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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
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  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 13ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αναθέσεις επισκευής – συντήρησης επίπλων κληρονομιάς Σάλμα. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 4221/21-2-2008 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέμα: “Επισκευή – συντήρηση επίπλων κληρονομιάς Σάλμα”. 
 
Μετά την αποδοχή από τον Δήμο Καλαμάτας της κληρονομιάς Σάλμα, προέκυψε η άμεση 
ανάγκη για συντήρηση, επισκευή καθώς και διατήρηση των επίπλων, που είχαν υποστεί 
φθορές με την πάροδο του χρόνου.  
Μετά τα ανωτέρω  

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
 

1) Την επισκευή μέρους των επίπλων της κληρονομιάς Σάλμα στον κ. Ηλιόπουλο Ι. 
Παναγιώτη, αντί του συνολικού ποσού των 3.332,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ). Η επισκευή αφορά κυρίως σε ξήλωμα παλιάς ταπετσαρίας, ξύσιμο – αφαίρεση 
παλιών βερνικιών & φθαρμένων γύψινων & τρίψιμο παλιών χρωμάτων.  

 
2) Την εργασία απεντόμωσης – στερέωσης ξύλου – χρυσώματος με φύλλο – 

ζωγραφικής παλαίωσης – προσθήκης βερνικιών για προστασία & στερέωση, στον κ. 
Λαμπρινίδη Παναγιώτη, αντί του συνολικού ποσού των 3.927,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).  

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 70.6265 «Συντήρηση & επισκευή επίπλων, 
σκευών & λοιπού εξοπλισμού», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας 
οικονομικού έτους 2008.  
 
 

Ο εισηγητής – τμηματάρχης 
Σπύρος Λαγωνικάκος 

Η Δ/ντρια 
Αθανασία Ιντζέ» 

 

Κοινοποίηση  
κο Θεοφάνη Κλείδωνα  
Αντιδήμαρχο Καλαμάτας»  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Είχε συγκροτηθεί επιτροπή για την κληρονομιά ΣΑΛΜΑ και είχατε 
πει ότι θα αναλάμβανε η ΔΕΠΑΚ να συντάξει αναλυτική κατάσταση 

με τα είδη που χρειάζονται συντήρηση και το κόστος αυτής. Επίσης δεν υπάρχει αξιολόγηση 
από τους ειδικούς για το ποια είδη χρειάζονται συντήρηση. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Έχει γίνει αξιολόγηση και έχουμε υποχρέωση όσα αξίζουν να συντηρηθούν, 
γιατί διαφορετικά θα καταστραφούν. Ευρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και 

ήδη κάποια έχουν επισκευασθεί και εκτίθενται και μέχρι να έρθει ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας θα έρθουν και άλλα. Να ξέρετε ότι η αξία των αντικειμένων είναι πολύ 
μεγαλύτερη από το κόστος της συντήρησης. Δεν θα επισκευαστεί τίποτα όταν το κόστος 
επισκευής είναι μεγαλύτερο από την αξία. 
 

 
Είναι πολλά τα αντικείμενα των οποίων για να καθορισθεί η αξία τους 
χρειάζεται ειδική επιτροπή. Από κει και πέρα ένα – ένα που θέλουμε να το 

επισκευάσουμε το βλέπει ο ειδικός και εάν αξίζει προχωράμε. 

 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των  άρθρων 209 
παραγρ. 2, και 273 παραγρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), μειοψηφούντων των κ.κ. 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη και Μπάκα Ιωάννη, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι.  Εγκρίνει τη δαπάνη  που απαιτείται για τις εργασίες επισκευής – συντήρησης 

επίπλων κληρονομιάς Σάλμα, εγκρίνοντας παράλληλα τις παρακάτω αναθέσεις:  

 της επισκευής μέρους των επίπλων (ξήλωμα παλιάς ταπετσαρίας, ξύσιμο – 
αφαίρεση παλιών βερνικιών & φθαρμένων γύψινων και τρίψιμο παλιών 
χρωμάτων) της κληρονομιάς Σάλμα στον κ. Ηλιόπουλο Ι. Παναγιώτη αντί 
του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.332,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 της εργασίας απεντόμωσης – στερέωσης ξύλου – χρυσώματος με φύλλο – 
ζωγραφικής παλαίωσης – προσθήκης βερνικιών για προστασία & στερέωση 
στον κ. Λαμπρινίδη Παναγιώτη αντί του ποσού των τριών χιλιάδων 
εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ (3.927,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ.,  

 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4221/21-12-2008 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Δ/νσης Ανάπτυξης Συντονισμού Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής:  

 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτουμένων σύμφωνα με τα παραπάνω πιστώσεων 

σε βάρος του Κ.Α. 70.6265 «Συντήρηση & επισκευή επίπλων, σκευών & 
λοιπού εξοπλισμού» του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2008.  

 

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


