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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
        ΔΗΜΟΣ  
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
  

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος) και στο Δημοτικό 

Κατάστημα (1ος όροφος) που βρίσκεται στην πλατεία Νέστορος, σήμερα 

την πρώτη  (1) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Κυριακή και 

ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, συνήλθε σε ειδική 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για 

την διενέργεια των δημαιρεσιών, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 13012/26-

08-2019 γραπτής πρόσκλησης τoυ Συμβούλου του Συνδυασμού του 

Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τις 

Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου  2019 κ. Θεόδωρου Χαραμαρά, που 

δόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ως και στον κ. Δήμαρχο, που 

έχουν εκλεγεί κατά τις Δημοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου  2019 σύμφωνα 

με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-

06-2010) όπως και τα άρθρα που αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του 

Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018) και του άρθρου 2 του Ν. 

Ανάδειξη υποψηφιοτήτων και εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος με μυστική ψηφοφορία για το χρονικό 

διάστημα από 01/09/2019 έως και την 06/11/2021, σύμφωνα με το άρθρο 

64 του νόμου 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του 

Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018).  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΚΑΙ ΑΠΟ 1/9/2019 ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
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4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/Α΄/09-08-2019)  αντίστοιχα,  που αφορούν την 

εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, την εκλογή τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 

Ποιότητας ζωής για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως και την 

06/11/2021.  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου, Διονύσιος  Αγγελόπουλος του 

Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του 

Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, 

Αναστάσιος Χρονόπουλος του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του 

Παναγιώτη, (Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας), Νικόλαος Βάγγαλης του 

Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Περικλής Κοντογόνης 

του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Παντελή, Πελαγία 

Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας του Βασιλείου, 

Άγγελος Μπίζος του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, Ευσταθία 

Σπυροπούλου του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου 

(Επικεφαλής 1ης ελάσσονος μειοψηφίας), Νικόλαος Γαραντζιώτης του 

Βλασίου, Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, Παναγιώτης Μιχαήλ του 

Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, Δημήτριος 

Βρεττάκος του Ιωάννη (Επικεφαλής 2ης ελάσσονος μειοψηφίας), Ιωάννης 

Καστόρας του Ευσταθίου, Σοφία Αποστολοπούλου του Παναγιώτη, 

(Επικεφαλής 3ης ελάσσονος μειοψηφίας). 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Κανένας 

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος κ. 

Παναγιώτης Καρβέλας του Θεοδώρου.  
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Ο Προεδρεύων σύμβουλος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρος 

Χαραμαράς,  αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στον δημοτικό 

υπάλληλο κ. Δεμπεγιώτη Χρήστο του Δήμου  διαπίστωσε ότι υφίσταται 

νόμιμη απαρτία, καθότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών βρίσκονται 

παρόντα  είκοσι επτά (27) μέλη και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
      

Ο Προεδρεύων σύμβουλος ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

«Ανάδειξη υποψηφιοτήτων και εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος με μυστική ψηφοφορία για το 
χρονικό διάστημα από 01/09/2019 έως και την 06/11/2021, σύμφωνα 
με το άρθρο 64 του νόμου 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α΄/19-07-2018)» και είπε 

ότι: 

Κύριοι Σύμβουλοι η εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και 

του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην ίδια 

συνεδρίαση, αλλά σε δύο διακριτές μεταξύ τους φάσεις, ως ακολούθως: 

 
Α΄ στάδιο - ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για ανάδειξη 

προτεινόμενων. 
 

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας εκλογής, ο προεδρεύων 

σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην 

παράταξη που εξέλεξε δήμαρχο να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν 

εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της 

παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη 

δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του 
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συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται 

τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την 

τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία 

των παρόντων μελών της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται 

κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί, όπως είναι φυσικό, ο προεδρεύων 

σύμβουλος. 

 

Στη συνέχεια, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς 

συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχθηκε  πρώτη σε 

εκλογική δύναμη, αλλά δεν εξέλεξε δήμαρχο, να εκλέξουν με μυστική 

ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του 

αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 

  Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την 

ανάδειξη του προτεινόμενου προέδρου του συμβουλίου.  

 

Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε 

εκλογική δύναμη παράταξη να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ 

αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού 

συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία. 

Το λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Σοφία Αποστολοπούλου 

του Παναγιώτη, (Επικεφαλής 3ης ελάσσονος μειοψηφίας) και είπε ότι 

απέχει από την διαδικασία εκλογής του Προεδρείου. 

 

Στη συνέχεια από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, με τίτλο 

«ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΗ» προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη, για το αξίωμα του Προέδρου 

του δημοτικού συμβουλίου. 
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Από την παράταξη που αναδείχθηκε πρώτη σε εκλογική δύναμη, 

αλλά δεν κατάφερε να εκλέξει δήμαρχο, με τίτλο «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Μπαχούμας του 

Βασιλείου, για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη,  με 

τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ» προτάθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Παναγιώτης Μπλάνας του Γεωργίου, για το αξίωμα του Γραμματέα του 

δημοτικού συμβουλίου. 

 

Μετά από της παραπάνω προτάσεις υποψηφιοτήτων από τις 

παρατάξεις και σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 εδάφιο προτελευταίο του 

Ν. 3852/2010, όπως το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 5 παρ. 

6β του ν. 4623/2019, οι παραπάνω υποψηφιότητες προάγονται στην β΄ 

φάση της διαδικασίας άνευ ενδοπαραταξιακής ψηφοφορίας.    

 

Β΄ στάδιο – επικύρωση εκλογής από το δημοτικό συμβούλιο. 
 

Ο προεδρεύων σύμβουλος ενημέρωσε στη συνέχεια ότι αφού 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία του προτεινόμενου υποψηφίου για καθένα 

από τα αξιώματα του προεδρείου του συμβουλίου, το τελευταίο καλείται 

να επικυρώσει την εκλογή του υποδειχθέντος υποψηφίου για κάθε αξίωμα 

και για το λόγο αυτό κάλεσε τα μέλη των παρατάξεων να υποβάλλουν 

τυχόν διαφορετικές προτάσεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκλογή 

των προτεινόμενων υποψήφιων για κάθε αξίωμα επικυρώνεται από το 

δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υποβληθεί διαφορετική πρόταση ή εάν καμία 

από τις διαφορετικές προτάσεις που τυχόν υποβληθούν, κατά τη μυστική 

ψηφοφορία που διεξάγεται και στην οποία μετέχει και ο αρχικώς 
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υποδειχθείς υποψήφιος, δεν καταφέρει να συγκεντρώσει τα δύο τρίτα 

(2/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Ακολούθως,  ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε ότι δεν τέθηκε 

νέα υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου του αντιπροέδρου και του 

γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου και κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο 

να επικυρώσει με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των υποδειχθέντων 

υποψηφίων. 

 
 ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στη συνέχεια παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια με 

τον αντίστοιχο φάκελο, και προσήλθαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

(παραβάν) για να θέσουν σταυρό προτίμησης και στην συνέχεια 

προσήλθαν στην ψηφοδόχο κάλπη για την ψηφοφορία. 

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων, 

ο προεδρεύων σύμβουλος  ανακοίνωσε προς το Σώμα το αποτέλεσμα 

της ανωτέρω εκλογής: 

   
Ψήφισαν είκοσι  έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Έγκυρα ψηφοδέλτια είκοσι έξι (26)   

 

Έλαβαν: Δεκατρείς (13) ψήφους, ο κ. Κωνσταντίνος Ρομπάκης του 

Παναγιώτη. 

Λευκά: Δεκατρείς (13) ψήφοι. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης 

διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι 

εκλέχθηκε για την πρώτη θητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 
έως και την 06/11/2021: 
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Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος 
Ρομπάκης του Παναγιώτη. 

 
ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στη συνέχεια παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια με 

τον αντίστοιχο φάκελο, και προσήλθαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

(παραβάν) για να θέσουν σταυρό προτίμησης και στην συνέχεια 

προσήλθαν στην ψηφοδόχο κάλπη για την ψηφοφορία. 

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων, 

ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε προς το Σώμα το αποτέλεσμα της 

ανωτέρω εκλογής: 

   
Ψήφισαν είκοσι  έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Έγκυρα ψηφοδέλτια είκοσι έξι (26)   

 

Έλαβαν: Είκοσι πέντε (25) ψήφους, ο κ. Γεώργιος Μπαχούμας του 

Βασιλείου. 

Λευκά: : Μία (1) ψηφος. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης 

διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι 

εκλέχθηκε για την πρώτη θητεία για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 
έως και την 06/11/2021: 
 

Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ο Γεώργιος 
Μπαχούμας του Βασιλείου. 
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ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι στη συνέχεια παρέλαβαν τα ψηφοδέλτια με 

τον αντίστοιχο φάκελο, και προσήλθαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

(παραβάν) για να θέσουν σταυρό προτίμησης και στην συνέχεια 

προσήλθαν στην ψηφοδόχο κάλπη για την ψηφοφορία. 

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψηφοδελτίων, 

ο Προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε προς το Σώμα το αποτέλεσμα της 

ανωτέρω εκλογής: 

   
Ψήφισαν είκοσι  έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Έγκυρα ψηφοδέλτια είκοσι πέντε (25)   

Άκυρο Ένα (1) ψηφοδέλτιο 

 

Έλαβε: Είκοσι πέντε (25) ψήφους, ο κ. Παναγιώτης Μπλάνας του 

Γεωργίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης 

διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι 

εκλέχθηκε για την πρώτη θητεία για το χρονικό διάστημα από 01/09/2019 
έως και την 06/11/2021: 
 

Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου ο Παναγιώτης 
Μπλάνας του Γεωργίου. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ο Προεδρεύων σύμβουλος κ. 

Θεόδωρος Χαραμαράς, ανακοίνωσε προς το Σώμα ότι η διαδικασία της 

εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου – 

Νέστορος θεωρείται περαιωμένη, συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες 
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Δημοτικούς Συμβούλους με την ευκαιρία της αναλήψεως των νέων τους 

καθηκόντων και τους κάλεσε να λάβουν τις αντίστοιχες θέσεις τους στο 

Προεδρείο, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της εκλογής των 

τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  170/2019. 
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13:30. 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως 

ακολουθεί:  

 
Ο προεδρεύων σύμβουλος                                                              

 

Θεόδωρος Χαραμαράς του Κων/νου  

        

Τα μέλη 

Διονύσιος  Αγγελόπουλος του Νικολάου, Θεόδωρος Βουγιούκας του 

Νικολάου, Δημήτριος Γαϊτάνης του Βασιλείου, Μιχαήλ Καραβίδας του 

Γεωργίου, Ελένη Μιχελή του Ηρακλή, Κωνσταντίνος Ρομπάκης του 

Παναγιώτη, Δημήτριος Σιψάς του Γεωργίου, Αναστάσιος Χρονόπουλος 

του Ανδρέα, Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη, Νικόλαος Βάγγαλης 

του Ανδρέα, Νικόλαος Γιαννακόπουλος του Παναγιώτη, Περικλής 

Κοντογόνης του Γεωργίου, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος του Παντελή, 

Πελαγία Λευτάκη – Αρβανίτη του Διονυσίου, Γεώργιος Μπαχούμας του 

Βασιλείου, Άγγελος Μπίζος του Νικολάου, Ιωάννης Σαρδέλης του Δήμου, 

Ευσταθία Σπυροπούλου του Αθανασίου, Ηλίας Κανάκης του Αθανασίου, 

Νικόλαος Γαραντζιώτης του Βλασίου, Αργύριος Καστόρας του Νικολάου, 

Παναγιώτης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Παναγιώτης Μπλάνας του 

Γεωργίου, Δημήτριος Βρετάκος του Ιωάννη, Σοφία Αποστολοπούλου του 

Παναγιώτη.    
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              Πύλος  05/9/2019 
           Ακριβές Απόσπασμα 
                         Ο  
   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Κωνσταντίνος Ρομπάκης του Παναγιώτη 
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