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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  228/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 29-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Παραιτήσεις Προέδρων και µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου ∆ήµου Καλαµάτας: 

 (i) Σχολικών Επιτροπών α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και β) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

. 
 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει ότι ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος µε σχετικό έγγραφό του παραιτείται από πρόεδρος και µέλος των ∆.Σ. των σχολικών 
επιτροπών 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου και 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος αφού ευχαριστεί τον κ. Μιχαλόπουλο για τη µέχρι τώρα 
προσφορά του ως προέδρου του ∆.Σ. των σχολικών επιτροπών, αναφέρει ότι ο κ. 
Μιχαλόπουλος παραιτείται λόγω αυξηµένων αρµοδιοτήτων και προτείνει να γίνει αποδεκτή η 
παραίτησή του και να αντικατασταθεί τόσο ως µέλος όσο και ως Πρόεδρος των ∆.Σ. των 
παραπάνω σχολικών επιτροπών από τον κ. Μπαρµπαγιαννάκο Αντώνιο, εκπαιδευτικό. 
  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κάποτε θυµάµαι, είτε ήταν ο Μαλαπάνης, είτε ο 
Κουτσούλης, είτε ο Κουµάντος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι που είχαν παιδιά σε 

σχολεία ανεξαρτήτου κόµµατος και χρώµατος αναλάµβαναν πρόεδροι στις σχολικές επιτροπές. 
Αυτό δεν ισχύει επί δηµαρχοντίας Παναγιώτη Νίκα; Έχει καταργηθεί δηλαδή;  

 
Κε Μπάκα. . . 

 
Εγώ απλά ρωτάω. Εγώ ξέρω ότι στην πρώτη τετραετία του Παναγή του 
Κουµάντου ο Γιώργης ο Κουτσούλης ήταν µάλιστα πρόεδρος στη σχολική 

επιτροπή που πηγαίναν τα παιδιά του. Το θυµάµαι. Ο Νταγιόπουλος ο Γιώργης. Υπήρχαν 
δηλαδή τέτοια πράγµατα αν και είναι τυπική δηλαδή η παρουσία µας εκεί, υπογράφουµε 
κάποια εντάλµατα, τίποτε άλλο. 

 
Ήταν τυπική. Από δω και στο εξής, εδώ και κάποιον καιρό και θα γίνει τώρα και 
µια συνάντηση µε τους διευθυντές, ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής και η 

σχολική επιτροπή είναι αυτή που έχει την ευθύνη των υποδοµών του σχολείου, όχι ο 
διευθυντής. Και αυτός ο οποίος θα απευθύνεται στις υπηρεσίες µας θα είναι ο πρόεδρος της 
σχολικής επιτροπής. Η πλειοψηφία και η µειοψηφία έχει την ευθύνη των υποδοµών του 
σχολείου και των προτάσεων. ∆εν είναι κριτήριο αυτός που έχει παιδιά στο σχολείο.  

Είναι µια πολύ µεγάλη υπηρεσία η σχολική επιτροπή, ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου 
και επιτέλους κάποτε ο ∆ήµος πρέπει να την πάρει στα χέρια του διότι συνήθως γίνεται το 
εξής. Συνήθως. Ο διευθυντής είναι ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής και όλοι πηγαίνουν και 
υπογράφουν. Έχει αλλάξει αυτό τουλάχιστον από πλευράς πλειοψηφίας. Όταν γίνονται οι 
συγκεντρώσεις για τις υποδοµές των σχολείων είναι εδώ οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών. 
Όταν αρχίζει η σεζόν να κόψουµε τα χορτάρια για παράδειγµα, η συνεννόηση γίνεται µε τους 
προέδρους των σχολικών επιτροπών.  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τους έχω παρακαλέσει να βοηθήσουν το ∆ήµο στο εξής. Επειδή οι σχολικές επιτροπές έχουν 
έναν προϋπολογισµό, µικροδουλειές µπορεί να γίνονται από τις σχολικές επιτροπές φυτική ύλη, 
τα τζάµια, µία βρύση, µία πρίζα και αυτά όλα τα έχουν αναλάβει οι πρόεδροι των σχολικών 
επιτροπών. Να ξεφύγοµε από την εποχή εκείνη που ο διευθυντής του σχολείου έκανε σχεδόν 
τα πάντα και ο πρόεδρος και η σχολική επιτροπή τα προσυπόγραφε. Εγώ θέλω η πλειοψηφία 
και η µειοψηφία της σχολικής επιτροπής να αναλάβουν το σχολείο, να φέρουν τα ζητήµατα 
του σχολείου εδώ, όταν κάνουµε κατανοµή των πόρων να ξέροµε και εσείς και εµείς ακριβώς 
για ποιο σχολείο µιλάµε, τι ανάγκες έχει, που πρέπει να δώσουµε περισσότερα και που πρέπει 
να δώσουµε λιγότερα και εν πάση περιπτώσει να εφαρµόσουµε το νόµο και να µπούµε στη 
ζωή του σχολείου. Εγώ ασκώ πολύ µεγάλη πίεση εδώ στους συναδέλφους της πλειοψηφίας για 
να ανταποκριθούν και ανταποκρίνονται στο ρόλο των προέδρων των σχολικών επιτροπών, 
υπάρχει και ο φόρτος. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ διαφωνώ µε αυτή την περιχαράκωση. ∆ηλαδή δεν υπήρχαν 
ευθύνες από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή του Γιώργου του Κουτσούλη 

που είχε ορίσει. . . 
 
Τι να κάνουµε, δεν κατάλαβα; 

 
Αφήστε µε κε ∆ήµαρχε, ο καθένας έχει την άποψή του και εγώ έχω τη δική 
µου άποψη και θα την καταθέτω µε θάρρος και χωρίς κόπο. Πάντα. ∆ηλαδή 

ο κ. Κουτσούλης, επί δηµαρχοντίας Γεωργίου Κουτσούλη, δεν πάω πιο µακρύτερα, οι πρόεδροι 
των τοπικών συµβουλίων στα χωριά εδώ τα πεδινά και τα παραλιακά ήταν και πρόεδροι των 
σχολικών επιτροπών και ανήκαν σε άλλη παράταξη.  

 
Ήταν πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων. 

 
Είµαστε εκτός θέµατος. 

 
Με τη λογική αυτή του ∆ηµάρχου και η επόµενη ∆ηµοτική αρχή εάν είναι 
αντίπαλη, θα πρέπει να σε καταργήσουν εσένα ή τον Παναγιώτη ή δεν ξέρω 

ποιος είναι πρόεδρος στο τοπικό συµβούλιο από πρόεδρο της σχολικής επιτροπής.  
Επιτέλους βρε παιδιά, περιχαράκωση, τέτοια περιχαράκωση! Εγώ αρνούµαι αυτή την 
περιχαράκωση και καταψηφίζω. 

 
Είναι εσωτερική υπόθεση της πλειοψηφίας. 
 

Σας παρακαλώ πολύ. Είναι εσωτερική υπόθεση. Παραιτείται ένας δηµοτικός 
σύµβουλος και αντικαθίσταται. Σας παρακαλώ συνάδελφοι. 

 
Εµείς κρίνουµε ότι είναι εσωτερική υπόθεση. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     

 
Κάνει δεκτή την παραίτηση του κ. Μιχαλόπουλου Σωτηρίου, δηµοτικού συµβούλου 
Καλαµάτας, από τη θέση του Προέδρου και µέλους των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Καλαµάτας α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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8ου   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και β) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ που κατείχε σύµφωνα µε τις υπ΄ αριθµ. 
175/2007 (όπως τροποποιήθηκε µε τις 758/2007 και 107/2009 µεταγενέστερες 
αποφάσεις) και 178/2007 (όπως τροποποιήθηκε µε την 158/2008 µεταγενέστερη 
απόφαση) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας αντίστοιχα, και εγκρίνει 
την αντικατάστασή του από τον κ. Μπαρµπαγιαννάκο Αντώνιο.    
 
Κατόπιν των παραπάνω οι νέες συνθέσεις των διοικητικών συµβουλίων των 
Ν.Π.∆.∆. έχουν ως εξής: 
 

Α) Της σχολικής επιτροπής µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  8ου  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

1. Μπαρµπαγιαννάκος 
Αντώνιος 

 

Εκπρόσωποι πλειοψηφίας  

Γιαννακούλας Γρηγόριος 

2. Γκούνης ∆ηµήτριος Κοτσογλανίδη Φωτεινή 

3. Κυριακού Βασιλική Εκπρόσωπος µειοψηφίας  Παπαδέα Βάγια 

4. Σκαρπαλέζος Ιωάννης ∆ιευθυντής 8ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου 

Ανδριανόπουλος 
Αντώνιος 

5. Γκούζος Πναγιώτης Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 
8ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Καρανικόλα Μαρία 

 
Εκλέγει από τα ανωτέρω µέλη Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω 
Νοµικού Προσώπου τον κ. Μπαρµπαγιαννάκο Αντώνιο, ενώ Αντιπρόεδρος έχει 
οριστεί µε την υπ΄ αριθµ. 175/2007 προαναφερόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας ο κ. Γκούνης ∆ηµήτριος.  

 

Β) Της σχολικής επιτροπής µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  11ου  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

1. Μπαρµπαγιαννάκος 
Αντώνιος 

 

Εκπρόσωποι πλειοψηφίας  

Καρατζέας Παναγιώτης 

2. Καρούσος Γεώργιος Κάτσος Ιωάννης 

3. Περρωτή Βασιλική Εκπρόσωπος µειοψηφίας  Παπαµικρούλη Ευσταθία 

4. Ηλιοπούλου Παναγιώτα ∆ιευθύντρια 11ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου 

Παυλόπουλος Παύλος 

5. Κανελλοπούλου Μαρία Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 
11ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

Σταυρόπουλος Γεώργιος 

 
Εκλέγει από τα ανωτέρω µέλη Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω 
Νοµικού Προσώπου τον κ. Μπαρµπαγιαννάκο Αντώνιο, ενώ Αντιπρόεδρος έχει 
οριστεί µε την υπ΄ αριθµ. 178/2007 προαναφερόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας ο κ. Καρούσος Γεώργιος.   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


