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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  420/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 22α/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-08-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 425 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 425 απόφαση), 14) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 429 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 418 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης  και 
7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας για δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
ορισµένου χρόνου του παλιού κινηµατογράφου ¨ΗΛΕΚΤΡΑ¨. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. πρωτ. 19129/13-8-2008 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – ∆ιοίκησης ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: ‘’∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ορισµένου χρόνου του παλιού κινηµατογράφου 
‘’ΗΛΕΚΤΡΑ’’, στο Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας’’ 
 
Κύριε  Πρόεδρε 

   Παρακαλούµε  να εντάξετε  το  παραπάνω  θέµα  για  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
   Αφού  λάβαµε  υπόψη: 
 

1. Την 10701/15-05-2008 αίτηση του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας . 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλιού κινηµατογράφου 

<<ΗΛΕΚΤΡΑ>> στο Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας για το χρονικό 

διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2009, για την 

πραγµατοποίηση εκδηλώσεων του συλλόγου µε την ανάληψη κάθε ευθύνης κατά τη 

διάρκεια των εκδηλώσεων όπως επίσης υποχρεούται στην πληρωµή των τελών 

ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού, καθώς και την φροντίδα για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων και γενικώς του καθαρισµού και ευπρεπισµού των χώρων. 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                                                         ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
Συνηµµένα: 
α) Την υπ’ αριθ.πρωτ. 10701/15-05-2008 αίτηση του Κέντρου Λαογραφικών Μελετών 
Καλαµάτας». 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Επειδή έχουµε υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισµού στο Κέντρο 
Περιφερειακών Θεάτρων τρία θέατρα, την Κεντρική Σκηνή, την Ηλέκτρα 

και την Φιλαρµονική και επειδή αποτελεί τεκµήριο για την χρηµατοδότηση του ∆ΗΠΕΘΕΚ,  δεν 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   
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µπορούµε να µείνουµε στο ένα. ∆εν έχω αντίρρηση να δοθεί, αλλά η παραχώρηση να γίνει ανά 
εκδήλωση, γιατί εάν κάποιος άλλος θίασος στο διάστηµα αυτό θέλει να δώσει κάποια 
εκδήλωση, γιατί να είναι έτσι;. 

 
Η Ηλέκτρα δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φέτος θα κάνουµε 
κάποιες παρεµβάσεις µε την Τεχνική Υπηρεσία, θα προσπαθήσουµε εκ των 

ενόντων, µε ενηµέρωσε ο κ. Τζαµουράνης που έχει κάνει και τον σχετικό έλεγχο, και να  
µονώσουµε το συγκεκριµένο κινηµατοθέατρο και να παρέµβουµε και στα ηλεκτρολογικά του. 
Μπορεί να δοθούν κάποιες παραστάσεις για ερασιτέχνες. ∆εν έχει καθίσµατα, είναι 
προβληµατικός ως χώρος για να συζητήσεις µε επαγγελµατίες.  
Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Βεβαίως τα 
χρήµατα εκεί είναι 21.000.000 € όλα κι όλα και αν παρθούν απ’ αυτά τα χρήµατα για το 
Μέγαρο Χορού, καταλαβαίνετε ότι αυτά  τα χρήµατα είναι για όλη την Περιφέρεια, είναι 
ελάχιστα τα χρήµατα, αλλά θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε στην θητεία αυτού του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου να αναβαθµισθεί ο χώρος αυτός ο οποίος προορίζεται για τους 
ερασιτέχνες της πόλης. 
Ξέρετε είναι ένα αρχιτεκτονικό δηµιούργηµα εξαιρετικής αξίας, ενός µεγάλου αρχιτέκτονα. ∆εν 
µπορούµε να συζητάµε για κατεδάφιση ή για αξιοποίηση µε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά.  
Αυτός ο συγκεκριµένος χώρος είναι συνδεδεµένος µε µνήµες των παλαιότερων, µε την ζωή της 
πόλης, αρχιτεκτονικά λέει πολλά πράγµατα, είναι από τα ωραιότερα και τα λειτουργικότερα 
κινηµατοθέατρα τα οποία υπάρχουν σήµερα της δεκαετίας του 60. 
Λοιπόν να το δώσοµε. Εκείνο που έχω να σας πω, να υπάρχει κοινή διαχείριση µε το 
Πνευµατικό Κέντρο και να παρακολουθείται από εκεί, να γίνονται οι εισηγήσεις από εκεί, ώστε 
και η ροή να είναι καλύτερη και να αξιοποιηθεί και αυτό από τους ερασιτέχνες, τους βοηθάµε 
τους ερασιτέχνες να δίνουν κάποιες παραστάσεις το χειµώνα.   

 
Η Ηλέκτρα να ονοµασθεί στο µέλλον ¨η στέγη του ερασιτέχνη δηµιουργού¨ 
και σε αυτή την χρήση να κατευθύνεται. 

Το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών, το έχει αποδείξει µέσα από την καθηµερινή πρακτική του, 
αλλά και τη δραστηριότητά του, ανήκει στους σπουδαίους συλλόγους, στους σηµαντικούς 
συλλόγους της πόλης µας, όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες παιδιά, µικρά και µεγάλα. 
Παράγει ένα σοβαρό έργο µε επίκεντρο την λαογραφία και όχι µόνο, και κατατάσσεται σε 
εκείνους τους συλλόγους που έχουν µια τεράστια προσφορά, που έχουν προσφέρει και 
συνεχίζουν να προσφέρουν, όπως ο Μορφωτικός Σύλλογος, το Λύκειο Ελληνίδων Καλαµάτας 
και νοµίζω ότι αξίζει τον κόπο να αξιοποιηθεί ο χώρος, µέσα από τη δραστηριότητα του 
Κέντρου Λαογραφικών Μελετών. 
Εµείς ψηφίζουµε ναι. 

 
Εγκρίνεται η διαχείριση, η παρακολούθηση και η εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, σε ποιον να δοθεί, να γίνεται από την υπηρεσία του Πνευµατικού 

Κέντρου; 
Να το παρακολουθείτε και να εισηγείται σε µας σε ποιον να το δώσουµε. 

 
Από το ∆ΗΠΕΘΕΚ. 
 

Στο ∆ΗΠΕΘΕΚ δεν έχοµε συγκροτηµένη υπηρεσία. Έχοµε το Πνευµατικό 
Κέντρο, το οποίο είναι δίπλα και έχει συγκροτηµένη υπηρεσία. Θα τα 

διαχειρίζεται από κοινού και τα δύο. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα το δίνει. 
 
Τι δουλειά έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου µε 
ιδιοκτησίες του ∆ήµου; 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Το Πνευµατικό Κέντρο το διαχειρίζεται ο ∆ήµος πλέον, όχι η Μητρόπολη. 
 
Και τι δουλειά έχει και το ∆ΗΠΕΘΕΚ. Παραχωρείστε την χρήση του στο 
∆ΗΠΕΘΕΚ …. 

 
Για να µην τρέχει από εδώ και από εκεί ο κόσµος. Για να ξέρει ότι έχει δύο 
υπαλλήλους εκεί και µπορούν να τους βρούνε.   

 
Εµείς διαφωνούµε να δοθεί για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα. Να 
δίνεται ανά εκδήλωση. 

 
Κάθε ερασιτέχνης που µπαίνει µέσα πρέπει να το φτιάξει, να πληρώνει το ρεύµα, 
το νερό και βάζει και την συντήρηση. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλιού κινηµατογράφου 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» στο Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαµάτας για το χρονικό 
διάστηµα από 1 Σεπτεµβρίου 2008 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2009, για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων του συλλόγου µε την ανάληψη κάθε ευθύνης κατά 
τη διάρκεια των εκδηλώσεων όπως επίσης υποχρεούται στην πληρωµή των 
τελών ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού, καθώς και την φροντίδα για την 
ασφάλεια των εγκαταστάσεων και γενικώς του καθαρισµού και ευπρεπισµού των 
χώρων. 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :22/2008                                 Τετάρτη 27 / 08 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  420/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


