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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2012 

(συνεχιζόµενη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   383/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται σε 

συνεχιζόµενη, από την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 (47η/2012 συνεδρίαση - 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 70811/23-11-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

σύµφωνα µε το νόµο), συνεδρίαση, η οποία  δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της 

στάσης εργασίας των δηµοτικών υπαλλήλων, µετά από οµόφωνη αποδοχή 

του Σώµατος.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπρεδήµας Θεόδωρος.  

 

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 11ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Ορισµός ενεργειακού επιθεωρητή για ακίνητο κληροδοτήµατος «Α. 
Γκρέτσα». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 70451/22-11-
2012 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου, η οποία έχει ως 
εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Ορισµός ενεργειακού επιθεωρητή για ακίνητο κληροδοτήµατος «Α. Γκρέτσα» 
 
Αφού λάβαµε υπόψη µας: 
 

1. Τις διατάξεις το άρθρο 6 του Ν. 3661/2008 σύµφωνα µε το οποίο κατά την 
πώληση ή µίσθωση κτιρίου ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση  
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. 

2. τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισµού κατά τον οποίο µε την 193/2012 
απόφαση της ∆ιοικούσας – ∆ιαχ/κης Επιτροπής κατακυρώθηκε η δηµοπρασία. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Τον ορισµό ενεργειακού επιθεωρητή και τη διάθεση πίστωσης ποσού εξακοσίων ευρώ 
(600,00 €) για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, το οποίο  θα βαρύνει 
το κληροδότηµα στο προϋπολογισµό του οικ. έτους 2012. 
  

Η Τµηµατάρχης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

 

Η ∆ιευθύντρια  
20/11 (υπογραφή) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»                                                        

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Μπούχαλης 
προτείνει ως ενεργειακό επιθεωρητή τον κ. ∆ιαµαντόπουλο Νικήτα. 
 
 
Η διαλογική συζήτηση επί του θέµατος αυτού, καθώς και επί του υπ’ αριθµ. 10 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, διεξήχθη και έχει καταγραφεί στην προηγούµενη υπ’ 
αριθµ. 382/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επειδή τα θέµατα αυτά είναι 
παρεµφερή και συζητήθηκαν από κοινού. 
 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ως ∆ιοικούσα και ∆ιαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του ∆ιοικητικά και ∆ιαχειριστικά Συµβούλια, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 330/2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
µειοψηφούντος του κ. Φαββατά ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       
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Ορίζει τον κ. ∆ιαµαντόπουλο Νικήτα, ηλεκτρολόγο – µηχανολόγο,  ως 
ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης του προς εκµίσθωση ακινήτου του Κληροδοτήµατος «Α. 
Γκρέτσα», εγκρίνοντας παράλληλα για το σκοπό αυτό τη διάθεση πίστωσης 
ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €), προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ, σε 
βάρος του προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος οικον. έτους 2012.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  5. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  6. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                        


