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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  4/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  055/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 

αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 

την υπ΄ αριθ. 4/26-1-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος 

Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 

Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος 

Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 

Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 

υπ’ αριθµ. 54 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) 

Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθενείας. 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 
2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, διότι δεν 
συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στον Ενιαίο Σύνδεσµο 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 2260/29-1-07 σχετικό 
έγγραφο του Γραφείου Νοµικών Προσώπων, του Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων της 
∆/νσης Ανάπτυξης - Συντονισµού του ∆ήµου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«Θέµα : Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Μεσσηνίας. 

 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει στον Ενιαίο  Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Μεσσηνίας που συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18280/7-11-2005 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 9/Β΄/10-1-2006), στον οποίο συµµετέχουν και 
οι λοιποί ∆ήµοι και Κοινότητες του Νοµού Μεσσηνίας. 
 
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 246 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και σε συνδυασµό µε τον 
πληθυσµό των ∆ήµων & Κοινοτήτων µελών, ο Σύνδεσµος διοικείται από 34/µελές ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στο οποίο ο ∆ήµος Καλαµάτας συµµετέχει µε τρεις (3) αντιπροσώπους του. 
 
Οι τρεις (3) αντιπρόσωποι µπορεί να είναι δηµοτικοί σύµβουλοι ή και ο ∆ήµαρχος και όλοι 
εκλέγονται για τη θέση αυτή και για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µέσα σε ένα µήνα από την εγκατάσταση της ∆ηµοτικής Αρχής.  
 
Στην περίπτωση του ∆ήµου Καλαµάτας που εκπροσωπείται από τρεις (3) αντιπροσώπους ο 
ένας (1) εξ αυτών εκλέγεται από την µειοψηφία. 
 
 

Ο Εισηγητής 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

Η Τµηµατάρχης 
Αικατερίνη Χανδρινού  

Η ∆/ντρια 
Αθανασία Ιντζέ» 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. ∆ήµαρχος λέει  ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις οι δύο (2) από τους τρεις (3) αντιπροσώπους του ∆ήµου  στο Σύνδεσµο  θα 
προέρχονται από την πλειοψηφία και προτείνει σχετικά τους κ.κ. Αθανασόπουλο Κων/νο και 
Μπασακίδη Νικόλαο. 
 
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλο σύµβουλο της πλειοψηφίας.  
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος ξεκινάει τη διαδικασία εκλογής των δύο (2) αντιπροσώπων του 
∆ήµου στο Σύνδεσµο, οι οποίοι θα προέρχονται από την πλειοψηφία, καλώντας µεγαλόφωνα 
και µε αλφαβητική σειρά όλους τους δηµοτικούς συµβούλους, της πλειοψηφίας και της 
µειοψηφίας, να ψηφίσουν σχετικά  µε φανερή ψηφοφορία. 
 
Στην ψηφοφορία παίρνουν µέρος και οι είκοσι έξι (26) παρόντες στη συνεδρίαση δηµοτικοί 
σύµβουλοι. 
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Ο κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος έλαβαν είκοσι τέσσερις (24) 
ψήφους ο καθένας, που αφορούν στις ψήφους των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. 
Αθανασόπουλου, Γιαννακούλα, Γουρδέα, ∆ικαιουλάκο, Ηλιόπουλου Αθαν., Ηλιόπουλου Ιωαν., 
Ηλιόπουλο Παν., Καµβυσίδη, Κλείδωνα, Κοσµόπουλο, Κουδούνη, Κουρκουτά, Λαγανάκο, 
Μιχαλόπουλο, Μπάκα ∆ηµ.  Μπασακίδη, Νταγιόπουλο, Οικονοµάκου, Παπαµικρούλη, Πολίτη, 
Ράλλη, Σπίνο, Τσακαλάκου και Καρατζέα, Πρόεδρο του Σώµατος,  
 
ενώ οι δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Τσερώνης και Μπάκας Ιωαν. ψηφίζουν ΚΑΤΑ της 
εκλογής των κ.κ. Αθανασόπουλου και Μπασακίδη για τη θέση αυτή. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σύµφωνα µε το προαναφερόµενο αποτέλεσµα 
αντιπρόσωποι του ∆ήµου στον Ενιαίο Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. 
Μεσσηνίας, από την πλευρά της πλειοψηφίας, για όλη τη διάρκεια της δηµοτικής περιόδου 
εκλέγονται από την πρώτη ψηφοφορία οι κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και Μπασακίδης 
Νικόλαος οι οποίοι έλαβαν  24 ψήφους ο καθένας.  
   
 
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το λόγο παίρνει ο δηµοτικός σύµβουλος της 
µείζονος µειοψηφίας, κ. Ηλιόπουλος Παναγ. ο οποίος προτείνει για τη θέση του ενός (1)  
αντιπροσώπου του ∆ήµου,  προερχόµενου από την µειοψηφία, στο Σύνδεσµο τον κ. 
Νταγιόπουλο Γεώργιο.  
 
Στη συνέχεια, υποψηφιότητα για τη θέση αυτή θέτει και ο επικεφαλής της δηµοτικής 
παράταξης της µειοψηφίας ¨Πολίτες σε ∆ράση¨ κ. Τσερώνης  λέγοντας τα εξής: 

 
Έχω ειδικό ενδιαφέρον για το θέµα µε την έννοια ότι έχω µια εξειδίκευση και 
ενηµερώνω τους συναδέλφους ότι θα είµαι και εισηγητής από πλευράς 

Πανεπιστηµίου Πατρών, από το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, στο ∆ιεθνές Συνέδριο 
Περιβαλλοντικής Μηχανικής που γίνεται στη χώρα µας 24 µε 28 Ιουνίου. Θα είµαι εισηγητής 
από το Τµήµα των Χηµικών Μηχανικών, από την έδρα Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, µε 
εισήγηση ¨Χωροθέτηση Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Χωροθέτηση ΧΥΤΥ µε 
τη Μέθοδο Βελτιστοποίησης Συνδυασµένου Κόστους και Χρήση GIS (Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών)¨.  
Ευχαριστώ.   
 
 
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλο σύµβουλο της µειοψηφίας.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος προχωράει στη διαδικασία εκλογής του προερχόµενου από τη µειοψηφία 
αντιπροσώπου του ∆ήµου στο Σύνδεσµο, καλώντας µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά 
όλους τους δηµοτικούς συµβούλους, της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, να ψηφίσουν 
σχετικά  µε φανερή ψηφοφορία. 
 
Στην ψηφοφορία παίρνουν µέρος και οι είκοσι έξι (26) παρόντες στη συνεδρίαση δηµοτικοί 
σύµβουλοι. 
 
Ο κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ψηφίστηκε για τη θέση αυτή από τους δηµοτικούς συµβούλους 
κ.κ. ∆ικαιουλάκο, Ηλιόπουλο Παναγ. Νταγιόπουλο, Ράλλη και Τσακαλάκου, λαµβάνοντας έτσι 
συνολικά πέντε (5) ψήφους, 
ο κ. Τσερώνης Κων/νος  ψηφίστηκε για τη θέση αυτή από τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. 
Μπάκα Ιωαν. και Τσερώνη, λαµβάνοντας έτσι συνολικά  δύο (2) ψήφους,  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:   
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ενώ  οι υπόλοιποι δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι, ήτοι οι κ.κ. Αθανασόπουλος, 
Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, 
Κοσµόπουλος, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπάκας ∆ηµ., 
Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Παπαµικρούλης, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του 
Σώµατος,  δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο. 
 
Σύµφωνα µε το παραπάνω αποτέλεσµα,  κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η ψηφοφορία 
επαναλαµβάνεται.  
 
Το αποτέλεσµα της δεύτερης ψηφοφορίας είναι ακριβώς το ίδιο µε το αποτέλεσµα της πρώτης 
ψηφοφορίας, άρα κανένας πάλι υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται.   
 
Και το αποτέλεσµα της τρίτης ψηφοφορίας είναι ακριβώς το ίδιο µε το αποτέλεσµα των δύο 
προηγούµενων ψηφοφοριών.  
Από την τρίτη αυτή ψηφοφορία εκλέγεται αντιπρόσωπος του ∆ήµου στον Ενιαίο Σύνδεσµο 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας, από την πλευρά της µειοψηφίας, για όλη τη 
διάρκεια της δηµοτικής περιόδου, ο κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος έλαβε τις περισσότερες 
ψήφους, ήτοι πέντε (5) ψήφους έναντι των δύο (2) ψήφων που έλαβε ο κ. Τσερώνης 
Κων/νος.    
     
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την παραπάνω διαδικασία και αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 246 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει το αποτέλεσµα των γενοµένων ψηφοφοριών για την εκλογή των τριών (3) 
αιρετών εκπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας σαν αντιπροσώπων του στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μεσσηνίας, 
µέχρι τη λήξη της παρούσας δηµοτικής περιόδου, κατά τις οποίες εκλέχτηκαν: 
 

- από την πλειοψηφία:  

1. Αθανασόπουλος Κων/νος ο οποίος έλαβε είκοσι τέσσερις (24)  ψήφους από 
την πρώτη ψηφοφορία. 

2. Μπασακίδης Νικόλαος  ο οποίος έλαβε είκοσι τέσσερις (24)  ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία. 

 
 

- από τη µειοψηφία: 

1. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος έλαβε πέντε (5) ψήφους στην τρίτη 
ψηφοφορία. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 



Συνεδρίαση : 4/2007                                 Τετάρτη  31 / 1 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  055/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  3. Γουρδέας Ανδρέας 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
  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 
  19. Οικονοµάκου Μαρία  
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
  22. Ράλλης Γεώργιος 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  7  Φεβρουαρίου 2007 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 


