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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  504/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-10-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 491 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 489 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 491 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.    
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3)  Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτη, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου – 
Νηπιαγωγείου Λεϊκων» και σύσταση δύο νέων νοµικών προσώπων µε την επωνυµία α) 

«Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Λεϊκων»  και β) «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου 
Λεϊκων». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας (∆.Ε.Π.) κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 23178/6-10-2008 
εισήγηση του Γραφείου Νοµικών Προσώπων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Κατάργηση του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΛΕΪΚΩΝ» και σύσταση δύο νέων νοµικών προσώπων µε την 
επωνυµία: α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ» 
και β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ».   

 
 
Το  ∆ηµοτικό Σχολείο Λεΐκων συστεγαζόταν µε το Νηπιαγωγείο Λεΐκων και ως εκ 
τούτου είχε συσταθεί ενιαία σχολική επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 7515/25-4-1990 
απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
την υπ’ αριθ. 373/2004 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (υπ’ αριθ. 
16930/23-12-2004 απόφαση Γεν. Γραµ. Περιφέρειας Πελοποννήσου). 

Σύµφωνα όµως µε το υπ’ αριθ. 194/15-9-2008 έγγραφο του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Λεΐκων (υπ’ αριθ. πρωτ. 21662/18-9-2008 ∆ήµου Καλαµάτας), που µας κοινοποιήθηκε 
µε το υπ’ αριθ. 188/22-9-2008 έγγραφο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, το Σχολείο 
αυτό µεταφέρθηκε σε νέο κτήριο και έπαψε να συστεγάζεται µε το Νηπιαγωγείο Λεΐκων, 
µε αποτέλεσµα την ανάγκη σύστασης δύο νέων ανεξάρτητων σχολικών επιτροπών.   

Ύστερα από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 240 & 243 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των παρ. 8-15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/90, θα πρέπει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να προχωρήσει στην κατάργηση της σήµερα λειτουργούσας 
ενιαίας σχολικής επιτροπής ∆ηµοτικού Σχολείων και Νηπιαγωγείο Λεΐκων και στη 
σύσταση των δύο (2) νέων ανεξάρτητων σχολικών επιτροπών, σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχέδια. 

 

 Για  το  Γραφείο  Νοµικών  Προσώπων 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος» 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

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

Ι. Εγκρίνει την κατάργηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ».  
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ΙΙ. Εγκρίνει τη σύσταση στο ∆ήµο Καλαµάτας  δύο νέων νοµικών προσώπων 

δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία: α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ» και β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ», ως 
εξής:   

 

Α΄   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ 

 
1. Συνιστά στο ∆ήµο Καλαµάτας του Νοµού Μεσσηνίας ίδιο νοµικό πρόσωπο µε την 

επωνυµία ¨Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού Σχολείου Λεΐκων¨. 

2. Σκοπός του νοµικού προσώπου είναι: 

α)  Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των   δαπανών 
λειτουργίας θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιµων 
υλικών κ.λ.π. 

β)  Η αµοιβή καθαριστριών. 

γ)  Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου και τον κάθε είδος 
εξοπλισµό του. 

δ)  Η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασµό του σχολείου από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων του σχολείου µε 
επιπλέον εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη. 

ε)  Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση του σχολικού κυλικείου, 
και 

στ) Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής 
λειτουργίας της σχολικής µονάδας. 

3. Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο 
από: 

α)  Ένα µέλος που ορίζεται από την πλειοψηφία, 

β)  Ένα µέλος που ορίζεται από τη µειοψηφία, 

γ)  Ένα µέλος που θα προτείνεται από το Τοπικό Συµβούλιο Λεΐκων, 

δ)  Τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του σχολείου,  και 

ε) Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και εάν δεν υφίσταται από ένα δηµότη - γονέα 
µαθητή του σχολείου. 

♦♦♦♦ Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

♦♦♦♦ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά των ορισµό των µελών εκλέγει από τα µέλη αυτά 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου. 

♦♦♦♦ Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται τετραετής, ακολουθεί τη δηµοτική 
περίοδο και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
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♦♦♦♦ Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό 
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

♦♦♦♦ Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, η 
θητεία του οποίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου. 

4. Πόροι του νοµικού προσώπου είναι: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου. 

β) Ετήσια επιχορήγηση του κράτους. 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων πραγµάτων ή υπηρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

5. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο. 

6. Κάλυψη δαπάνης. 

I. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας ύψους 7.000,00 ευρώ περίπου για κάθε 
οικονοµικό έτος. 

II. Για την ανωτέρω δαπάνη εγγράφεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µε τα στοιχεία Κ.Α. 211.6, σχετική πίστωση που αφορά στην επιχορήγηση όλων των 
σχολικών επιτροπών του ∆ήµου. 

 

 
Β΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ 

 

1. Συνιστά στο ∆ήµο Καλαµάτας του Νοµού Μεσσηνίας ίδιο νοµικό πρόσωπο µε την 
επωνυµία ¨Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεΐκων¨. 

2. Σκοπός του νοµικού προσώπου είναι: 

α) Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των   δαπανών 
λειτουργίας θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιµων 
υλικών κ.λ.π. 

β) Η αµοιβή καθαριστριών. 

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση του σχολείου και τον κάθε είδος 
εξοπλισµό του. 

δ) Η εισήγηση προς την αντίστοιχη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης για τον 
εφοδιασµό του σχολείου από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων του σχολείου µε 
επιπλέον εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
µε βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη. 
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ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση του σχολικού κυλικείου, 
και 

στ) Η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής 
λειτουργίας της σχολικής µονάδας. 

3. Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από 5µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελούµενο 
από: 

α)  Ένα µέλος που ορίζεται από την πλειοψηφία, 

β)  Ένα µέλος που ορίζεται από τη µειοψηφία, 

γ)  Ένα µέλος που θα προτείνεται από το Τοπικό Συµβούλιο Λεΐκων, 

δ)  Τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του Νηπιαγωγείου,  και 

ε)  Έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και εάν δεν υφίσταται από ένα δηµότη - 
γονέα µαθητή του σχολείου. 

♦♦♦♦ Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, 
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

♦♦♦♦ Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά των ορισµό των µελών εκλέγει από τα µέλη αυτά 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου. 

♦♦♦♦ Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται τετραετής, ακολουθεί τη δηµοτική 
περίοδο και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

♦♦♦♦ Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό 
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

♦♦♦♦ Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, η 
θητεία του οποίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου. 

4. Πόροι του νοµικού προσώπου είναι: 

α) Ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου. 

β) Ετήσια επιχορήγηση του κράτους. 

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες. 

δ) Εισπράξεις από το αντίτιµο των παρεχόµενων πραγµάτων ή υπηρεσιών. 

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία του. 

5. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή 
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον 
Αντιπρόεδρο. 

6. Κάλυψη δαπάνης. 

I. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας ύψους 5.000,00 ευρώ περίπου για κάθε 
οικονοµικό έτος. 

II. Για την ανωτέρω δαπάνη εγγράφεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας, µε 
τα στοιχεία Κ.Α. 211.6, σχετική πίστωση που αφορά στην επιχορήγηση όλων των 
σχολικών επιτροπών του ∆ήµου. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ          Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΪΚΩΝ 
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


