
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 22/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 

 
Σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ μ.μ. 
σε αίθουσα συνεδρίασης στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανάσιος & Μαίρη Ακρίδα στην Κοινότητα 
Σπερχειάδος, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Μακρακώμης κατόπιν της αριθ. 16034/10164/16-12-2019 πρόσκλησης του Προέδρου του, η 
οποία σύμφωνα με το άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, επιδόθηκε στον Δήμαρχο, αποστάλθηκε 
με e-mail ή επιδόθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και αποστάλθηκε ταχυδρομικά στους 
Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης: 
 

Ο Δήμαρχος κ. Χαντζής Γεώργιος παρίσταται στην συνεδρίαση.   
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας, 
αφού στη συνεδρίαση σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ήταν παρόντα 26 μέλη ως κατωτέρω: 
 

α/α  Ονοματεπώνυμο Παρών  Απών α/α  Ονοματεπώνυμο Παρών  Απών 

1 Τσελεπής Χρήστος √  15 Παπαευθυμίου Ευθύμιος √  

2 Κοντογεώργος Παναγιώτης √  16 Κατσιμάνης  Κωνσταντίνος  √ 

3 Αρβανίτη Βασιλική √  17 Καραγκούνης Αθανάσιος √  

4 Παπασάρας Ανδρέας √  18 Λιάγκας Δημήτριος √  

5 Θεόπουλος Κωνσταντίνος  √  19 Λιτοσελίτης Δημήτριος √  

6 Σπανός Κωνσταντίνος √  20 Θεοδοσόπουλος Λάμπρος √  

7 Σοφιανός Βλάσιος √  21 Μίχου - Κατσαβριά Μαρία √  

8 Ρήγα Λαμπρινή √    22 Αρβανίτη Βασιλική - Ελένη √  

9 Δεληκούρα Χαρούλα √  23 Κατσάνου - Λαμπαδιάρη Δήμητρα  √  

10 Στεφανής Γεώργιος √  24 Μπήτος Γεώργιος √  

11 Παπαευθυμίου Οδυσσέας √  25 Τσώνος Ανδρέας √  

12 Κουτσολέλος Γεώργιος √  26 Ράμμος Παναγιώτης √  

13 Στεφανής Κωνσταντίνος √  27 Σκαρλάτος Κωνσταντίνος √  

14 Υφαντής Αλέξανδρος √      
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν Προέδροι των Κοινοτήτων του Δήμου ως κατωτέρω: 
 

α/α  Ονοματεπώνυμο Κοινότητα Παρών  Απών 

1 Ζωγράφος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου  √ 

2 Καρπούζης Ιωάννης Αγίου Σώστη √  

3 Τσουγκράνας Δημήτριος Ανατολής  √ 

4 Σταυρόπουλος Ηλίας Αργυρίων  √ 

5 Μπομπότας Νικόλαος Αρχανίου  √ 

6 Σκούρας Γεώργιος Ασβεστίου √  

7 Κόρδας Φώτιος  Βίτολης √  

8 Βασιλείου Ιωάννης Γαρδικίου  √ 

9 Σακελλάρης  Κωνσταντίνος Γιαννιτσούς  √  

10 Κοντογεώργος  Παναγιώτης Γραμμένης √  

11 Γράββαλος Ανδρέας  Δικάστρου  √ 

12 Μακρής Δημήτριος Καλλιθέας  √ 

13 Μπάμπαλης Σπυρίδων Καμπιών  √ 

14 Δερνίκας Κωνσταντίνος Καναλίων  √ 

15 Κουμπούρας Νικόλαος Καστρίου  √ 

16 Μπακασούλας Γεώργιος Κλωνίου  √ 

17 Μπουγάς Φώτιος Κολοκυθιάς  √ 

18 Τσιαμπουλας Κωνσταντίνος Κυριακοχωρίου  √ 

19 Παπαδήμας Νικόλαος  Λευκάδας √  

20 Τσιρόπουλος Κωνσταντίνος Λιτοσέλου √  

21 Λιάσκας Δημήτριος Μακρακώμης  √ 

22 Ντελέζος Αθανάσιος Μάκρης  √ 

23 Γουβάλας Αριστείδης Μαρμάρων  √ 

24 Σκιαδόπουλος Αθανάσιος Μαυρίλου  √ 

25 Τσιρώνης Κωνσταντίνος Μεγάλης Κάψης  √ 

26 Αλεξίου Δημήτριος Μερκάδας  √ 

27 Σουφλέρός Παναγιώτης Μεσαίας Κάψης  √ 

28 Καψαδαμης Ηλίας  Μεσοποταμίας  √ 

29 Κολοβός Θεοφάνης  Νεοχωρίου  √ 

30 Ζήσιμος Ιωάννης Νικολιτσίου  √ 

31 Καραντώνης Ιωάννης Παλαιάς Γιαννιτσούς  √ 

32 Δημόπουλος Λάμπρος  Παλαιόκαστρου  √ 

33 Κολοβός Νικόλαος  Παλαιοβράχας √  

34 Παπαγιάννης Δημήτριος  Παλαιοχωρίου  √ 

35 Μελισσάς Γεώργιος  Πάππας  √ 

36 Δικοπούλου Ευσταθία Περιβλέπτου  √ 

37 Τζώρτζου Γρηγορία Περιβολίου √  

38 Αντωνίου Ιωάννα Πιτσίου  √ 

39 Νιώρας Βασίλειος Πιτσιωτών  √ 

40 Παπαγεωργίου Γρηγόριος Πλατάνου  √ 

41 Κουτσολέλος Ευάγγελος  Πλατυστόμου √  

42 Χριστόπουλος Δημήτριος Πουγκακίων  √ 

43 Πλιάκος Ιωάννης Πτελέας  √ 

44 Ζιαγκοβάς Γεώργιος Ροβολιαρίου  √ 

45 Τζιβελέκας Νικόλαος Σπερχειάδας  √ 

46 Σκοτίδας Ηλίας Τριλόφου √  

47 Πολύμερος-Κούδας Ευάγγελος Τσούκας  √ 

48 Παπαρούπας Δημήτριος Τυμφρηστού  √ 

49 Κωστούλας Δημήτριος Φτέρης √  
 

 



 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Ντζούνας Φώτιος, Υπάλληλος του Δήμου Μακρακώμης 
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Τον λόγο ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράμμος Παναγιώτης ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισμα διαμαρτυρίας για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική 
δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών, μέλους του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, κ. Κέκη Κωνσταντίνου, και ζήτησε την συζήτησή του στην παρούσα 
συνεδρίαση.  
 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την συζήτηση του ανωτέρω θέματος 
στην παρούσα συνεδρίαση. 
 

Τον λόγο πήρε πάλι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράμμος Παναγιώτης ο οποίος ανέγνωσε το 
ψήφισμα διαμαρτυρίας οποίο αναφέρει τα εξής: 
Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό, εν ενεργεία και εν αποστρατεία υπάλληλοι του 
πυροσβεστικού σώματος, εποχικοί, πενταετείς, μόνιμοι, αξιωματικοί και χαμηλόβαθμοι, 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, γενικότερα άνθρωποι και φορείς με αυξημένες 
ευαισθησίες για τα δημοκρατικά δικαιώματα, εκφράζουμε την ανησυχία και την καταδίκη μας 
για την προσπάθεια που γίνεται να διωχθεί πειθαρχικά ο συνάδελφος και αιρετός εκπρόσωπος 
Αρχιπυροσβέστης Κέκης Κωνσταντίνος. Δηλώνουμε την εκτίμηση και την συμπαράσταση μας 
στην αγωνιστική του στάση, γιατί ο συνάδελφος μας αφουγκράστηκε και ως όφειλε, ανέδειξε τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
δασικής πυρκαγιάς στο Κοντοδεσπότι Ευβοίας τον Αύγουστο του 2018. Πρόκειται για 
προβλήματα κυρίως στην διοικητική μέριμνα τα οποία δεν ήτανε μεμονωμένο περιστατικό αφού 
τα αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο σε αρκετές πυρκαγιές ανά την ελληνική επικράτεια, άλλοτε σε 
μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Επιβεβαιώνουμε την ύπαρξη των χρόνιων 
προβλημάτων που ανέδειξε ο αιρετός εκπρόσωπος, που υπάρχουν στην οργάνωση της 
πυροπροστασίας της χώρας και το εργασιακό μας περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά είναι 
διαχρονικά αναγνωρισμένα τόσο από την ελληνική κοινωνία όσο και από την ελληνική πολιτεία. 
Μάλιστα τα προβλήματα αυτά αναγνώρισε επίσημα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος 
Μητσοτάκης στις δηλώσεις που έκανε φέτος το 2019 κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο 
ίδιο σημείο, πλησίον του χωριού Κοντοδεσπότι στην Εύβοια. 
Ωστόσο εδώ και πάνω από ένα έτος βρίσκεται σε εξέλιξη Ε.Δ.Ε. σε βάρος του συνδικαλιστή, με τις 
κατηγορίες ότι ασκεί αβάσιμη κριτική με ψευδείς εκφράσεις από κακή βούληση. Αυτά τα 
προβλήματα λοιπόν που αναγνωρίζουν υπηρεσιακοί παράγοντες, πολιτικοί εκπρόσωποι, μέλη 
της παρούσας κυβέρνησης και εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών, τιμωρούνται ως πειθαρχικό 
παράπτωμα επειδή εκφράστηκαν επίσημα από τον αιρετό εκπρόσωπο της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών στη Στερεά Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι στο πρόσωπο 
του γενικότερα αμφισβητείτε το δικαίωμα των εργαζομένων του πυροσβεστικού σώματος και 
όχι μόνο στον συνδικαλισμό. 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
 Να παύσει οριστικά η συγκεκριμένη Ε.Δ.Ε. και η άδικη και καταχρηστική δίωξη του 

εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων στο Π.Σ. Αρχ/στη Κέκη Κωνσταντίνου. 

 Να πάψει η καταπάτηση των δημοκρατικά και συνταγματικά κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Π.Σ. με μεθοδευμένες και εκδικητικές πειθαρχικές 

διώξεις. Διώξεις που αξιοποιούνται ως μέσον χειραγώγησης των δικαιολογημένων 

αντιδράσεων των πυροσβεστών για την επισφαλή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 

διαχρονικά στο εργασιακό μας περιβάλλον και την συνεχόμενη καταστρατήγηση 

εργασιακών μας δικαιωμάτων. 



 

 Να σκύψει επιτέλους η πολιτεία στα καυτά και χρονίζοντα προβλήματα που ανέδειξε για 

ακόμη μια φορά ο συνάδελφος μας και να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις. 

Σημείωση: Το παρόν ψήφισμα μπορείτε να το υπογράψετε και ηλεκτρονικά στο eakp.gr. 
 

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν σχετικά και 
εισηγήθηκε την υιοθέτηση του ψηφίσματος διαμαρτυρίας. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση - η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή - κατά 
την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο οποίος έθεσε το 
θέμα σε ψηφοφορία. 
 

Υπέρ της υιοθέτησης του ψηφίσματος διαμαρτυρίας ψήφισαν και οι 26 Δημοτικοί 
Σύμβουλοι.  
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 


