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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   001/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 01/11-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Πολίτης Δημήτριος, 2) Κουδούνης Αργύργιος, 3) Καμβυσίδης Ιωάννης, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στην αρχή της  συνεδρίασης, που είναι η πρώτη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
μετά την εκλογή των μελών της,  ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος αυτής αφού εύχεται καλή 
θητεία στα μέλη του Σώματος, αναφέρει πως οι συνεδριάσεις θα είναι δημόσιες και θα 
ισχύσει γενικότερα ότι ισχύει και για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.     

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
92 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και την υπ΄ αριθμ. 52 εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 67753/8-12-06 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την 
εκλογή τους εκλέγουν, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο ο οποίος προέρχεται από 
τη μειοψηφία και εκλέγεται σε δύο φάσεις όπως και ο Αντιπρόεδρος του Προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου αρχίζει η διαδικασία για την εκλογή 
του Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2007 - 2008. 
 
 
Α. Φάση:  Εκλογή υποψηφίου της μειοψηφίας για τη θέση του Αντιπροέδρου της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 

Ο κ. Πρόεδρος  καλεί μεγαλόφωνα και με αλφαβητική σειρά τα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας που συμμετέχουν στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή, ήτοι τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και Κοσμόπουλο 
Βασίλειο  να εκλέξουν τον υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου με φανερή ψηφοφορία.  
Ως υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου αναδεικνύεται από την ψηφοφορία αυτή ο κ. 
Κοσμόπουλος λαμβάνοντας και τις δύο (2) ψήφους. 
 
 
Β. φάση:  Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής από το σύνολο των 
μελών  

Ο κ. Πρόεδρος  καλεί μεγαλόφωνα και με αλφαβητική σειρά όλα τα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, να εκλέξουν τον Αντιπρόεδρο της 
Δημαρχιακής Επιτροπής  με φανερή ψηφοφορία, θέση για την οποία έχει εκλεγεί ως 
υποψήφιος ο κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.     
 
Στην ψηφοφορία που διεξάγεται ο κ. Κοσμόπουλος  ψηφίζεται για τη θέση αυτή  από το 
σύνολο των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής (της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας), τα 
οποία  πήραν όλα μέρος στην ψηφοφορία, και από τον κ. Πρόεδρο, λαμβάνοντας  επτά (7) 
ψήφους. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το προαναφερόμενο αποτέλεσμα 
και τις ισχύουσες διατάξεις Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2007 - 
2008 αναδεικνύεται με την πρώτη ψηφοφορία ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοσμόπουλος 
Βασίλειος. 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις  προαναφερθείσες διατάξεις,  
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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 Αντιπροέδρου της 
Δημαρχιακής Επιτροπής για τη διετία 2007-2008, σύμφωνα με τα οποία 
εκλέγεται ο κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος, ο οποίος λαμβάνει επτά (7) ψήφους από 
την πρώτη ψηφοφορία.   
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Πολίτης Δημήτριος 

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  7 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 
 

 
 


