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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  001/2009  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 4η Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ., στην 

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

αριθµός 28, συνέρχεται στην 1/2009 συνεδρίαση, ειδική, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Καλαµάτας, µετά την από 30-12-2008 πρόσκληση του πλειοψηφούντος ∆ηµοτικού Συµβούλου 

του επιτυχόντος Συνδυασµού των δηµοτικών εκλογών του Οκτωβρίου του 2006, κ. 

Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αθανασόπουλος 

Κωνσταντίνος, ως Προεδρεύων του Σώµατος, 2) Αλευράς ∆ιονύσιος, 3) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) 

Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Καρατζέας 

Παναγιώτης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  

14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας 

∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) 

Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος,  24) Σπίνος 

Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ  Ράλλης Γεώργιος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη 

της  συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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Στην αρχή της συνεδρίασης ο Προεδρεύων αυτής, κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ως 
πλειοψηφών δηµοτικός σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, λέει τα εξής:  

 
Κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδηµότες, χρόνια πολλά, καλή 
χρονιά, υγεία και ευτυχία και στους συναδέλφους καλή επιτυχία στο έργο που 

έχουµε κληθεί να επιτελέσουµε.  

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων αναφέρει ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του ∆ΚΚ 
(Ν. 3463/2006) η εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των 
µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του πρώτου και 
του τρίτου έτους της δηµοτικής περιόδου και ακολούθως εισάγει για συζήτηση το  1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 
 

Εκλογή Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
αναθέτοντας παράλληλα καθήκοντα ειδικού γραµµατέα του  Συµβουλίου για την τήρηση των 
πρακτικών της εκλογής στον δηµοτικό υπάλληλο Αλεξανδρόπουλο Χρήστο, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Ως προς την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα επίσης µε τις 
διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 92 του ∆ΚΚ (Ν. 3463/2006), εφαρµόζονται τα εξής: 
  
Το Συµβούλιο εκλέγει σε δύο διακριτές φάσεις, στην ίδια συνεδρίαση:  

• Τον Πρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα  συνδυασµό του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

• Τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναδεικνύεται από το σύνολο της µειοψηφίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• Τον Γραµµατέα, ο οποίος αναδεικνύεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Α΄ φάση- Ανάδειξη υποψηφίων πλειοψηφίας και µειοψηφίας.  
 
Για την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του 
Γραµµατέα που θα τεθούν στην κρίση των µελών του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου, ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία:  
 
Καλούνται  οι σύµβουλοι της παράταξης της πλειοψηφίας χωριστά να ψηφίσουν για την 
ανάδειξη του υποψηφίου Προέδρου και Γραµµατέα και χωριστά οι σύµβουλοι των επιλαχόντων 
συνδυασµών να ψηφίσουν για την ανάδειξη του Αντιπροέδρου. 
 
∆ηλαδή το σύνολο των παρόντων µελών του επιτυχόντος συνδυασµού θα εκλέξει   

o έναν, µόνο, υποψήφιο για το αξίωµα του Προέδρου και  
o έναν, µόνο, υποψήφιο για το αξίωµα του Γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου.  

 
Ενώ το σύνολο των παρόντων µελών της µειοψηφίας θα εκλέξει  

o έναν, µόνο, υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου 

 
 
Β΄ φάση- Εκλογή Προεδρείου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  
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Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, και αφού έχουν αναδειχθεί οι υποψήφιοι για τα 
αξιώµατα του Προεδρείου, συνέρχονται από κοινού όλοι οι σύµβουλοι και της πλειοψηφίας και 
της µειοψηφίας  για την εκλογή πλέον  του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα 
από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
Πριν αρχίσει η διαδικασία για την εκλογή Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο 
Προεδρεύων δίνει το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο, ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι σας εύχοµαι χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ευτυχισµένα, ότι 
καλλίτερο για τις οικογένειές σας, να έχοµε υγεία όλοι και να προσφέροµε από 

τη θέση µας αυτά για τα οποία είµαστε ταγµένοι εδώ. 
Το 2009 για την πόλη µας θα είναι µία χρονιά και δύσκολη, µια χρονιά µεγάλων αποφάσεων 
και µια χρονιά υλοποίησης σηµαντικών έργων τα οποία έχουν ήδη δροµολογηθεί. Εύχοµαι, και 
είµαι βέβαιος ότι εύχεστε και εσείς, να µην υπάρξουν καµίας µορφής εµπόδια ώστε όλα αυτά 
τα οποία έχουν σχεδιαστεί να προωθηθούν. 
Κλείνοντας σας εύχοµαι και πάλι τα καλλίτερα, την υγειά µας να έχοµε πρώτα απ΄ όλα, εµείς, 
τα σπίτια µας, όλος ο κόσµος, διότι αυτή η υγεία είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να 
προχωρήσουµε  τα έργα τα οποία έχοµε σχεδιάσει, να κάνοµε πραγµατικότητα όνειρα και 
σχεδιασµούς.  
Η πλειοψηφία συσκέφτηκε  σύµφωνα µε το νόµο και οµοφώνως προτείνει για υποψήφιο 
Πρόεδρο, το Σώµα θα τον ψηφίσει, για τη διετία 2009-2010 τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καρατζέα 
Παναγιώτη και Γραµµατέα, επίσης οµοφώνως, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη.    
 
Ακολούθως αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η 
οποία εξελίσσεται ως εξής: 
 
 
Α΄ φάση - Ανάδειξη υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 
και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
 
Ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, οι οποίοι είναι όλοι 
παρόντες στη συνεδρίαση, να αναδείξουν του υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου.  
 
Ανάδειξη υποψηφίου της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
Η πλειοψηφία οµοφώνως, ήτοι και οι 16  δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  προτείνει για 
τη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον δηµοτικό σύµβουλο  κ. Καρατζέα 
Παναγιώτη.  
 
 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών της πλειοψηφίας, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 9 ψήφους, ανακοινώνει 
ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται οµοφώνως ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Καρατζέας Παναγιώτης. 
 
Ακολούθως ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, να 
αναδείξουν τον υποψήφιο για τη θέση του Γραµµατέα.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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Ανάδειξη υποψηφίου της πλειοψηφίας για τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
 
Η πλειοψηφία οµοφώνως, ήτοι και οι 16  δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  προτείνει για 
τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ηλιόπουλο 
Ιωάννη. 

 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών της πλειοψηφίας, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 9 ψήφους, ανακοινώνει 
ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω  ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για τη θέση του Γραµµατέα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται οµοφώνως ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης. 
 
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας οι  
οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, να αναδείξουν τον υποψήφιο για τη θέση του 
Αντιπροέδρου, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 92 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 
 
Ανάδειξη υποψηφίου της µειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  

 
Κύριε Προεδρεύοντα, κ. ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς  θερµές και 
ανυπόκριτες ευχές  για υγεία και χαρά  σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους 

συµπολίτες, η νέα χρονιά πραγµατικά να είναι παραγωγική για τα συµφέροντα της πόλης και 
των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων.  
Η συνεδρία αγαπητοί συνάδελφοι σήµερα έχει αυστηρά προσδιορισµένο περιεχόµενο, την 
εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. Εµείς ως παράταξη 
προτείνουµε για τη θέση του Αντιπροέδρου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, αφού 
προηγήθηκε η εντός των τειχών, όπως ορίζει το οικείο άρθρο, το 92, η διαβούλευση και η 
πρόταση, την κα Σταυρούλα Τσακαλάκου υποψήφια Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας.       
 

 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 6 
ψήφους, ανακοινώνει ότι ως υποψήφιος της µειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται οµοφώνως η κα 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.      
 
 
Ακολούθως και πριν ακολουθηθεί η Β΄φάση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για 
την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο λόγος δίνεται στους επικεφαλής των 
δηµοτικών παρατάξεων της µειοψηφίας οι οποίοι τοποθετούνται ως εξής:  
 

 
Εµείς στα διαρρεύσαντα δύο χρόνια κατ΄ επανάληψη ως παράταξη είχαµε 
εκφραστεί θετικά υπέρ της προσωπικότητας απερχώντος προχθές  Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και προταθέντος  για ανανέωση θητείας ξανά, κ. Παναγιώτη Καρατζέα. 
Αυτή µας η θετική στάση είχε να κάνει µε τον ευδόκιµο τρόπο που διαχειρίστηκε τη διαδικασία 
των συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο κ. Καρατζέας και µε τον τρόπο που διηύθυνε 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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τις εργασίες του Σώµατος. Εποµένως παρέλκει να διατυπώσουµε µε φανερό τρόπο την θετική 
µας στάση και στήριξη στην υποψηφιότητα του κ. Καρατζέα τόσον όσον και του κ. 
Ηλιόπουλου ως Γραµµατέα του Συµβουλίου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε τον κ. Αλευρά, στη συνέχεια ο κ. Κοσµόπουλος έχει το λόγο. 

 
Σε όλους χρόνια πολλά, µε υγεία και χαρά και ευτυχία.  
∆εν έχουµε κάποιο λόγο να µην υποστηρίξουµε την υποψηφιότητα και του 

κ. Καραζτέα και του κ. Ηλιόπουλου που είναι ουσιαστικά κυρίως θέµα της πλειοψηφίας το 
ποιους θα προτείνει αλλά καλό είναι αυτοί οι οποίοι προτείνονται να απολαµβάνουν της 
εµπιστοσύνης όλου του Σώµατος. Τα όποια προβλήµατα, θα τα πούµε αργότερα, στη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θεωρούµε ότι δεν οφείλονται στην παρουσία τόσο του 
Προέδρου όσο και του Γραµµατέα. Είναι θέµατα θεώρησης του ρόλου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου άρα λοιπόν θέµατα της ∆ηµοτικής Αρχής στο σύνολό της.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστώ τον κ. Κοσµόπουλο, ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο.     

 
Αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας µια καλή χρονιά µε 
υγεία και ότι άλλο επιθυµείτε, επίσης στους αγαπητούς δηµότες που µας 

παρακολουθούν καθώς επίσης και στους δηµοσιογράφους που βρίσκονται στα έδρανα και 
βέβαια σε όλους τους συνδηµότες.  
Όσον αφορά το ζήτηµα της ψηφοφορίας, παρότι στο συνάδελφο κ. Καρατζέα χρωστάµε ένα 
µεγαλοπρεπές ΛΕΥΚΟ, θα ψηφίσουµε ΝΑΙ.  

 
Ευχαριστώ τον κ. Τσερώνη. 
Έχουµε ονοµαστική ψηφοφορία.    

 
Στη συνέχεια ακολουθείται η Β΄ φάση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
για την εκλογή Προεδρείου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
  
Εκλογή Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
 
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά όλους τους δηµοτικούς 
συµβούλους, της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, να εκλέξουν τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός, θέση για την οποία έχει εκλεγεί 
ως υποψήφιος ο κ. Καρατζέας Παναγιώτης.     
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Καρατζέας Παναγιώτης  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από 
το σύνολο των παρόντων συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της 
µειοψηφίας) οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι έξι (26) 
δηµοτικούς συµβούλους.  

 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 14 ψήφους, 
ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε το προαναφερόµενο αποτέλεσµα Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία, 
οµοφώνως, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Καρατζέας Παναγιώτης. 
 
Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων απευθύνει θερµά συγχαρητήρια στον νεοεκλεγµένο Πρόεδρο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Καρατζέα Παναγιώτη, και σε όλα τα µέλη του Σώµατος για την 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  
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άψογη διαδικασία και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία για την εκλογή Αντιπροέδρου 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Εκλογή Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά όλους τους δηµοτικούς 
συµβούλους, της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός, θέση για την οποία 
έχει εκλεγεί ως υποψήφιος ο κ. Ράλλης Γεώργιος.     
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται η κα Τσακαλάκου Σταυρούλα  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  
από το σύνολο των παρόντων συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και 
της µειοψηφίας) οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι έξι 
(26) δηµοτικούς συµβούλους.  

 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 14 ψήφους, 
ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε το προαναφερόµενο αποτέλεσµα Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία, 
οµοφώνως, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων απευθύνει θερµά συγχαρητήρια στην νεοεκλεγµένη 
Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κα Τσακαλάκου Σταυρούλα και της εύχεται καλή 
επιτυχία στο έργο της, ενώ ο κ. Νταγιόπουλος επισηµαίνει ότι είναι η πρώτη γυναίκα που 
ανεβαίνει στο Προεδρείο στο ∆ήµο Καλαµάτας.    
 
Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία για την εκλογή Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
 
Εκλογή Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά όλους τους δηµοτικούς 
συµβούλους, της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, να εκλέξουν τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός, θέση για την οποία έχει εκλεγεί 
ως υποψήφιος ο κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης.     
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από 
το σύνολο των παρόντων συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της 
µειοψηφίας) οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι έξι (26) 
δηµοτικούς συµβούλους.  

 
Ο Προεδρεύων αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 92 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 14 ψήφους, 
ανακοινώνει ότι σύµφωνα µε το προαναφερόµενο αποτέλεσµα Γραµµατέας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2009 - 2010 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία, 
οµοφώνως, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης. 
 
 
Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων λέει τα εξής: 
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Αγαπητοί συνάδελφοι η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου τελείωσε µε 
οµόφωνες αποφάσεις, θα συγχαρώ τους εκλεγέντες και την κα Τσακαλάκου 

ιδιαιτέρως ως πρώτη γυναίκα, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο όλων. Έχουµε µπροστά µας 
σοβαρό έργο.   
 
 
Ακολούθως ο Προεδρεύων δίνει το λόγο στους νεοεκλεγµένους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και 
Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για έναν σύντοµο χαιρετισµό. 

 
Κύριε ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα απ΄ όλα να ευχαριστήσω 
από την καρδιά µου τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας τον κ. Νίκα ο οποίος ξεπερνώντας 

και κρίνοντας µε µε πληθωρική επιείκεια, έκανε πρόταση στη ∆ηµοτική οµάδα να αναλάβω το 
αξίωµα του Προέδρου για τη διετία που µας έρχεται. Ευχαριστώ τους συναδέλφους της 
δηµοτικής οµάδος οι οποίοι ξεπερνώντας  τον εαυτό τους εκφράστηκαν θετικά τόσο στο 
πρόσωπό µου που συγκινήθηκα αφάνταστα. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των µειοψηφιών, 
της µείζονος και ελασσόνων, και τους συναδέλφους βέβαια των µειοψηφιών, οι οποίοι είχαν 
την καλοσύνη αξιολογώντας µε µε πληθωρική επιείκεια να µε προτείνουν και γι΄ αυτή τη διετία 
στην Προεδρεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η διετία που µας πέρασε ήταν µία διετία στην οποία δεν είχα και πολύ εµπειρία διότι πρώτη 
φορά ανέλαβα αυτή τη θέση και δρούσα πάντοτε µε τον άγραφο ηθικό νόµο τον επιτάσσοντα 
και επί των πρακτέων και εφικτέων  και ευχαριστώ πολύ τους γονείς µου που από µικρό παιδί 
µε δίδαξαν αυτό το πράγµα, ευρίσκονται εις την θριαµβεύουσα  του Θεού εκκλησία βέβαια 
τώρα, και το εφάρµοσα σε όλη µου τη ζωή και δεν θα µπορούσα να µην το εφαρµόσω και στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Προσπάθησα µε κάθε τρόπο να υπάρχει πλουραλισµός, συµµετοχική 
δηµοκρατία και να µην συνθλίβονται  οι απόψεις επάνω στο συρµατόπλεγµα των αριθµών. 
Αυτί είχα σαν αποτέλεσµα να έχουµε πολλές οµοφωνίες και χαµηλούς τόνους στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Η διετία που χαράζει µε βρίσκει πολύ πιο έµπειρο έχοντας προεδρεύσει περίπου σε 
80 ∆ηµοτικά Συµβούλια, δύο χρόνια στην πλάτη, και κατά δύο χρόνια πιο σοφό. Θα 
ακολουθήσουµε µέσα από τον Κανονισµό µας τις ίδιες γραµµές µε σεβασµό ο ένας στον άλλον 
και στο θεσµικό ρόλο που έχει ο καθένας µας εδώ τον οποίο προστάτεψα πιστεύω κατά τον 
καλλίτερο τρόπο και διατήρησα τις διαπροσωπικές σχέσεις µεταξύ µας.  Θα λειτουργήσουµε µε 
τον ίδιο τρόπο προσδοκώντας σε µία αειφόρο πορεία ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας προς 
όφελος των δηµοτών ώστε όταν θα έρθει η ώρα της λήξης να είµαστε όλοι υπερήφανοι διότι 
προσφέραµε στην αειφόρο πορεία ένα λιθάρι ή ένα βότσαλο.  
Σας ευχαριστώ πάλι από την καρδιά µου.   

 
Καταρχήν θα ήθελα να πω σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχετε 
υγεία και ευτυχία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους του συναδέλφους που µε 

τίµησαν σήµερα, µε πρότεινα και µε ψήφισαν θετικά για αυτή τη θέση και υπόσχοµαι ότι µε 
όλες µου τις δυνάµεις θα δουλέψω µέσα από αυτή τη θέση για το καλό της Καλαµάτας µας, 
για το καλό των δηµοτών µας.  
Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ.      

 
Και από εµένα χρόνια πολλά σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
εκτίµηση στο πρόσωπό µου. Πιστεύω ότι αυτά που µας ενώνουν είναι 

περισσότερα από αυτά που µας χωρίζουν. Νοµίζω ότι µέληµα όλων που είµαστε εδώ αλλά και 
των όλων δηµοτών είναι το καλό της πόλης  µας, να πάµε πιο µπροστά την πόλη µας.  
Εύχοµαι υγεία και καλή δύναµη σε όλους και στη συµπολίτευση και στην αντιπολίτευση.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας από τον Προεδρεύοντα 
της συνεδρίασης και αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 92 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) και την υπ΄ αριθµ. 52 εγκύκλιο µε αριθµ. πρωτ. 67753/8-12-06 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ:  

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.: 



Συνεδρίαση :01/2009                                 Κυριακή 4 / 1 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  001/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

 
 
 

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

Εγκρίνει τα πρακτικά της διενεργηθείσας εκλογής Προεδρείου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου 2009 -  ∆εκεµβρίου 
2010, σύµφωνα µε τα οποία προκύπτει το εξής αποτέλεσµα όπως και αναλυτικά 
καταγράφεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής: 
 
α) Για το αξίωµα του Προέδρου εκλέγεται ο δηµοτικός σύµβουλος   κ. Καρατζέας 

Παναγιώτης ο οποίος έλαβε είκοσι έξι (26) ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. 
 
β)  Για  το  αξίωµα  του  Αντιπροέδρου εκλέγεται  η  δηµοτική σύµβουλος   κα 

Τσακαλάκου Σταυρούλα η οποία έλαβε είκοσι έξι (26) ψήφους στην πρώτη 
ψηφοφορία.  

 
γ) Για το αξίωµα  του  Γραµµατέα  εκλέγεται ο δηµοτικός σύµβουλος   κ. Ηλιόπουλος 

Ιωάννης ο οποίος έλαβε είκοσι έξι (26) ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  1. Αλευράς ∆ιονύσιος 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Γουρδέας Ανδρέας 

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  9. Καρατζέας Παναγιώτης 

  10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  14. Λαγανάκος Γεώργιος 

  15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  16. Μπάκας ∆ηµήτριος 
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  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπασακίδης Νικόλαος 

  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  20. Οικονοµάκου Μαρία  

  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  12 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


