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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  263/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η  Ιουνίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 19η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-06-2010 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και 21) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 264 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Καλωσορίζω το ∆ηµήτρη τον Μπούχαλη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, του εύχοµαι 
καλή επιτυχία και σιδεροκέφαλος, εις αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γιάννη 

Ηλιόπουλου.  
Προ ηµερησίας. Ο κ. Κοσµόπουλος. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μας διαβάζετε την παραίτηση;  

 
Ναι βεβαίως. Την έχω, απλά την έχω στο φάκελο της ενηµέρωσης…  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να αναγνωστεί. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ησυχία παρακαλώ.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ερώτηση: Πρέπει να οριστεί Γραµµατέας;  

 
Αµέσως µετά είναι στη διαδικασία αυτή. Αµέσως µετά από τα προ ηµερησίας, 
αµέσως µετά.  

 
Κανονικά  έπρεπε να αναβληθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να 
προχωρήσουµε στην εκλογή Γραµµατέα. Γίνεται ειδική συνεδρίαση µόνο για 

την εκλογή Γραµµατέα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει επειδή είναι το θέµα, µην το … Γιατί είναι τα θέµατα που τρέχουνε. 

 
∆εν υπάρχει ¨εντάξει¨. Από το πολύ ¨εντάξει¨ τεντώσαµε  και χαλαρώσαµε 
και χάσαµε τα δικαιώµατά µας εδώ µέσα.  

 
Λοιπόν διαβάζω: 
 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναγιγνώσκει στο Σώµα το έγγραφο παραίτησης του κ. Ηλιόπουλου 
Ιωάννη από τη θέση του Προέδρου του Αθλητικού φορέα και τη δήλωση παραίτησής του από 
δηµοτικός σύµβουλος, που έχουν ως εξής: 
 

- αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 12792/14-6-2010  

«Κύριε δήµαρχε,  

Με την παρούσα, υποβάλλω την παραίτησή µου ως Πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

Η απόφασή µου αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη.  

 

Μετά τιµής 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 

  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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- αριθµ. πρωτ. ∆ήµου13295/18-6-2010 

«∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 

Του δηµοτικού συµβούλου Ιωάννη Ηλιόπουλου του Ηλία 

 

ΠΡΟΣ:   √ Τον κ. Παναγιώτη Νίκα, ∆ήµαρχο Καλαµάτας 

√ Τον κ. Παναγιώτη Καρατζέα, Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου                             
του ∆ήµου Καλαµάτας 

______           ____ 
 
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε 

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε του ∆.Σ. 

 
 * Με την παρούσα υποβάλλω την παραίτησή µου από δηµοτικός σύµβουλος και 
παρακαλώ να την κάνετε δεκτή. Θεώρησα υποχρέωσή µου να παραιτηθώ από το δηµόσιο 
αξίωµα του αιρετού δηµοτικού συµβούλου µετά την αρνητική δηµοσιότητα, τις ανυπόστατες 
φήµες και υπερβολές και την «υπόγεια ανθρωποφαγία» που αφορούσαν το πρόσωπό µου τον 
τελευταίο καιρό.  

 Παρ΄ ότι είναι απολύτως σαφές και βεβαιωµένο από το πόρισµα της αρµόδιας 
Επιτροπής ότι από το Ταµείο του Αθλητικού Φορέα δεν λείπει ούτε ένα έστω ευρώ, είµαι 
υποχρεωµένος να επισηµάνω και τα εξής: Λάθη, παραλείψεις ή ανεπάρκειες στη διοίκηση και 
στη λογιστική τάξη του Αθλητικού Φορέα µπορεί να υπήρχαν και πριν αναλάβω εγώ την 
ευθύνη του. Για το χρονικό διάστηµα που ήµουν εγώ υπεύθυνος αναλαµβάνω τις ευθύνες µου 
για όποιες παραλείψεις. Παραλείψεις που συνήθως έχουν σχέση µε την απειρία ή έλλειψη 
ειδικών γνώσεων των αιρετών υπευθύνων κάθε φορέα. Σηµασία όµως τελικά έχει να µην 
ζηµιώνεται, ούτε στο ελάχιστο, το νοµικό πρόσωπο και στην περίπτωσή µου είναι απολύτως 
βέβαιο ότι τέτοιο θέµα δεν υπάρχει. Γι΄ αυτό και δεν έχω αντίρρηση να γίνει περαιτέρω 
έλεγχος από τους Ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπως επιθυµείτε και εσείς κ. ∆ήµαρχε.  

*  Εκφράζω τη λύπη µου προς Εσάς αλλά και προς τους συναδέλφους αιρετούς του 
∆ήµου Καλαµάτας, ιδίως όµως προς όλους τους συνδηµότες που µε τίµησαν µε την ψήφο τους 
και την εκτίµησή τους και εγώ ίσως τους απογοήτευσα. Ζητώ όµως από όλους σας να κρίνετε 
τα τυχόν λάθη και τις παραλείψεις µου, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα πορίσµατα και οι 
εκθέσεις των αρµόδιων ελεγκτών. ∆εν έβλαψα κανέναν ασκώντας τα καθήκοντά µου, αλλά 
µετά την αρνητική δηµοσιότητα αισθάνοµαι την υποχρέωση να παραιτηθώ και να απέχω από 
τα κοινά.  

 

Καλαµάτα 18 Ιουνίου 2010 

Με εκτίµηση 

Ιωάννης Ηλιόπουλος» 

        
Μετά τα  παραπάνω διαπιστώνεται  η ανάγκη εκλογής Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
προκειµένου το Προεδρείο να είναι σε πλήρη σύνθεση και ακολουθεί συζήτηση όσον αφορά τη 
διαδικασία που προβλέπεται για την εκλογή Γραµµατέα του Σώµατος.  
 
Ακολούθως το Σώµα αποφασίζει να προβεί στην:  
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Εκλογή Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
 
 
Από την πλειοψηφία προτείνεται για τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο 
δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπούχαλης ∆ηµήτριος, ο οποίος οµόφωνα αναδεικνύεται υποψήφιος 
για τη θέση αυτή. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το σύνολο των παρόντων στη συνεδρίαση συµβούλων να 
εκλέξουν τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Ο κ. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από το σύνολο των παρόντων 
συµβούλων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας) ήτοι και από 
τους είκοσι έναν (21) δηµοτικούς συµβούλους.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα ο κ. Μπούχαλης είναι Γραµµατέας του Σώµατος.  

 
Φωνή:  Συγχαρητήρια, καλορίζικος.  
 
(Παλαµάκια)   
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, 

 

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

 

Εγκρίνει την εκλογή του δηµοτικού συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου  στο 
αξίωµα  του  Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, για το υπόλοιπο 
της δηµοτικής περιόδου ήτοι µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010,   µετά την παραίτηση του 
κ. Ηλιόπουλου Ιωάννη από δηµοτικός σύµβουλος ο οποίος είχε εκλεγεί Γραµµατέας 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου 2009 – 
∆εκεµβρίου 2010. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,30 Ιουνίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 

                                                                


