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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  17/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 415/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Αυγούστου 2006, ηµέρα Παρασκευή 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. 17/21-08-2006 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) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 430 απόφαση), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος,  18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 417 απόφαση), 23) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 26) 
Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 28) Σούµπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, 
και 5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
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 αναφέρεται: 

− Στην από 25-8-2006 επιστολή της κας Μαυρέα Αικατερίνης, ∆ηµοτικής Συµβούλου – 
Προέδρου της ∆ΕΤΑΚ, µε την οποία τοποθετείται και απαντά επί ζητηµάτων που τέθηκαν 
σε προηγούµενη συνεδρίαση από µέλη του Σώµατος σχετικά µε τη λειτουργία της 
επιχείρησης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

− Στην από 26-7-2006 επιστολή του ∆ηµάρχου Αγλαντζιάς µε την οποία εκφράζει τις 
ευχαριστίες του για την φιλοξενία της αντιπροσωπείας του ∆ήµου Αγλαντζιάς κατά το 
διάστηµα 22 – 25 Ιουλίου 2006. 

− Στην υπ’ αριθ. 138/24-7-2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΚΕ σχετικά µε 
τις προτάσεις που κατατέθηκαν για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
δηµιουργούνται σε πόλεις που φιλοξενούν ΤΕΙ, µετά την εφαρµογή της βάσης του 10. 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Πρέπει να µας απασχολήσει πάλι ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα που έχει 
δηµιουργηθεί µε το ΤΕΙ. Αποσπασµατικά τα µέτρα. Να βγάλουµε σχετικό 

ψήφισµα. 
 

 
Όντως οι εξελίξεις µε τους µειωµένους εισακτέους το τοπικό ΤΕΙ 
δηµιουργεί πρόβληµα. Το µέτρο της βάσης του 10 θα έπρεπε να έχει 

σταδιακό χαρακτήρα. 
Σύµπτυξη των εισακτέων σε περιφερειακά ΤΕΙ. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί αντισταθµιστικό 
τµήµα τουριστικών επαγγελµάτων λόγω και της δηµιουργίας της ΠΟΤΑ. 
Ο Σύνδεσµος Ξενοδόχων να δει τη δυνατότητα φιλοξενίας τουριστών στα διαµερίσµατα που 
θα µείνουν κενά. 
 

 
Είχαµε επισηµάνει τους κινδύνους εφόσον δεν είχαν ληφθεί τα συνοδευτικά 
µέτρα. Εµείς πρέπει να διατηρήσουµε και να αυξήσουµε τον πληθυσµό των 

σπουδαστών. Αυτή είναι η ανάπτυξη της πόλης αφού στερείται βιοµηχανικής ανάπτυξης. 
Να αναλάβει συντονισµό ενεργειών ο κ. ∆ήµαρχος. Ψήφισµα έχουµε κάνει από την 
προηγούµενη συνεδρίαση. 
 

 
Μένουν έξω χιλιάδες νέοι κυρίως από τα λαϊκά στρώµατα. Η κυβέρνηση 
εµφανίζεται ότι ενδιαφέρεται για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά 

είναι µάλλον ένας τρόπος για να καταργήσει τα διάφορα περιφερειακά ΤΕΙ που 
δηµιουργήθηκαν µε ρουσφετολογικά κριτήρια. Οδηγεί τους αποτυχόντες σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
 
∆ωρεάν παιδεία, σίτιση, στέγαση για τους σπουδαστές (Στη συνέχεια ο κ. ∆ιασάκος 
αναφέρεται στο σχέδιο ψηφίσµατος που είχε καταθέσει στην προηγούµενη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου). 
 

 
Η βάση του 10 έχει βρει σύµφωνη την Ελληνική κοινωνία. Ωστόσο όµως, 
όπως επισηµαίνει και ο Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ, αυτή η προσαρµογή έπρεπε να 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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γίνει ήπια για να µην υποστούν σοκ οι τοπικές κοινωνίες. 
 
Αποφασίστηκε από του χρόνου να γίνει ανακατανοµή των εισακτέων υπέρ των περιφερειακών 
ΤΕΙ. Πρέπει όµως και στα περιφερειακά ΤΕΙ να γίνει αναβάθµιση κάποιων απαξιωµένων 
τµηµάτων. 
 

 
Κατανοούµε την αγωνία της κυβέρνησης για την αναβάθµιση του επιπέδου της 
παιδείας που παρέχεται στα ΤΕΙ. 

Η απότοµη όµως ανατροπή της κατάστασης στην πόλη δεν οδηγεί αυτόµατα και σε κάτι 
καλλίτερο. ∆όθηκε η ευκαιρία να µειωθούν οι φοιτητές στα κεντρικά ΤΕΙ. ∆εν έγινε όµως 
τίποτε τέτοιο φέτος παρά µόνον η εφαρµογή της βάσης του 10. 
∆εν ξέρω αν είναι επιτρεπτό να ζητήσουµε τη σταδιακή εφαρµογή. Αυτό που χρειάζεται είναι 
από τις επόµενες χρονιές να υπάρξει ευρεία διαβούλευση. 
Συνεννόηση ανάµεσα σε ∆ήµο, Νοµαρχία, Επιµελητήριο και κυρίως Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ. 
Περιορισµός των εισακτέων στα κεντρικά ΤΕΙ υπέρ των περιφερειακών. 
∆ηµιουργία νέων δυναµικών τµηµάτων. 
 

 
Σοβαρό το θέµα της εκπαίδευσης. Όταν το παιδί φτάσει στη Γ΄ Λυκείου 
οδεύει στο µηχανογραφικό. Σε άλλες χώρες τα πράγµατα είναι διαφορετικά. 

Το ζήτηµα ότι τα παιδιά φτάνουν µε βαθµό κάτω των 10 δείχνει ότι η δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση νοσεί. 
Φυσικά χρειάζεται σταδιακή εφαρµογή της βάσης του 10. 
∆ηµιουργία συντονιστικού οργάνου µε επικεφαλείς ∆ήµο και ΤΕΙ. 
 

 
Η λήψη του µέτρου µε βάση το 10 είναι αρνητικό. Αφήνει έξω ένα µεγάλο 
αριθµό σπουδαστών. Ήταν πάγιο αίτηµα της κοινωνίας µας ανοιχτά και 

ελεύθερα πανεπιστήµια χωρίς εξετάσεις. Στο εξωτερικό µάλιστα έχει εφευρεθεί το 
προδίπλωµα. 
Η άποψη ότι η παιδεία µας νοσεί είναι λανθασµένη. Βέβαια χρειάζεται βελτίωση. 
Σας διαβεβαιώ ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα δεν υποφέρει! Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη της Αγγλίας είναι σαφώς καλλίτερη. Εκεί στα 100 σχολεία τα 
80 έχουν τραγικό επίπεδο και τα 20 άριστο, αυτά που είναι ιδιωτικά. 
Γιατί υποβαθµίζουµε τους εαυτούς µας; 
Μετά τη διαπίστωση  της Υπουργού Παιδείας ότι ένας αριθµός σπουδαστών που σπουδάζει 
στα ιδρύµατά µας δεν έχει δυνατότητες, ελήφθη το µέτρο της βάσης του 10. Λύθηκαν τα 
προβλήµατα; Αυτοί που µένουν έξω τι θα κάνουν; Που τα στέλνει το Υπουργείο Παιδείας αυτά 
τα παιδιά; Ποιες εναλλακτικές προτάσεις τους δίνονται; ∆εν θα σπουδάσουν σε ιδιωτικά 
ιδρύµατα; ∆εν θα αποκτήσουν ένα χαρτί µατώνοντας οικονοµικά; 
Η ΚΕ∆ΚΕ έχει κάνει συγκεκριµένες προτάσεις στο θέµα. Η Υπουργός είχε αφήσει να εννοηθεί 
ότι κάποιες προτάσεις θα υιοθετούσε αλλά δεν έκανε τίποτε. 
Θίγονται οικογένειες αλλά και λογικά οικονοµικά συµφέροντα. Τι είχαν στο µυαλό τους οι 
Καλαµατιανοί όταν ζητούσαν ΤΕΙ και Πανεπιστήµιο; 
Συµφωνώ για συντονισµό ∆ήµου και Νοµαρχίας. 
 

 
Νοσεί ή δεν νοσεί η παιδεία; ∆εν µπορεί ένα παιδί να µην έχει χρόνο να 
παίξει. ∆εν µπορεί από τα 11 παιδιά του Αριστοµένη τα 10 να µην πιάνουν 

τη βάση. Κάποιοι φταίνε και όχι µόνο η βάση του 10. 
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΣΟΥΜΠΛΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Θα συµφωνήσω µε τον τελευταίο συνάδελφο. Το θέµα της παιδείας είναι 
σοβαρό. ∆εν πρέπει να αντιµετωπίζεται µε οικονοµίστικα κριτήρια. Αν έχει 

δηµιουργηθεί πρόβληµα στην πόλη το καταλαβαίνω. 
Πρέπει όλοι να τρέξουν στο διάδροµο που έχει ανοίξει και ας µην καταφεύγουµε στον 
κοµµατισµό. Ο διάλογος για την παιδεία θα µας δώσει απαντήσεις και σε δεύτερη µοίρα τα 
οικονοµικά προβλήµατα που δηµιουργούνται. 
 

 
Η πρόταση του κ. Αθανασόπουλου για δηµιουργία τµήµατος τουριστικών 
επαγγελµάτων δίνει δωρεάν προσωπικό στον καπιταλισµό της ΠΟΤΑ. 

Ας σκεφτούµε το επίπεδο της παιδείας στα σοσιαλιστικά κράτη. 
 

 
Σοβαρότατο θέµα. Στην προσπάθειά µας να βοηθήσουµε δηµιουργούµε 
άλλα προβλήµατα. Άλλο παιδεία και άλλο τοπική οικονοµία. ∆εν 

µπορούµε εδώ να λαϊκίζουµε. Το θέµα της παιδείας δεν είναι αντικείµενο µόνον της 
κυβερνήσεως. Είναι σε όλους γνωστό ότι η παιδεία έχει πρόβληµα. Γιατί διαφέρει το επίπεδο 
σπουδών από σχολείο σε σχολείο; 
 

 
Ο κ. Αθανασόπουλος διακατέχεται από το σύνδροµο του εισαγγελέα. Είχε πει ότι 
δεν είναι σοβαρό η ΚΕ∆ΚΕ να νοµοθετεί για την παιδεία. Χρειάζεται όµως από 

κάθε κυβέρνηση µέτρα επίλυσης. 
Να συντονίσουµε τις προσπάθειές µας, δεν αντιλέγω. Όµως στην Σπάρτη βάζουν παράρτηµα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών που δεν έχει απώλειες. Πάµε να κάνουµε κάτι ανάλογο στο Άργος. 
Πρέπει να δούµε τι κάνουµε. 
Μέσα από το Γενικό Πολεοδοµικό προσπαθούµε να δώσουµε τα εργαλεία ανάπτυξης της 
πόλης. Την εποµένη βδοµάδα να συναντηθούµε να δούµε τι πρόκειται να κάνουµε και να 
έχουµε τις απόψεις της Υπουργού. 
 
Υπεγράφη η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το υπόγειο πάρκινγκ. 
 

 
Η κατάσταση στην Μαραθόλακα βλέπω να παίρνει µόνιµο χαρακτήρα µετά και 
την ασφαλτόστρωση του δρόµου. Περιµένω τη στάση και των λοιπών 

εκπροσώπων της περιοχής. 
 

 
Αθλητές που κάνουν προετοιµασία στην πόλη µας εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους για την βοήθεια που τους παρέχουµε. 

 
 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχεται την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων: 

1. Αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού για την κάλυψη της δαπάνης του προσωπικού και 
λοιπών εξόδων αυτού (εξόδων κίνησης, παροχές ένδυσης, λοιπές παροχές κλπ) του υπό 
πρόσληψη προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο ∆ήµο Καλαµάτας. (η απόφαση για 
την συζήτηση του θέµατος λήφθηκε µετά από ψηφοφορία κατά την οποία 23 µέλη 
τάχθηκαν ΥΠΕΡ της συζήτησης και 4 ΚΑΤΑ).  

2. Παράταση περάτωσης του έργου «Φυτεύσεις και δευτερεύοντα δίκτυα (Ν. Είσοδος, 
Νέδοντας, ΜΟΛΑΚ, κλπ)». (θα συζητηθεί µε το υπ’ αριθ. 5 συναφές θέµα). 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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3. Επί αιτήµατος κ. Μαλαπάνη για χορήγηση άδειας απουσίας από τις υποχρεώσεις του ως 
∆ηµοτικού Συµβούλου και ως Αντιδηµάρχου Καλαµάτας από 28 Αυγούστου µέχρι και το 
πέρας των Νοµαρχιακών και ∆ηµοτικών εκλογών.  

4. Τέλεση µνηµοσύνου για τα θύµατα των σεισµών της 13ης και 15ης Σεπτεµβρίου 2006. 

5. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου Καλαµάτας για την υπογραφή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου 
προς τον κ. Σπυροµένη ∆ηµάκη ως νόµιµο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα Ε.Π.Ε.Κ.Α. 
όπως υπογράψει µε το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τη σύµβαση 
του σχεδίου δράσης µε τίτλο «ΕΛΑΙΑ ΙΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)». 

 
 
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. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μάλαµας Παναγιώτης  

  15. Μαλαπάνης Χρήστος  

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  18. Μαυρέα Αικατερίνη 

  19. Μέλιος Ιωάννης 

  20. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπαστακός Παναγιώτης 

  23. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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  24. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  25. Πασχάλης Γεώργιος 

  26. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  27. Σούµπλης Μιχαήλ 

  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 20 Σεπτεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


