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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   145/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

16η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 21365/19-4-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

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

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος Αναστάσιος  

και 8) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

 

 

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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, του 
Κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21989/23-4-
2013 υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 
 

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013κληρ/τος 
«Λυκ. Σκιά» 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την διάθεση της παρακάτω πίστωσης σύμφωνα με 
την αριθ. 2/92055/0026/20-12-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, και αφορά οφειλή έτους 2012  σε βάρος του Κ.Α.Ε «έξοδα υπέρ 
Τρίτων» του Προϋπολογισμού του κληρ/τος «Λυκούργου Σκιά» οικ. έτους 2013: 

Α/Α Κ.Α.Ε                     ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Έξοδα 
υπέρ 

τρίτων 

Πληρωμή οφειλής του 
κληροδοτήματος ως αμοιβή 
ενεργειακού επιθεωρητή για 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης στο ακίνητο που 
βρίσκεται επί της πλατ. Βας. 
Γεωργίου – Μητροπέτροβα & 
Σιδηρ. Σταθμού. 

1.600,00  

     

                                                   Σύνολο           1.600,00€     

 
 

Ο Τμηματάρχης Η Διευθύντρια Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 18/4 
(υπογραφή) 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
 Ο ΕΝΤΕΤ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Πρόεδρε το είδα αυτό και είναι ένα ποσό κατά εμέ υπέρογκο, μπορεί 
εγώ να κάνω λάθος, 1600 ευρώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ίδια άποψη έχω κι εγώ. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ποιος είναι αυτός ο ενεργειακός, έχει ανατεθεί σε κάποιο μηχανικό; 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Νομίζω ότι μπορεί να το απαντήσει ο κ. Μπούχαλης. Αλλά έκανα μια 
ερώτηση εγώ στο ΤΕΕ το πρωί, πήρα τηλέφωνο, γιατί μου έκανε κι 

εμένα εντύπωση να σας πω την αλήθεια και επειδή το συγκεκριμένο ακίνητο είναι πάρα 
πολύ μεγάλο, σύμφωνα με τα τετραγωνικά, γιατί εάν δείτε στο επόμενο είναι πολύ 
μικρότερο, θα μπορούσε πιστεύω να γίνει διαπραγμάτευση. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ποιος είναι ο ενεργειακός στον οποίο θα αναθέσουμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Μπούχαλης, δεν γνωρίζω. 

 
Είχε αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή, εμείς είχαμε πάρε απόφαση 
και είχε ψηφίσει. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, ωραία, σύμφωνοι. Ποιος είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής; 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ο Νικήτας ο Διαμαντόπουλος. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν το κάνουν μηχανικοί του Δήμου; 

 
Δεν μπορούν. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι πιστοποιημένοι. Είναι 
συγκεκριμένοι, δεν είναι όλοι οι μηχανολόγοι. 

 
Κε Πρόεδρε ξέρουμε ότι είναι πιστοποιημένοι. Το 1.600, αυτή είναι η 
ερώτησή μας. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είπε ότι είναι πολλά τα τετραγωνικά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το κτήριο πολύ μεγάλο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πόσα τετραγωνικά είναι; 

 
Η απόφαση για τον ενεργειακό επιθεωρητή έχει περάσει απ’ αυτή την 
Οικονομική Επιτροπή. Κάποιοι έχετε ψηφίσει κάποιοι έχετε 

καταψηφίσει. Έχει περάσει και έχει ψηφισθεί. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κε Πρόεδρε εάν θυμάμαι καλά, είχαμε πει για 400 ευρώ τότε. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είναι για άλλη περίπτωση. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Είχαμε πει για 400. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Να δούμε τα πρακτικά, εγώ δεν μπορώ να πω πριν οκτώ μήνες. 

 
Φαίνεται από τα πρακτικά αυτό, δεν μπορεί να είναι διαφορετικό. 
Εντάξει, μπορεί να ελεγχθεί.  

 
Παλιά, όταν δεν υπήρχε απελευθέρωση του επαγγέλματος, το πρώτο 
καιρό, ήταν συγκεκριμένες ήταν στάνταρ το τι χρεώνανε. Έτσι; Με τα 

τετραγωνικά και αυτά. Είναι μεγάλο το συγκεκριμένο ακίνητο και γνωρίζετε ότι είχε και 
πάρα πολλά προβλήματα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 
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Κε Νιάρχο να απαντήσω και στο ερώτημα που κάνατε για τα  
συμπληρωματικά στον κ. Μπούχαλη, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια 

συζήτηση στο να πιστοποιηθούν κάποιοι μηχανικοί του Δήμου ούτως ώστε να δίνουν 
τα πιστοποιητικά οι μηχανικοί του Δήμου. Γίνεται αυτή τη στιγμή που… γιατί η 
πρόταση είναι ενδιαφέρουσα. 
Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε; 

 
Εμείς αυτό θα θέλαμε να πούμε, ότι μπορεί να γίνει κάποιο σεμινάριο, 
κάποια επιμόρφωση για να αναλάβουν οι μηχανικοί από τις υπηρεσίες του 

Δήμου. Γι’ αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε λευκό. 
 

                                                                                                 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
του Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 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      
          

Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) σε 
βάρος του ΚΑΕ με τίτλο «Έξοδα υπέρ τρίτων» του προϋπολογισμού του 
κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά», οικονομικού  έτους 2013, για την 
πληρωμή οφειλής του κληροδοτήματος ως αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή 
για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο ακίνητο που 
βρίσκεται επί της πλατείας Βασ. Γεωργίου – Μητροπέτροβα & Σιδηρ. 
Σταθμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21989/23-4-2013 εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Απριλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


