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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  572/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-12-2009 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) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην 569 απόφαση), 
7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 569 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παραχώρηση του κινηµατοθεάτρου της ΗΛΕΚΤΡΑΣ σε Συλλόγους. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 6/14-12-2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 31463/23-12-2009) σχετική εισήγηση 
του κ. Νταραχάνη, αρµόδιου για τη χρήση και λειτουργία του κινηµατοθεάτρου ¨ΗΛΕΚΤΡΑ¨, 
που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρων του κινηµατοθεάτρου «ΗΛΕΚΤΡΑ» στη Πειραµατική σκηνή 

Καλαµάτας 
 
 Σας γνωρίζω ότι η Πετρουλάκη Λέττα, κάτοικος Καλαµάτας, εκπρόσωπος της 
Πειραµατικής σκηνής Καλαµάτας, υπέβαλλε αίτηση για να της παραχωρηθεί το κινηµατοθέατρο 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» προκειµένου να πραγµατοποιήσει το σωµατείο που εκπροσωπεί θεατρικές 
παραστάσεις στο χρονικό διάστηµα από 26-12-2009 έως και 15-2-2010.   

 
Εισηγούµαι 

 
Την παραχώρηση των χώρων του κινηµατοθεάτρου «ΗΛΕΚΤΡΑ» στην Πειραµατική σκηνή 
Καλαµάτας και για τις ηµέρες από 26-12-2009 έως και 15-2-2010 και  

σας παρακαλώ 
να την εγκρίνετε.  
 

ο αρµόδιος για τη χρήση και 
λειτουργία του κινηµατοθεάτρου «ΗΛΕΚΤΡΑ» 

(υπογραφή) 
Σωτ. Νταραχάνης¨ 

 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης, συµπληρώνει ότι µετά 
τη λήξη των θεατρικών παραστάσεων από την Πειραµατική Σκηνή, το κινηµατοθέατρο 
«ΗΛΕΚΤΡΑ»  να δοθεί στο Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου.   
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: Να ρωτήσω, αυτά πως δίνονται, ως χρησιδάνειο; Πως παραχωρούνται;  

 
Αυτά δίνονται για χρήση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όµως αξίζει τον 
κόπο να σας κάνω µια σύντοµη ενηµέρωση. Ο χώρος της ¨ΗΛΕΚΤΡΑΣ¨ 

καθαρίστηκε από το ∆ήµο, έφυγαν φορτηγά από σκουπίδια, ο χώρος έχει αλλάξει µορφή 
εντελώς. Υπάρχει σκέψη από τη ∆ηµοτική Αρχή, βεβαίως θα αποφασίσει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ο συγκεκριµένος χώρος να δοθεί ως χρησιδάνειο στα θεατρικά σχήµατα της πόλης, 
όπου να εκλέξουν µια συντονιστική επιτροπή και υπάρχει και µία σκέψη όσον αφορά την 
ανακατασκευή του συγκεκριµένου χώρου σε συνεργασία µε τα θεατρικά σχήµατα. Πιστεύω ότι 
πολύ σύντοµα, µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να είµαστε έτοιµοι να φέρουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µία κοινή εισήγηση µε τα θεατρικά σχήµατα ώστε αυτός ο χώρος να αποτελέσει 
εσαεί το χώρο της έκφρασής τους. Μέχρι τα τέλη Γενάρη. Μέχρι τώρα έχει γίνει ότι είναι 
δυνατόν ώστε ο χώρος να είναι ευπρόσωπος, να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφάλειας και για 
το να είναι ευπρόσωπος ο χώρος µεγάλη είναι η συµβολή, εκτός από το ∆ήµο, της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, του Αντιδηµάρχου του αρµόδιου, και των θεατρικών σχηµάτων. Τα παιδιά 
δούλεψαν, δούλεψαν δεκάδες παιδιά στο συγκεκριµένο χώρο, και επίσης µηχανικοί, 
αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, που δραστηριοποιούνται και στα θεατρικά σχήµατα  έχουν φέρει 
πολύ όµορφες προτάσεις εδώ για την γενικότερη αναβάθµιση του χώρου.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :34/2009                                 Τετάρτη 30/12/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  572/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του ∆.Κ.Κ.           
(Ν. 3463/2006),   
 

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

Ι. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κινηµατοθεάτρου «ΗΛΕΚΤΡΑ»: 
-  στην «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» για το χρονικό διάστηµα από              

31 ∆εκεµβρίου 2009 µέχρι και 15 Φεβρουαρίου 2010 για την πραγµατοποίηση 
των θεατρικών της παραστάσεων 

και    
-  στο «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» για το χρονικό διάστηµα από              

16 Φεβρουαρίου 2010 ή και νωρίτερα εάν έχουν ολοκληρωθεί ο παραστάσεις 
της Πειραµατικής Σκηνής, µέχρι 24 Φεβρουαρίου 2010, για την 
πραγµατοποίηση των θεατρικών παραστάσεων του Συλλόγου. 

 
 
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. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  
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 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


