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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  1/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  001/2007  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ., στην 

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

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

µετά την υπ΄ αριθ. 1/2-1-2007 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) Ράλλης 

Γεώργιος,  25) Σπίνος Γεώργιος,  26) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  27) Τσερώνης 

Κωνσταντίνος. 

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

της  συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 



Συνεδρίαση : 1/2007                                 Κυριακή  7 / 1 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  001/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

Στην αρχή της συνεδρίασης παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος αφού εκφράζει τις ευχές του 
στο Σώµα για καλή χρονιά και εύχεται στους εορτάζοντες, αναφέρεται στην παρούσα 
συνεδρίαση λέγοντας πως είναι ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  

Με το κλείσιµο του χαιρετισµού του κ. ∆ηµάρχου συνεχίζεται η διαδικασία επί του 1ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: 

Εκλογή Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
µε τον Προεδρεύοντα της συνεδρίασης κ. Αθανασόπουλο Κων/νο, ως πλειοψηφών δηµοτικό 
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού, να αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραµµατέα του  
συµβουλίου για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής στον δηµοτικό υπάλληλο 
Αλεξανδρόπουλο Χρήστο,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Ακολούθως ο Προεδρεύων αναφέρει τα εξής:  

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να λειτουργήσει, θα πρέπει να συγκροτηθεί σε 
Σώµα. Η συγκρότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε Σώµα γίνεται µε την 

εκλογή του Προεδρείου του, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον 
Γραµµατέα. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του ∆ΚΚ (Ν. 3463/2006) η εκλογή των µελών του 
Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του 
πρώτου και του τρίτου έτους της δηµοτικής περιόδου. Συνεπώς, η  θητεία των µελών του 
Προεδρείου είναι διετής.  
 
Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδίου άρθρου, 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  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:  
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o έναν, µόνο, υποψήφιο για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου 

 
Οι ως αναφερόµενες εκλογές για την ανάδειξη των πιο πάνω υποψηφίων µπορεί να γίνει είτε 
µε µυστική είτε µε φανερή ψηφοφορία, η επιλογή της οποίας αποφασίζεται από την 
πλειοψηφία και την µειοψηφία αντίστοιχα, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 52 εγκύκλιο µε αριθµ. 
πρωτ. 67753/8-12-06 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 
Β΄ φάση- Εκλογή Προεδρείου από το δηµοτικό συµβούλιο 
 
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. 
 
Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του Προεδρεύοντα αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή 
Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Α΄ φάση - Ανάδειξη υποψηφίων για τα αξιώµατα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου 
και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
 
Ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει ως υποψήφιους της πλειοψηφίας  α) για τη θέση του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου τον δηµοτικό σύµβουλο  κ. Καρατζέα Παναγιώτη και β) για τη θέση 
του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη.  
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές από κανέναν άλλο σύµβουλο της 
πλειοψηφίας.  
 
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, οι οποίοι 
είναι όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να επιλέξουν τον τρόπο εκλογής της ανάδειξης του 
υποψήφιου για τη θέση του Προέδρου, η οποία µπορεί να γίνει είτε µε φανερή είτε µε µυστική 
ψηφοφορία. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή του υποψηφίου για την θέση του Προέδρου αποφασίζεται από 
την πλειοψηφία να είναι φανερή.  
 
Εκλογή υποψηφίου της πλειοψηφίας για τη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά τους δηµοτικούς συµβούλους της 
πλειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία.  
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Καρατζέας Παναγιώτης  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από 
το σύνολο των συµβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, 
ήτοι και από τους δέκα έξι (16) συµβούλους της πλειοψηφίας.  

 
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 το προαναφερόµενο αποτέλεσµα ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για τη θέση 
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2007 - 2008 αναδεικνύεται 
µε την πρώτη ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Καρατζέας Παναγιώτης. 
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Ακολούθως ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους της παράταξης της πλειοψηφίας, να 
επιλέξουν τον τρόπο εκλογής της ανάδειξης του υποψήφιου για τη θέση του Γραµµατέα, η 
οποία µπορεί να γίνει είτε µε φανερή είτε µε µυστική ψηφοφορία. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή του υποψηφίου για την θέση του Γραµµατέα αποφασίζεται από 
την πλειοψηφία να είναι φανερή.  
 
 
Εκλογή υποψηφίου της πλειοψηφίας για τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
 
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά τους δηµοτικούς συµβούλους της 
πλειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία.  
 

Στην ονοµαστική φανερή ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης  ψηφίζεται από 
το σύνολο των συµβούλων της πλειοψηφίας, οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, 
ήτοι και από τους δέκα έξι (16) συµβούλους της πλειοψηφίας.  

 
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 το προαναφερόµενο αποτέλεσµα ως υποψήφιος της πλειοψηφίας για τη θέση 
του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2007 - 2008 αναδεικνύεται 
µε την πρώτη ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης. 
 
 
Μετά και την εκλογή του υποψήφιου για τη θέση του Γραµµατέα του Σώµατος, παίρνοντας  το 
λόγο ο κ. Αλευράς, επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, προτείνει ως υποψήφιο της 
µειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον δηµοτικό σύµβουλο 
της µείζονος µειοψηφίας κ. Ράλλη Γεώργιο.  
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλον σύµβουλο της µειοψηφίας.  
 
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων καλεί τους συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας, οι 
οποίοι είναι όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να επιλέξουν τον τρόπο εκλογής της ανάδειξης του 
υποψήφιου για τη θέση του Γραµµατέα, η οποία µπορεί να γίνει είτε µε φανερή είτε µε 
µυστική ψηφοφορία. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή του υποψηφίου για την θέση του Αντιπροέδρου αποφασίζεται 
από το σύνολο της µειοψηφίας να είναι φανερή.  
 
Εκλογή υποψηφίου της µειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου:  
Ο Προεδρεύων καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά τους δηµοτικούς συµβούλους 
όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν τον υποψήφιο για τη θέση του 
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία.  
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Ράλλης Γεώργιος ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από το 
σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας, οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι 
και από τους έντεκα (11) συµβούλους της µειοψηφίας.  
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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 µειοψηφίας, και στη συγκεκριµένη περίπτωση 6 ψήφους, ανακοινώνει ότι 
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο αποτέλεσµα ως υποψήφιος της µειοψηφίας για τη θέση του 
Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για τη διετία 2007 - 2008 αναδεικνύεται 
µε την πρώτη ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
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 συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας) 
οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι επτά (27) 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 2007 - 2008 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Καρατζέας Παναγιώτης. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων εύχεται στον νεοεκλεγµένο Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, κ. Καρατζέα Παναγιώτη, καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του και του δίνει το 
λόγο για έναν σύντοµο χαιρετισµό. 
 
 

 
Επιτρέψατέ µου πριν καθίσω, διακατεχόµενος από ανάµικτα συναισθήµατα να 
κάνω µια αναφορά σε τρία ονόµατα που δεν είναι ανάµεσά µας, αλλά εν τοις 

ουρανοίς ευρισκόµενα. Νοµίζω ότι χαίρονται γι΄ αυτά που διαδραµατίζονται σήµερα σ΄ αυτή 
την ιερή αίθουσα. Τον σύγαµπρό µου τον Παναγιώτη τον Κάρκαλη, τον αδελφό µου τον 
Φίλιππα τον Γκιουλαφέντη και τον αδελφικό µου φίλο τον Γεώργιο τον Κοιλάκο. Θέλω να 
ευχαριστήσω το ∆ήµαρχο για την επιλογή που έκανε στο πρόσωπό µου να µε προτείνει για 
πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω έναν – έναν ξεχωριστά τους 
συναδέλφους που µε τίµησαν µ΄ αυτή την πλειοψηφία. Αισθάνοµαι ιδιαίτερο βάρος, ιδιαίτερο 
αίσθηµα ευθύνης διότι µου ανατίθεται η λειτουργία, η εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  
 
Λαοπρόβλητοι συνάδελφοι, αγαπητοί επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων, θα 
προσπαθήσω µε όλες µου τις δυνάµεις, µε όλη µου την αγάπη που έχω σε έναν – έναν από 
σας, διότι όλοι κοινό σηµείο αναφοράς έχουµε  µέσα σ΄ αυτή την ιερή αίθουσα, µε τις 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ: 
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αποφάσεις που θα πάρουµε, την προοπτική και το µέλλον της πόλης µας. Μέσα στο επόµενο 
διάστηµα και στους στόχους και τις αρχές του προεδρείου θα είναι η διαµόρφωση ενός νέου 
κανονισµού, ενός κανονισµού που θα είναι συγχρονισµένος σύµφωνα µε τον νέο δηµοτικό 
κώδικα, σύµφωνα µε τις επιταγές του Υπουργείου Εσωτερικών.  
 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά µου, να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά στους 
εορτάζοντες. Σας ευχαριστώ. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των δηµοτικών συνδυασµών της 
µειοψηφίας προκειµένου να εκφράσουν τις ευχές τους στο νεοεκλεγµένο Πρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
 
 

 
Κύριε Προεδρεύοντα, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο οµιλών είχε την τιµή 
να είναι για πέντε χρόνια σε διάφορες περιόδους πρόεδρος του Νοµαρχιακού 

Συµβουλίου Μεσσηνίας. Και έχω απ΄ αυτή τη θητεία µου αποκοµίσει µια πολύτιµη εµπειρία την 
οποία σας βεβαιώνω ότι θα την µεταφέρω στο νέο πρόεδρο. Από τη στιγµή που ο συνάδελφος 
Καρατζέας Παναγιώτης εξελέγη και µάλιστα οµοφώνως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας, κατά κάποιον τρόπο παύει να ανήκει στην παράταξή µας. Πρέπει να είναι ο 
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όλων µας. Με το λόγο και την πράξη του να 
προστατεύει και να είναι δίπλα σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Περισσότερο είναι 
αναγκαίο να είναι δίπλα στις µειοψηφίες για να µην έρχεται η δύναµη των αριθµών καµιά φορά 
και συντρίβει τη δύναµη των επιχειρηµάτων. Και του το ζητώ από την πρώτη συνεδρίαση, να 
είναι δίπλα στις µειοψηφίες και ιδιαίτερα τις ποιο αδύνατες για να επιτυγχάνεται η αναγκαία 
ισορροπία και η ισοτιµία του λόγου και των επιχειρηµάτων. Από κει και πέρα τα αυτονόητα: η 
αντικειµενικότητα, η ισότητα, η προσήλωση στις δυσκολίες, η υιοθέτηση µιας στάσης η οποία 
ταιριάζει πράγµατι στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτής της µεγάλης και ιστορικής 
πόλης. Είναι βέβαιο ότι θα τα υιοθετήσει όλα και θα τα κάνει πράξη ο φίλτατος Πρόεδρος. 
Καλή θητεία κ. Πρόεδρε και θα µου επιτρέψετε να σας χαρίσω ένα κουδούνι. Όχι γιατί 
χρειάζεται αλλά για να το έχετε συµβολικά εδώ, να το πάρετε µαζί σας όταν φύγετε ως 
Πρόεδρος και να δωρίσουµε ένα κουδούνι στον επόµενο Πρόεδρο. Θα χαράξουµε και το όνοµά 
σας επάνω για να θυµόσαστε και τη θητεία σας. Είµαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά. 
 

 
Σ΄ αυτή την θέση και σ΄ αυτήν την αίθουσα έχει καθίσει και ο πνευµατικός µου 
αδελφός ο Γιώργος ο Νταγιόπουλος – έχουµε κοινό ανάδοχο – και από 

πληροφορίες που είχα από παλαιούς συναδέλφους, είχε µεγάλη επιτυχία. Θα προσπαθήσω να 
τον φτάσω και να τον ξεπεράσω. Γιώργο συγνώµη. 
 

 
Και να σε βοηθήσει στον νέο κανονισµό. 
 
 
Αυτονόητο. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε, και από την πλευρά µας ευχές για δηµιουργική και οικουµενική 
προεδρεία. Πιστεύω ότι για λόγους που βεβαίως άπτονται και του προσώπου σας, 

αλλά και για λόγους που προκύπτουν από την πραγµατικότητα της ψήφου ενός εκάστου εξ 
ηµών, εισπράξατε σε απόλυτο βαθµό την εµπιστοσύνη του Σώµατος. Αυτή η πραγµατικότητα 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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κ. Πρόεδρε ελπίζουµε ότι δεν θα σας διαφύγει και στο διάστηµα της θητείας σας θα είστε ο 
δηµιουργικός, ο οικουµενικός Πρόεδρος που θα στέργει και θα υποβοηθά κάθε πρόταση απ΄ 
όπου κι αν προέρχεται που κατευθύνεται στην ανάπτυξη και στην επίλυση των προβληµάτων 
της πόλης. Μ΄ αυτόν τον συλλογισµό θέλουµε από την πλευρά µας να σας ευχηθούµε υγεία 
και ευδόκιµη θητεία στα καθήκοντά σας. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε θέλουµε κι εµείς να σας συγχαρούµε από την πλευρά µας 
για την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να σας εκλέξει σ΄ 

αυτή τη θέση σήµερα. Εµείς είχαµε µια κακή ως ένα βαθµό εµπειρία από τη συµµετοχή µας 
στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπου η λειτουργία του οργάνου, του προεδρείου 
µάλλον, δεν ήταν σ΄ αυτό το επίπεδο το οποίο εµείς θα επιθυµούσαµε. Είµαι απόλυτα βέβαιος 
ότι θα επανεξετάσετε αυτή τη στάση των προηγουµένων ετών και ότι πλέον θα έχουµε ένα 
προεδρείο το οποίο θα µπορεί, όπως είπε και ο κ. ∆ήµαρχος, να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων και τις επιταγές που επιβάλει ο νέος κανονισµός. Και πάλι συγχαρητήρια και 
χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
Κύριε Πρόεδρε να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, να σας ευχηθώ καλή 
επιτυχία και θα ήθελα να σας συστήσω κάπου µέσα στην αίθουσα να µπει µια 

επιγραφή που να λέει «Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν». 
 
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τοποθετήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 
 
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 ο κ. Ράλλης Γεώργιος  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από το 
σύνολο των συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας) οι 
οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι επτά (27) 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 2007 - 2008 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Ράλλης Γεώργιος. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων εύχεται στον νεοεκλεγµένο Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, κ. Ράλλη Γεώργιο, καλή επιτυχία και του δίνει το λόγο για έναν σύντοµο 
χαιρετισµό. 

 
Για να µην επαναλάβω αυτά τα οποία και ο Πρόεδρος είπε, γιατί στην ουσία τα ίδια 
θα ήθελα να πω, τις ίδιες ευχές να έχω για σας, θα επιµείνω µόνο στο να ευχηθώ 

καλή θητεία σε όλους, χρόνια πολλά και κυρίως σ΄ αυτούς που είχαν και έχουν τις ονοµαστικές 
τους εορτές. Πρωτόγνωρη είναι για µένα η θέση όσο µπορώ θα συνεισφέρω, πιστεύω ότι τα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κυρίαρχα πράγµατα πέφτουν στις πλάτες του Προέδρου, θα τον βοηθήσω όσο µπορώ. ∆εν 
έχω τίποτε άλλο να πω, και πάλι ευχές. 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των δηµοτικών συνδυασµών της 
µειοψηφίας προκειµένου να εκφράσουν τις ευχές τους στο νεοεκλεγµένο Αντιπρόεδρο του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου:  
 

 
Είναι εξαιρετική εξέλιξη νοµίζω αγαπητοί συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Ράλλης 
µε τις νοµικές γνώσεις, το γενικότερο επίπεδό του, θα συµβάλει στην 

αναβάθµιση του προεδρείου. Είµαι βέβαιος γι΄ αυτό. Και είµαι βέβαιος ότι θα υπάρξει 
συνεργασία και πριν από τις συνεδριάσεις ώστε πάρα πολλά θέµατα στα οποία δεν χρειάζεται 
καν συζήτηση, είναι τυπικά, θα υπάρξει η αναγκαία συνεννόηση µε τον κ. Πρόεδρο ώστε 
γρηγορότερα να τα ξεπερνάµε εδώ και να µην χανόµαστε σε συζητήσεις και διαδικασίες που 
δεν έχουν ουσία. Συγχαρητήρια κ. Ράλλη, ως Αντιπρόεδρος είναι βέβαιο και το προεδρείο θα 
λαµπρύνετε και θα βοηθήσετε ουσιαστικά για την εξέλιξη των εργασιών. 
 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε για τα καλά σας λόγια. 
 

 
Τα εννοώ κ. Ράλλη, δεν είναι τυπικά. 
 

 
Ήµουν σίγουρος κ. ∆ήµαρχε. 
 
 
Είναι προφανές ότι ίδιες ευχές της ίδιας εντάσεως συνοδεύουν τον κ. Ράλλη στην 
άσκηση των καθηκόντων του. Έχουµε βεβαιότητα για την ικανότητά του και γι΄ 

αυτό ακριβώς τον προτείναµε. Γιώργο καλή δύναµη. 
 

 
Συγχαίρουµε κι εµείς τον κ. Ράλλη για την εκλογή του. Συγχαρητήρια, 
εύχοµαι καλή θητεία. 

 
 
Να συγχαρώ κι εγώ τον κ. Ράλλη, του εύχοµαι καλή επιτυχία. 
 

 
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τοποθετήσεων, η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 
 
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 συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας) 
οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, ήτοι και από τους είκοσι επτά (27) δηµοτικούς 
συµβούλους.  
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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 2007 - 2008 αναδεικνύεται µε την πρώτη ψηφοφορία ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος Ιωάννης. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο Προεδρεύων εύχεται στον νεοεκλεγµένο Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, κ. Ηλιόπουλο Ιωάννη, καλή επιτυχία και του δίνει το λόγο για έναν σύντοµο 
χαιρετισµό. 
 

 
Και εγώ από τη µεριά µου θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να 
ευχαριστήσω το Σώµα για την τιµή που µου κάνει και να διαβεβαιώσω 

ότι θα βοηθήσω κι εγώ στη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος και οι επικεφαλής των δηµοτικών συνδυασµών της 
µειοψηφίας προκειµένου να εκφράσουν τις ευχές τους στο νεοεκλεγµένο Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου:  

 
Ο Γιάννης ο Ηλιόπουλος είναι από τις νέες δυνάµεις που έρχονται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας, συνεχίζει µια ιστορία την οποία έχει αρχίσει ο πατέρας 

του ο οποίος είναι πλέον ιστορικό πρόσωπο για το ∆ήµο µας, για την πόλη της Καλαµάτας, για 
τις εκδηλώσεις. Θέλω να ευχηθώ στον Γιάννη καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. Ένα από τα 
καθήκοντά του θα είναι Γραµµατέας του συµβουλίου, βεβαίως θα αναλάβει και άλλα 
καθήκοντα στην άσκηση του ∆ηµοτικού έργου. Καλή επιτυχία Γιάννη. 

 
Θερµές ευχές για καλό και αποδοτικό έργο από τη νέα θέση που το Σώµα σας 
εµπιστεύθηκε. 

 
Καλή επιτυχία. Εµείς µε τον Γιάννη γνωριζόµαστε αρκετά χρόνια. Εκ τούτου 
λοιπόν από την καρδιά µου Γιάννη καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. 

 
Να ευχηθώ κι εγώ καλή επιτυχία στον Γιάννη τον Ηλιόπουλο και εύχοµαι τέλος 
πάντων την πιο αποδοτική λειτουργία. 

 
 
Πριν κλείσουµε την πρώτη φάση της συνεδριάσεως και πάµε στη δευτέρα που 
έχει σχέση µε την εκλογή της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής την οποία θα κληθεί το 

νέο προεδρείο να διεξάγει, και επειδή δεν ήθελα στην αρχή της συνεδριάσεως να αρχίσουµε µε 
τον τρόπο που θα ακολουθήσει, θα παρακαλούσα ενός λεπτού σιγή εις µνήµη των θανόντων 
∆ηµάρχων που υπηρέτησαν την πόλη διαχρονικά, καθώς επίσης και των θανόντων 
συναδέλφων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τουλάχιστον των 
τελευταίων χρόνων. Ενός λεπτού σιγή. 
 
Τηρείται ενός λεπτού σιγή.  
 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.: 
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Πριν κλείσω αγαπητοί συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω ορισµένες 
επισηµάνσεις. Επανέρχοµαι λοιπόν λέγοντας ότι σαν σήµερα κλείνουν 20 

χρόνια από την ιστορική εκείνη µέρα που ως µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη 
µετασεισµική περίοδο εκλήθηµεν µαζί µε τον κ. Νταγιόπουλο ως Πρόεδρος και ως 
Αντιπρόεδρος εγώ, να υπηρετήσουµε το καθήκον µας σε µια δύσκολη µετασεισµική περίοδο 
συνεδριάζοντας νυχθηµερόν σε δύσκολες θυελλώδεις συνεδριάσεις που είχαν σχέση µε ένα 
σοβαρότατο έργο. Είναι όντως συγκινησιακή η στιγµή που θα ευχηθώ στους συναδέλφους 
στους καινούργιους που εξελέγησαν καλή επιτυχία, να ευχηθώ και στους συναδέλφους οι 
οποίοι θήτευσαν και απήλθαν οµοίως να έχουν υγεία και καλή επιτυχία στα επόµενα στάδια της 
ζωής τους, να ευχηθώ στους συναδέλφους του Προεδρείου καλή επιτυχία στο έργο τους, να 
ευχηθώ στον καινούργιο ∆ήµαρχο και σε ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλή επιτυχία και 
σε όλους τους εκπροσώπους των παρατάξεων που θητεύουν εδώ. Οµοίως να ευχαριστήσουµε 
τους συνδηµότες για τη συµβολή τους σε ένα οµαλό κλίµα που προεκλογικώς υπήρξε, οµοίως 
τους συναδέλφους που σε ένα πολιτισµένο θα έλεγα κλίµα διεξήγαγαν τον προεκλογικό τους 
αγώνα, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως προσωπικά και τον απερχόµενο ∆ήµαρχο τον κ. Κουτσούλη 
διότι στην µακραίωνα θητεία µου στα κοινά η παράδοση και η παραλαβή των καθηκόντων 
έγινε σε ένα από τα πλέον πολιτισµένα επίπεδα και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο 
σας. 
 
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., 
 
 
 

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 2007 -  ∆εκεµβρίου 
2008, 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 επτά (27) ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. 
 
β)  Για  το  αξίωµα  του  Αντιπροέδρου εκλέγεται  ο  δηµοτικός σύµβουλος   κ. 

Ράλλης Γεώργιος ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους στην πρώτη 
ψηφοφορία.  

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

Ιωάννης ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  1. Αλευράς ∆ιονύσιος 
  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  3. Γουρδέας Ανδρέας 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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  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 
  17. Μπάκας Ιωάννης 
  18. Μπασακίδης Νικόλαος 
  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  20. Οικονοµάκου Μαρία  
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πολίτης ∆ηµήτριος 
  23. Ράλλης Γεώργιος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  11 Ιανουαρίου 2007 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


