. τάσσονται ΥΠΕΡ της 
σύναψης της εν λόγω σύµβασης και οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨  δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του ∆ήµου Καλαµάτας και του κοινωνικού Φορέα 
του ∆ήµου Καλαµάτας για τη διαχείριση της κατασκήνωσης µη τουριστικού 
χαρακτήρα των Αθίγγανων στη θέση «Μπιρµπίτα», το πλήρες κείµενο της 
οποίας έχει ως εξής: 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα …………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

 

1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας νόµιµα εκπροσωπούµενη από το 
Νοµάρχη  κ. ∆ηµήτριο ∆ράκο, κάτοικο Καλαµάτας 

2.  Ο ∆ήµος Καλαµάτας νόµιµα εκπροσωπούµενος από το ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη 
Νίκα, κάτοικο Καλαµάτας 

3.  Ο Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας ή το διάδοχο Νοµικό 
Πρόσωπο (Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις»), ως εκ τρίτου συµβαλλόµενος, 
νόµιµα εκπροσωπούµενος από την Πρόεδρο του κ. Μαρία Οικονοµάκου, 
αντιδήµαρχο Καλαµάτας, κάτοικο Καλαµάτας 

 

Έχοντας υπόψη: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» και του Π.∆. 30/2006 (Κώδικας Ν.Α.) 

2. Την υπ. αριθµ. ……………. Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Μεσσηνίας 

3. Την υπ. αριθµ. ……………. Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

4. Την υπ. αριθµ. ……………. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου µε την επωνυµία «Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» ή του 
διαδόχου Νοµικού Προσώπου (Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις») 

 

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 

 

Προοίµιο 

Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας 
µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του ∆ήµου Καλαµάτας και του 
Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας και προσδιορίζονται οι όροι και οι 
διαδικασίες υλοποίησης της συµφωνίας αυτής µε σκοπό την υποστήριξη και 
κοινωνική µέριµνα για του Έλληνες Αθιγγάνους, που κατασκηνώνουν άναρχα στα 
όρια του ∆ήµου Καλαµάτας και θα µετεγκατασταθούν προσωρινά στην οργανωµένη 
κατασκήνωση µη τουριστικού χαρακτήρα στη θέση «Μπιρµπίτα», µε σκοπό την 
παροχή προσωρινής δυνατότητας διαβίωσης σε ένα περιβάλλον που πληροί τους 
στοιχειώδεις όρους για ανθρώπινη διαβίωση µέχρι την απόκτηση µόνιµης ιδιόκτητης 
κατοικίας σύµφωνα µε τα προγράµµατα στέγασης της Ελληνικής Πολιτείας.  

 

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο της Σύµβασης 

- Η διαχείριση της κατασκήνωσης µη τουριστικού χαρακτήρα των Αθίγγανων  
στη θέση «Μπιρµπίτα», ήτοι:  

- Η ανάληψη των οικονοµικών βαρών και υποχρεώσεων που συνεπάγεται η 
λειτουργία της κατασκήνωσης τουλάχιστον σε πρώτη φάση. 

- Η ασφάλεια, συντήρηση και  επισκευή των έργων υποδοµής και 
εγκαταστάσεων και η επέκτασή τους και η κατασκευή νέων όπου αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

- Η ανάπτυξη υποστηρικτικού δικτύου υπηρεσιών για την οργάνωση, λειτουργία 
και διαχείριση της κατασκήνωσης. 

 

Άρθρο 2ο  

Σκοπός της σύµβασης 

Ο καθορισµός και επιµερισµός των δραστηριοτήτων για την εύρυθµη λειτουργία της 
κατασκήνωσης µη τουριστικού χαρακτήρα των Αθίγγανων στη θέση « Μπιρµπίτα». 

Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αθιγγάνων, η υγειονοµική, 
εκπαιδευτική, κοινωνική και προνοιακή υποστήριξή τους και η διευκόλυνσή  τους 
στην πλήρη ενσωµάτωση στο κοινωνικό σύνολο και η οριστική εγκατάστασή τους 
σε µόνιµες κατοικίες, που είναι και ο τελικός στόχος. 
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Για την επίτευξη του τελικού στόχου θα αναληφθούν πρωτοβουλίες και δράσεις 
στους τοµείς της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης, της ψυχαγωγίας, 
της υγείας, της θρησκευτικής λατρείας σε συνεργασία µε την κοινότητα των 
κατασκηνωτών αθιγγάνων. 

 

Άρθρο 3ο  

∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και 
θα έχει 5 έτη διάρκεια (µέχρι 31/12/2013). 

 

Άρθρο 4ο  

∆ικαιώµατα – Υποχρεώσεις 

α.)  Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας θα συνδράµει, δια των υπηρεσιών της 
(∆ιευθύνσεις Υγείας, Πρόνοιας κ.λ.π) και των µηχανισµών της, για τη σωστή 
λειτουργία της κατασκήνωσης και την ανάπτυξη προγραµµάτων ενηµέρωσης, 
κατάρτισης, εκπαίδευσης κ.λ.π.  

β.)  Ο ∆ήµος Καλαµάτας και ο Κοινωνικός Φορέας του ή το διάδοχο Νοµικό 
Πρόσωπο (Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις») θα έχει την ευθύνη της ∆ιοίκησης, της 
∆ιαχείρισης και της εποπτείας της κατασκήνωσης.  

- Θα µεριµνά και θα φροντίζει για την καθαριότητα και τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, για το Πράσινο και τη σωστή λειτουργία των παροχών κοινής 
Ωφέλειας ( Ύδρευση, Αποχέτευση, Ηλεκτροδότηση) 

- Θα συντηρεί και θα επισκευάζει τις υποδοµές και τις εγκαταστάσεις και θα µελετά 
και θα εκτελεί συµπληρωµατικά έργα, όταν και όπου χρειάζονται.   

- Θα έχει την ευθύνη  λειτουργίας του Ιατρείου και της εν γένει ιατρικής-
κοινωνικοπρονοιακής  υποστήριξης των προσωρινώς διαµενόντων. 

- Θα παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των προγραµµάτων της 
κατασκήνωσης και θα επιβλέπει την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής µέριµνας και 
αποκατάστασης.  

- Θα φροντίσει για την ψήφιση και τον έλεγχο  τήρησης του κανονισµού 
λειτουργίας της κατασκήνωσης, σε συνεργασία µε τους νόµιµους εκπροσώπους 
της κοινότητας των διαµενόντων αθιγγάνων. 

- Θα µεριµνά για την υλοποίηση της υποχρέωσης των διαµενόντων να καταβάλουν 
τα έξοδα διαµονής. 

 

Άρθρο 5ο 

Πόροι – χρηµατοδότηση 

Οι πόροι για την λειτουργία της κατασκήνωσης θα προέρχονται κυρίως: 

α) Από τον τακτικό προϋπολογισµό των συµβαλλοµένων µερών, µε συµµετοχή 
κατά 50% έκαστου των συµβαλλόµενων µερών 

β) Από δωρεές, χορηγίες κ.λ.π.  

γ) Από Ευρωπαϊκούς Οικονοµικούς Πόρους και Προγράµµατα 
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δ) Από τη συµµετοχή των χρηστών. 

 

Άρθρο 6ο 

Επιτροπές: 

 

1) Κοινή Επιτροπή Εποπτείας-Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς συµφωνούν στην συγκρότηση Κοινής Επιτροπής σκοπός 
της οποίας θα είναι: 

α). Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης και  

β). Η επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της 
προγραµµατικής σύµβασης, που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Η Κοινή Επιτροπή θα εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη κάθε τι που κρίνει σκόπιµο 
για την καλλίτερη υλοποίηση του προγράµµατος και των δράσεων που προβλέπει η 
προγραµµατική σύµβαση και γενικότερα για την ορθή εφαρµογή της. 

Η Κοινή Επιτροπή όταν καλείται να επιλύσει διαφορές που αναφύονται κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης έχει αποφασιστική αρµοδιότητα και οι αποφάσεις της είναι 
τελεσίδικες και δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 

Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από : 

α.  Ένα (1) εκπρόσωπο της Ν.Α. Μεσσηνίας  (που ορίζεται µε απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Καλαµάτας).  

β.  Ένα (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας (που ορίζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας).  

 

Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Κοινωνικού Φορέα ή του διαδόχου Νοµικού 
Προσώπου (Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις») (που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο 
Καλαµάτας). 

 

Η θητεία των µελών της Κοινής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της ∆ηµοτικής  και 
Νοµαρχιακής Αρχής (η θητεία λήγει µε τον ορισµό νέων µελών ). 

 

Η πρώτη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής πρέπει να γίνει µε την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας σύµβασης . 

 

Η πρωτοβουλία για τη διαδικασία συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής, για τις 
συνεδριάσεις καθώς και για κάθε άλλο συναφές θέµα ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 

2) Επιτροπή ∆ιαχείρισης της Κατασκήνωσης 

Για τη διοίκηση, παρακολούθηση και επίλυση των θεµάτων λειτουργίας της 
κατασκήνωσης συγκροτείται Επιτροπή ∆ιαχείρισης στην οποία µετέχουν: 
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α) Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Φορέα ή του διαδόχου Νοµικού Προσώπου 
(Κοινωφελής Επιχείρηση «Φάρις»), ως Πρόεδρος της Επιτροπής  

β) Ένας εκπρόσωπος Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 

γ) Ένας νόµιµος Εκπρόσωπος των Αθίγγανων που διαµένουν στην κατασκήνωση.  

 

Έργο της επιτροπής 

− Προετοιµασία εγκατάστασης στην κατασκήνωση 

− Παραλαβή των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδοµών 

− Παρακολούθηση της λειτουργίας της κατασκήνωσης, εντοπισµός και επίλυση 
προβληµάτων και δυσκολιών εφαρµογής προγράµµατος προσωρινής 
εγκατάστασης αθιγγάνων 

− Παρακολούθηση δράσεων – παρεχοµένων υπηρεσιών – προώθηση 
προγραµµάτων 

− Εξασφάλιση πόρων (ανθρώπινων και υλικών), για τη λειτουργία του 
προγράµµατος και την επίτευξη των σκοπών του 

− Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

− Σύνταξη και υποβολή προς έγκριση του προϋπολογισµού και απολογισµού 
στο ∆ηµοτικό και Νοµαρχιακό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 7ο 

Κανονισµός Λειτουργίας Κατασκήνωσης 

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης ψηφίζεται ο Κανονισµός 
Λειτουργίας, ο οποίος θα επιλαµβάνεται όλων των ειδικότερων θεµάτων που 
αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία της κατασκήνωσης και την επίτευξη του τελικού 
στόχου του Προγράµµατος καθώς επίσης τον τρόπο λειτουργίας και δράσης της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης. 

 
Άλλες Επιτροπές  

Στο πλαίσιο εξειδίκευσης των θεµάτων της κατασκήνωσης και της µεγαλύτερης 
εκπροσώπησης των κατασκηνωτών στην ∆ιοίκησή της µπορούν να συκγροντούνται 
συµβούλια και επιτροπές µε αντικείµενα και σκοπούς που θα ορίζονται στον 
Κανονισµό Λειτουργίας. 

 

Άρθρο 8ο 

Απασχόληση προσωπικού 

Είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο, σύµφωνα µε 
το αρ. 25 παρ. 4 του Ν. 2738/99 για τις ανάγκες της Π.Σ. 

 

Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των διαφορών 
που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων 
της Π.Σ.  

 

Άρθρο 10ο 

Τροποποίηση 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Π.Σ. απαιτείται νέα έγγραφη 
συµφωνία µετά την απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλόµενων µερών. 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε 
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε ο 
κάθε συµβαλλόµενος από ένα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
ΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή Εποπτείας – 

Παρακολούθησης της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 6 αυτής) 
τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο µε αναπληρωτή του τον 
δηµοτικό σύµβουλο Καλαµάτας κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο.   

 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα,  για την 

υπογραφή της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες. 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 1 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 


