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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  18/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  447/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Σεπτεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 01:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 18/05-09-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, µε 
µοναδικό θέµα τις προτάσεις της Κ.Ε.∆.Κ.Ε. για συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην 
πανελλαδική κινητοποίηση της Παρασκευής, 8 Σεπτεµβρίου 2006, για τα Τ.Ε.Ι. 
 
 
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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6) ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Μαλαπάνης Χρήστος, 13) Μασούρας Γρηγόριος, 
14) Μαυρέα Αικατερίνη, 15) Μπαστακός Παναγιώτης, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) 
Πασχάλης Γεώργιος, 18) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 19) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 20) Χειλάς 
Ευάγγελος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 5) 
Λαφαζάνος Γεώργιος, 6) Μάλαµας Παναγιώτης, 7) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 8) Μέλιος Ιωάννης, 
9) Μπάκας ∆ηµήτριος, 10) Μπάκας Ιωάννης, 11) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 13) Σούµπλης Μιχαήλ, 14) Σπίνος Γεώργιος και 15) Τσώλης 
Πέτρος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Πηγών και Λαδά, 
κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος και Βουτσής Γεώργιος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων 
Καρβελίου και Νέδουσας κ.κ. 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. 

 

 



Συνεδρίαση : 18/2006                                 Πέµπτη 07 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  447/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί προτάσεως της  Κ.Ε.∆.Κ.Ε. για συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην πανελλαδική 
κινητοποίηση της Παρασκευής, 8 Σεπτεµβρίου 2006, για τα Τ.Ε.Ι. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μαλαπάνης, αναφέρει τα εξής: 

 
Η κα Μαριέττα Γιαννάκου – Κουτσίκου δεν κατέληξε σε συµφωνία µαζί της 
σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής της βάσης «10» στις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Μολονότι η ΚΕ∆ΚΕ αποδέχεται τον πυρήνα της φιλοσοφίας της κυβέρνησης όσον αφορά την 
παιδεία, και αποδέχεται τη βάση «10» σαν εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εν 
τούτοις ζήτησε δια λόγους ήπιας προσαρµογής και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αλλά και για 
να δοθεί χρόνος να αναδιοργανωθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα αλλά και επειδή πιστεύει ότι 
ήταν ευθύνη της κυβέρνησης ότι αυτή η αναδιοργάνωση δεν έγινε έγκαιρα µαζί µε την 
εξαγγελία της βάσης «10», ζήτησε την σταδιακή εφαρµογή της ξεκινώντας τη φετινή χρονιά 
από τη βάση «8».  
 
Επειδή κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό ενώ υπάρχει σύγκληση στα επόµενα βήµατα που πρέπει 
να γίνουν από την επόµενη χρονιά, η ΚΕ∆ΚΕ χωρίς να έχει δικαίωµα να αποφασίσει, εισηγείται 
στις 42 πόλεις που φιλοξενούνται ή και που κατά τεκµήριο θα έχουν προβλήµατα από την 
άµεση εφαρµογή της βάσης «10», να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις αύριο Παρασκευή 8 
Σεπτεµβρίου. Οι κινητοποιήσεις θα συνίστανται στο κλείσιµο των ∆ήµων, στο κλείσιµο της 
Νοµαρχίας, στο κλείσιµο των εµπορικών καταστηµάτων, στη διακοπή των υπεραστικών και 
των αστικών συγκοινωνιών, θέλοντας να σηµάνει µ΄ αυτόν τον τρόπο  
1) πως θα οδηγηθούν σε ερήµωση οι πόλεις εάν ολοκληρωθεί αυτή η εκπαιδευτική 
µεταρρύθµιση και µάλιστα µε τον άµεσο τρόπο όπως αποφάσισε και υλοποιεί η κυβέρνηση,  
2) εάν µπορέσει να υπάρξει ανατροπή αυτής της απόφασης ποντάροντας αφενός µεν στο 
γενικότερο αίσθηµα που θα δηµιουργηθεί αλλά και στην ανάγκη που θα καταγραφεί από τις 
τοπικές κοινωνίες.  
 
 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να πάρουµε απόφαση για τη λειτουργία 
του ∆ήµου την αυριανή ηµέρα µη παραγνωρίζοντας και τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι 
άλλοι συλλογικοί και µαζικοί φορείς της πόλης µας. Μετά απ΄ αυτά εισηγούµεθα ως ∆ηµοτική 
αρχή, ως ∆ηµοτική πλειοψηφία, την λήψη απόφασης περί αναστολής των εργασιών του ∆ήµου 
για την αυριανή ηµέρα, να παραµείνει δηλαδή ο ∆ήµος Καλαµάτας κλειστός και το πλην της 
σύγκλησης της ∆ηµαρχιακής επιτροπής που επειδή έχουν ειδοποιηθεί διάφοροι που σχετίζονται 
µε τις προµήθειες, θα ζητούσαµε να γίνει κανονικά αύριο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Κατά τα 
άλλα οι υπηρεσίες του ∆ήµου αύριο να είναι κλειστές. Ευχαριστώ. 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εµείς ήδη στη σύσκεψη η οποία έχει γίνει στο ∆ηµαρχείο έχουµε 
τοποθετηθεί. Είµαστε υπέρ των απόψεων τις οποίες έχει εκφράσει η ΚΕ∆ΚΕ, 

υπέρ των κινητοποιήσεων τις οποίες η ΚΕ∆ΚΕ είχε προτείνει. Εδώ θέλουµε να τονίσουµε για 
άλλη µια φορά ότι είναι δύο πράγµατα εντελώς διαφορετικά η αναβάθµιση της παιδείας και η 
οικονοµική ζηµιά η οποία υφίσταται η πόλη µας. Η αναβάθµιση της παιδείας πιστεύουµε ότι 
είναι ένα αναγκαία και πιστεύουµε ότι κανείς σ΄ αυτή την αίθουσα και κανείς δεν έχει 
διατυπώσει µια αντίθετη άποψη. Το πρόβληµα το οποίο τέθηκε ήταν εάν η αναβάθµιση αυτή 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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έπρεπε να γίνει µε ήπιο τρόπο ή µε το σοκ το οποίο γίνεται αυτή τη στιγµή. Σαφέστατα οι 
πάντες µα οι πάντες συµφωνούν ότι πρέπει να γίνει µε έναν ήπιο τρόπο. Άλλωστε έχουµε 
δηλώσει και πολλές φορές και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός έχει µιλήσει επανειληµµένα για ήπιες 
προσαρµογές τόσο της οικονοµίας όσο και µιας σειράς άλλων δράσεων. ∆εν µπορούµε να 
καταλάβουµε γιατί στη συγκεκριµένη περίπτωση θα έπρεπε να µην υπάρξει ήπια προσαρµογή. 
∆εν είναι δικό µας θέµα να κρίνουµε πως θα πρέπει να γίνει η αναβάθµιση της παιδείας. . . 
Μάλλον δεν είναι θέµα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Είναι θέµα της κυβέρνησης να βρει τον 
κατάλληλο δυνατό τρόπο. Εµείς λοιπόν επιµένουµε και θα πρέπει σαν στόχο να έχουµε η πόλη 
µας να διατηρήσει το µεγαλύτερο δυνατόν αριθµό φοιτητών, σαφέστατα στους οποίους πρέπει 
να παρέχεται η µεγίστη δυνατή εκπαίδευση, η µεγίστη καλή εκπαίδευση. Αυτός πρέπει να είναι 
ο στόχος µας και σ΄ αυτόν πρέπει να επικεντρώσουµε την προσοχή µας. ∆εν µπορώ να 
καταλάβω γιατί δεν πρέπει να πιέσουµε να έχουµε 7.000 φοιτητές στην πόλη µας. Ε λοιπόν, σ΄ 
αυτό το πλαίσιο συζητώντας και µέχρι και από τη στιγµή που και η κυβέρνηση η ίδια 
οµολογούσα ότι κάπου πρέπει να έχει γίνει ένα λάθος και γι΄ αυτό και προτείνει µια σειρά από 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα επόµενα χρόνια, λέµε «ναι» στην απόφαση της ΚΕ∆ΚΕ. 
∆εν µπορούµε να κατανοήσουµε γιατί αυτά τα µέτρα τα οποία θα ληφθούν από την 
κυβέρνηση το επόµενο χρονικό διάστηµα, δεν µπορούσαν να ληφθούν από πέρυσι ή δεν 
µπορούν να ληφθούν σταδιακά από σήµερα και στο εξής. Ως εκ τούτου λοιπόν 
επαναλαµβάνουµε τη θέση µας «ναι στις κινητοποιήσεις της ΚΕ∆ΚΕ». 
 
Και επειδή µου φαίνεται αρκετά υποκριτικό να λέµε «ναι στην αναβάθµιση της παιδείας αλλά 
ας µην κοιτάµε την οικονοµική διάσταση», θα ήθελα να πω όπως όλοι πολεµήσαµε µε πάθος 
και δώσαµε την µάχη και την κερδίσαµε για να παραµείνει το στρατόπεδο Καλαµάτας εδώ, 
πρέπει να δώσουµε κι αυτή την µάχη όλοι µαζί. 
 
Τελειώνοντας θα πω ότι διάβασα σήµερα σε µια εφηµερίδα ότι 1.000 αγροφύλακες οι οποίοι 
θα προσληφθούν θα κατευθυνθούν προς την Ανδρίτσαινα για να εκπαιδευτούν. Βλέπω ότι η 
εκπαίδευση σε εκείνο το σηµείο θα γίνει µόνο και µόνο επειδή υπάρχουν εγκαταστάσεις καλές, 
θα τους παραχθεί η καλλίτερη δυνατή εκπαίδευση ή πάνε προς εκείνη την πλευρά διότι 
παράλληλα κάποιος σκέφτηκε και καλά έκανε, για το δικό του µέρος ότι θα δώσουν µε την 
παρουσία τους µια ιδιαίτερη ένταση, µια ιδιαίτερη ζωή, µια οικονοµική ανάσα στην περιοχή; 
 

 
Κε Πρόεδρε, ένα σχόλιο να κάνω πρώτα. ∆εν είναι θέµα που µας αναφορά η 
αναβάθµιση και το περιεχόµενο της εκπαίδευσης όπως είπε ο κ. Κοσµόπουλος, 

είναι όµως θέµα να βλέπουµε τους φοιτητές σαν πορτοφόλι και να παλεύουµε και να 
διεκδικούµε για κάποιους επιχειρηµατίες; 
 
Έχουµε επανειληµµένα τοποθετηθεί για το ζήτηµα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η βάση του 
«10» και οι κενές θέσεις σε δεκάδες τµήµατα των ΤΕΙ της χώρας µας, της επαρχίας κυρίως 
ανάµεσα σ΄ αυτά και της Καλαµάτας, γίνονται αντικείµενο µιας άθλιας προεκλογικής 
εκµετάλλευσης, ανάµεσα στην ΚΕ∆ΚΕ και την κυβέρνηση, δηλαδή ανάµεσα στο ΠΑΣΟΚ (και το 
ΣΥΝ) και τη Ν∆. 
 
Αυτή η αντιπαράθεση, συγκαλύπτει την πραγµατική ουσία της πολιτικής κοροϊδίας των 
σπουδαστών που κάποτε τους έσπρωχναν σε δήθεν «ελκυστικά» ΤΕΙ µε εξασφαλισµένη τάχα 
δουλειά των αποφοίτων. Το πρόβληµα, όµως, είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας των ΤΕΙ σαν 
υποβαθµισµένες σχολές και ιδιαίτερα η δηµιουργία σχολών χωρίς αντίκρισµα. 
 
Η υπουργός Παιδείας ισχυρίζεται ότι φταίει η «ελκυστικότητα» των ΤΕΙ, ξεχνώντας βέβαια ότι 
η κυβέρνηση της τα διατήρησε και ίδρυσε µερικά ακόµα  τέτοια  υποβαθµισµένα ΤΕΙ. Κόπτεται  
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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δήθεν για την αναβάθµιση της Ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα, καθηµερινά την 
υποβαθµίζει και την εµπορευµατοποιεί. 
 
Η ΚΕ∆ΚΕ αντιδρά, βλέποντας τους σπουδαστές καθαρά ως πελάτες που αφήνουν χρήµατα στις 
πόλεις, και ζητάει σταδιακή εφαρµογή της βάσης του «10» (δηλ. στην ουσία συµφωνεί µε το 
µέτρο) και µεταφορά των «ελκυστικών» τµηµάτων από το κέντρο στην επαρχία, για καθαρά 
τουριστικούς λόγους. Όµως, ανεξάρτητα από το αντικείµενο σπουδών των Τµηµάτων καµιά 
λαϊκή οικογένεια, κανένας υποψήφιος σπουδαστής δε βρίσκει «ελκυστικό» να ξενιτευτεί σε 
αποµακρυσµένες επαρχιακές πόλεις και να ξοδεύει ένα ή ενάµιση µισθό το µήνα για να 
σπουδάσει! 
 
Κανένας αποπροσανατολισµός δεν πρέπει να περάσει. Το πρόβληµα δε βρίσκεται στους 
υποψήφιους, τις επιδόσεις και τις επιλογές τους, αλλά στην κοινωνία της εκµετάλλευσης, της 
ανεργίας και της διαρκούς αβεβαιότητας, που θέλει την εκπαίδευση υποβαθµισµένη για τους 
πολλούς και επιλεκτική για τους λίγους. 
 
Το δικαίωµα στη µόρφωση και στη δουλειά απαιτεί συλλογικούς αγώνες. Απαιτεί άλλους 
πολιτικούς συσχετισµούς, ανατροπή αυτής της αντεργατικής – αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. 
 
Εµείς, η ∆ΑΚ Καλαµάτας, η Νοµαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία και οι άλλοι αγωνιστικοί 
συνδυασµοί που στηρίζονται από το ΚΚΕ, το ∆ΗΚΚΙ, και άλλους αγωνιστές διαφωνούµε µε την 
πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ, όπως αυτή εκφράζεται µε το πλαίσιο της ∆ηµοτικής Αρχής. Έχουµε 
προκηρύξει συλλαλητήριο για τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στην Πλατεία 23ης Μαρτίου, στις 
8:00 το βράδυ. Καλούµε το λαό της πόλης µας να στείλει µήνυµα αντίστασης ενάντια στην 
ταξική παιδεία που προωθείται από την Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και την ΕΕ, µε το παρακάτω πλαίσιο: 

- Ενιαίο 12χρονο ∆ηµόσιο, Βασικό Σχολείο. Όχι στα νέα αναχρονιστικά βιβλία και τις 
«ευέλικτες ζώνες». Πάγωµα των τιµών στα σχολικά είδη. Κάλυψη όλων των κενών σε 
εκπαιδευτικούς και λύση του κτιριακού. 

- Κατάργηση ΙΕΚ – ΚΕΣ. ∆ωρεάν µεταλυκειακές επαγγελµατικές σχολές. Να µην κλείσουν 
τα απογευµατινά ΤΕΕ Καλαµάτας και Κυπαρισσίας. 

- Ανώτατη Εκπαίδευση, Ενιαία – ∆ηµόσια, όλα ∆ωρεάν. Ο νόµος πλαίσιο να µην 
κατατεθεί και το άρθρο 16 του Συντάγµατος να µην Αναθεωρηθεί. 

- Κατάργηση της βάσης του «10». Κάλυψη των κενών θέσεων στο ΤΕΙ. Έκτακτα µέτρα 
στήριξης όσων πλήττονται (µικροϊδιοκτήτες και µικροεπαγγελµατίες). 

- Σταθερή εργασία για όλους, 5µερο – 7ωρο – 35ωρο, µέτρα ανακούφισης των ανέργων. 
- Καµία επιχειρηµατική δραστηριότητα στην εκπαίδευση. 

 
 
Εγώ συµφωνώ µε όσα είπε ο κ. Μαλαπάνης, απλά θέλω να διευκρινίσω ότι 
επειδή η απόφαση για το κλείσιµο του ∆ήµου είναι δική µας, οι υπάλληλοι θα 

πληρωθούν κανονικά τη µισθοδοσία τους, δεν έχουµε δικαίωµα να τους κάνουµε περικοπή στη 
µισθοδοσία. 
 

 
Εγώ πολλές φορές έχω πει ότι οι ∆ήµοι και η ΚΕ∆ΚΕ δεν νοµοθετούν για την 
παιδεία, νοµοθετεί η ανώτερη πολιτεία η οποία πρέπει να βλέπει καθαρά µε 

σαφήνεια και µε προοπτική τις σπουδές και την παιδεία των νέων και όχι να δρα µε 
αποσπασµατικά, διοικητικά µέτρα γιατί τότε δεν έχουµε αποτέλεσµα. Αυτό είναι κάτι που 
βαραίνει αυτή τη στιγµή την πολιτεία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η ΚΕ∆ΚΕ σαν ένα 
συλλογικό όργανο στο οποίο υπαγόµαστε και εµείς, προσπαθεί να πιέσει την κυβέρνηση για να 
λάβει νέα µέτρα ή να άρει τα παλιά ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν τα ΤΕΙ, να µπορέσει 
να λειτουργήσει γενικά η ανώτερη παιδεία στις βάσεις τις σωστές που πρέπει.  
 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Η ΚΕ∆ΚΕ πρότεινε να έχουµε παύση εργασίας µέχρι τις 12, να κάνουµε οµιλίες. Εγώ νοµίζω ότι 
θα κάνουµε παύση εργασίας αύριο όλη την ηµέρα, οι εργαζόµενοι θα πληρωθούν, θα 
λειτουργήσει µόνο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή επειδή έχουν έρθει άνθρωποι από την Αθήνα να 
παρακολουθήσουν τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και δεν µπορούµε να τους πούµε «µην 
ερχόσαστε, ελάτε πάλι, ταλαιπωρηθείτε και ελάτε την άλλη ∆ευτέρα». Ζητώ αυτό να γίνει από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σαν µια µικρή παρένθεση και κατά τα άλλα να πάρουµε το ψήφισµα 
που είπε και ο κ. Μαλαπάνης, της ΚΕ∆ΚΕ και που εξάλλου όλοι συµφωνούµε εκτός του κ. 
∆ιασάκου. Ο κ. ∆ιασάκος πάντα, ο πολιτικός του χώρος θέλει να κάνει κινητοποιήσεις πάντα 
µοναχός του, να καλεί σε συνένωση το λαό αλλά αποκλείει τους άλλους κοµµατικούς και 
πολιτικούς φορείς κάτω από τη δική του καθοδήγηση. ∆υστυχώς αυτά τα πράγµατα δεν 
γίνονται, ή όλοι αποφασίζουµε σε κοινές κινητοποιήσεις και σε κοινούς αγώνες. Αργία δεν έχει 
κανείς, την αργία την έχει µόνο ο λαός. Ευχαριστώ. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες σύµβουλους του συνδυασµού ¨Η ΩΡΑ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ¨ και τον κ. ∆ιασάκο, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην πανελλαδική κινητοποίηση της 
ΚΕ∆ΚΕ, µε την µη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου την Παρασκευή 8 
Σεπτεµβρίου 2006, σε ένδειξη διαµαρτυρίας για την εφαρµογή του µέτρου της 
βάσης του «10» στην εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Μαλαπάνης Χρήστος 
  12. Μασούρας Γρηγόριος 
  13. Μαυρέα Αικατερίνη 
  14. Μπαστακός Παναγιώτης 
  15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  16. Πασχάλης Γεώργιος 
  17. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 



Συνεδρίαση : 18/2006                                 Πέµπτη 07 / 09 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  447/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

  18. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  19. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


