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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
92 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθμ. 52 εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 67753/8-12-06 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την 
εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο ο οποίος προέρχεται από 
τη μειοψηφία και εκλέγεται σε δύο φάσεις όπως και ο Αντιπρόεδρος του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή 
του Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2009 - 2010. 
 
 
Α. Φάση:  Εκλογή υποψηφίου της μειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ο κ. Πρόεδρος  καλεί μεγαλόφωνα και με αλφαβητική σειρά τα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή, ήτοι τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και Κοσμόπουλο 
Βασίλειο  να εκλέξουν τον υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου με φανερή ψηφοφορία.  
Ως υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου αναδεικνύεται από την ψηφοφορία αυτή ο κ. 
Ηλιόπουλος λαμβάνοντας και τις δύο (2) ψήφους. 
 
 
Β. φάση:  Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής από το σύνολο των 
μελών  

Ο κ. Πρόεδρος  καλεί μεγαλόφωνα και με αλφαβητική σειρά όλα τα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο της 
Δημαρχιακής Επιτροπής  με φανερή ψηφοφορία, θέση για την οποία έχει εκλεγεί ως 
υποψήφιος ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.     
 
Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Ηλιόπουλος  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από το 
σύνολο των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας), τα 
οποία  πήραν όλα μέρος στην ψηφοφορία, και από τον κ. Πρόεδρο, λαμβάνοντας  επτά (7) 
ψήφους. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το προαναφερόμενο αποτέλεσμα 
και τις ισχύουσες διατάξεις Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2009 - 
2010 αναδεικνύεται με την πρώτη ψηφοφορία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης. 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις  προαναφερθείσες διατάξεις,  
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Εγκρίνει τα πρακτικά της διενεργηθείσας εκλογής Αντιπροέδρου της 
Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2009-2010, σύμφωνα με τα οποία 
εκλέγεται ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος λαμβάνει επτά (7) ψήφους από 
την πρώτη ψηφοφορία.   
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, 
εκτελώντας παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον 
πίνακα εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 01/12-01-2009 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   001/2009 με θέμα :  Εκλογή Αντιπροέδρου 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 
    
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες                           
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
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Οι μάρτυρες 
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 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
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 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 


