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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  272/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
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.  
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας, δίµηνης διάρκειας. 
 
Η από 5-6-2009 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ιοίκησης και Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας,  δίµηνης διάρκειας 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του  Νόµου 3013/2002 περί πολιτικής προστασίας, οι ΟΤΑ µεταξύ 
των άλλων έχουν και την αρµοδιότητα να συντονίζουν και να επιβλέπουν το έργο της 
πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών, εφόσον συµβαίνουν εντός των διοικητικών τους ορίων.  
Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων 
εποχικών αναγκών που παρουσιάζονται κατά την θερινή περίοδο, όπως είναι η αύξηση της 
βλάστησης, που αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, σε περιοχές εντός ή πλησίον δασών 
και δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ορεινού όγκου του 
Ταϋγέτου, το Ελαιοχώριο και τη Βέργα, πρέπει να προχωρήσει στην πρόσληψη δώδεκα (12) 
εργατών πυροπροστασίας, δίµηνης διάρκειας,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του 
Ν. 3584/07. 
 

     Η ∆ιευθύντρια  ∆ιοικητικών 
Αθανασία Ιντζέ» 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 

 
Συνάδελφοι µε την πυροπροστασία συνέβη το εξής: Έχουµε εµπλοκή µε τον 
ΑΣΕΠ. Έπρεπε να µας εγκρίνει την πυροπροστασία και τους ναυαγοσώστες και 

δεν ενέκρινε την πρόσληψη για την πυροπροστασία, κάναµε κάθε χρόνο προσλήψεις, έχοµε 
κάποια χρήµατα γύρω στις 30.000 €  από το Υπουργείο Εσωτερικών γι΄ αυτό το λόγο. ∆εν µας 
την ενέκρινε µε το εξής αιτιολογικό, ότι δεν πρέπει να ζητάµε στην προκήρυξη µηχανές. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πάντα έτσι ήτανε.  

 
∆εν µπορούµε να ζητάµε στην προκήρυξη µηχανές. Το ερώτηµα είναι: Μα τι να 
τους κάνουµε χωρίς µηχανές, όπου πρέπει να περιδιαβαίνουν σε µια περιοχή να 

την ελέγχουν, να συνεργάζονται µε την υπηρεσία;  
Το θέµα το χειρίστηκε η κα Ιντζέ, αν έχετε οποιεσδήποτε αµφιβολίες να έρθετε σε επαφή µαζί 
της.     
Καταλαβαίνετε όµως αυτό  τι συνεπάγεται, σε τι αδιέξοδα µπορεί να οδηγήσει  µε ατυχήµατα 
και µε όλα τα συναφή.  
Επειδή λοιπόν η περιοχή δεν µπορεί να µείνει επάνω, παρά το γεγονός ότι έχουν συγκροτηθεί 
οµάδες εθελοντών γύρω από τα οχήµατα του ∆ήµου, προτείνεται να προσλάβουµε κάποιους, 
κυρίως αυτούς που προσλαµβάναµε µε τις µηχανές, κυρίως ανθρώπους µέσα από τα χωριά σε 
συνεργασία µε τα Τοπικά Συµβούλια, να είναι 2 µήνες, και αν µπορέσουµε και λίγο παραπάνω, 
στα χωριά, να φροντίζουν και το ζήτηµα της πυροπροστασίας και να κάνουν και κάποιες 
δουλειές ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο και τα µέλη του Τοπικού 
Συµβουλίου.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Περί αυτού πρόκειται γι΄ αυτό ζητούµε την έγκριση, δεν µπορούµε να πάροµε τίποτε άλλο, 
την έγκριση και θα πληρωθούν από τα χρήµατα της πολιτικής προστασίας που ήρθανε από το 
Υπουργείο των Εσωτερικών.  
Και µακάρι να βρούµε από τα χωριά ιδιαίτερα, έτσι; Για 2 µήνες.  Μακάρι. Να είναι τοπικοί όλοι.             
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη δώδεκα (12) εργατών πυροπροστασίας, δίµηνης διάρκειας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την αντιµετώπιση 
των αναφεροµένων στο ιστορικό της απόφασης αυτής κατεπειγουσών πρόσκαιρων  
εποχικών αναγκών που παρουσιάζονται κατά τη θερινή περίοδο.  
 

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  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Ιουνίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


