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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  332/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έκδοση ψηφίσµατος για την εργασιακή αποκατάσταση εποχιακών πυροσβεστών. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 300/4-6-2006 (αριθµ. 
πρωτ. ∆ήµου 14399/11-7-2006) επιστολή της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συµβασιούχων 
Πυροσβεστών Πυρόσβεσης ∆ιάσωσης, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «Συµπαράσταση για εργασιακή αποκατάσταση των συµβασιούχων 
πυροσβεστών» 
 
Αξιότιµε κύριε, 
Είµαστε 5.500 εργαζόµενοι σ΄ όλη την επικράτεια. Εργαζόµαστε επί σειρά ετών, 
από 2-30 χρόνια στην ∆ασική και µετέπειτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Προσληφθήκαµε µε το Π.∆. 124/2003 για 5 µήνες και για 5 χρόνια γεγονός που 
δηλώνει περίτρανα τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ήδη ξεπερνάει 
τις 4.000 κενές οργανικές θέσεις σ΄ όλη την επικράτεια χωρίς να µπορεί να 
ανταποκριθεί πλήρως για άµεση επέµβαση σ΄ όλα τα συµβάντα. 
 
Ζητάµε το υπόλοιπο διάστηµα που είµαστε στο Ταµείο Ανεργίας που πληρωνόµαστε και 
καθόµαστε, µε µια µικρή οικονοµική διαφορά να απασχολούµαστε όλο το χρόνο, όπου θα 
εργαζόµαστε σε συντηρήσεις δρόµων, χαράξεις και διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών,  
καθαρισµούς φρεατίων, αναδασώσεις, αποκατάσταση των καµένων εκτάσεων, αποχιονισµούς, 
ρήψεις αλατιού, άντληση υδάτων, παροχή βοηθείας σε τροχαία ατυχήµατα, διασώσεις, 
πληµµύρες κ.α., ενισχύοντας έτσι και το έργο του µόνιµου προσωπικού. Παράλληλα µε αυτήν 
την ενέργεια θα τονώσουµε τις τοπικές κοινωνίες, την περιφέρεια και τις παραµεθόριες 
περιοχές, καθώς είµαστε και γνώστες των εκάστοτε περιοχών όπου διαµένουµε και της 
ιδιορρυθµίας της κάθε περιοχής και ταυτόχρονα θα πέσει και ο δείκτης ανεργίας της χώρας 
κατά 1% περίπου σε όλη την επικράτεια. 
 
Έτσι κάθε καλοκαίρι θα µας βρίσκει θωρακισµένους µε τα έργα πρόληψης που θα έχουµε κάνει 
κατά τη διάρκεια όλου του έτους, θα µπορούµε καλύτερα να αντιµετωπίζουµε τα έντονα και 
ακραία καιρικά φαινόµενα προστατεύοντας έτσι τον Έλληνα πολίτη, την περιουσία του και το 
περιβάλλον που τόσο πολύ έχει καταπονηθεί. 
 
Στην περιοχή σας εργάζονται συµβασιούχοι πυροσβέστες. Περιµένουµε την έγγραφη 
συµπαράστασή σας για την εργασιακή µας αποκατάσταση καθώς οι ανάγκες της χώρας σε 
ζητήµατα πρόληψης, πυρόσβεσης, διάσωσης και αντιµετώπισης εκτάκτων καιρικών 
φαινοµένων είναι πάγιες και διαρκείς. 
 
Παρακαλούµε στείλτε την έγγραφη στήριξή σας προς τους αρµόδιους φορείς της Κυβέρνησης 
(κ. Πρωθυπουργό, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και όπου αλλού κρίνετε 
σκόπιµο) µε κοινοποίηση προς εµάς. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την 
συµπαράστασή σας, θα ειδοποιηθούν όλα τα µέλη µας πανελλαδικά για την βοήθειά σας και 
µέσω Γενικών Συνελεύσεων, µέσω INTERNET και της εφηµερίδας µας που αριθµεί 8.000 
φύλλα πανελλαδικά. 
 
Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες. 
 

Με τιµή 
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Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Οµοσπονδίας 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κων/νος Παπαντώνης Αναστάσιος Κλ. Σαµαράς 
ΤΗΛ.: 6977.522747 ΤΗΛ.: 6972.075841 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος προτείνει την έκδοση σχετικού ψηφίσµατος, σχέδιο του οποίου 
διαβάζει στο Σώµα. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι γενικό και αόριστο το ψήφισµα. Είµαστε υπέρ των πυροσβεστών και δεν 
καταγγέλλουµε τις πολιτικές των µεγάλων. (Ακολούθως ο κ. ∆ιασάκος καταθέτει 

τη δική του πρόταση συµπαράστασης των πυροσβεστών). 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση από τον κ. ∆ιασάκο της πρότασης 
ψηφίσµατος που κατέθεσε ο κ. Πρόεδρος, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος :  
 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

ΣΤΟΥΣ  ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
 
 
  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας εκφράζει την συµπαράστασή του στα αιτήµατα 
των συµβασιούχων πυροσβεστών, όπως αυτά διατυπώνονται στη σχετική επιστολή 
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας τους. 
  Με δεδοµένες τις ανάγκες πρόληψης και αντιµετώπισης των πυρκαγιών και στην 
περιοχή µας, θεωρούµε δίκαιο το αίτηµά  τους για µετατροπή των πεντάµηνων 
συµβάσεων εργασίας, µε τις οποίες έχουν προσληφθεί, σε πλήρους απασχόλησης 
για όλο το χρόνο, αφού έτσι και αλλιώς, µε το ισχύον καθεστώς και για το διάστηµα 
που δεν εργάζονται σήµερα, επιδοτούνται από το Ταµείο Ανεργίας. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 19 Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


