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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   079/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαρτίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 10/16-03-2007 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση επισκευής μέρους της οικοσκευής της δωρεάς Αναστασίου Σάλμα. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στη δωρεά Αναστασίου Σάλμα λέει ότι 
πρόκειται για εκπληκτική οικοσκευή που έχει υποστεί όμως φθορές και χρειάζεται να γίνει 
επισκευή ορισμένων ειδών για να μπορέσουν να περισωθούν και να αξιοποιηθούν.  
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου που αφορά στην τεχνική περιγραφή – τεχνική έκθεση για τα αντικείμενα που θα 
επισκευαστούν στην παρούσα φάση, το οποίο έχει ως εξής:  
 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 Επισκευή   επίπλων της δωρεάς ΄΄ΣΑΛΜΑ΄΄  προκειμένου  να χρησιμοποιηθούν  στους 

χώρους του  Δημαρχείου.  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ  
1. Ένα γραφείο: 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων (όπου χρειάζεται). 
β) Τα συρτάρια θα ρυθμιστούν για να λειτουργούν σωστά. 
γ) Ξύσιμο και αφαίρεση των παλιών βερνικιών. 
δ) Λουστράρισμα mat από την αρχή. 

  
2. Μία βιβλιοθήκη: 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Επισκευή και αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων (όπου χρειάζεται). 
β) Καινούρια ράφια όπου χρειάζεται. 
γ) Ξύσιμο και αφαίρεση των παλιών βερνικιών. 
δ) Λουστράρισμα mat από την αρχή. 

 
3. Ένας καθρέπτης: 

Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Αντικατάσταση στα γύψινα όπου χρειάζεται. 
β)  Βάψιμο με χρυσαλοιφή. 
γ)  Βάση καινούρια από οξιά  για να πατήσει πάνω ο καθρέπτης με απόχρωση καρυδιάς.  
δ) Αντικατάσταση το κρύσταλλο - καθρέπτη με καινούριο και γύρω – γύρω μπιζουτέ.                                           

 
4. Μία πολυθρόνα γραφείου(ατομική): 
Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Επισκευή και συντήρηση. 
β) Αντικατάσταση ταπετσαρίας με σούστες και δέρμα φυσικό. 
γ)  Ξύσιμο και αφαίρεση των παλιών βερνικιών. 
δ)  Λουστράρισμα mat από την αρχή. 
 Δύο πολυθρόνες επισκεπτών: 
Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Επισκευή και συντήρηση. 
β) Αντικατάσταση ταπετσαρίας με σούστες και δέρμα φυσικό. 
γ)  Ξύσιμο και αφαίρεση των παλιών βερνικιών. 
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δ)  Λουστράρισμα mat από την αρχή. 
 

4. Ένα τραπέζι μικρό ( μπροστά από γραφείο ): 
Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής: 
α) Επισκευή και συντήρηση. 
β) Ξύσιμο και αφαίρεση των παλιών βερνικιών. 
γ) Λουστράρισμα mat από την αρχή. 

         
 Το έργο θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.6265 Με τίτλο ΄΄Συντήρηση και επισκευή επίπλων 

και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού΄΄ του Δημοτικού προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2007   έχει πίστωση 12.000,00€ Οι  εργασίες  αυτές δεν μπορούν να  
εκτελεστούν από το προσωπικό του Δήμου Καλαμάτας  διότι δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία 
και τεχνικά μέσα για την επισκευή & συντήρηση των επίπλων.  Προτείνεται να εκτελεσθεί 
με απ΄ ευθείας ανάθεση γι' αυτό 
δεν προβλέπονται Γ.Ε.Ο.Ε. 18%  προβλέπεται    Φ.Π.Α. 19%.» 
 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση του κ. Προέδρου και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των  άρθρων 209 
παραγρ. 2, και 273 παραγρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει τη δαπάνη  που απαιτείται για τις εργασίες επισκευής επίπλων που 

αποτελούν μέρος της οικοσκευής της δωρεάς Αναστασίου Σάλμα, όπως αυτές 
ανά επισκευαζόμενο έπιπλο καταγράφονται στην τεχνική περιγραφή – τεχνική 
έκθεση που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας και καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση των εν λόγω εργασιών  στη Βιοτεχνία  
Επίπλων του κ. Ηλιόπουλου Παναγιώτη,  Ασπρόχωμα Καλαμάτας - ΑΦΜ 
027140229, αντί του συνολικού  ποσού των δέκα χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα τριών ευρώ (10.353,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
και αναλυτικά όπως παρακάτω:    

 
1. Εργασίες επισκευής ενός γραφείου:  

Κόστος         1.800,00 €  
Φ.Π.Α. 19%     342,00 € 
Σύνολο         2.142,00 €   
 

2. Εργασίες επισκευής μίας βιβλιοθήκης: 
Κόστος         3.500,00 €  
Φ.Π.Α. 19%     665,00 € 
Σύνολο         4.165,00 €  
 

3. Εργασίες επισκευής ενός καθρέπτη: 
Κόστος         1.500,00 €  
Φ.Π.Α. 19%     285,00 € 
Σύνολο         1.785,00 €   
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4. Εργασίες επισκευής μίας πολυθρόνας γραφείου(ατομική) και δύο πολυθρόνων 

επισκεπτών: 
           Κόστος         1.200,00 €  
        Φ.Π.Α. 19%    228,00 € 
        Σύνολο        1.428,00 €  

 
    5. Εργασίες επισκευής ενός τραπεζιού μικρού ( μπροστά από γραφείο ): 
           Κόστος           700,00 €  
       Φ.Π.Α. 19%     133,00 € 
       Σύνολο           833,00 €  
 
Γενικό σύνολο       10.353,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω πίστωσης σε 

βάρος του Κ.Α. 70.6265 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» του δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2007. 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 
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  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 

 
 
 


