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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 42η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  42/2008 Τετάρτη 5/11/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   429/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Απ’  ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και προστασία 
γλυπτών στην κεντρική πλατεία. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 25397/30-10-2008 
σχετική εισήγηση του Γραφείου Μελετών & Προγραµµατισµού   του Τµήµατος Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και προστασία 
γλυπτών στην κεντρική πλατεία. 
 
 Ο ∆ήµος Καλαµάτας για να τιµήσει τους αγωνιστές του 1821 κατασκεύασε το 1978 
το µνηµείο της «ελευθερίας» στην κεντρική πλατεία. Είναι ένα σύµπλεγµα γλυπτών, το 
οποίο αποτελείται από τέσσερα µπρούτζινα γλυπτά ύψους 2,60 µ. το καθένα και µία 
µαρµάρινη βάση. Το συνολικό ύψος του µνηµείου είναι 10 µ. περίπου. 
 Η αυξηµένη οξείδωση που παρουσιάζουν τα γλυπτά, οι επεµβάσεις από τον 
ανθρώπινο παράγοντα (graffiti, συµπληρώσεις µε χρώµα από παλαιότερες επεµβάσεις, 
κ.λ.π.), αλλά και άλλες φθορές, κάνουν επιτακτική την ανάγκη να συντηρηθούν και να 
προστατευθούν. 
 Έτσι, προκειµένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης και ειδικότερα της κεντρικής 
πλατείας, αλλά και να προστατευθούν τα γλυπτά από την φθορά, το γραφείο µελετών και 
προγραµµατισµού της ∆/νσης περιβάλλοντος, συνέταξε τη µελέτη παροχής υπηρεσιών για 
τη συντήρηση και προστασία των γλυπτών. 
 Η εργασία της συντήρησης απαιτεί ειδικές γνώσεις που µόνο ένας συντηρητής 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης διαθέτει. Με δεδοµένο ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει µία 
συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που είναι παράλληλα και δασολόγος και ως εκ 
τούτου απασχολείται στα αντικείµενα του τµήµατος γεωτεχνικών υπηρεσιών, αλλά και το 
µέγεθος της δουλειάς της συντήρησης του µνηµείου που απαιτεί περισσότερα άτοµα του 
ενός, προτείνουµε την απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών µε αναζήτηση 
προσφορών. 
 Το γραφείο Μελετών και Προγραµµατισµού συνέταξε την υπ΄ αριθµ.33/2008 µελέτη 
µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΛΥΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ» µε προϋπολογισµό 10.472,00 €. 
 Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µπορεί να προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής 
υπηρεσιών µε τίτλο: «Συντήρηση  και προστασία γλυπτών στην κεντρική 
πλατεία» µε βάση τις διατάξεις του Ν.28/80, του Ν. 3463/06 και του Ν.2623/98 µετά από 
αναζήτηση προσφορών.  
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 35.7332.18 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του 
2008 και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η ∆/νση Περιβάλλοντος προέβη σε αναζήτηση 
προσφορών για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών από τους παρακάτω: 
1)∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Π. ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2)ΒΙ∆ΑΛΗ ΜΙΧΑΛΗ και 3)ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΩΝΗ, 
τις οποίες και αποστέλλει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για άνοιγµα και αξιολόγηση. 
 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

εισηγούµαστε: 
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 Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και προστασία 
γλυπτών στην κεντρική πλατεία» στο µειοδότη που θα προκύψει από το άνοιγµα των 
προσφορών. 
 
       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
        ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
          MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ»  

 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο  Πρόεδρος, ο οποίος λέει τα εξής: Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει 
ποτέ συντήρηση. Έχουν οξειδωθεί και έχουν χαθεί τα χαρακτηριστικά τους.   

 
 

Αµέσως µετά, οι εν λόγω προσφορές, οι οποίες βρίσκονται στον φάκελο του θέµατος 
ανοίγονται µέσα στην συνεδρίαση και µονογράφονται από τα παρόντα µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
Μετά το άνοιγµα των προσφορών, καταγράφονται οι παρακάτω τιµές προσφοράς των 
ενδιαφεροµένων, µε ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισµού της µελέτης της 
παραπάνω παροχής υπηρεσιών, ως εξής: 
 
 
Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

Προσφορά 
(Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του 

προϋπολογισµού της µελέτης) 
1. ∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ – Πραξιτέλης Τζανουλίνος 

και Σια Ο.Ε. 
Τέσσερα κόµµα έξι     (4,6) % 

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ∆. ΒΙ∆ΑΛΗΣ Τρία κόµµα ένα        (3,1) % 
3. ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ         ∆ύο κόµµα δύο         (2,2) % 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
προαναφερόµενη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου και τις αναφερόµενες 
σ’  αυτή διατάξεις, την υπ’  αριθµ. 33/2008 σχετική µελέτη, καθώς επίσης και τις παραπάνω 
προσφορές που ανοίχτηκαν,   

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

 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση και 
προστασία γλυπτών στην κεντρική πλατεία,  στο µειοδότη που προέκυψε µετά το 
άνοιγµα και την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, ήτοι στην 
εταιρεία  «∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ – Πραξιτέλης Τζανουλίνος και Σια Ο.Ε.» µε έκπτωση  4,6 
% επί του προϋπολογισµού της µελέτης. Το παραπάνω έργο θα βαρύνει τον  Κ.Α. 
35.7332.18 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


