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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  097/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-02-2008 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 104 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 99 απόφαση), 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 103 απόφαση),  19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 99 
απόφαση),  23) Σπίνος Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
99 απόφαση  και  αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 102 απόφαση)  και 25) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 100 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος  και  2) Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, Νέδουσας, Λεϊκων, 
Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου και Βέργας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφοούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 4) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Λεϊκων, κ. Βρυώνης 
Φώτιος. 
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προσδιορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη Τοπικού Συµβουλίου Νέων. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής:  
 

Πέρσι έγινε ο νόµος για τη σύσταση των Τοπικών Συµβουλίων Νέων αλλά οι 
διαδικασίες έχουν αρχίσει και κινούνται τελευταία γιατί προ ολίγων ηµερών 

ήρθαν οι τελευταίες διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Προχθές συµµετείχα σε σύσκεψη στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου συµµετείχαν και οι άλλοι ∆ήµαρχοι Πρωτευουσών, οι 
Πρόεδροι των ΤΕ∆Κ και ο Γενικός Γραµµατέας Νέας Γενιάς. Τα Τοπικά Συµβούλια Νέων είναι 
θεσµός πανευρωπαϊκός, έχουν συγκεκριµένη αποστολή, µεταξύ των άλλων η ανανέωση της 
πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής.   

Το τι κάνει το Τοπικό Συµβούλιο Νέων θα το δείτε στη σχετική νοµοθεσία και στις εγκυκλίους 
που υπάρχουν στον φάκελο.  

Εισηγούµαι στο Σώµα να εγκρίνει τα εξής:  

1. Τη σύσταση Τοπικού Συµβουλίου Νέων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

2. Την κατάρτιση και δηµιουργία Μητρώου Νέων  στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

3. Τον προσδιορισµό της 30ης Μαρτίου 2008, ηµέρας Κυριακή, ως ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
των εκλογών, για την ανάδειξη του Τοπικού Συµβουλίου Νέων, µε ώρα έναρξης της 
ψηφοφορίας την  07.00 π.µ. και ώρα λήξης την 06.00 µ.µ.  

4. Τον καθορισµό ως χώρου διεξαγωγής των εκλογών, τον έµπροσθεν της αίθουσας 
στεγασµένο χώρο (φουαγιέ) του Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας, Αριστοµένους 35. 

5. Τον ορισµό του κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, ∆ηµοτικού Συµβούλου - Αντιδηµάρχου 
Καλαµάτας ως Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπεύθυνο συντονιστή της όλης 
διαδικασίας.    

Εάν σήµερα ληφθεί θετική απόφαση από αύριο ανοίγει το Μητρώο και θα κλείσει στις 7 
Μαρτίου. Τα ψηφοδέλτια είναι κοινά και η εκλογή θα διεξαχθεί από εφορευτική επιτροπή µε 
πρόεδρο τον κ. Ηλιόπουλο, τα δε άλλα δύο µέλη θα βγουν ύστερα από κλήρωση από τα µέλη 
του µητρώου. 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Η σύσταση του Τοπικού Συµβουλίου Νέων αποτελεί αναγκαιότητα εναρµόνισης µε 
αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να µην καταστεί κενή περιεχοµένου 

η όλη διαδικασία και επειδή συµµετέχουν νέοι από 15 µέχρι 28 ετών, νοµίζω ότι θα πρέπει να 
γίνει ενηµέρωση, γιατί δεν ξέρω µε ποιον τρόπο θα ενηµερωθούν αυτοί οι νέοι. 

 
Επαναλαµβάνω, εάν σήµερα ψηφίσετε αυτά που προτείνω, από αύριο ανοίγει το 
Μητρώο. Η διαδικασία έχει ανατεθεί στο Τµήµα ∆ηµοτολογίου, υπό τον κ. 

Κυριακόπουλο, οι εγγραφές θα γίνονται εδώ σε αυτή την αίθουσα και η κατάθεση των 
αιτήσεων θα γίνεται και πρωΐ και απόγευµα. Θα ενηµερωθούν τα Λύκεια, θα γίνει προβολή από 
την τηλεόραση και από τις τοπικές εφηµερίδες µε πληρωµένη ανακοίνωση, ώστε να έχουµε 
την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή. Οι προθεσµίες είναι ασφυκτικές αλλά θα 
καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για το καλύτερο αποτέλεσµα και την µεγαλύτερη δυνατή 
συµµετοχή. Παρακαλώ να βοηθήσετε κι εσείς σε αυτήν την προσπάθεια.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Χαιρετίζουµε το µέτρο, πιστεύουµε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση 
ενεργοποίησης της νεολαίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του 

είναι η έγκαιρη χρηµατοδότηση της όλης προσπάθειας από την πολιτεία. Θα πρέπει κι εµείς ως 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να σταθούµε θετικά στην προσπάθεια αυτή και να υποστηρίζουµε τις 
ιδέες που θα διατυπώνονται κατά τη γενική συνέλευση, για να µην καταλήξει το Τοπικό 
Συµβούλιο Νέων σαν την Βουλή των Εφήβων, όπου απλά διατυπώνονται ιδέες και προτάσεις 
αλλά µέχρι τώρα καµιά κυβέρνηση δεν τις έχει λάβει σοβαρά υπόψη. Επίσης να εκφράσω µια 
ευχή, ώστε τα κόµµατα, που έχουν σοβαρά πράγµατα να κάνουν, ας µείνουν απέξω απ’ όλη 
αυτή τη διαδικασία. 

 
Υπάρχει προίκα για τα συµβούλια αυτά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 
εγγεγραµµένα κονδύλια για τον θεσµό αυτό, γιατί πρόκειται για πανευρωπαϊκό 

µέτρο. Υπάρχουν και στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων αλλά και στην 
Γραµµατεία Νέας Γενιάς. ∆ίνεται η δέσµευση ότι θα υπάρξουν εισηγήσεις εδώ για την 
οικονοµική στήριξη του Τοπικού Συµβουλίου από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Να εκφράσω κι εγώ 
την ευχή, ώστε η νέα γενιά, την επόµενη δηµοτική περίοδο, να εκπροσωπηθεί µε πολλά µέλη 
εδώ, γιατί ο βασικός σκοπός είναι η ανανέωση των πολιτικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και 
να αποχωρούν σιγά – σιγά οι παλαιότεροι. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3443/2006, το υπ’ αριθ. πρωτ. 502/1-6-2007 
κοινό έγγραφο των Υπουργείων Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και Εθνικής 
Παιδείας & Θρησκευµάτων, την υπ’ αριθ. πρωτ. 6896/4-2-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και το υπ’ αριθ. πρωτ. 7709/7-2-2008 
κοινό έγγραφο των Υπουργείων Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων,  
 

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

 

1. Εγκρίνει τη σύσταση Τοπικού Συµβουλίου Νέων στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

2. Εγκρίνει την κατάρτιση και δηµιουργία Μητρώου Νέων  στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

3. Προσδιορίζει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών, για την ανάδειξη του 
Τοπικού Συµβουλίου Νέων, την 30η Μαρτίου 2008, ηµέρα Κυριακή, µε ώρα 
έναρξης της ψηφοφορίας την  07.00 π.µ. και ώρα λήξης την 06.00 µ.µ.  

4. Καθορίζει ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών, τον έµπροσθεν της αίθουσας 
στεγασµένο χώρο (φουαγιέ) του Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας, 
Αριστοµένους 35. 

5. Ορίζει τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο ∆ηµοτικό Σύµβουλο - Αντιδήµαρχο 
Καλαµάτας Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και υπεύθυνο συντονιστή 
της όλης διαδικασίας.    

6. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για τις παραπέρα 
νόµιµες ενέργειες. 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 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. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


