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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  1/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  002/2007  

 
 
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) Καρατζέας 

Παναγιώτης,  Πρόεδρος του Σώµατος,  2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς 

∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 

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

Ιωάννης, 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. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στην συνέχεια µετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που απετέλεσε το 

1ο θέµα της ειδικής αυτής συνεδρίασης, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Καρατζέας Παναγιώτης 

αναλαµβάνει την προεδρεία του υπολοίπου της συνεδρίασης και πριν εισαγάγει για συζήτηση 

το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

Εκλογή Μελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
λέει τα εξής: 

 
Επιτρέψατέ µου για µισό λεπτό γιατί από τη συναισθηµατική φόρτιση δεν 
αναφέρθηκα στον καλό συνάδελφο στον Παναγιώτη τον Αδαµόπουλο ο οποίος 

θήτευσε όλη την προηγούµενη τετραετία σαν Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θα 
προσπαθήσω να τον αντιγράψω στην ηπιότητα και στη δικαιοσύνη που είχε µέσα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στην προστασία των συναδέλφων και στις σχέσεις µεταξύ των 
συναδέλφων. Ζητώ συγνώµη. 
 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της εκλογής µελών της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής αναφέρει τα εξής:  

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος: 
Αποτελείται από το ∆ήµαρχο ή τον Αντιδήµαρχο που τυχόν ορίσει ο ∆ήµαρχος, 

ως Πρόεδρο, και αριθµό µελών ανάλογα µε τον αριθµό µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που 
στην περίπτωση του ∆ήµου Καλαµάτας είναι 6 τακτικά µέλη, 4 από την πλειοψηφία και 2 από 
τη µειοψηφία, και 5 αναπληρωµατικά µέλη, 3 από την πλειοψηφία και 2 από την µειοψηφία.  
Η θητεία των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής είναι διετής.   
 
Σηµειώνουµε ότι δεν επιτρέπεται να εκλεγούν µέλη της δηµαρχιακής επιτροπής ο πρόεδρος, ο 
αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας του δηµοτικού συµβουλίου. Η ιδιότητα, όµως, του µέλους της 
δηµαρχιακής επιτροπής δεν είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του αντιδηµάρχου, εφόσον 
αυτός δεν έχει οριστεί πρόεδρος της δηµαρχιακής επιτροπής, δηλαδή µέλος της δηµαρχιακής 
επιτροπής µπορεί να είναι αντιδήµαρχος πέραν του αντιδηµάρχου, που τυχόν έχει ορισθεί ως 
πρόεδρος. 
 
Η διαδικασία εκλογής των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 104 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθµ. 52 
εγκύκλιο µε αριθµ. πρωτ. 67753/8-12-06 του ΥΠΕΣ∆∆Α, είναι η εξής: 
 
Οι δηµοτικές παρατάξεις που αποτελούν το σύνολο της µειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου 
εκλέγουν, µεταξύ των µελών τους, αριθµό υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών, ίσο µε 
αυτόν που τους αναλογεί. 
 
Σηµειώνεται ότι οι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας που θα θελήσουν να θέσουν 
υποψηφιότητα για την εκλογή τους στη δηµαρχιακή επιτροπή, δεν προβλέπεται να έχουν 
εκλεγεί, εκ των  προτέρων, σε χωριστή ψηφοφορία από τους συµβούλους της παράταξής 
τους. Οι υποψήφιοι της πλειοψηφίας µπορεί να είναι περισσότεροι από τις θέσεις των µελών 
της δηµαρχιακής επιτροπής που αντιστοιχούν σε αυτήν.   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων της µειοψηφίας, διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των 
συµβούλων, για την ανάδειξη των µελών της δηµαρχιακής επιτροπής.  
 
Κάθε σύµβουλος ψηφίζει υποψήφιους, ισάριθµους µε τα µέλη της δηµαρχιακής επιτροπής. 
 
Προηγείται η διαδικασία εκλογής των τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και µετά 
ακολουθεί  η διαδικασία εκλογής των αναπληρωµατικών  µελών αυτής µε τον ίδιο τρόπο.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή των 
τακτικών και των αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής: 
 
Εκλογή τακτικών µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  
 
∆ιαδικασία  ανάδειξης των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής.  
 
Παίρνοντας  το λόγο ο κ. Αλευράς, επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, προτείνει ως 
υποψήφιους της µειοψηφίας για τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής τον εαυτό του και 
τον κ. Κοσµόπουλο, επικεφαλής του δηµοτικού συνδυασµού ¨ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨ της ελάσσονος µειοψηφίας. 
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλον σύµβουλο της µειοψηφίας.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τους συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας, οι 
οποίοι είναι όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να επιλέξουν τον τρόπο εκλογής της ανάδειξης 
των δύο υποψηφίων που αναλογούν στη µειοψηφία για τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, η οποία µπορεί να γίνει είτε µε φανερή είτε µε µυστική ψηφοφορία. 
  
Η ψηφοφορία για την εκλογή των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για τακτικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής αποφασίζεται από το σύνολο της µειοψηφίας να είναι φανερή.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά τους δηµοτικούς 
συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν δύο υποψήφιους για τακτικά 
µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε φανερή ψηφοφορία, ψηφίζοντας ο κάθε ένας ισάριθµο 
αριθµό δηµοτικών συµβούλων. 
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται τόσο ο κ. Αλευράς ∆ιονύσιος όσο ο κ. Κοσµόπουλος 
Βασίλειος ψηφίζονται για τη θέση των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για τακτικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής  από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας, οι οποίοι πήραν όλοι 
µέρος στην ψηφοφορία, λαµβάνοντας  έντεκα (11) ψήφους ο καθένας. 

 
Ο κ. Πρόεδρος αφού λέει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 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 υποψήφιοι σύµβουλοι για τα δύο τακτικά µέλη της ∆ηµαρχικής Επιτροπής, για 
τη διετία 2007 – 2008, που αναλογούν στην µειοψηφία, αναδεικνύονται µε την πρώτη 
ψηφοφορία οι δηµοτικοί σύµβουλοί κ.κ. Αλευράς ∆ιονύσιος και Κοσµόπουλος Βασίλειος.  
 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος λέει ότι ο ίδιος θα διατηρήσει την Προεδρεία 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής η οποία είναι η καρδιά της λειτουργίας του ∆ήµου και µε το έργο 
της µπορεί και πρέπει να υποβοηθά τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και συνεχίζοντας 
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λέει ότι η πλειοψηφία για τις 4 θέσεις των τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που 
αναλογούν σ΄ αυτή προτείνει τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, Κουδούνη 
Αργύριο, Καµβυσίδη Ιωάννη και Λαγανάκο Γεώργιο. 
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλον σύµβουλο της πλειοψηφίας.  
 
 
Μετά τα παραπάνω ακολουθείται η διαδικασία εκλογής των 6 τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
  
Εκλογή τακτικών µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής:  
Ο κ. Πρόεδρος καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά όλους τους  συµβούλους του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, 27 στον αριθµό, που ήταν όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να 
εκλέξουν τα 6 τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε φανερή ψηφοφορία, ψηφίζοντας ο 
καθένας υποψήφιους ισάριθµους µε τα τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.   
 
Στην ψηφοφορία που διεξάγεται για τις θέσεις των τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής  ψηφίζονται τόσο οι 4 προτεινόµενοι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ήτοι οι 
κ.κ.   Πολίτης ∆ηµήτριος, Κουδούνης Αργύριος, Καµβυσίδης Ιωάννης και Λαγανάκος Γεώργιος, 
όσο και οι 2 δηµοτικοί σύµβουλοι που αναδείχθηκαν ως υποψήφιοι της µειοψηφίας για τη θέση 
αυτή, ήτοι οι κ.κ. Αλευράς ∆ιονύσιος και Κοσµόπουλος Βασίλειος,  από το σύνολο των 
συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, 
λαµβάνοντας 27 ψήφους ο καθένας.  
 
Ο κ. Πρόεδρος αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 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 τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2007 - 2008 
αναδεικνύονται µε την πρώτη ψηφοφορία οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι: 

- από την πλειοψηφία:  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 

2. Κουδούνης Αργύριος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

4. Λαγανάκος Γεώργιος 
 

- από τη µειοψηφία: 

1. Αλευράς ∆ιονύσιος 

2. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
 
 
Μετά την εκλογή των τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αρχίζει η διαδικασία για την 
εκλογή των αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.   
 
∆ιαδικασία  ανάδειξης των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
 
Παίρνοντας  το λόγο ο κ. Αλευράς, επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, προτείνει ως 
υποψήφιο για τη µία εκ των δύο θέσεων αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  
που αναλογούν στη µειοψηφία τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, αφήνοντας την πρόταση για τον 
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δεύτερο υποψήφιο της µειοψηφίας για τη θέση αυτή να την αξιοποιήσει ο κ. Κοσµόπουλος ή ο 
κ. Τσερώνης. 
 
Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο κ. Τσερώνης, επικεφαλής του δηµοτικού συνδυασµού 
¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ της ελάσσονος µειοψηφίας και προτείνει για τη θέση του άλλου 
υποψηφίου αναπληρωµατικού µέλους της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που αναλογεί στη 
µειοψηφία, τον κ. Μπάκα Ιωάννη.   
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλον σύµβουλο της µειοψηφίας.  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τους συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας, οι 
οποίοι είναι όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να επιλέξουν τον τρόπο εκλογής της ανάδειξης 
των δύο υποψηφίων που αναλογούν στη µειοψηφία για τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, η οποία µπορεί να γίνει είτε µε φανερή είτε µε µυστική ψηφοφορία. 
 
Η ψηφοφορία για την εκλογή των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για αναπληρωµατικά µέλη 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αποφασίζεται από το σύνολο της µειοψηφίας να είναι φανερή.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά τους δηµοτικούς 
συµβούλους όλων των παρατάξεων της µειοψηφίας να εκλέξουν δύο υποψήφιους για 
αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε φανερή ψηφοφορία, ψηφίζοντας 
ισάριθµο αριθµό δηµοτικών συµβούλων. 
 

Στην ψηφοφορία που διεξάγεται τόσο ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης όσο ο κ. Μπάκας Ιωάννης 
ψηφίζονται για τη θέση των δύο υποψηφίων της µειοψηφίας για αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής  από το σύνολο των συµβούλων της µειοψηφίας, οι οποίοι πήραν όλοι 
µέρος στην ψηφοφορία, λαµβάνοντας  έντεκα (11) ψήφους ο καθένας. 

 
Ο κ. Πρόεδρος αφού λέει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 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 υποψήφιοι σύµβουλοι για τα δύο αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχικής 
Επιτροπής, για τη διετία 2007 – 2008, που αναλογούν στην µειοψηφία, αναδεικνύονται µε την 
πρώτη ψηφοφορία οι δηµοτικοί σύµβουλοί κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης. 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος λέει ότι η πλειοψηφία για τις 3 θέσεις των 
αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που αναλογούν σ΄ αυτή προτείνει κατά 
αλφαβητικά σειρά τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο, Κουρκουτά 
Γεώργιο και Μιχαλόπουλο Σωτήριο.  
∆εν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από κανέναν άλλον σύµβουλο της πλειοψηφίας.  
 
Μετά τα παραπάνω ακολουθείται η διαδικασία εκλογής των 5 αναπληρωµατικών µελών της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής από το σύνολο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
  
  
Εκλογή αναπληρωµατικών µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής:  
Ο κ. Πρόεδρος καλεί µεγαλόφωνα και µε αλφαβητική σειρά όλους τους  συµβούλους του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, 27 στον αριθµό, που ήταν όλοι παρόντες στη συνεδρίαση, να 
εκλέξουν τα 5 αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε φανερή ψηφοφορία, 
ψηφίζοντας ο καθένας υποψήφιους ισάριθµους µε τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής.   
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Στην ψηφοφορία που διεξάγεται για τις θέσεις των αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής  ψηφίζονται τόσο οι 3 προτεινόµενοι δηµοτικοί σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ήτοι οι 
κ.κ.   Γιαννακούλας Γρηγόριος, Κουρκουτάς Γεώργιος και Μιχαλόπουλος Σωτήριος, όσο και οι 2 
δηµοτικοί σύµβουλοι που αναδείχθηκαν ως υποψήφιοι της µειοψηφίας για τη θέση αυτή, ήτοι 
οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης,  από το σύνολο των συµβούλων του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, οι οποίοι πήραν όλοι µέρος στην ψηφοφορία, λαµβάνοντας 27 ψήφους 
ο καθένας.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος αφού επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, 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 αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2007 - 2008 
αναδεικνύονται µε την πρώτη ψηφοφορία οι παρακάτω δηµοτικοί σύµβουλοι: 

- από την πλειοψηφία:  

1) Γιαννακούλας Γρηγόριος 

2) Κουρκουτάς Γεώργιος 

3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 

- από τη µειοψηφία: 

     1) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

     2) Μπάκας Ιωάννης 
 
Επειδή σύµφωνα µε  το αποτέλεσµα της παραπάνω διενεργηθείσας ψηφοφορίας όλοι οι 
εκλεγέντες ως αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τόσο τα 3 µέλη που 
αναλογούν στην πλειοψηφία όσο και τα 2 µέλη που αναλογούν στην µειοψηφία, έλαβαν ίδιο 
αριθµό ψήφων όλα, ήτοι 27 ψήφους το κάθε ένα, θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση µεταξύ 
των 3 αναπληρωµατικών µελών της πλειοψηφίας και µεταξύ των 2 µελών της µειοψηφίας 
προκειµένου να προκύψει η σειρά µε την οποία θα γίνεται η αναπλήρωση των αντίστοιχων 
τακτικών µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
 
Ακολουθεί κλήρωση αρχικά µεταξύ των 3 εκλεγέντων αναπληρωµατικών µελών της 
πλειοψηφίας κατά την οποία προκύπτει: 
1ο αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
2ο αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος 
3ο αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 
Στη συνέχεια γίνεται κλήρωση µεταξύ των 2 εκλεγέντων αναπληρωµατικών µελών της 
µειοψηφίας κατά την οποία προκύπτει: 
1ο αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
2ο αναπληρωµατικό µέλος ο κ. Μπάκας Ιωάννης 
 
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την εκλογή των µελών 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής από τον κ. Πρόεδρο, αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 104 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθµ. 52 
εγκύκλιο µε αριθµ. πρωτ. 67753/8-12-06 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει τα πρακτικά της διενεργηθείσας εκλογής των µελών της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου 2007 - 
∆εκεµβρίου 2008, σύµφωνα µε τα οποία εκλέγονται οι παρακάτω δηµοτικοί 
σύµβουλοι όπως και αναλυτικά καταγράφεται στο ιστορικό της απόφασης αυτής:  
 
 

Α. Τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
 

- από την πλειοψηφία:  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27)  ψήφους από την πρώτη 
ψηφοφορία. 

2. Κουδούνης Αργύριος  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27)  ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία. 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27)  ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία. 

4. Λαγανάκος Γεώργιος ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27)  ψήφους από την πρώτη 
ψηφοφορία. 

 
 

- από τη µειοψηφία: 

1. Αλευράς ∆ιονύσιος  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την πρώτη 
ψηφοφορία. 

2. Κοσµόπουλος Βασίλειος  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία. 

 
 
 
Β. Αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
 
- από την πλειοψηφία  

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία (1ο αναπληρωµατικό µέλος µετά από κλήρωση). 

2. Κουρκουτάς Γεώργιος  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία (2ο αναπληρωµατικό µέλος µετά από κλήρωση). 

3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία (3ο αναπληρωµατικό µέλος µετά από κλήρωση). 

 
- από τη µειοψηφία:  

1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την 
πρώτη ψηφοφορία (1ο αναπληρωµατικό µέλος µετά από κλήρωση). 

2. Μπάκας Ιωάννης  ο οποίος έλαβε είκοσι επτά (27) ψήφους από την πρώτη 
ψηφοφορία (2ο αναπληρωµατικό µέλος µετά από κλήρωση). 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας  Παναγιώτης   1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 
  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. 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 

 

 


