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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 002/2009

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 1η/2009
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-01-2009
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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος,
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.

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 :
Διενέργεια προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του
βοσκότοπου στην περιοχή ¨Μαρδάκι¨ του Τοπικού Διαμερίσματος Νέδουσας.
Επί του συγκεκριμένου θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχεις ως εξής:
Παρακαλώ να μας ενημερώσει για το θέμα ο δημοτικός υπάλληλος κ.
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος, Γραμματέας της Δημαρχιακής Επιτροπής και
ορισμένος υπάλληλος για την διοικητική υποστήριξη του Τοπ. Διαμερίσματος Νέδουσας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο βοσκότοπος στην περιοχή «Μαρδάκι» ανήκει στον σύλλογο
«ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» που εδρεύει στην Ατλάντα Αμερικής, ο
οποίος τον παραχώρησε στην πρώην Κοινότητα Νέδουσας με το δικαίωμα να τον
διαχειρίζεται και να διαθέτει κάθε οικονομικό όφελος όπως αυτή κρίνει.
Η πρώην Κοινότητα εκμίσθωνε δια δημοπρασίας τον ανωτέρω βοσκότοπο, μετά δε την
εφαρμογή του «Καποδίστρια» την διαδικασία της εκμίσθωσης την έκανε ο Δήμος
Καλαμάτας.
Η τελευταία σύμβαση εκμίσθωσης έληξε στις 24-8-2008 και ο Δήμος προχώρησε στη
διεξαγωγή διαγωνισμού ο οποίος, όπως και την προηγούμενη φορά, πραγματοποιήθηκε στο
Τοπ. Διαμέρισμα Νέδουσας ενώπιον επιτροπής που όρισε η Δημαρχιακή Επιτροπή.
Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε από τη Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ.
367/2008 απόφασή της, όπου τελευταία πλειοδότρια αναδείχθηκε η κα Δημητρακοπούλου
Φωτούλα. Η απόφαση αυτή κρίθηκε μη νόμιμη από τη Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης διότι η
δημοπρασία διεξήχθη από αναρμόδιο όργανο.
Κατόπιν αυτού η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 462/2008 απόφασή της αποφάσισε
την επανάληψη του διαγωνισμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί να γίνει αυτή την ώρα
ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Σημειωτέον ότι πριν την ακύρωση και την επανάληψη του διαγωνισμού, υπεγράφη η
σύμβαση με την τελευταία πλειοδότρια η οποία κατέβαλλε το αναλογούν ποσό του πρώτου
εξαμήνου, το οποίο μετά τις εξελίξεις αυτές θα πρέπει να επιστραφεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ακούσουμε και τον κ. Βεργινάδη, Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
Νέδουσας.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ: (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας) Δεν ξέρω γιατί ακυρώθηκε και
γιατί δεν ενημερώθηκε το Τοπικό Συμβούλιο ότι θα έβγαινε πάλι στη
δημοπρασία και για την αλλαγή που έγινε του άρθρου 5 και δεν ξαναβγήκε με τους ίδιους
όρους. Δεν ξέρω ακόμη τι λέει το παραχωρητήριο που έχει κάνει ο σύλλογος από την
Αμερική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας κάνω μια ενημέρωση γιατί είναι σύνθετο το θέμα.
Πρόεδρε δεν ξέρω εάν θα ήθελες να πεις τι συμβαίνει στο χωριό επάνω και
δεν ξέρω εάν θέλει να πάρει το λόγο κάποιος από το χωριό.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.: Εγώ. Ήμουν και είμαι ενδιαφερόμενος. Καταργήθηκε το άρθρο 5 που
έλεγε για μόνιμους κάτοικους και έγινε δεκτή η αίτηση του κ.
Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος λέει ότι έχει εγκαταστάσεις στο Τοπ. Διαμέρισμα Νέδουσας, το
οποίο το διαψεύδουμε δεν είναι στο Τοπ. Διαμέρισμα Νέδουσας και είναι στο Τοπ.
Διαμέρισμα Αρτεμισίας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο 5 προβλέπει ότι «δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό να έχουν οι
κτηνοτρόφοι των οποίων η κτηνοτροφική εκμετάλλευση έχει έδρα στο
Τοπικό Διαμέρισμα Νέδουσας». Δεν είναι σωστό αυτό;
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ: Το 2003 έλεγε για μόνιμους κάτοικους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα λέει να έχουν εκμετάλλευση στη Νέδουσα. Κάποιος άλλος θέλει να
μιλήσει;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ο κ. Βεργινάδης ισχυρίζεται ότι δεν είναι στο Τοπ.
Διαμέρισμα Νέδουσας. Μπορείτε να δείτε τα συμβόλαια που
υπάγεται η εκμετάλλευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το δέχομαι.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Την ένσταση ποιος την έκανε στην Περιφέρεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε μπορεί η Περιφέρεια από μόνη της να ελέγξει μία απόφαση.
Ελάτε εσείς, είστε αυτός που πλήρωσε; Θα σας τα επιστρέψουμε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.: Τι να τα κάνω τα χρήματα. Εγώ το πήρα για να βοσκήσουν
τα ζώα μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ακυρώθηκε η απόφαση κ. Δημητρακόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μα ανέκαθεν η δημοπρασία γινόταν με αυτό τον τρόπο στη
Νέδουσα. Γιατί δεν την ακύρωναν το 2003;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν φταίμε εμείς. Πάντως έγινε από την αρχή που ελέγχει τις αποφάσεις.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ξέρω ότι έχω νοικιάσει τον βοσκότοπο, έχω πληρώσει και
τώρα βρίσκομαι έξω. Είναι νόμιμο;
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.: Ο κ. Δημητρακόπουλος διαψεύδεται. Δεν έχει ζώα. Έχω έγγραφο,
ορίστε.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Διαψεύδεσαι εσύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μην μεταφέρετε εδώ τα προβλήματα που έχετε.

Διεξάγεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής εκτός
μικροφώνου και δεν ακούγεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερώνω το Σώμα ότι υπάρχουν προβλήματα κοινωνικά, σύνθετα, με το
συγκεκριμένο θέμα, σε μια πυρόπληκτη περιοχή δύσκολη, όπου έχουν
αυξηθεί και τα κοπάδια.
Έχω μιλήσει κατ’ επανάληψη με τον Πρόεδρο της Ένωσης Νεδουσαίων Αμερικής, στην
ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το συγκεκριμένο αγρόκτημα των 600 έως 800 περίπου
στρεμμάτων, ο οποίος Πρόεδρος και το Δ.Σ. έχουν γίνει κοινωνοί αντιφατικών θέσεων και
απόψεων των κτηνοτρόφων και των κατοίκων της Νέδουσας.
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Προτείνω να αναβληθεί, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αρθεί η απόφαση.
Σκέπτομαι, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, η κατεύθυνση είναι το συγκεκριμένο
αγρόκτημα να είναι ελεύθερο, να είναι για όλους, υπό την επίβλεψη του Τοπικού
Συμβουλίου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Αγρονομίας. Αυτή είναι η σκέψη για
το Δημοτικό Συμβούλιο.
Υπάρχει μία κατάσταση έντασης, υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα, υπάρχει αδυναμία
προσδιορισμού ¨ποιος είναι μόνιμος κάτοικος και ποιος δεν είναι¨.
Θεωρώ ότι η Νέδουσα, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να συνεννοηθούν ως κοινωνία, με την
συνδρομή τη δική μας, του Τοπικού Συμβουλίου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και της Δ/νσης
Αγρονομίας. Έχω μιλήσει με όλους αυτούς και κυρίως κατ’ επανάληψη με τον Πρόεδρο των
Νεδουσαίων της Αμερικής.
Από κει και πέρα το τι θα γίνει, νομίζω οι λογικοί άνθρωποι που ζουν σε ένα χωριό μπορούν
να βρουν την λύση η οποία να εξυπηρετεί όλους. Αυτό προτιθέμεθα να φέρομε στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καλύτερη λύση απ’ αυτή, αλλά ας δούμε μέχρι τότε. Δεν
λέω ότι είναι σύννομη λύση γιατί όλα αυτά πρέπει να πορεύονται με το Ν.3463/07.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ: (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας) Θα είναι ελεύθερο για τους
μόνιμους κάτοικους ή για όλους τους Μεσσήνιους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη Νέδουσα.
Θα έχετε την ευθύνη εσείς ως Τοπικό Συμβούλιο.
Λοιπόν αναβάλλεται ο διαγωνισμός, εάν θέλετε κ. Πρόεδρε συζητήστε το θέμα στο Τοπικό
Συμβούλιο, νομίζω πρέπει να το κάνετε, να εκφράσετε άποψη, θα έλθει στο Δημοτικό
Συμβούλιο, αλλά αυτό το ζήτημα όπως έχει περιπλακεί μόνο ως τοπική κοινωνία μπορείτε
να το αντιμετωπίσετε και από το Δήμο θα έχετε τη συνδρομή, ο δε Δήμος δεν περιμένει
καμία ωφέλεια.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ: (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας) Το Τοπικό Συμβούλιο δεν
μπορεί να επιβλέπει ποια ζώα θα βόσκουν, εάν είναι αδέσποτα ….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. Άκουσέ με κ. Πρόεδρε. Οτιδήποτε γίνει, θα γίνει με τη συνδρομή της
Αγροφυλακής, η οποία θα κληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την
συζήτηση του θέματος.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ: (Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας) Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπούνε κανόνες. Πως βάζεις κανόνες για το νερό, θα μπουν και γι’ αυτό.
Θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα αναλάβετε μία αρμοδιότητα και μία
ευθύνη.
ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΙΩΑΝ.: Να προσθέσω κάτι κ. Δήμαρχε. Το διάστημα αυτό, για το οποίο θα
επιστραφούν τα χρήματα και δεν με ενδιαφέρει εάν θα
επιστραφούν, το ποίμνιο του κ. Αλεξανδρόπουλου έβοσκε και είναι ακόμη εκεί. Εμείς τι θα
κάνουμε θα είμαστε ελεύθεροι; Εφόσον επιστραφούν, από αύριο τι μπορώ να κάνω; Είμαι
ελεύθερος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαι ελεύθερος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Γιατί βάζει πάντα τον κ. Αλεξανδρόπουλο;
Αλεξανδρόπουλος δεν έχει νοικιάσει κανένα χώρο.

Ο

κ.

Ακολουθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των ενδιαφερομένων που δεν ακούγεται.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε με αυτό.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της, τις υπ’ αριθ.
345/2008, 367/2008 & 462/2008 προηγούμενες αποφάσεις της, το υπ’ αριθ. πρωτ.
58428/11953/2008 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π.Δ.Δ. της
Διεύθυνσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/ΣΗΣ Ν. Μεσσηνίας και τα προαναφερόμενα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

I.

Αναβάλλει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του
βοσκότοπου στην περιοχή «Μαρδάκι» του Τοπικού Διαμερίσματος
Νέδουσας.

II.

Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την ματαίωση της
διαδικασίας εκμίσθωσης του συγκεκριμένου βοσκότοπου, προτείνοντας
παράλληλα όπως ο βοσκότοπος αυτός διατεθεί προς κοινή χρήση από τους
κτηνοτρόφους του Τοπικού Διαμερίσματος Νέδουσας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Κοσμόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Κουρκουτάς Γεώργιος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 16 Ιανουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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