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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  13/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 303/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Ιουλίου 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. 13/30-06-2006 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) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας ∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός 
Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης 
Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος 
∆ιονύσιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σούµπλης Μιχαήλ και 
5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Πηγών, Λαδά και 
Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος 
Καρβελίου  κ. Μαρινάκης Σαράντος. 
 
 
 
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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Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τους µελετητές του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου Καλαµάτας και στη συνέχεια αναφέρεται: 

- Στο από 6-7-2006 δελτίο τύπου της ΚΕ∆ΚΕ σχετικά µε τις θέσεις και τις προτάσεις αυτής 
κατά της απειλούµενης συρρίκνωσης των περιφερειακών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µετά 
την εφαρµογή της βάσης του 10. 

- Στο σχέδιο ψηφίσµατος που κατατέθηκε από την δηµοτική παράταξη «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ και 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» µε αφορµή τη θέσπιση του «10» ως βαθµολογικό όριο για την εισαγωγή 
στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Το 2005 είχαµε 76.800 εισακτέους, από τους οποίους οι 16.500 κάτω από 
τη βάση του «10». Είναι ένα βαθύ πρόβληµα για την παιδεία και µια 

δύσκολη κατάσταση για την πόλη µας, γι’ αυτό αντιδρούµε. 
 

 
Ουδείς αµφισβητεί την φιλοσοφία του ψηφίσµατος το οποίο όµως πρέπει 
να είναι προϊόν διαλόγου. Ποιος όµως είναι υπέρ του διαλόγου; Αποτελεί 

φαρισαϊσµό να φέρνουµε ψήφισµα  το οποίο απαιτεί διάλογο όταν δεν υιοθετούµε το διάλογο. 
 

 
Καταδικάζουµε και εµείς την απόφαση της κυβέρνησης γιατί µένουν έξω χιλιάδες 
νέοι και τους οδηγεί στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Φταίνε οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της 

Ν.∆. που τα παιδιά γράφουν κάτω από 10. Εξαρτάται η επίδοσή τους από την οικογενειακή 
κατάσταση των οικογενειών τους.   
 

 
Κανείς δεν µπορεί να µε εκπροσωπήσει στην έκδοση τέτοιου ψηφίσµατος, 
για το οποίο πρέπει να προηγηθεί διάλογος  και το οποίο δεν µπορεί να 

τύχει προεκλογικής εκµετάλλευσης.  
 

 
Εµείς δεν βλέπουµε τους φοιτητές ως πελάτες. 
 

 
- Μετά τη δήλωση του κ. Κουµάντου για διάλυση της παράταξης «Η ΩΡΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» δεν µε εκφράζει κανείς παρά µόνο ότι λέω. 
- Στις προτάσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται, η ανακατανοµή των εισαχθέων υπέρ των 

περιφερειακών ΤΕΙ, η αναπροσαρµογή του γνωστικού αντικειµένου και πριν την έκδοση 
ψηφίσµατος να υπάρξει συνεργασία µε τη διοίκηση του ΤΕΙ. 

 
 
Το µόνο αίτηµα που µπορούµε να ζητήσουµε είναι οι εκπρόσωποί µας της 
ΚΕ∆ΚΕ να συµµετέχουν στο διάλογο. Κανένας δεν µε εκπροσωπεί για την 

έκδοση ενός τέτοιου ψηφίσµατος. 
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Να προτείνουµε διαφορετικό τρόπο βαθµολόγησης καθώς και την 
κατάργηση του ορίου του «10». 

  
 
Το ψήφισµα να αναφέρεται στο ΤΕΙ αλλά και στο Πανεπιστήµιο. Το υπ’ 
αριθ. 1 πρόβληµα είναι η επαγγελµατική κατοχύρωση. Είµαστε τελευταίοι 

στην Ευρώπη στις χρηµατοδοτήσεις για την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία. 
 

 
Κατά την συζήτηση του θέµατος να είναι εδώ η διοίκηση του ΤΕΙ. Τα όποια 
µέτρα να συνδυασθούν µε την αναβάθµιση των παρεχόµενων σπουδών. Θα 

πρέπει να πρυτανεύσει το συµφέρον του ΤΕΙ και όχι οι προεκλογικές σκοπιµότητες. 
 

 
∆εν είναι θέµα µόνο ΤΕΙ. Είναι θέµα όλης της παιδείας που πρέπει να εξετασθεί 
από µηδενική βάση. ∆εν µπορεί να νοµοθετεί για την παιδεία η ΚΕ∆ΚΕ. Να 

δούµε το θέµα σοβαρά και σε πλατιά βάση. 
 

 
Έχω ενοχληθεί µε το θέµα των πάρκινγκ και επισηµαίνω ότι υπάρχει 
κανονισµός λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου. Στο επόµενο 

συµβούλιο θα φέρουµε τεκµηριωµένη εισήγηση από νοµικό. 
 

 
Εγώ, ο κ. Ζαφειρόπουλος, ο κ. ∆ιασάκος και οι σύµβουλοι του συνδυασµού 
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ και ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» έχουµε καταθέσει αίτηµα για συζήτηση 

του θέµατος των πάρκινγκ. Πότε θα το φέρετε προς συζήτηση; 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος προτείνει την εκτός ηµερήσιας 
διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων: 

1.∆ιοργάνωση τέλεσης Μνηµοσύνου για τα θύµατα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. (θα 
προηγηθεί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης). 
2. Επί του πρακτικού επιτροπής διαγωνισµού για τη λειτουργία & συντήρηση της Μονάδας 
Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας. 
 
Το Σώµα ΟΜΟΦΩΝΑ αποδέχεται την προ ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του 1ου θέµατος, ενώ 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ∆ΙΑΣΑΚΟΣ) αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης 
συζήτηση του 2ου θέµατος. 
 
 
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 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

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

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 23 Οκτωβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


