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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  688/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 34/16-11-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 11) 
Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.695 απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  
Τσακαλάκου Σταυρούλα και  23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 689 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 460/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην 
ανανέωση του συµφωνητικού εκµίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, στο 

Ανατολικό Κέντρο, µε την ΕΡΤ Α.Ε., για τη συνέχιση της στέγασης του Περιφερειακού Σταθµού 
Καλαµάτας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 440/1-
10-2007 (υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 22431/2-10-2007) έγγραφο του Περιφερειακού Σταθµού 
Καλαµάτας της ΕΡΑ, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε, 
 

Το εκκρεµές θέµα της ανανέωσης του συµφωνητικού µίσθωσης του κτηρίου, 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, στο οποίο στεγάζεται ο Περιφερειακός Σταθµός Καλαµάτας 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, επιθυµώ να σας θέσω δια της παρούσης. 

Στο συγκεκριµένο κτήριο, του οποίου η διαµόρφωση έγινε µετά από συνεννόηση του 
∆ήµου Καλαµάτας και της ΕΡΤ προκειµένου να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
εύρυθµη λειτουργία του, ο Ραδιοφωνικός σταθµός της εγκαταστάθηκε το Σεπτέµβριο του 
1995. Η µίσθωση, δεκαετούς διάρκειας, έληγε στις 31 Ιουλίου 2005. Ως αντιπαροχή για τη 
µίσθωση, η ΕΡΤ διέθετε στο ∆ήµο Καλαµάτας «διαφηµιστικό χρόνο  διαρκείας 15 τηλεοπτικών 
µηνυµάτων ετησίως που θα αφορούν είτε στη διαφηµιστική προβολή της πόλης, είτε στις 
ποικίλες καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις…» 

Πριν τη λήξη της σύµβασης, η ΕΡΤ, κάνοντας χρήση του 2ου άρθρου, παρ. 2, ζήτησε 
από το ∆ήµο την παράταση της σύµβασης «για άλλα 9 έτη…», µε αύξηση του αριθµού των 
διαφηµιστικών τηλεοπτικών µηνυµάτων από 15 σε 18, ενηµερώνοντας σχετικά το ∆ήµο 
Καλαµάτας µε το υπ.  αριθµ. πρωτοκόλλου 8470/6.04.05 έγγραφό της. Η αντιπρόταση του 
∆ήµου δεν έτυχε της αποδοχής της ΕΡΤ. 

Μετά από πρωτοβουλία µου και επανειληµµένες συνεννοήσεις µε τον δήµαρχο κ. 
Γιώργο Κουτσούλη και τον Αντιδήµαρχο κ. Χρ. Μαλαπάνη, αλλά και µε τα κεντρικά της ΕΡΤ 
καταλήξαµε σε µία πρόταση για νέο συµφωνητικό µίσθωσης, προκειµένου να παρακαµφτεί η 
παράτασή του, ώστε ο ∆ήµος Καλαµάτας – σε σύγκριση µε τα 15 ή τα 18 τηλεοπτικά 
διαφηµιστικά µηνύµατα ετησίως – να έχει πολλά περισσότερα οφέλη: 

1. Τη µετάδοση ετησίως σαράντα (40) συνολικά διαφηµιστικών τηλεοπτικών µηνυµάτων, 
διάρκειας έως 25’’ του καθενός απ΄ αυτά, από τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΤ1 και της 
ΝΕΤ. Σε περίπτωση που το περιεχόµενο των µηνυµάτων αυτών, ή µέρους αυτού 
αφορά στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού, µεταδίδονται επιπροσθέτως των οριζοµένων στην 
παράγραφο 2i. του παρόντος άρθρου. 

2. Να αναλάβει η ΕΡΤ χορηγός επικοινωνίας: 
i. Του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτας, µε τη µετάδοση τριάντα (30) συνολικά 

τηλεοπτικών µηνυµάτων διάρκειας 25’’, από τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΤ1 και της 
ΝΕΤ και πέντε (5) ραδιοφωνικών µηνυµάτων ηµερησίως από τους Περιφερειακούς 
Ραδιοφωνικούς Σταθµούς της ΕΡΑ Καλαµάτας, Πύργου, Τρίπολης και Πάτρας, δύο 
ηµέρες προ της έναρξης του Φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια αυτού. 

ii. Των περιοδειών του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (∆ΗΠΕΘΕ) Καλαµάτας, µε 
τα θεατρικά έργα που θα παρουσιάζει ανά την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο κάθε 
Περιφερειακός Σταθµός της ΕΡΑ που εδρεύει και λειτουργεί στις πόλεις τις οποίες 
θα επισκεφθεί το ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτας, ή βρίσκεται εντός της εµβελείας του, θα 
µεταδίδει ραδιοφωνικό µήνυµα διαρκείας έως 25’’, πέντε (5) φορές την ηµέρα και 
για συνολικό διάστηµα τριών (3) ηµερών. 
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Τα οφέλη αυτά είναι εµφανέστατα για το ∆ήµο µας, αν αντιστοιχηθεί το κόστος των 
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφηµιστικών µηνυµάτων που µπορεί να εκµεταλλευτεί βάσει 
της συµφωνίας και της αξίας του µισθώµατος του κτηρίου, στο οποίο στεγάζεται ο Ρ/Σ 
Καλαµάτας της ΕΡΑ. Αρκεί να συγκριθούν οι όροι του αρχικού συµφωνητικού µίσθωσης (1995) 
και αυτού που προτάθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, µε την 
460/2006 (21.09.2006) απόφασή του. 

Η απόφαση αυτή, µετά και την απαραίτητη έγκριση από τη ∆ιεύθυνση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. Μεσσηνίας, εστάλη προς τα Κεντρικά της ΕΡΤ για την 
υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης. Όµως, η αρµόδια υπηρεσία της ΕΡΤ δεν δέχθηκε έναν από 
τους όρους: Την απ΄ ευθείας τηλεοπτική µετάδοση του ∆ιεθνές meeting Ρυθµικής Αγωνιστικής 
Γυµναστικής Καλαµάτας, καθώς το οικονοµικό βάρος για την ΕΡΤ είναι αρκετά υψηλό, ενώ 
παράλληλα η ∆ηµόσια τηλεόραση το Σαββατοκύριακο έχει αναλάβει – πληρώνοντας 
δικαιώµατα δεκάδων εκατοµµυρίων – τη µετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου. Άλλωστε, τα τρία 
τελευταία χρόνια ο ∆ήµος πληρώνει τη µετάδοση του meeting Ρυθµικής Αγωνιστικής 
Γυµναστικής Καλαµάτας. 

Μετά την άρνηση της ΕΡΤ να αποδεχθεί αυτόν τον όρο του συµφωνητικού και 
προκειµένου να αποφευχθεί η παράταση της αρχικής συµφωνίας µίσθωσης, ώστε να 
υπογραφεί µία καινούργια µε επωφελής όρους για το ∆ήµο Καλαµάτας, ύστερα από 
συνεννοήσεις µε τον δήµαρχο κ. Κουτσούλη και τον αντιδήµαρχο κ. Χρ. Μαλαπάνη, 
αποφασίστηκε η τροποποίηση αυτού του άρθρου και το σχετικό θέµα ήλθε προς συζήτηση στη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας της 14ης ∆εκεµβρίου 2006. Τελικά όµως, 
αποφασίστηκε η νέα ∆ηµοτική Αρχή να αποφασίσει επ΄ αυτού. 

Το συγκεκριµένο θέµα δεν σας το έθεσα από της αναλήψεως των  καθηκόντων σας και 
µέχρι τώρα, κατανοώντας ότι δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος να σας απασχολήσω µε τα της 
µίσθωσης του κτηρίου που στεγάζεται ο σταθµός µας, καθώς αναγνωρίζω πως υπήρχαν 
αρκετά και σηµαντικότερα ζητήµατα της πόλης που έπρεπε να διαχειριστείτε και να 
προωθήσετε. 

Εάν και εφόσον κρίνετε κατάλληλο το χρόνο συζήτησης του συγκεκριµένου θέµατος 
είµαι στη διάθεσή σας. Σας επισυνάπτω κι όλα τα σχετικά έγγραφα, προκειµένου να 
συγκροτήσετε ίδιαν άποψη επί του θέµατος που θίγω στην παρούσα. 

 
Με εκτίµηση 

Ο Προϊστάµενος 
του Ρ/Σ Καλαµάτας 
Γεώργιος Ξιάρχος» 

 
Καθώς και στο από 20/11/2007 έγγραφο του Περιφερειακού Σταθµού Καλαµάτας της ΕΡΑ, το 
οποίο έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Η Νοµική Υπηρεσία της ΕΡΤ Α.Ε. πρότεινε την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του 
άρθρου 4, του υπό συζήτηση συµφωνητικού ανανέωσης της µίσθωσης κτηρίου, για τη 
συνέχιση της µίσθωσης του Περιφερειακού Σταθµού Καλαµάτας της ΕΡΑ. 
 
Η υπάρχουσα διατύπωση στο υπό συζήτηση συµφωνητικό 
 

Κατά τ’ άλλα εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο β’ του άρθρου 4, του από 1ης 
Σεπτεµβρίου 1995 συµφωνητικού Μισθώσεως µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ΕΡΤ, σύµφωνα µε 
το οποίο: «η ΕΡΤ ΑΕ προκειµένου να καλύψει το ποσό των δρχ. είκοσι δύο εκατοµµυρίων  
(22.000.000) το οποίο εδαπάνησε ο ∆ήµος Καλαµάτας για την διαµόρφωση του µισθίου 
ακινήτου θα παραχωρήσει ισόποσο διαφηµιστικό χρόνο για διαφηµιστικά µηνύµατα που θα 
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αφορούν τόσο την προβολή της πόλης της Καλαµάτας όσο και των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία θα προβάλλονται από την Τηλεόραση και θα µεταδίδονται από τα 
Ραδιοφωνικά Προγράµµατα της Ε.ΡΑ. και από τον Τοπικό Ρ/Σ».  
 
Η προτεινόµενη τροποποίηση 
 

Κατά τ’ άλλα εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο β’ του άρθρου 4, του από 1ης 
Σεπτεµβρίου 1995 συµφωνητικού Μισθώσεως µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ΕΡΤ, τo οποίo 
σύµφωνα µε το παρόν τροποποιείται ως εξής: «Η ΕΡΤ-Α.Ε. επειδή µέχρι σήµερα δεν έχει 
καλύψει το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων δρχ. (22.000.000) που εδαπάνησε ο ∆ήµος 
Καλαµάτας για την διαµόρφωση του µισθίου ακινήτου προ της µισθώσεώς του το 1995, θα 
συνεχίσει να παραχωρεί διαφηµιστικό χρόνο για διαφηµιστικά µηνύµατα που θα αφορούν τόσο 
την προβολή της Καλαµάτας όσο και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία 
θα προβάλλονται από την Τηλεόραση και θα µεταδίδονται από τα Ραδιοφωνικά Προγράµµατα 
της Ε.ΡΑ. και από τον Τοπικό Ρ/Σ, µέχρι την κάλυψη όλου του ποσού των 22.000.000 δρχ.». 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 460/2006 προηγούµενης απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην ανανέωση του συµφωνητικού 
εκµίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, στο Ανατολικό Κέντρο, µε 
την ΕΡΤ Α.Ε., για τη συνέχιση της στέγασης του Περιφερειακού Σταθµού Καλαµάτας 
της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης. 
 
Έτσι το πλήρες κείµενο του συµφωνητικού µίσθωσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
έχει ως εξής: 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
 

Στην Αθήνα σήµερα την ___________________________ οι κάτωθι 

συµβαλλόµενοι, αφενό̋ η Ανώνυµο̋ Εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται 

νοµίµω̋ από τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών τη̋ 

κ. Γ. Υφαντή και αφετέρου ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµάτα̋ κ. ____________________________, 

κάτοικο̋ Καλαµάτα̋, _________________________________, ο οποίο̋ εκπροσωπεί 

νοµίµω̋ το ∆ήµο Καλαµάτα̋, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

____________________________ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτα̋, 

συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι: 
 

 

Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1Άρθρο 1οοοο     
 



Συνεδρίαση :34/2007                                 Πέµπτη 22 / 11 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  688/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

Αντικείµενο τη̋ παρούσα̋ σύµβαση̋ η εκµίσθωση ιδιόκτητου κτιρίου του 

∆ήµου Καλαµάτα̋ καταλλήλω̋ διαµορφωµένου για τη στέγαση του 

Ραδιοφωνικού Σταθµού Καλαµάτα̋ τη̋ ΕΡΑ, όπω̋ το κτίριο αυτό 

απεικονίζεται στην από 11/11/1988 κάτοψη τη̋ ∆ιεύθυνση̋ ∆οµικών και Η/Μ 

έργων τη̋ ΕΡΤ Α.Ε., η οποία προσαρτάται στο παρόν συµφωνητικό. 

 

Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2Άρθρο 2οοοο     

 

Η διάρκεια τη̋ σύµβαση̋ µισθώσεω̋ ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Η περίοδο̋ 

τη̋ µισθώσεω̋ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 

2020. 

 

Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3Άρθρο 3οοοο     
 

Το µίσθιο κτίριο θέλει χρησιµοποιηθεί αποκλειστικώ̋ και µόνο για την 

εγκατάσταση και λειτουργία σ’ αυτό, των γραφείων του Περιφερειακού 

Σταθµού Καλαµάτα̋ τη̋ ΕΡΑ µετά των συναφών εγκαταστάσεών του. Εφ’ όσον 

δε θελήσει η ΕΡΤ, µπορεί να εγκαταστήσει και λειτουργήσει και τηλεοπτικό 

studio στο ειδικώ̋ διαµορφωµένα (κτηριολογικά) ανεξάρτητο κτήριο, 

παραπλεύρω̋ των εγκαταστάσεων του Περιφερειακού Ραδιοφωνικού Σταθµού 

τη̋ ΕΡΑ. 

 

Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4Άρθρο 4οοοο     
 

Ω̋ µίσθωµα συµφωνείται η διάθεση από την ΕΡΤ Α.Ε. διαφηµιστικού χρόνου 

που θα αφορά είτε στη διαφηµιστική προβολή τη̋ πόλη̋ είτε στι̋ ποικίλε̋ 

καλλιτεχνικέ̋ ή αθλητικέ̋ εκδηλώσει̋ του ∆ήµου Καλαµάτα̋ και των Νοµικών 

του Προσώπων. Συγκεκριµένα: 

1. Τη µετάδοση ετησίω̋: 

i. πενήντα (50) συνολικά διαφηµιστικών τηλεοπτικών µηνυµάτων, διάρκεια̋ 

έω̋ 25’’ του καθενό̋ απ’ αυτά, από τα τηλεοπτικά κανάλια τη̋ (ΕΤ1 και 

ΝΕΤ), ή όπω̋ αυτά µετονοµαστούν στο µέλλον. ∆ιευκρινίζεται ότι σε 

περίπτωση που το περιεχόµενο των µηνυµάτων αυτών, ή µέρου̋ αυτού 

αφορά στο ∆ιεθνέ̋ Φεστιβάλ Χορού, µεταδίδονται επιπροσθέτω̋ των 

οριζοµένων στην παράγραφο 2 i. του παρόντο̋ άρθρου. 

ii. Εκατό 100 συνολικά διαφηµιστικών ραδιοφωνικών µηνυµάτων, διάρκεια̋ 

έω̋ 30’’ του καθενό̋ απ’ αυτά, από τον περιφερειακό Σταθµό Καλαµάτα̋ 

τη̋ ΕΡΑ. 

2. Να αναλάβει η ΕΡΤ χορηγό̋ επικοινωνία̋:  

i. Του ∆ιεθνού̋ Φεστιβάλ Χορού Καλαµάτα̋, µε τη µετάδοση πενήντα (50) 

συνολικά τηλεοπτικών µηνυµάτων διάρκεια̋ 25’’, από τα τηλεοπτικά 
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κανάλια τη̋ (ΕΤ1 και ΝΕΤ) και πέντε (5) ραδιοφωνικών µηνυµάτων 

ηµερησίω̋ από του̋ Περιφερειακού̋ Ραδιοφωνικού̋ Σταθµού̋ τη̋ ΕΡΑ 

Καλαµάτα̋, Πύργου, Τρίπολη̋ και Πάτρα̋, δύο ηµέρε̋ προ τη̋ έναρξη̋ 

του Φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια αυτού. 

ii. Των περιοδειών του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (∆ΗΠΕΘΕ) 

Καλαµάτα̋, µε τα θεατρικά έργα που θα παρουσιάζει ανά την Ελλάδα. 

Ειδικότερα, ο κάθε Περιφερειακό̋ Σταθµό̋ τη̋ ΕΡΑ που εδρεύει και 

λειτουργεί στι̋ πόλει̋ τι̋ οποίε̋ θα επισκεφθεί το ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτα̋, ή 

βρίσκεται εντό̋ τη̋ εµβελεία̋ του, θα µεταδίδει ραδιοφωνικό µήνυµα 

διαρκεία̋ έω̋ 25’’, πέντε (5) φορέ̋ την ηµέρα και για συνολικό διάστηµα 

τριών (3) ηµερών –την ηµέρα τη̋ παράσταση̋ και των δύο προηγουµένων- 

µε την ένδειξη «Χορηγό̋ Επικοινωνία̋ ΕΡΑ ∆ίκτυο». Την ευθύνη για την 

έγκαιρη παράδοση του διαφηµιστικού υλικού στου̋ περιφερειακού̋ 

σταθµού̋ έχει το ∆ΗΠΕΘΕ Καλαµάτα̋. 

Η µετάδοση των διαφηµιστικών αυτών µηνυµάτων θα γίνεται  

αποκλειστικά εντό̋ του̋ έτου̋ που αφορά το µίσθωµα. Σε περίπτωση που σε 

κάποιο έτο̋ δεν γίνει χρήση όλου του αριθµού των διαφηµιστικών µηνυµάτων τα 

οποία συµφωνούνται µε την παρούσα, αυτά δεν µεταφέρονται σε επόµενο έτο̋. 

Κατά τ’ άλλα εξακολουθεί να ισχύει το εδάφιο β’ του άρθρου 4, του από 

1η̋ Σεπτεµβρίου 1995 συµφωνητικού Μισθώσεω̋ µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτα̋ και 

ΕΡΤ, τo οποίo σύµφωνα µε το παρόν τροποποιείται ω̋ εξή̋: «Η ΕΡΤ-Α.Ε. επειδή 

µέχρι σήµερα δεν έχει καλύψει το ποσό των είκοσι δύο εκατοµµυρίων δρχ. 

(22.000.000) που εδαπάνησε ο ∆ήµο̋ Καλαµάτα̋ για την διαµόρφωση του 

µισθίου ακινήτου προ τη̋ µισθώσεώ̋ του το 1995, θα συνεχίσει να παραχωρεί 

διαφηµιστικό χρόνο για διαφηµιστικά µηνύµατα που θα αφορούν τόσο την 

προβολή τη̋ Καλαµάτα̋ όσο και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου 

Καλαµάτα̋, τα οποία θα προβάλλονται από την Τηλεόραση και θα µεταδίδονται 

από τα Ραδιοφωνικά Προγράµµατα τη̋ Ε.ΡΑ. και από τον Τοπικό Ρ/Σ, µέχρι την 

κάλυψη όλου του ποσού των 22.000.000 δρχ.». 
 

Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5Άρθρο 5οοοο     
 

Σε περίπτωση παράταση̋ τη̋ σύµβαση̋ για οποιοδήποτε αναγκαστικό 

λόγο, χωρί̋ την έγγραφη συγκατάθεση του ∆ήµου Καλαµάτα̋, θα εξακολουθούν 

να ισχύουν τα συµφωνηθέντα στην παρούσα σύµβαση, µε µόνη τροποποίηση την 

αύξηση κατά τρία (3) ετησίω̋ των προαναφεροµένων τηλεοπτικών 

διαφηµιστικών µηνυµάτων τη̋ παραγράφου 1 του άρθρου 4 τη̋ παρούσα̋ 

συµβάσεω̋. 
 

Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6Άρθρο 6οοοο     
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Στην προκειµένη σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξει̋ περί 

εµπορικών µισθώσεων. 

 

Το παρόν συνετάχθη σε 2 αντίτυπα, τα οποία υπεγράφησαν από του̋ 

συµβαλλόµενου̋, έλαβε δε έκαστο̋ από ένα εξ αυτών. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την ΕΡΤ Α.Ε. 

Ο Γ.∆.∆.Ο.Υ 

 

Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτα̋ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝ. ΝΙΚΑΣ 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή του συµφωνητικού µίσθωσης 
και 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. Γουρδέας Ανδρέας  

3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 
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18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

22. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


