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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  250/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:30, στην «Αίθουσα 

Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 10η/2018 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 

16604/27-04-2018 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) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 

4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βεργινάδη Μαρία, 6) Βεργόπουλος Δημήτριος, 7) Βουτσής 

Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 251 απόφαση), 8) Γεωργακίλας Κων/νος, 9) 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 14) Καμβυσίδης Ιωάννης,  15) Καραγιάννης Ανδρέας,  

16) Καρβέλης Γεώργιος, 17) Κουτίβας Ηλίας,  18) Λιάππα Χρυσή (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 

251 απόφαση), 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μπάκας 

Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 24) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 25) Μπουζιάνης Παύλος, 26) Μπούχαλης Δημήτριος, 27) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 249 απόφαση), 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) Ντίντα 

Παναγιώτα, 30) Οικονομάκος Δημήτριος, 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Πολίτης Δημήτριος, 33) 

Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Φάβας Γεώργιος, 35) Φαββατάς Δημήτριος και 36) 

Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 

2) Βγενής Χαράλαμπος, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος, 4) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία και 5)  

Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας). 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

   Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Καλαμάτας,   για το έτος 2018, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών. 

 
Η από 25-4-2018 σχετική κοινή  γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας – 
Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων  κ. Ηλιόπουλου και της Διεύθυνσης Διοικητικών του 
Δήμου έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: «Προσλήψεις Ναυαγοσωστών έτους 2018 στο Δήμο Καλαμάτας»  

Σχετ:   Η με αριθ. πρωτ. 16219/23.4.2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα το ανωτέρω σχετικό και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 23/2000 

(Φ.Ε.Κ. 18Α-02-2000), υποχρεούται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και από ώρας 10.30 

έως 17.30, να προσλάβει ικανό αριθμό ναυαγοσωστών για την προστασία των λουομένων.  

Για την επαρκή στελέχωση των ναυαγοσωστικών σταθμών, προκειμένου να λειτουργήσουν 

κατά την θερινή περίοδο του έτους 2018, καθίσταται αναγκαία η πρόσληψη ικανού αριθμού 

ναυαγοσωστών. 

         Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό της πρόσληψης δέκα (10) 
ναυαγοσωστών, για το έτος 2018, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

διάρκειας τριών (3) μηνών, όπως ο Νόμος μας υποχρεώνει. 

          Οι κωδικοί πίστωσης είναι ο 70.01.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» στον προϋπολογισμό του 

2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους και ο 70.01.6054.04 για την κάλυψη των ασφαλιστικών 

εισφορών τους.  

 
 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών  

Παύλος Κασσάς  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Οικονομικών 

 & Διοικητικών Θεμάτων 

 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος  

 
                                                                               

Το αναφερόμενο στην παραπάνω εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 16219/23-4-2018 σχετικό 
υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων – Τομέας 
Τουρισμού της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας έχει ως εξής:    
 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 στο Δήμο Καλαμάτας».  

Σχετ.: οι με αριθμό 3449/2018 και 3948/2017 εγκύκλιοι της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων  σας ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με 

το άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000 (Φ.Ε.Κ.  18Α-02-2000), υποχρεούται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 

Αύγουστο και για τις ώρες 10.30π.μ. - 17.30μ.μ., να προσλάβει ικανό αριθμό ναυαγοσωστών για την 

προστασία των λουομένων. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) 

μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου του του. 
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 Σημειώνουμε ότι από 5/5/2018 τίθεται σε ισχύ το νέο Π.Δ/γμα 31/6/3/2018 ΦΕΚ61/4/4/2018 βάσει 

του οποίου αυξάνεται η ναυαγοσωστική περίοδος από 3 μήνες σε 4 μήνες για το οποίο θα απαιτηθεί 

νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καλυφθεί νομοθετικά  ο επί πλέον μήνας από τις εξαιρέσεις 

προγραμματισμού προσλήψεων (δηλαδή χωρίς έγκριση της ΠΥΣ 33/2006). 

Επίσης αυξάνεται ο αριθμός των απαιτουμένων ναυαγοσωστών αφού κάθε ναυαγοσώστης με το νέο 

Π.Δ./γμα ελέγχει έκταση ακτής 200μ εκατέρωθεν του πύργου αντί 300μ.Επισης προβλέπεται 

συντονιστής για τις παραλίες με τουλάχιστον 3 ναυαγοσώστες καθώς και ο εφοδιασμός μικρού 

ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον 5 μέτρων με το χειριστή του και ένα ναυαγοσώστη. 

     Μετά από τα παραπάνω λόγω της αύξησης των αναγκαίων ναυαγοσωστικών πύργων από 6 σε 

9,της τοποθέτησης  συντονιστή ναυαγοσώστη και επί πλέον ναυαγοσώστη για το ταχύπλοο σκάφος 

παρακαλούμε για τον προγραμματισμό της πρόσληψης δέκα έξι (16) ναυαγοσωστών, για το έτος 

2018, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών με την 

δυνατότητα επέκτασης κατά ένα μήνα μετά την προβλεπόμενη νομοθετική ρύθμιση. Επίσης για την 

πρόσληψη ενός χειριστή και του αναπληρωματικού του λόγω της προβλεπόμενης ισχύος του νέου 

Π.Δ./γματος 61/2018. 

    Ο κωδικός πίστωσης είναι ο 70.01.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» στον προϋπολογισμό του 

2018, για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους.   

Η Δ/νση Διοικητικού παρακαλείται να κάνει την εισήγησή της αρχικά για 10 Ναυαγοσώστες σύμφωνα 

με το Π.Δ/γμα 23/2000 και εν συνεχεία για τον υπόλοιπο αριθμό των 6 Ναυαγοσωστών -χειριστών 

(Π.Δ/γμα 31/2018)προκειμένου να ληφθούν ερμηνευτικές εγκύκλιοι του νέου Π.Δ/τος. 

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                      & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

                                                                       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ 
                                                                        ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        

 
 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε.  

 
Κατά την εισήγηση. 10 ναυαγοσώστες.  
 

Συμφωνούμε για τους ναυαγοσώστες, συμφωνούμε για τους ναυαγοσώστες, 
συνάδελφοι;  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Λευκό, λευκό.  

 
Να ρωτήσουμε για τους ναυαγοσώστες, ποια έκταση καλύπτουν;  Δηλαδή τη 
Δυτική Παραλία, ας πούμε για παράδειγμα, την καλύπτουν;   
 
Ποια έκταση καλύπτουν, ρωτά ο κ. Μάκαρης κα Ντίντα;  
Και λέω ειδικά για τη Δυτική Παραλία, γιατί όπως επισκεφθήκαμε εκεί τις εκβολές 

του ποταμού Άρι, ήταν καλή η ημέρα και ήταν αρκετός κόσμος ο οποίος έκανε μπάνιο εκεί.  
 
Από 1η Ιουνίου, όπως γνωρίζετε, έχουμε την υποχρέωση να έχουμε προσλάβει τους 
ναυαγοσώστες. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και επίσημα η κολυμβητική περίοδος.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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Σε ό,τι αφορά το εύρος που θα ελέγχουν οι ναυαγοσώστες είναι 600 μέτρα, 300, δηλαδή, 
μέτρα εκατέρωθεν, σύμφωνα με το ισχύον μέχρι και σήμερα νομοθετικό πλαίσιο. Παρόλα αυτά 
υπάρχει και ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο προβλέπει διαφορετικές διατάξεις, το οποίο 
ακόμα όμως δεν ξέρουμε αν θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί.  

 
Η Δυτική Παραλία καλύπτεται είπε ο κ. Μάκαρης; Ρωτάει ο κ. Μάκαρης: Η Δυτική 
Παραλία καλύπτεται;  

 
Στη Δυτική Παραλία νομίζω ότι έχουμε προβλέψει ναυαγοσώστη. Να το δω. Νομίζω 
ότι έχουμε προβλέψει.  

 
Καλό αν δεν το έχετε προβλέψει να το βάλουμε στο πλάνο.  
 

Το πρόβλημα που έχουμε, κ. Μάκαρη, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν 
βρίσκουμε ναυαγοσώστες. Αυτό είναι το πρόβλημα το ουσιαστικό. Δηλαδή δεν 

υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν τα τυπικά προσόντα για να τους προσλάβουμε. Μακάρι να 
μπορούσαμε να βρούμε.  
Πέρυσι είχαμε λιγότερους από όσους έπρεπε να έχουμε, γιατί δεν βρίσκεις τέτοια άτομα.  
 
ΦΩΝΗ: Κολυμβητήριο …. 

 
Όχι. Πρέπει να έχουν τελειώσει -για να μπορείς να τους προσλάβεις- την Ειδική 
Ναυαγοσωστική Σχολή και να έχουν πάρει πιστοποίηση από τη συγκεκριμένη Σχολή, 

για να μπορέσουν να έχουν το δικαίωμα πρόσληψης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Φαββατά.  

 
Εμείς δεν έχουμε βέβαια αντίρρηση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλώς 
έχουμε πει πολλές φορές και άλλη φορά στη Δυτική Παραλία που είπε ο κ. 

Μάκαρης υπάρχει μεγάλη προσέλευση κόσμου, υπάρχει ένα ξενοδοχείο που θα λειτουργήσει 
τους επόμενους μήνες, γι’ αυτό πρέπει η Υπηρεσία, η Δημοτική Αρχή να το δει το θέμα αυτό.  
Από κει και μετά όμως πρέπει να υπάρχει και έλεγχος σε αυτούς που θα προσλάβουμε, αυτούς 
που θα είναι, να είναι στις θέσεις τους, να είναι αυτά που προβλέπονται, γιατί πολλές φορές 
παρατηρούμε να μην είναι στη θέση τους.  

 
Συμφωνούμε; Ομόφωνα;  

 
Μισό λεπτό.  
Εμείς λευκό, γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι ναυαγοσώστες πρέπει να είναι για 

πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και όχι μόνο 3 μήνες και σε περισσότερα σημεία και να 
απασχολούνται και να είναι μόνιμα τα παιδιά και να απασχολούνται και το υπόλοιπο διάστημα 
σε άλλες δουλειές. Όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή.  

 
Οι υπόλοιποι συμφωνούμε;  

 
Εμείς συμφωνούμε. Έχουμε όμως εδώ και χρόνια και είχε συμφωνήσει και ο 
Δήμαρχος ότι σιγά-σιγά πρέπει να πάμε και στη Δυτική Παραλία. Εδώ και 5 

χρόνια το λέμε.  
 
Θα πάνε. Αν βρούμε θα πάνε είπαμε. Υπάρχει έλλειψη ναυαγοσωστών. Αυτό είπε 
η κα Ντίντα. Αν βρούμε θα πάμε και στη Δυτική Παραλία.  

Οι υπόλοιποι συμφωνούμε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αντωνόπουλε.  

 
Αυτό που λέει ο συνάδελφος είναι σωστό, γιατί δεν βρίσκουμε γιατί λέμε: 
Έλα -σε κάποιον- τρεις μήνες. Αν όμως εμείς είχαμε για 8 μήνες και τους 

χρησιμοποιούσαμε και στο Κολυμβητήριο που έχει ανάγκη από ναυαγοσώστη, γιατί και το 
Κολυμβητήριο έχει ανάγκη από ναυαγοσώστη τις ώρες του κοινού και δεν ξέρω ποιον έχουν 
εκεί ναυαγοσώστη, αν υπάρχει και ποιος είναι.  
Άρα λοιπόν, αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού, αλλά …  

 
Τους πληρώνουν τα Σωματεία. Εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα.  

 
Τις ώρες του κοινού; Για τις ώρες του κοινού θα πληρώσει το Σωματείο το 
ναυαγοσώστη;  

 
Καταρχήν οι ναυαγοσώστες είναι και γυμναστές. Μπορούν να αξιοποιηθούν  
αλλού.  

 
Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Αυτό που λέει ο συνάδελφος, ότι αυτοί οι 
άνθρωποι οι πιο πολλοί είναι γυμναστές.  

Άρα μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο Δήμος για εκμάθηση και για άλλα ζητήματα, που 
συνδέονται με αυτό το αντικείμενο και αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να λύσουμε το 
πρόβλημα.  

 
Λοιπόν, επειδή ο κ. Αντωνόπουλος και ο κ. Οικονομάκος παρουσιάζουν μια 
πρόταση και μπορεί να θεωρηθεί ότι εμείς δεν την επιδιώκουμε να την 

υλοποιήσουμε, γνωρίζετε, κύριοι συνάδελφοι, χρόνια τώρα, γίνεται προγραμματισμός 
προσλήψεων από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Λοιπόν, οι προσλήψεις είναι συγκεκριμένες και οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και οι 
ναυαγοσώστες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο προσλαμβάνονται.  
Αυτά περί γυμναστών, πείτε τα στον κ. Σκουρλέτη και αν επιτρέψει να κάνουμε προσλήψεις 
εδώ είμαστε.  

 
Ξέρετε τι κάνετε; Μόλις τα λέμε αυτά …  
 

Αφήστε, κ. Οικονομάκο. 
Ωραία λόγια, ωραία λόγια, ωραίο περιβάλλον…  

 
Υπερασπίζεστε, ηθελημένα ή αθέλητα αυτή την κατάσταση όμως αφού πάτε 
να τη δικαιολογήσετε. Τουλάχιστον μην την δικαιολογείτε.  

 
Δεν υπάρχει η δυνατότητα απ’ το θεσμικό πλαίσιο. Τελειώσαμε.  

 
Μην την δικαιολογείτε τουλάχιστον, μην τη δικαιολογείτε. Πείτε ότι 
διαφωνείτε, τουλάχιστον. Πείτε ότι διαφωνείτε. Τουλάχιστον έχουμε το 

δικαίωμα να το πούμε.  
 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Κύριε Μάκαρη; ¨Υπέρ¨.  

Εσείς ¨Λευκό¨ ή  ¨Κατά¨, κ. Οικονομάκο;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Λευκό, λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε;  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε;  

 
Κύριε Πρόεδρε, θα πω μονάχα μια κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Ότι στο 
Δήμο Πετρούπολης, στο Κολυμβητήριο του Δήμου Πετρούπολης, ο Δήμος 

στο πρόγραμμά του έχει 2.000 άτομα τις ώρες του κοινού και κάνει μαθήματα, με ανθρώπους 
τους οποίους έχει προσλάβει.  
Ας πάει ο κ. Ηλιόπουλος να ρωτήσει το Δήμαρχο του Δήμου Πετρούπολης πώς το κάνει αυτό 
το πράγμα.  
Εμείς ψηφίζουμε κατά.  
 
ΦΩΝΕΣ: ….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Να πω μία κουβέντα.  
Πρόεδρε, με συγχωρείς. Καλό είναι να τα μαθαίνει το Συμβούλιο.   

Με το νέο Νόμο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας το κόστος το οποίο θα πληρώνει ο 
Δήμος για τους ναυαγοσώστες, θα είναι ίσως και τριπλάσιο από το σημερινό και αυτό 
μετακυλύεται στο Δήμο. Δηλαδή, αυτά τα οποία προβλέπονται είναι εξόχως δυσβάσταχτα.  
Σε μία παραλιακή ζώνη, όπου μπορούν με διάφορα κόλπα να μην πληρώνει κανένας και να 
πέφτουν στη συνέχεια στις ρυθμίσεις και ουσιαστικά εμείς να παίρνομε τα σκουπίδια και να τα 
πληρώνει ο Καλαματιανός λαός.  
Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εφαρμόζομε φέτος είναι το περσινό, γιατί δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο και σας το λέγω ευθέως αυτό, για να μην το γράψει κανένας 
δημοσιογράφος αύριο και έχομε πρόβλημα.  
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της  διαλογικής  συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς επίσης και 
το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο: 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, 

κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10) ναυαγοσωστών για το έτος 2018, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών,  για την 
επαρκή, όπως υποχρεούμαστε από το νόμο  [άρθρο 7 του Π.Δ. 23/2000  (ΦΕΚ 18Α-
02-2000)], στελέχωση των ναυαγοσωστικών σταθμών, που είναι αναγκαίο να 
λειτουργήσουν κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2018, τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο 
και Αύγουστο,  

η δαπάνη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των οποίων θα βαρύνει 
τους κωδικούς αριθμούς 70.01.6041 και 70.01.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, αντίστοιχα,  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στο από 16219/23-4-2018 σχετικό 
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων και στην από 25-4-2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, τα οποία καταχωρούνται  στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βεργινάδη Μαρία 

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  6. Βουτσής Γεώργιος  

  7. Γεωργακίλας Κων/νος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας  Ηλίας  

  10. Δημόπουλος Δημήτριος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  12. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  13. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  14. Καραγιάννης Ανδρέας  

  15. Καρβέλης Γεώργιος 

  16. Κουτίβας Ηλίας  

  17. Λιάππα Χρυσή 

  18. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  19. Μαρινάκης Σαράντος  

  20. Μπάκας Ιωάννης  

  21. Μπασακίδης Νικόλαος 

  22. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  23. Μπεχράκης Σταμάτης 

  24. Μπουζιάνης Παύλος  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος 
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  29. Οικονομάκου Μαρία   

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Καλαμάτα, 08 Μαΐου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


