
Συνεδρίαση :  12/2011 Τετάρτη  24/08/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   040/2011 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1

 

 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   040/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

12η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 47762/19-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4) 

Μανδηλάρης Ιωάννης και 5) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1)  Δικαιουλάκος 

Βασίλειος, 2)  Καραγιάννης Ανδρέας και 3) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης 

Σταμάτης.   

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση της προμελέτης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται  στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 47672/19-8-
2011 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

  
ΘΕΜΑ: «Έγκριση της προμελέτης του έργου: ““ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  44οουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ””,,  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  224488..220099,,4499 €€  (με ΦΠΑ)  
 
 
Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 με τα παρακάτω στοιχεία: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές 
Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1.12 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενεργειακή απόδοση, συµπαραγωγή, διαχείριση 
ενέργειας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας 

 
συντάχθηκε η προμελέτη και ο προϋπολογισμός για το έργο με τίτλο 
«Αξιοποίηση Α.Π.Ε και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την 
ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου δημοτικού σχολείου Καλαμάτας», ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσό των 248.209,49€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » που αφορά πρότυπα επιδεικτικά 
έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και δράσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το 4ο Δημοτικό Σχολείο 
Καλαμάτας, προτείνει τις παρακάτω παρεμβάσεις, με στόχο την ενεργειακή 
του αναβάθμιση κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες. 
 
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του εξεταζόμενου σχολικού συγκροτήματος 
επιλέγηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 
1. εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού των  υφιστάμενων η/μ 

εγκαταστάσεων  &  σύστημα αντιστάθμισης στην κεντρική θέρμανση 
2. αντικατάσταση κουφωμάτων   
3. εγκατάσταση φωτοβολταϊκου συστήματος ισχύος 4,56kw  
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Με το πέρας των εργασιών των προτεινόμενων παρεμβάσεων το 
εξεταζόμενο σχολικό κτίριο, από την ενεργειακή Κατηγορία Δ που 
εξετάστηκε, θα αναβαθμιστεί ενεργειακά κατά δύο κατηγορίες (Κατηγορία 
Β). 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των: 
 Ν.3316/2005, «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις»,  

 Ν.3840/2010, «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», 

 
ε ι σ η γού με θ α :  

 
ΤΤηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  ππρροομμεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  μμεε  ττίίττλλοο::  ““ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  
ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  44οουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ,,    ππρροοϋϋππ//σσμμοούύ  224488..220099,,4499  €€..  

 
  

Συνημμένα: 
Προμελέτη 
  
Κοινοποίηση : 
Τ. Υ. Δήμου Καλαμάτας 
 
  

18/8/2011 
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 

α.α. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΓΚΑΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
Για το παραπάνω θέμα διεξάγεται διαλογική συζήτηση, που αφορά και στα υπ’ αριθμ. 2 
& 3 παρεμφερή θέματα της ημερήσιας διάταξης,  η οποία έχει ως εξής:  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ενεργειακά τα σχολεία είναι ταξινομημένα από την υπηρεσία; 

 
Όλα τα σχολεία όχι γιατί πρέπει να κάνουμε μελέτες. Όμως η ΕΤΕΜ δια 
του προέδρου της προχωράει και στη σύνταξη της μελέτης ενός ακόμη 

σχολείου το οποίο όμως είναι έξω από τον προϋπολογισμό και άρα θα την έχουμε για 
δική μας χρήση.  

 
Για να μπούνε στο πρόγραμμα πρέπει να ανεβούν τα σχολεία σε μία 
συγκεκριμένη κατηγορία; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να φτάνουν μέχρι την κατηγορία Β. 
 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ: ¨Β¨ σημαίνει ότι είναι λιγότερα ενεργοβόρα. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Και το ποσοστό θα πληρωθεί από το Δήμο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ποιοι θα το εκτελέσουν το έργο; 

 
Δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Καλαμάτας. Θα δούμε πως θα γίνει αυτό, 
δεν είναι της παρούσης αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω το θέμα. Αφήστε 

πρώτα να ενταχθούμε. 
 
Είναι το ίδιο πρόγραμμα που καλύπτει και τους ιδιώτες ή είναι 
διαφορετικό; 

 
Μπορεί να είναι γιατί είναι στον άξονα προτεραιότητας ¨Προστασία 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές, αντιμετώπιση 

κλιματικής αλλαγής – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας¨, κωδικός πρόσκλησης 1.12. Εδώ 
μήπως στον κωδικό πρόσκλησης φωτογραφίζει τα δημόσια κτήρια. Δεν το ξέρω. Είναι 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης. 
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η ισχύ είναι 4,56; Τι καλύπτει; 

 
Καλύπτει τη φύλαξη του αύλειου χώρου, δηλαδή εξωτερικός φωτισμός 
και επίσης τις ανάγκες του λεβητοστασίου. Δηλαδή αυτοματισμούς κλπ, 

κλπ. 
 
Εδώ πέρα μπαίνουν πολλά ζητήματα και σε σχέση με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και σε σχέση με τις κατασκευές και τις παρεμβάσεις στα 

σχολικά κτήρια. Εμείς συμφωνούμε βέβαια να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, όχι 
μόνο αυτά τα τρία σχολεία αλλά πρέπει να υπάρξει μελέτη όλα τα σχολεία να 
αναβαθμισθούν. 

Όσο αφορά το συγκεκριμένο θέμα όμως, θα ψηφίσουμε ¨λευκό¨ γιατί δεν έρχεται 
συνολικά. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει οι παρεμβάσεις να γίνονται από τον ΟΣΚ τον οποίο 
η κυβέρνηση τον πάει για διάλυση. Δηλαδή παρεμβάσεις στα δημόσια κτήρια και στα 
δημόσια σχολεία θα πρέπει να γίνονται από δημόσιο τομέα κατασκευών και 
συγκεκριμένα εδώ από τον ΟΣΚ και βέβαια εδώ πέρα, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
επειδή δεν έρχεται συνολικά το ζήτημα, θα ψηφίσουμε ¨λευκό¨. 

 
Επίσης πρέπει να σας πω ότι το θέμα έρχεται θετικά και από την 
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. 

 
Με αφορμή τα όσα είπε ο κ. Νιάρχος οφείλω να δώσω μία 
απάντηση υπό την εξής έννοια. Ο ΟΣΚ όταν προχώρησε σε 

κατασκευή διαφόρων σχολείων η τεχνολογία που χρησιμοποίησε ήταν της δεκαετίας 
της προ εικοσαετίας με χαλύβδινες σωλήνες, ενώ οι εργασίες που έκανε ο Δήμος 
Καλαμάτας ήταν με την τελευταία τεχνολογία και σε πολύ καλλίτερο βαθμό γιατί τα 
είδα ο ίδιος. Πρώτον. 

Δεύτερον. Όταν ο Δήμος Καλαμάτας με προγραμματική σύμβαση με τον ΟΣΚ παλιά 
έφτιαξε αρκετές, θα έλεγα δεκάδες αίθουσες, σε είκοσι τέσσερις μήνες, ο ΟΣΚ οσάκις 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ενεπλάκη σε τέτοιες διαδικασίες πέρασαν πενταετίες και δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε 
στην αποστολή του. Και νομίζω ότι η παρέμβαση του Δήμου στην προκειμένη 
περίπτωση κε Νιάρχο από την εμπειρία που έχω είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Έχω την 
αίσθηση ότι πρέπει να το μελετήσετε και ελπίζω να αναθεωρήσετε τη στάση σας. 

 
Πράγματι η ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων είναι σε 
θετική κατεύθυνση και κάθε φορά που υπάρχουν τέτοια προγράμματα 

πρέπει να τα χρησιμοποιούμε και να τα αξιοποιούμε.  
 
Οπωσδήποτε μπαίνουν ορισμένα ερωτηματικά σε σχέση με την αξιοποίηση αυτών των 
προγραμμάτων: 
Το πρώτο είναι εάν έχομε εμείς σαν Δήμος ολοκληρωμένη άποψη για την ενεργειακή 
κατάσταση των δημόσιων κτηρίων, των σχολείων συγκεκριμένα, και ένα σχέδιο 
επιλογής. Δηλαδή γιατί να προτιμήσουμε το δημοτικό σχολείο που είναι κάτω από τη 
Νομαρχία από ένα άλλο δημοτικό σχολείο ή ένα άλλο λύκειο το οποίο βρίσκεται σε μία 
άλλη περιοχή της Καλαμάτας. Δηλαδή κάποια κριτήρια τα οποία θα μας δίνανε τους 
άξονες προτεραιότητας και έναν ορθολογικό σχεδιασμό ώστε στο μέλλον διάφορα 
προγράμματα είτε και επιμέρους προγράμματα να μπορούν να εντάσσονται σε ένα δικό 
μας σχέδιο και όχι σ’ αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το απλό ας πούμε αν γίνει κάτι 
να προσπαθούμε να το αρπάξουμε. Καταλαβαίνετε ότι εμείς θα μπορούσαμε σε όλα τα 
κτήρια που έχουν πρόβλημα να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να αποκτήσουν 
αισθητήρες ώστε οργανωμένα – μεθοδευμένα να ρίχνουμε το κόστος, να ελέγχουμε 
όλες τις εργασίες. Δηλαδή με κλαδικό τρόπο σε όλα τα σχολεία να φτιάξουμε ας πούμε 
τον αυτοματισμό στον προαύλιο φωτισμό και όχι με αυτό τον τρόπο. Αλλά μας 
καλύπτει η απάντηση που δώσατε ότι για να μπουν αυτά τα κτήρια πρέπει να 
αναβαθμισθούν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις κάποια 
συγκεκριμένη παρέμβαση, να πεις ¨εγώ θα γιομίσω με αισθητήρες πενήντα σχολεία¨. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να γίνει πρώτα μελέτη. 

 
Νομίζω μας καλύπτει αυτή η τοποθέτησή σας ότι πρέπει να 
αναβαθμισθεί από ένα επίπεδο συγκεκριμένο να φτάσει στο ¨Β¨ και 

να ενταχθεί στο πρόγραμμα διαφορετικά δεν εντάσσεται. Βέβαια μπορεί να είχαμε 
μεγαλύτερο κέρδος εάν πηγαίναμε με διαφορετικό τρόπο. Πιστεύω ότι η υπηρεσία σας 
πρέπει να προχωρήσει και να γίνει αυτή η μελέτη της ενεργειακής κατάστασης των 
κτηρίων, ιδιαίτερα των σχολείων. 

 
Μια κουβέντα σαν απάντηση στον κ. Αθανασόπουλο. Η απαξίωση του 
δημόσιου τομέα και του ΟΣΚ είναι μία συγκεκριμένη πολιτική επιλογή η 

οποία τα χαρίζει όλα στον ιδιωτικό τομέα. Άρα είναι ζήτημα φιλοσοφίας και αυτό 
πρέπει να επανεξετάσετε. Από τη στιγμή που έχουμε τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα η 
κατάσταση της οικονομίας είναι γνωστή, τη ξέρετε δεν χρειάζεται να αναφέρομαι. Σε 
πολλά ζητήματα.  

Και μιας και μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, ξέρετε σήμερα γίνεται ένα τρελό 
πάρτι κερδών από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Πρόσφατα υπάρχει μια μελέτη, 
μπορεί και να την έχετε διαβάσει, που η απόσβεση των ιδίων κεφαλαίων που 
μπαίνουνε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 11% το χρόνο, δηλαδή μέσα σε 
λιγότερο από δέκα χρόνια έχομε απόσβεση του κεφαλαίου που βάζουν οι 
μονοπωλειακοί και με τη ΔΕΗ έχουν συμφωνήσει για είκοσι χρόνια με τριπλές και 
τετραπλές τιμές που τις πληρώνουμε μέσα από τα οικιακά τιμολόγια που έχουν γίνει 
διπλά, τριπλά τον τελευταίο χρόνο και πόσο θα αυξηθούνε ακόμα.  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Άρα είναι ζήτημα φιλοσοφίας το αν θέλεις δημόσιο φορέα κατασκευών, αν θέλεις 
δημόσιο τομέα ενέργειας ή αν τα χαρίζεις όλα στους ιδιώτες. 

 
Εγώ θα καταλήξω στο εξής, ότι ήταν μία ευκαιρία την οποία αδράξαμε 
και προσπαθήσαμε να κάνουμε σε χρόνο θα μου επιτρέψετε ρεκόρ, το 

συγκεκριμένο εγχείρημα αναβάθμισης των σχολείων γιατί η προθεσμία υποβολής 
πρότασης λήγει την 31/9/2011.  

Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον κ. Πετρόγιαννη και την ΕΤΕΜ η οποία 
προσφέρθηκε να κάνει την αναβάθμιση. Χωρίς το πιστοποιητικό αναβάθμισης δεν θα 
μπορούσαμε να το κάνουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να εντάξουμε όλα τα σχολεία. Τα 
κριτήρια λοιπόν ήταν κριτήρια χρόνου, κριτήρια πολυπληθότητας του κτηρίου όπως 
προανέφερα γιατί είναι πολυπληθή τα κτήρια αυτά τα δημόσια κτήρια και κριτήρια 
οικονομικού διαμετρήματος του κάθε σχολείου ούτως ώστε τα τρία απ’ ότι 
υπολογίζαμε στην αρχή, να φτάσουν στις 500.000 ευρώ. Μακάρι να καταφέρουμε να 
ενεργοποιήσουμε όλα τα σχολεία που υπάρχουν στον καλλικρατικό μας Δήμο, θα είναι 
ένα προσεχές μίτινγκ, μία προσπάθεια να μπορέσουμε τουλάχιστον εάν μπορούμε και 
με άλλους χορηγούς που είναι επιθεωρητές δημοσίων κτηρίων και κτηρίων γενικότερα, 
να τους παρακαλέσουμε μήπως μας δώσουν τουλάχιστον τα πιστοποιητικά να έχουμε 
μία καταγραφή, να έχουμε ένα μητρώο έτοιμο να ξέρουμε ότι εάν υπάρχει κάποιο 
τέτοιο πρόγραμμα, να το αδράξουμε και να το προχωρήσουμε. Συμφωνώ κι εγώ και 
πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα θα είμαστε σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

 
Και εμείς ψηφίζουμε με την πρόταση που κάναμε για παρεμβάσεις από 
δημόσιο φορέα κατασκευών. 

 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. 
Νιάρχο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την προμελέτη του έργου με 
τίτλο «ΑΑΞΞΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΑΑ..ΠΠ..ΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ  
ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  44οουυ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  
ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ»»  κκααιι  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό  224488..220099,,4499  €€,,  όπως συντάχθηκε από το 
Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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  4. Δημόπουλος Δημήτριος  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Αυγούστου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                                                       
 


