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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  20/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  511/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 20η/2018 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 
30193/03-08-2018, σε ορθή επανάληψη, 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) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 519 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 513 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) 
Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) Βουτσής Γεώργιος, 9) Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γιαννόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος,  13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) 
Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 18)  Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) 
Κουτίβας Ηλίας,  21) Λιάππα Χρυσή, 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης 
Σαράντος, 24) Μπάκας Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) 
Μπουζιάνης Παύλος, 28) Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 512 απόφαση), 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκος Δημήτριος, 32)  
Οικονομάκου Μαρία, 33) Πολίτης Δημήτριος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς Δημήτριος  
και 36)  Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος, 
2) Βεργινάδη Μαρία, 3) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 4) Νιάρχος Αναστάσιος 
και 5) Σταματόπουλος Ευστάθιος. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η  
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, ο οποίος 
δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και 2) Αγίου 
Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου της Δημοτικής Αρχής.  
 



Συνεδρίαση : 20/2018     Πέμπτη  09 / 08  / 2018                        ΑΠΟΦΑΣΗ  511/2018 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  2 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Η εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική από τις πυρκαγιές – Προτάσεις και 
απόφαση για θέματα πολιτικής προστασίας. 

 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των Μελών του Σώματος υπήρχαν  α) από 06-08-
2018 εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και β) η από 06-08-2018 
εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την Πολιτική Προστασία κ. Βασιλόπουλου 
Αθανασίου, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής : 
 

 
 Η από 06-08-2018 εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Η εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική από τις πυρκαγιές –                   

                                                 Προτάσεις και απόφαση για θέματα πολιτικής προστασίας». 

 

«Πρόληψη και σχεδιασμός για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Καλαμάτας» 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας χωρίς να έχει την επιχειρησιακή αρμοδιότητα, εμπλέκεται σε όλα τα στάδια 

πολιτικής προστασίας, από την πρόληψη και το μετριασμό των συνεπειών, μέχρι την 

αποκατάσταση. 

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού: 

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα 

ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα (δημόσια ή ιδιωτικά) σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. 

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις στα αρμόδια Υπουργεία για την αναμόρφωση της αντίστοιχης 

νομοθεσίας. 

 

Ο Δήμαρχος και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Συντονίζουν και επιβλέπουν το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, 

αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών 

ορίων των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α.).  

β. Έχουν την ευθύνη εφαρμογής του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το 

σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα 

αναφορικά με τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α..  

γ. Διατυπώνουν εισήγηση για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α., η οποία υποβάλλεται 

στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση σχετικής πρότασης.  

δ. Έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και 

μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εντός 

των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α..  

 

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει στελεχώσει Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, με προϊστάμενο το Γενικό 

Γραμματέα, όπου εκπονούνται τα τοπικά σχέδια (μνημόνια ενεργειών) και μεριμνά με μέτρα και 

δράσεις που υπαγορεύονται από την νομοθεσία και τον Δήμαρχο για την πρόληψη, αντιμετώπιση 

και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών. Συγκαλείται το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο 
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τακτικά με την έκδοση εγκυκλίων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και εκτάκτως, 

όταν ένα καταστροφικό γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Για την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε, έχουν προσληφθεί 38 εργάτες πυροπροστασίας, με 

έργο μεταξύ άλλων τον καθαρισμό των Τοπικών Κοινοτήτων από την ανεπιθύμητη βλάστηση, τον 

έλεγχο των δεξαμενών πυρόσβεσης και των υδροστομίων, την έγκαιρη ειδοποίηση πυρκαγιών. 

Τα 8 πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε ευπαθείς Τοπικές Κοινότητες.  

Υπάρχει συνεχής συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία έχει παραχωρηθεί ένα 

πυροσβεστικό.  

Έχουν προσδιοριστεί χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού.  

Το μνημόνιο ενεργειών έχει κοινοποιηθεί σε Αστυνομία και Πυροσβεστική για τον συντονισμό των 

υπηρεσιών.  

Όταν η κατηγορία κινδύνου είναι 4, ειδοποιούνται με sms όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του 

Δήμου, οι πρόεδροι και οι εθελοντές.  

Μηνιαία, εκδίδεται απόφαση Δημάρχου επιφυλακής των οχημάτων (βυτίων – χωματουργικών) με 

τους χειριστές τους. 

Αντίστοιχες ενέργειες ακολουθούνται για αντιμετώπιση καταστροφών που μπορεί να προκληθούν 

από πλημμύρες και σεισμούς. 

 

                                                               Ο Αντιδήμαρχος 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος 

 
 
 
 Η από 06-08-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: «Η εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική από τις πυρκαγιές –                   

                                                 Προτάσεις και απόφαση για θέματα πολιτικής προστασίας». 

 

Σύμφωνα με το βασικό, γενικό σχέδιο «Ξενοκράτης», η πολιτική προστασία της Χώρας 

αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, 

τεχνολογικές και άλλες καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη 

διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στον ίδιο σκοπό περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και 

πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές, με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των συνεπειών μιας καταστροφής. 

Οι φονικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική (30 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας) εγείρουν 

σημαντικά ερωτήματα. Γιατί είχαμε τόσες δεκάδες νεκρών, και τι μπορούμε να κάνουμε για να 

αποτρέψουμε μια παρόμοια μελλοντική καταστροφή;        Ανάμεσα στις αιτίες που αναζητούνται 

είναι οι ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν, με τους ισχυρούς ανέμους, η άναρχη δόμηση που 

αποτέλεσε  έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες παγίδευσης των κατοίκων και ο πανικός 

που δημιουργήθηκε και εμπόδισε τον παραγωγικό συντονισμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της  κλιματικής αλλαγής η εμφάνιση ακραίων φυσικών 

φαινομένων έχει ενταθεί, καλούμεθα να υποβάλλουμε προτάσεις που θα συμβάλουν τόσο στην 

πρόληψη όσο και στη γενικότερη σχεδίαση αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών στο Δήμο 

Καλαμάτας. 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Αθανάσιος Βασιλόπουλος 
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Εισηγούμενος το θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την Πολιτική Προστασία κ. Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής:   

 
Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές που 
συντελούνται τα τελευταία έτη, έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και εκτεταμένα διαστήματα 
ξηρασίας και καύσωνες. 

Το αποτέλεσμα αυτών είναι η εμφάνιση μεγάλων σε έκταση αλλά και σε ένταση πυρκαγιών με 
υψηλή ταχύτητα εξάπλωσης.  

Οι φωτιές στην Ανατολική Αττική (30 λεπτά μακριά από το κέντρο της Αθήνας) αποτελούν τη 
δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά παγκοσμίως στον εικοστό πρώτο αιώνα, μετά τις φωτιές στην 
Αυστραλία το 2009 όπου χάθηκαν 173 άνθρωποι. 

Τα εκατοντάδες καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, τα χιλιάδες καμένα στρέμματα, αλλά πρωτίστως 
οι 92, μέχρι τώρα, ζωές συνανθρώπων μας, αναδεικνύουν με τον χειρότερο τρόπο ότι 
απαιτείται η ανασυγκρότηση αλλά και ο ριζικός ανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας της 
χώρας μας που θα βασίζεται στα νέα δεδομένα.   

Ένας ανασχεδιασμός που θα επικαιροποιήσει τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων και θα καθορίσει με σαφήνεια ποιος έχει τον απόλυτο επιχειρησιακό 
έλεγχο.  

 Ένας ανασχεδιασμός που θα ενισχύσει τις υπέργειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, ικανές 
να καλύψουν πολλαπλές εστίες πυρκαγιών, και όχι να απογυμνώνεται και να αφήνεται πλήρως 
ακάλυπτη μια περιοχή για να καλυφθεί μια άλλη. 

Ένας ανασχεδιασμός που θα προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, εκπαιδευμένου 
κατάλληλα.  

Μπορεί το κόστος τέτοιων ενεργειών πρόληψης να ακούγεται μεγάλο, αλλά σίγουρα  είναι 
μικρότερο από το κόστος καταστολής και αποσαφηνίζω ότι μιλώ για χρηματικά κόστη και όχι 
στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπινες απώλειες, γιατί εκεί δεν υπάρχει αποτίμηση .  

Όσον αφορά το Δήμο Καλαμάτας, χωρίς να έχουμε την επιχειρησιακή αρμοδιότητα 
εμπλεκόμαστε σε όλα τα σχέδια πολιτικής προστασίας, από την πρόληψη και τον μετριασμό 
των συνεπειών, με όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έως την 
αποκατάσταση.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού: 

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει στελεχώσει Γραφείο Πολιτικής Προστασίας όπου εκπονούνται τα 
τοπικά σχέδια (μνημόνια ενεργειών) και μεριμνά, με μέτρα και δράσεις που υπαγορεύονται από 
τη νομοθεσία για την πρόληψη, αντιμετώπιση, και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. 

Το ΣΤΟ συγκροτείται τακτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας και εκτάκτως όταν ένα καταστροφικό γεγονός βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Όσον αφορά τις πυρκαγιές: 

Η περιοχή μας έχει κηρυχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 575/1980 ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και για το 
λόγο αυτό οι προληπτικές μας ενέργειες θα πρέπει και είναι εστιασμένες. 

Έτσι: έχουμε προσλάβει 38 εργάτες πυροπροστασίας με έργο τον καθαρισμό της ανεπιθύμητης 
βλάστησης, τον έλεγχο των δεξαμενών πυρόσβεσης, των υδροστομίων και την έγκαιρη 
ειδοποίηση πυρκαγιών. Έχει αποδειχθεί ότι η δράση τους έχει προλάβει πυρκαγιές εν τη 
γενέσει τους.  

Έχουν μοιραστεί 8 πυροσβεστικά οχήματα σε τοπικές κοινότητες «υψηλού κινδύνου». 
Συνεχώς συνεργαζόμαστε με την πυροσβεστική υπηρεσία όπου έχει παραχωρηθεί και ένα 
πυροσβεστικό όχημα.  

Έχουν προσδιοριστεί οι χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού στην Καλαμάτα αλλά και στις 
τοπικές κοινότητες.  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Έχει συνταχθεί το μνημόνιο ενεργειών για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών.  

Όταν η κατηγορία κινδύνου είναι 4 ειδοποιούνται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και 
αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και παράλληλα έχουν 
καθοριστεί οι περιοχές προς απαγόρευση κυκλοφορίας.  

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας εκδίδει ανά μήνα κατάσταση επιφυλακής οχημάτων – βυτιοφόρων – 
χωματουργικών με τους χειριστές τους.   

Προφανώς , η βελτίωση του επιπέδου πρόληψης ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα υπάρχουν και θα 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εμείς υποχρεούμαστε ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
α βαθμού να είμαστε, και είμαστε, σε διαρκή επαγρύπνηση και να αναζητούμε τον βέλτιστο 
δυνατό συντονισμό των υπηρεσιών και την καλύτερη συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες.  

Εκείνο όμως που απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, είναι η πολιτεία να επανασχεδιάσει το 
χάρτη πολιτικής προστασίας της χώρας μας, διότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει 
να επιλυθούν, και δυστυχώς αυτή τη φορά αναδείχθηκαν με το χειρότερο τρόπο. 

 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Βασιλόπουλου ακολουθεί εκτεταμένη διαλογική 
συζήτηση με ερωτήσεις μελών του Σώματος, απαντήσεις από τον κ. Δήμαρχο και τον κ. 
Βασιλόπουλο και τοποθετήσεις μελών του Σώματος και του κ. Δημάρχου. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης ο κ. Βασιλόπουλος καταθέτει στο Σώμα τις 
παρακάτω προτάσεις της Δημοτικής Αρχής για θέματα πολιτικής προστασίας: 
 
- Επικεφαλής στις διαδικασίες – ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών ή και την 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι ο Διοικητής της ΠΥ Νομού, με 

εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας συντονισμού και τελικής απόφασης. 

- Συλλογικά όργανα και υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομία, Δασαρχείο, Εθελοντές κ.λπ.) να 

έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες και διακριτές αρμοδιότητες, στην κατεύθυνση της επικούρησης του 

Διοικητή της ΠΥ. 

- Απαιτείται να γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΠΥ και γενικά των 

μέσων πυρόσβεσης αλλά και επικοινωνίας και επιπλέον η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που 

παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία. 

- Επιβάλλεται η αξιοκρατία στην επιλογή του προσωπικού, ιδιαίτερα του Διοικητή της ΠΥ κάθε 

Νομού. Επίσης, η αναβάθμιση των σχολών της ΠΥ και η ένταξή τους στο σύστημα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο και αναγκαίο στοιχείο αποτελεσματικότητας, μαζί με τη λειτουργία 

ενιαίου κέντρου διαχείρισης αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 

- Οργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος, με μέσα πυρόσβεσης, οχήματα, 

στέγαση, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης κ.λπ. κατά τα πρότυπα 

προηγμένων χωρών και ιδιαίτερα της Πορτογαλίας. 

- Ελεγχόμενη βόσκηση σε δασικές περιοχές, με στόχο τον «καθαρισμό» των δασών. 

- Αποκατάσταση και ενίσχυση, των δασών με κυπαρίσσια, βελανιδιές, καστανιές, πλατάνια και 

επιπλέον πλήρης αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των δασικών φυτωρίων. 

- Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από δυνάμεις του Στρατού, πρώτα σε επίπεδο πρόληψης 

με συγκρότηση φυλακίων σε δασικές περιοχές, ενισχυμένη παρουσία του Στρατού σε κρίσιμες 

οικολογικά περιοχές και στη συνέχεια σε επίπεδο καταστολής. 

- Άμεσα πρέπει να υπάρξει πολεοδομικός εκσυγχρονισμός, με την προστασία οικολογικά ευαίσθητων 

περιοχών (δάση, ρέματα, παραλίες κ.λπ.) και απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης. 

- Θεσμοθέτηση 5ωρης εκπαίδευσης σε ετήσια βάση και σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία. Η εκπαίδευση πρέπει να 

γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη στην Πολιτική Προστασία. 
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- Κάθε Δήμος έχει υποχρέωση οργάνωσης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με μέσα (οχήματα, 

επικοινωνία κ.λπ.), έλεγχο δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης, ύπαρξη χώρων συγκέντρωσης 

πολιτών σε έκτακτες ανάγκες, διάθεση όλων των μέσων στην ΠΥ,  όταν  αυτό ζητείται,  συμβολή 

στην ενίσχυση των  εθελοντών,  πρόσληψη  δημοτικών  πυροσβεστών  το καλοκαίρι,  ενημέρωση 

του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και  πρόνοια  για  περίθαλψη  του πληθυσμού 

κ.λπ. 

 

Επίσης, προτάσεις κατατίθενται και από παρατάξεις της μειοψηφίας, ιδιαιτέρως δε από τον κ. 
Αντωνόπουλο ο οποίος καταθέτει απόψεις – προτάσεις σχετικά με την πρόληψη και το 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Καλαμάτας, οι οποίες 
συνοδεύονται και από χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώμα για έγκριση την 
πρόταση του κ. Βασιλόπουλου για θέματα πολιτικής προστασίας, όπως αυτή κατατέθηκε από 
τον ίδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
 
 
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικοί σύμβουλοι, τοποθετούνται ως εξής: 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  

- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ο κ. Αλούπης. 

 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και το αποτέλεσμα 
της σχετικής ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τις παρακάτω θέσεις – προτάσεις, για θέματα πολιτικής προστασίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου: 

- Επικεφαλής στις διαδικασίες – ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή 
πυρκαγιών ή και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει να 
είναι ο Διοικητής της ΠΥ Νομού, με εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας συντονισμού 
και τελικής απόφασης. 

- Συλλογικά όργανα και υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομία, Δασαρχείο, 
Εθελοντές κ.λπ.) να έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες και διακριτές αρμοδιότητες, 
στην κατεύθυνση της επικούρησης του Διοικητή της ΠΥ. 

- Απαιτείται να γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της 
ΠΥ και γενικά των μέσων πυρόσβεσης αλλά και επικοινωνίας και επιπλέον η 
αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία. 

- Επιβάλλεται η αξιοκρατία στην επιλογή του προσωπικού, ιδιαίτερα του Διοικητή 
της ΠΥ κάθε Νομού. Επίσης, η αναβάθμιση των σχολών της ΠΥ και η ένταξή τους 
στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο και αναγκαίο 
στοιχείο αποτελεσματικότητας, μαζί με τη λειτουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης 
αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 
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- Οργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος, με μέσα 
πυρόσβεσης, οχήματα, στέγαση, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων 
κίνησης, εκπαίδευσης κ.λπ. κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών και ιδιαίτερα της 
Πορτογαλίας. 

- Ελεγχόμενη βόσκηση σε δασικές περιοχές, με στόχο τον «καθαρισμό» των δασών. 

- Αποκατάσταση και ενίσχυση, των δασών με κυπαρίσσια, βελανιδιές, καστανιές, 
πλατάνια και επιπλέον πλήρης αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των δασικών 
φυτωρίων. 

- Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από δυνάμεις του Στρατού, πρώτα σε 
επίπεδο πρόληψης με συγκρότηση φυλακίων σε δασικές περιοχές, ενισχυμένη 
παρουσία του Στρατού σε κρίσιμες οικολογικά περιοχές και στη συνέχεια σε 
επίπεδο καταστολής. 

- Άμεσα πρέπει να υπάρξει πολεοδομικός εκσυγχρονισμός, με την προστασία 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (δάση, ρέματα, παραλίες κ.λπ.) και απαγόρευση 
της εκτός σχεδίου δόμησης. 

- Θεσμοθέτηση 5ωρης εκπαίδευσης σε ετήσια βάση και σε κάθε σχολική μονάδα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την Πολιτική 
Προστασία. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη στην 
Πολιτική Προστασία. 

- Κάθε Δήμος έχει υποχρέωση οργάνωσης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με 
μέσα (οχήματα, επικοινωνία κ.λπ.), έλεγχο δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης, 
ύπαρξη χώρων συγκέντρωσης πολιτών σε έκτακτες ανάγκες, διάθεση όλων των 
μέσων στην ΠΥ, όταν αυτό ζητείται, συμβολή στην ενίσχυση των εθελοντών, 
πρόσληψη δημοτικών πυροσβεστών το καλοκαίρι, ενημέρωση του πληθυσμού σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρόνοια για περίθαλψη του πληθυσμού κ.λπ. 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γεωργακίλας Κων/νος 

  9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  10. Γυφτέας Ηλίας 

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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  14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  15. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  16. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  17. Καραγιάννης Ανδρέας  

  18. Καρβέλης Γεώργιος 

  19. Κουτίβας Ηλίας  

  20. Λιάππα Χρυσή 

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος  

  23. Μπάκας Ιωάννης  

  24. Μπασακίδης Νικόλαος  

  25. Μπεχράκης Σταμάτης  

  26. Μπουζιάνης Παύλος  

  27. Μπούχαλης Δημήτριος  

  28. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  29. Ντίντα Παναγιώτα 

  30. Οικονομάκος Δημήτριος  

  31. Οικονομάκου Μαρία   

  32. Πολίτης Δημήτριος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

  34. Φαββατάς Δημήτριος  

  35. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 20 Αυγούστου 2018 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ 

 

  
  


