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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 393/2018
ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης στην ειδική γραμματεία
κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ για την βελτίωση συνθηκών
διαβίωσης
Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65
και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος κ. Γαβριήλ Λιατσής κλήθηκε στη συνεδρίαση νόμιμα, πλην όμως
απουσίαζε δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ’ αριθμόν 893Δ/24-102014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, αναπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βαρελάς,
αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του
Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε
δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
23 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος
1

2.
3.
4.
5.

Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
2. Ανδριόλας Γεώργιος
Γεωργόπουλος Σωτήριος
3. Λιατσής Δημήτριος
Αθανασόπουλος Παντελεήμων
4.Μπέλτσος Διονύσιος
Βλαχαντώνης Νικόλαος – προσήλθε μετά τα 5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος
προ Ημερήσιας Διάταξης Θέματα

6.
7.
8.
9.

Γεράνιος Κων/νος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Τσίμπρης Νικόλαος
Λουμιώτης Νικόλαος

6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Δημουλιάς Λεωνίδας μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»

10. Σεϊντής Βασίλειος

10.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο
Δήμο Πύργου»,

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
12. Μπόμπορης Παναγιώτης
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης –
Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου - Προεδρεύων
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής
της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»

16. Παναγόπουλος Ιωάννης
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα
Δημιουργίας

18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη –
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

19. Κόρδας Θεόδωρος
20. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της
παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών»
21. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»

22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
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Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του
Δήμου Π. Λιβέρη.
------------------------Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 2ο θέμα προ
ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποβολή πρότασης στην ειδική γραμματεία κοινωνικής
ένταξης των ΡΟΜΑ για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και παραχώρησε το λόγο
στην Αντιδήμαρχο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας κα Ανδριάνα
Αγγελακοπούλου, η οποία είπε όπως και στο υπ’ αριθμ. 25521/18-9-2018 έγγραφο
που κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρω ότι η καταληκτική ημερομηνία για
την υποβολή πρότασης, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι η 10η Οκτωβρίου 2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος.
Συνεχίζοντας ο Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. 25517/189-2018 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας – Παράρτημα ΡΟΜΑ,
στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
[….Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 159 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017) περί ρύθμισης διαδικασίας Gια
την υλοποίηση των παρεμβάσεων της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς
που διαβιούν πληθυσμοί ΡΟΜΑ.
Την αριθμ. ΚΥΑ ΡΟ 64/7-2-2018 (ΦΕΚ 412 Β΄) «καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων,
τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασιών για την προσωρινή
μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων - Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης» όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. Οικ.28586/283/22-5-2018 (ΦΕΚ 1924/30-5-2018)
Το υπ΄ αρ. 25710/ΕΓ ΡΟΜΑ 216/06-06-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας για την
κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ, περί παρέμβασης « Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης
Κοινοτήτων ΡΟΜΑ»
Το υπ΄αρ. 82249/1233/20-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας που αφορά την έκθεση υγειονομικής αναγνώρισης και ελέγχου των οικισμών
ΡΟΜΑ στην περιοχή Δ.Κ. Πρασίνου και Αγκινάρα.
Σας ενημερώνουμε ότι η πρόταση του Δήμου Πύργου αποτελεί μέρος της κοινωνικής
πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες, και αφορά πληθυσμό της
ομάδας στόχου των ΡΟΜΑ που διαβιεί σε ακατάλληλες συνθήκες και υφίσταται κοινωνικό
αποκλεισμό. Η πρόταση υποβάλλεται σε συνέχεια της έκθεσης υγειονομικής αναγνώρισης της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα Ηλείας και αφορά τους Οικισμούς που βρίσκονται στις θέσεις:
1. (Δ.Κ. Πρασίνου)
2. (ΑΓΚΙΝΑΡΑ)
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Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω οικισμών είναι:
1. Οικισμός ΠΡΑΣΙΝΟ: 75 άτομα , 10 οικογένειες, 14 κατοικίες/πρόχειρες κατασκευές.
2. Θέση οικισμού: Βρίσκεται στις παρυφές κατοικημένης περιοχής, απέχει 5,5χλμ. από το
κέντρο της πόλης. Η έκταση είναι περίπου 6 στρέμματα και ανήκει Δήμο Πύργου εκτός
πόλης.
3. Οικισμός ΑΓΚΙΝΑΡΑ: 100 άτομα, 13 οικογένειες, 15 κατοικίες/πρόχειρες κατασκευές,
σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την από 12/04/2018 έκθεση
υγειονομικής αναγνώρισης.
4. Θέση οικισμού: Βρίσκεται εκτός κατοικημένης περιοχής, απέχει 3χλμ. από το κέντρο της
πόλης. Η έκταση είναι περίπου 5 στρέμματα και ανήκει Δήμο Πύργου εκτός πόλης.
Στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης δίνεται έμφαση ιδίως στην πρόσβαση των παιδιών και
των νέων σε μονάδες ατομικής υγιεινής με στόχο την σχολική και επαγγελματική ένταξη.
Η κοινότητα ΡΟΜΑ του οικισμού Πράσινου χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά στο 6-14 ετών,
15-24 ετών.
Η κοινότητα ΡΟΜΑ του οικισμού Αγκινάρα χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά στο 6-14 ετών.
Οι συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς παρέμβασης Πράσινο και Αγκινάρα, διακρίνονται
από την απουσία υποδομών κοινής ωφέλειας, τη συστέγαση διευρυμένων διαγενεακών
νοικοκυριών σε αυτοσχέδιες οικίες-παραπήγματα κατασκευασμένες από ευτελή δομικά υλικά ή την
προσωρινή εποχιακή διαμονή διερχομένων. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι μη αποδεκτές και
εκλείπουν οι παράμετροι διασφάλισης της δημόσιας υγείας στους χώρους διαμονής τους.
Τα ειδικότερα προβλήματα ατομικής και περιβαλλοντικής υγιεινής αποτυπώνονται στις
υγειονομικές εκθέσεις ως εκ τούτου η άμεση παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
Η πρόσβαση των κατοίκων των οικισμών σε σχολεία, νοσοκομεία, κέντρο υγείας γίνεται με ΙΧ και
με τα πόδια. Η μεταφορά των μαθητών ομοίως, γίνεται με τα πόδια ή με ΙΧ, επίσης και για τις
υπόλοιπες υπηρεσίες.
Ο χώρος του οικισμού Πράσινο είναι σε γειτνίαση με τα σχολεία του Βουνάργου και με το Γενικό
Νοσοκομείο Πύργου. Ο χώρος του οικισμού Αγκινάρα είναι σε γειτνίαση με νηπιαγωγείο,
δημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο καθώς και με το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η ανάδειξη των προβλημάτων καθιστά ως
επείγουσα την υποβολή πρότασης για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στους
προαναφερθέντες οικισμούς του Δήμου Πύργου παράλληλα με την παροχή συνοδευτικών
υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη.
Είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι η παρέμβαση της βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης, αποτελεί
ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο που, µέσω της βελτίωσης της ατομικής και της περιβαλλοντικής
υγιεινής, στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην πρόσβαση ειδικών κοινωνικών
ομάδων που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, σε βασικά αγαθά κοινωνικής ωφέλειας.
Η παρέμβαση στοχεύει ιδίως στην ατομική φροντίδα και υγιεινή των παιδιών και την ενίσχυσή
τους, µε στόχο την ομαλότερη ένταξή τους στο σχολείο.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, απαιτείται η σύσταση και λειτουργία Ομάδας
Βελτίωσης Συνθηκών διαβίωσης, η οποία θα υποστηρίζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα
φροντίζει για την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών.
Κατά περίπτωση θα γίνεται διερεύνηση για κάλυψη των εγκεκριμένων µε Κοινή Υπουργική
Απόφαση παρεμβάσεων από διάφορες πηγές χρηματοδότησης ανάλογα µε τις ειδικότερες κάθε
φορά περιστάσεις. Κατά την τρέχουσα περίοδο , έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση µέσω των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) για µια σειρά παρεμβάσεων Βελτίωσης
Συνθηκών διαβίωσης σε καταυλισμούς σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα µε τον σχεδιασμό της
Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ.
Επισημαίνεται ότι τα αναγκαία τεχνικά προαπαιτούμενα έργα, όπως κατασκευή στεγανών
βόθρων κ.α.- για την υλοποίηση της παρέμβασης θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του δήμου.
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Εφόσον δημοσιευθεί σχετική πρόσκληση για χρηματοδότηση θα μπορεί ο φορέας υλοποίησης να
υποβάλλει αίτηση, για την οποία θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία ένταξης σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα µε τον σχεδιασμό η σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Βελτίωσης
Συνθηκών διαβίωσης θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο της πράξης.
Ως εκ τούτου και σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για:
1. Την υλοποίηση της πρότασης - παρέμβασης « Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης» στις
περιοχές Αγκινάρα και Πρασίνου. Στα πλαίσια αυτής της πρότασης καλείται η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών στη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης, τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ.
2. Την υποβολή αιτήματος του Δήμου Πύργου προς την Ειδική Γραμματεία για την κοινωνική
ένταξη των ΡΟΜΑ καθώς πληροί τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 159, Ν. 4483/2017,
όπως εξειδικεύεται µε το αρ. 16 της ΡΟ 64/7-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β) , όπως
τροποποιήθηκε και την υποβολή πλήρη φακέλου µε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά…….]

Κατόπιν των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν’
αποφασίσουν επί του θέματος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.
3852/10
2. Την εισήγηση της Αντιδημάρχου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας
σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμ. 25517/18-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας – Παράρτημα ΡΟΜΑ με τίτλο: «Υποβολή
πρότασης στην ειδική γραμματεία κοινωνικής ένταξης των ΡΟΜΑ για την
βελτίωση συνθηκών διαβίωσης» και μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι
A. Την υλοποίηση της πρότασης – παρέμβασης «Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης»
στους οικισμούς ΡΟΜΑ που βρίσκονται στην περιοχή «Αγκινάρα» της Δ.Κ.
Πύργου και στην Τ.Κ. Πρασίνου.
B. Την υποβολή αιτήματος του Δήμου Πύργου προς την Ειδική Γραμματεία για την
κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 159 του Ν.4483/2017, όπως
εξειδικεύεται με το αρ. 16 της ΡΟ 64/7-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε.
-

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια αυτής της πρότασης θα προβεί
στην σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών εκθέσεων και τοπογραφικών
διαγραμμάτων κ.λ.π..
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 393/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 26 – 9 - 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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