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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η  Σεπτεµβρίου  2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 33η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 28-08-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του 

Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι µε την υπ΄ αριθµ. 345/2008 
προηγούµενη απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι και συντάχθηκε 
η διακήρυξη της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή 
«ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας,  ορίστηκαν ως µέλη της επιτροπής του 
εν λόγω διαγωνισµού οι:  

α)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος – Αντιδήµαρχος Καλαµάτας,  ως Πρόεδρος 

β) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Μέλος ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε 
αναπληρωτή του τον Καµβυσίδη Ιωάννη επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Μέλος 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και 

γ)  Βεργινάδης Νικήτας, Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας  
και είχε εξουσιοδοτηθεί ο κ. ∆ήµαρχος για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 20274/29-8-2008 εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Αθανασίου Ηλιόπουλου η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Υποβολή του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας προφορικού 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση του βοσκότοπου 
στην περιοχή «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 
Νέδουσας.  

 
Σας υποβάλλουµε συνηµµένα το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της φανερής, 

προφορικής και πλειοδοτικής δηµοπρασίας, που διενεργήθηκε στις 27 Αυγούστου 2008 στη 

Νέδουσα,  για την εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή «Μαρδάκι» του Τοπικού 

∆ιαµερίσµατος Νέδουσας, από το οποίο προκύπτει ότι τελευταίος πλειοδότης αναδείχθηκε η 

Φωτούλα συζ. Ιωάννη ∆ηµητρακοπούλου η οποία προσέφερε, µε την εγγύηση του 

Παναγιώτη ∆ηµ. Αλεξανδρόπουλου,  µίσθωµα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00 €) 

ετησίως και λαµβάνοντας υπόψη ότι δεν κατατέθηκε καµία ένσταση παρακαλούµε για την 

έγκριση του αποτελέσµατος της εν λόγω δηµοπρασίας. 

  

 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ» 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) καθώς 
και τις διατάξεις του  Π.∆. 270/1981,  
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Ι.  Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού εκµίσθωσης βοσκότοπου στην περιοχή «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του 
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας, που διενεργήθηκε στις 27 Αυγούστου 
2008 στη Νέδουσα και κατακυρώνει το αποτέλεσµα  αυτού  στην πλειοδότρια 
κα ∆ηµητρακοπούλου Φωτούλα αντί µισθώµατος δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ (2.900,00 €) ετησίως.  

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την σύνταξη και υπογραφή του σχετικού 

συµφωνητικού.    
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 9 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                                          

 


