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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  403/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
 
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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
18401/5-8-2008 σχετική εισήγησή του, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

ΘΕΜΑ : ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΜΑΡ∆ΑΚΙ» ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ 

 

    

Ο βοσκότοπος στην περιοχή ¨Μαρδάκι¨ του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας καταλαµβάνει 
µια έκταση οκτακοσίων (800) περίπου στρεµµάτων που παραχωρήθηκε στην πρώην 
Κοινότητα Νέδουσας από το Σύλλογο «Αγία Αικατερίνη» που εδρεύει στην Ατλάντα των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και επί της οποίας έχει αναγνωρισθεί δικαίωµα δουλείας 
βοσκής µε το υπ’  αριθ. 219571/2121/8-11-1962 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.  

Η παραπάνω έκταση δεν ευρίσκεται εντός, ούτε εφάπτεται των οριοθετηµένων – 
κοινόχρηστων βοσκότοπων  του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας, οι οποίοι είναι αρκετοί για 
την κτηνοτροφία του Τ. ∆., αφού ανέρχονται σε 10.000 στρέµµατα περίπου και τα ζώα που 
βόσκουν σε αυτούς ανέρχονται σε 1.000 µικρά περίπου και 30 µεγάλα, µε αποτέλεσµα η εν 
λόγω έκταση να αποτελεί περίσσευµα βοσκής και να δύναται να διατεθεί δια δηµοπρασίας. 

Σηµειώνεται ότι σε µέρος (450 στρ.) της πιο πάνω έκτασης που είχε καεί από τις πυρκαγιές 
του 1998 έχει απαγορευτεί η βοσκή µε την υπ’ αριθ. 5533/22/14-10-1998 δασική 
απαγορευτική διάταξη βοσκής που ισχύει µέχρι 14-10-2008  και για το ίδιο διάστηµα η βοσκή 
περιορίζεται στα 350 στρέµµατα.  

Την έκταση αυτή των 350 στρ. είχε εκµισθώσει ο ∆ήµος Καλαµάτας, κατόπιν δηµοπρασίας, 
στον κτηνοτρόφο κ. Βεργινάδη Ιωάννη για 5 χρόνια, η σύµβαση του οποίου λήγει στις 24 
Αυγούστου 2008. 

Προκειµένου να κινηθεί εκ νέου η διαδικασία εκµίσθωσης, ζητήσαµε από το Τοπικό Συµβούλιο 
Νέδουσας µε το υπ’ αριθ. 10354/12-5-2008 έγγραφό µας, να διατυπώσει και να υποβάλλει τις 
απόψεις του σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης του συγκεκριµένου βοσκότοπου. 

Το Τοπικό Συµβούλιο Νέδουσας µε την υπ’ αριθ. 9/2008 απόφασή του, εισηγήθηκε την 
εκµίσθωση του βοσκότοπου στην περιοχή Μαρδακίου, ύστερα από πλειοδοτική, φανερή και 
προφορική δηµοπρασία και πρότεινε κάποιους ειδικούς όρους, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη 
κατά την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης της δηµοπρασίας από την ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή. 

Επίσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 79211/2850/6-93 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας, όταν 
πρόκειται να εκµισθωθούν εκτάσεις βοσκοτόπων πρέπει να το γνωρίζει η οικεία ∆ασική Αρχή 
ώστε στη σχετική διακήρυξη να αναγραφούν ορισµένοι όροι που θεωρεί απαραίτητους η 
∆ασική Υπηρεσία. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε το υπ’ αριθ. 17998/29-7-2008 έγγραφό του ζήτησε την σχετική άδεια 
από το ∆ασαρχείο Καλαµάτας, το οποίο µας την παραχώρησε υπό ορισµένες προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στα υπ’ αριθ. 7869/4-8-2008 &  3516/22-5-2003 έγγραφά του και οι οποίες 
θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας.      

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 129 & 192 του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.), του Ν. 1080/1980 και του Π.∆ 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων 



Συνεδρίαση :21/2008                                 Τρίτη 05 / 08 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  403/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν 
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων»,  παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Καλαµάτας να εγκρίνει την εκµίσθωση του βοσκότοπου, που ευρίσκεται στην περιοχή  
«Μαρδάκι» Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος 
αποτελεί περίσσευµα βοσκής,  µε τα εξής στοιχεία: 

ΘΕΣΗ: «Μαρδάκι» Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΕΚΤΑΣΗ: Οκτακόσια  (800) στρέµµατα περίπου (εκµισθώνονται 350 στρ. µέχρι 14-10-
2008 και από 15-10-2008 ολόκληρη η έκταση των 800 στρ.)  

ΣΥΝΟΡΑ: Στεφάνι Μογγονιάς, λόγγος Ζέρβα, ∆ηµητρακόπουλου σπηλιά, στεφάνι  
Σιδηροβάγενου, Καΐκη, Κουσί και Κέκκερη ρέµα. 

 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

Θεοφάνης Κλείδωνας 

 

 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Επειδή στην περιοχή του Μαρδακίου γίνεται γιορτή τον 15Αύγουστο θα 
πρέπει να γίνει ένας καθαρισµός του χώρου ιδιαίτερα από τα χόρτα. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα και τις διατάξεις των άρθρων 129 & 192 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), του Ν. 
1080/1980 και του Π.∆ 270/1981, 
 

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

Εγκρίνει την εκµίσθωση του βοσκότοπου, που ευρίσκεται στην περιοχή  «Μαρδάκι» 
Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος αποτελεί 
περίσσευµα βοσκής,  µε τα εξής στοιχεία: 

ΘΕΣΗ: «Μαρδάκι» Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΕΚΤΑΣΗ: Οκτακόσια  (800) στρέµµατα περίπου  

ΣΥΝΟΡΑ: Στεφάνι Μογγονιάς, λόγγος Ζέρβα, ∆ηµητρακόπουλου σπηλιά, στεφάνι  
Σιδηροβάγενου, Καΐκη, Κουσί και Κέκκερη ρέµα. 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Βεργινάδης Νικήτας 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος  

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος   

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 20. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                  
 


