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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  404/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 47-i θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης του 
έργου «Οι βλαβερές συνέπειες του… Γάµου» που θα παρουσιαστεί στο κοινό της 
Καλαµάτας από τη θεατρική οµάδα του Πανελλαδικού Συνδέσµου Παραπληγικών 

και Κινητικά Αναπήρων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 6230/16-2-2006 
έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσµου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων προς τον 

∆ήµαρχο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟΣ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ   
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΙΚΑ  ΑΝΑΠΗΡΩΝ 

 

 
∆ΗΜΗΤΣΑΝΗΣ  3 - 5   ΜΟΣΧΑΤΟ  18346        ΤΗΛ. : 210-4832564       FAX :  210-4833555   

e-mail : info@pasipka.gr       http://www.pasipka.gr    

3 – 5  DIMITSANIS str. – 18346  MOSCHATO  -  ATHENS  - GREECE 
 

 
Μοσχάτο :  16 Φεβρουαρίου 2006 

Αρ. Πρωτ.  6230 

ΠΡΟΣ :  κον  Κουτσούλη  Γεώργιο 

                     ∆ήµαρχο  Καλαµάτας 
 
 
ΘΕΜΑ :  Αίτηµα,  παρουσίασης της θεατρικής µας παράστασης µε το έργο «Οι 

βλαβερές συνέπειες του … Γάµου»,  3 µονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ, 
στο ∆ηµοτικό Θέατρο της πόλης σας. 

 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Το ∆.Σ. του Πανελλαδικού Συνδέσµου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, παρακαλεί τη 
συνδροµή σας, προκειµένου η φετινή παράσταση της θεατρικής οµάδας του Συνδέσµου µας, 
µε το έργο «Οι βλαβερές συνέπειες του … Γάµου», 3 µονόπρακτα του Άντον 
Τσέχωφ, παρουσιασθεί στο δηµοτικό σας κοινό, το έτος 2006. 
 
Για την αξιολόγηση του αιτήµατός µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα : 
 
Α) Η θεατρική µας οµάδα, ιδρύθηκε το 1992 και έχει αδιάλειπτη θεατρική παρουσία, µε 

παραστάσεις της σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και στα µεγαλύτερα θέατρα, όπως 
Λυκαβηττού, Βεακείου, Εθνικής Λυρικής Σκηνής, «ΑΚΡΟΠΟΛ»,  κ.τ.λ. 

 
 Οι  τελευταίες  µας  παραστάσεις  ήταν : 

•••• «Ο  ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ»  του  Γρηγ.  Ξενόπουλου  (2004 – 2005) 

•••• «Η  ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ»  του  Γ.  Σουρή   (2003 – 2004) 

•••• «ΖΩΡΖ  ΝΤ’  ΑΝΤΕΝ»   του  Μολιέρου  (2002 – 2003) 

•••• «ΙΠΠΕΙΣ»  του  Αριστοφάνη   (2001 – 2002) 

•••• «ΜΗ∆ΕΙΑ»  του  Μπόστ    (2000 -  2001) 

•••• «Τί είδε ο Ιάσονας στην Αθήνα»  -  Επιθεώρηση  (1999 – 2000)  κ.τ.λ. 
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Η φετινή µας παράσταση,  «Οι βλαβερές συνέπειες του … Γάµου»,  του  Άντον 
Τσέχωφ, έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και της Ελληνικής 
Παραολυµπιακής Επιτροπής. 
 
Η σκηνοθεσία και οι χορογραφίες της κας Καζακίδου Αγγέλας, τα σκηνικά της κας Μελίνας 
Οικονόµου και τα 15 µέλη της Θεατρικής οµάδας επί σκηνής, πιστεύουµε ότι θα επισκιάσουν 
την επιτυχία των προηγούµενων παραστάσεών µας. 
 
Σκοπός των παραστάσεών µας είναι να ψυχαγωγήσουµε αλλά και να παρουσιάσουµε στο 
κοινωνικό σύνολο τις δυνατότητες – ικανότητες των πολιτών µε αναπηρία και την ευκολία  
«συνύπαρξης» µέσα από την τέχνη και τον πολιτισµό. 
 
Για το λόγο αυτό,  οι παραστάσεις µας έχουν καλλιτεχνική και κοινωνική διάσταση και αξία. 
 
 
 
Β) Ηµεροµηνίες  Παράστασης 
 
Ως καταλληλότερη περίοδο για την παρουσίαση της παράστασης προτείνουµε τον Ιούνιο έως 
Σεπτέµβριο 2006.  Η ηµεροµηνία θα ορισθεί από κοινού κατόπιν συνεννοήσεως, µε γνώµονα 
τις δικές σας και τις δικές µας υποχρεώσεις. 
 
 
Β1) Οι παραστάσεις θα πραγµατοποιούνται  ηµέρα Σάββατο, διότι όλοι οι συντελεστές είναι 

εργαζόµενοι και δεν µπορούν να λείπουν από την εργασία τους κατά τις λοιπές 
εργάσιµες ηµέρες. 

 
Β2) Επιπλέον, θα παρακαλούσαµε για την ∆ΩΡΕΑΝ παραχώρηση του Θεατρικού χώρου, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

α) Το παραχωρούµενο θέατρο θα πρέπει να διαθέτει ηχητική και φωτιστική 
εγκατάσταση για τις ανάγκες της παράστασης. 

β)  Το στήσιµο των σκηνικών και η γενική πρόβα απαιτείται να γίνει µία µέρα πριν την 
παράσταση δηλ. Παρασκευή βράδυ. 

 
 
 
Γ) ∆απάνες  Παράστασης 

 
Ο φορέας µας είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν απαιτεί ουδεµία 
αµοιβή.  Όµως,  είµεθα υποχρεωµένοι να παρακαλέσουµε όπως : 

 
 1. Καλύψετε τα έξοδα διαµονής και διατροφής 2 ηµερών για 20 περίπου 

άτοµα. 
 
 2. Το ξενοδοχείο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να είναι προσπελάσιµο.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διαστάσεις του ανελκυστήρα 
και των θυρών των δωµατίων και του W.C. (Να έχουν άνοιγµα τουλάχιστον 
70 – 75 cm). 
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Κύριε  ∆ήµαρχε,  

Ελπίζουµε να αξιολογήσετε την παράστασή µας, άξια να ενταχθεί στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες του ∆ήµου σας και να παρουσιασθεί στο κοινό της πόλης σας. 
Είµεθα στη διάθεσή σας για κάθε άλλη ενηµέρωση ή διευκρίνιση. 
 
Αναµένοντας έγκαιρη και θετική απάντησή σας, 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων, 
 

Μετά Τιµής 

Για το ∆.Σ. 
 

Ο  Γενικός  Γραµµατέας 

Παναγιώτης  ∆εληγιάννης 

Ο  Πρόεδρος 

Γρηγόρης  Μούσιος» 
 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση,  αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 

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

 

Εγκρίνει κατ’ αρχήν την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε µία παράσταση που 
θα δοθεί στην πόλη µας από την θεατρική οµάδα του Πανελληνίου Συνδέσµου 
Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, µε το έργο του ΄Αντον Τσέχωφ «Οι 
βλαβερές συνέπειες του … Γάµου». Το ποσόν το οποίο θα διαθέσει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας για την παραπάνω αναφεροµένη συµµετοχή του, θα ανέρχεται µέχρι του 
ύψους των χιλίων Ευρώ (1.000 €), το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6434 εξόδων 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2006.  
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Βασιλάκη Γεωργία 

  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μαλαπάνης Χρήστος  

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπαστακός Παναγιώτης 

  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  22. Πασχάλης Γεώργιος 

  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  24. Σπίνος Γεώργιος 

  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  29  ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν.  ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
 

 


