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ΘΕΜΑ 20ο Η/Δ: Χρήσεις Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων Πολιτισμού
του Δήμου.
Σήμερα την 16η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου
(Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1129/12-1-2017 πρόσκληση του
Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης
Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45)
μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα δύο (32) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
3. Γιαννίκου Μαρία (γραμματέας)
4. Ακριώτης Δημήτριος
5. Αλεξίου Δημήτριος
6. Αμπουλός Ιωάννης
7. Αντωνέλλη Αναστασία
8. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
9. Βέρρος Ταξιάρχης
10. Γεωργούλας Ευστράτιος
11. Δαγκλής Ευστράτιος
12. Ζωγράφου-Στεριανού Χρυσούλα
13. Ιωσηφέλλη Αθηνά
14. Καραγεωργίου Ευστράτιος
15. Καρασάββας Νικόλαος
16. Καρπέλης Νικόλαος
17. Κατζανός Γεώργιος
18. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
19. Κατσαρός Κωνσταντίνος
20. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
21. Κουμαράς Αντώνιος
22. Κουνιαρέλλης Ηλίας
23. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
24. Πνακά Ταξιαρχούλα
25. Ρούσσης Μιχαήλ
26. Στεργίου Θεόδωρος
27. Ταμβακέλλης Μιχαήλ
28. Τζιμής Ευστράτιος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλβανόπουλος Παναγιώτης*
2. Αποστόλου Στέφανος
3. Αρμενάκας Εμμανουήλ*
4. Γυμνάγος Προκόπιος
5. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος*
6. Καραγιάννης Δημήτριος
7. Καραγιάννης Θεόδωρος
8. Μόλβαλη Ελένη
9. Ξανθούλης Ιωάννης
10. Πάλλης Γεώργιος
11. Τσιριγώτη Νίκη
12. Σπέρκος Αριστείδης
13. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος
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29. Τσαμπλάκος Προκόπιος
30. Τσουπής Παναγιώτης
31. Χαραλάμπους Συμεών
32. Ψωμάς Νικόλαος
Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Λέσβου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών.
 Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος, Αλβανόπουλος Παναγιώτης, Αρμενάκας
Εμμανουήλ
 Κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Αλβανόπουλος Παναγιώτης
 Κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός
Σύμβουλος κ. Ακριώτης Δημήτριος
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήμαρχο κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνο ο οποίος έθεσε υπόψη του Σώματος τόσο την αριθ.
πρωτ. 795/5-1-2017 εισήγησή του περί «Χρήσεις Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων
Πολιτισμού του Δήμου» όσο και την υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Χρήσεις Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου», ζητώντας
τη λήψη σχετικής Απόφασης.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά, ύστερα από την οποία:
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Την αριθ. πρωτ. 795/5-1-2017 γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού &
Τουρισμού κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνου, που είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας απόφασης.
3. Την υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Χρήσεις Δημοτικού
Θεάτρου Μυτιλήνης και χώρων Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου», που είναι συνημμένη και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4. Την προφορική εισήγηση των Αντιδημάρχων κ.κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνου και
Κατσαρού Κωνσταντίνου.
5. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε
6. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 Παρόντες: τριάντα τρεις (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Υπέρ»: είκοσι εννέα (29) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 «Λευκό»: τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Γεωργούλας Ευστράτιος,
Γιαννίκου Μαρία, Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα, Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ τη χρήση του Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης και των χώρων Πολιτισμού του Δήμου
Λέσβου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ’ αριθμ. 5/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,
ήτοι:
«Το Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης- κέντρο πολιτισμού για ολόκληρο το νησί-, φιλοξενεί
καθημερινά, μικρά η μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, δίνοντας διέξοδο στην δημιουργικότητα
καλλιτεχνών, ομάδων και συλλόγων αλλά και στο κοινό που παρακολουθεί και συμμετέχει.
Είναι φυσικό- ως πολυχώρος να καταπονείται, γι’ αυτό χρειάζεται την προστασία μας
εγκρίνοντας για μια ορθολογική λειτουργία που θα του αποδίδει σεβασμό. Στον πολυχώρο
καθημερινά υπάρχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη, μέριμνα καθαριότητας και φύλαξής του.
Τα προς διάθεση καθίσματα είναι 480 και απαγορεύεται, για λόγους ασφαλείας, να
βρίσκονται περισσότεροι άνθρωποι εντός του συγκεκριμένου κτιρίου. Αυτό πρακτικά
μεταφράζεται, πως αν υπάρχουν εισιτήρια, αυτά δεν υπερβαίνουν τον αριθμό 480, ενώ αν η
είσοδος είναι ελεύθερη, υποχρεούνται οι υπεύθυνοι διοργάνωσης να εκδίδουν προσκλήσεις, που
δεν θα υπερβαίνουν επίσης τον αριθμό 480 (υποχρέωση των διοργανωτών αποτελεί, ο έλεγχος
εισιτηρίων και προσκλήσεων, στις εισόδους του Δημοτικού Θεάτρου).
Η αίθουσα παραστάσεων θα διατίθεται μόνο για θεατρικά, μουσικά, χορευτικά και
κινηματογραφικά δρώμενα. Για πολιτικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις του Δήμου και συνέδρια,
εξουσιοδοτείται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος Πολιτισμού να αποφασίζει μετά από εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της προτεινόμενης
εκδήλωσης.
Το Δημοτικό Θέατρο και οι υπόλοιποι Δημοτικοί χώροι παραχωρούνται δωρεάν, εφόσον
δεν υπάρχει εισιτήριο και κατά συνέπεια οικονομικό όφελος για τον διοργανωτή συγκεκριμένης
εκδήλωσης.
Επίσης δωρεάν παραχωρείται, σύμφωνα και με παλαιότερες ανάλογες αποφάσεις
Δημοτικών Συμβουλίων, στα θεατρικά, μουσικά και χορευτικά σωματεία του νησιού, είτε έχουν
εισιτήριο είτε όχι. Αυτό γίνεται, αφού δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιχορήγησης - από την
μεριά του Δήμου- των σωματείων αυτών που δραστηριοποιούνται και παράγουν πολιτισμό,
καλύπτοντας εξ’ ιδίων τα έξοδά τους (σκηνικά, κοστούμια, μουσικά όργανα κλπ). Σε συνεργασία
με την «ΘΕΣΙΣ» (Ένωση ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων Λέσβου) υιοθετήσαμε κοινά αποδεκτό
πρόγραμμα, που εμπεριέχει την δυνατότητα παρουσίασης δυο θεατρικών έργων κατ’ έτος, σε
χώρους του Δήμου (τρείς παραστάσεις και μια πρόβα ανά θεατρικό έργο). Το ίδιο θα ισχύει για τα
μουσικά και χορευτικά σχήματα (δυο μέρες για κάθε μουσική εκδήλωση και τρεις για κάθε
χορευτική). Η χρήση περισσότερων ημερών από τα μουσικά και χορευτικά σχήματα και εφόσον
υπάρχει διαθεσιμότητα, θα χρεώνεται με 200,00 ευρώ ανά ημέρα.
Για τα μεν θεατρικά σχήματα βασική υποχρέωσή τους θα είναι, να δίνουν δωρεάν
παραστάσεις στα πλαίσια του «Λεσβιακού Καλοκαιριού» στο Θεατράκι του Κάστρου Μυτιλήνης,
που θα αφορούν τα συγκεκριμένα θεατρικά έργα που παρουσίασαν στο Δημοτικό Θέατρο. Η ίδια
υποχρέωση ισχύει για τα μουσικά σχήματα. Η υποχρέωση για τα χορευτικά σχήματα, είναι να
συμμετέχουν εθελοντικά σε δυο τουλάχιστον εορταστικές ή επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου
(Χριστουγεννιάτικες, Αποκριάτικες, Πασχαλινές, Αγίου Βαλεντίνου κλπ). Σε περίπτωση μη
τήρησης των παραπάνω συμφωνηθέντων από κάποιο σύλλογο, αυτός θα υποχρεούται να ενοικιάζει
την αίθουσα (όπως και οι υπόλοιποι ιδιώτες που έχουν εισιτήριο) με το πάγιο αντίτιμο των 300,00
ευρώ για κάθε ημέρα.
Στόχος μας είναι, με αυτές τις συμφωνίες εμπιστοσύνης και κατανόησης, που
οικοδομήθηκαν τόσο με την «ΘΕΣΙΣ» όσο και με τα άλλα πολιτιστικά σχήματα, να αποδίδονται
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συνεργασίες και κοινές δράσεις με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, που θα στοχεύουν εκτός από την
υπηρέτηση της τέχνης και του πολιτισμού και στην ποιοτική προβολή του τόπου μας.
Ζώντας και δημιουργώντας σε ένα νησί της Ελλάδας, εκτός από τα γνωστά πλεονεκτήματα,
υπάρχουν και τα μειονεκτήματα που διογκώνονται την εποχή της κρίσης και έχουν να κάνουν - στο
κομμάτι των εκδηλώσεων-, με την επιβάρυνση (μεταφορικά, εισιτήρια, διαμονή κλπ) εισαγόμενων
ποιοτικών δρώμενων, με αποτέλεσμα να έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και μερικές φορές να γίνεται
αδύνατη η συμφωνία με τους παραγωγούς τέτοιων παραστάσεων - παραστάσεις που επιζητεί
διακαώς να απολαμβάνει και το κοινό του νησιού μας-. Προκειμένου λοιπόν να δώσουμε κίνητρο
σ’ αυτούς τους παραγωγούς - που τις ποιοτικές δουλειές τους επιλέγουμε-, τόσο τον Χειμώνα όσο
και κατά την διάρκεια του «Λεσβιακού Καλοκαιριού», εισηγούμαστε να γίνεται δωρεάν
παραχώρηση σ’ αυτούς, των Δημοτικών χώρων.
Όσον αφορά θεατρικά, μουσικά και χορευτικά σχήματα που δεν επιλέγουμε και δεν προσκαλούμε
εμείς, αλλά έχει να κάνει με προτάσεις ιδιωτών, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ, θα έχουν την υποχρέωση να
καταβάλουν για την παραχώρηση των χώρων, το πάγιο αντίτιμο των 200,00 ευρώ ανά ημέρα.
Οι εκθέσεις ζωγραφικής, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ , θα διενεργούνται στο Φουαγιέ του
Δημοτικού Θεάτρου, στην Πινακοθήκη «Χαλίμ μπέη» ή σε άλλους Δημοτικούς Χώρους. Η
υποχρέωση για κάθε καλλιτέχνη, θα είναι να αφήνει (με τα ανάλογα υπηρεσιακά έγγραφα
παραλαβής- παράδοσης) στον Δήμο, ένα έργο του.
Για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις (είτε δωρεάν είτε με αντίτιμο), συνυπογράφεται
συμφωνητικό που συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (που ούτως ή άλλως
καταρτίζει και παρακολουθεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων) και υπογράφεται , για λογαριασμό
του Δήμου, από τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Το συμφωνητικό που υπογράφεται από
τον παραγωγό , προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον ίδιο πριν και μετά την εκδήλωση, στις
αρμόδιες φοροτεχνικές αρχές, προκειμένου να εκδώσουν τα εισιτήρια τους αλλά και για να
ελεγχθούν και να φορολογηθούν μετά το πέρας της εκδήλωσης. Στο συμφωνητικό — είτε οι χώροι
παραχωρούνται δωρεάν είτε όχι - προβλέπεται, οι διάφορες επιβαρύνσεις από ΑΕΠΙ, ή άλλες
υποχρεώσεις, να επιβαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο, δηλαδή τον διοργανωτή ή παραγωγό
εταιρία ή σύλλογο κλπ. Στο συμφωνητικό επίσης προβλέπονται οι υποχρεώσεις και των δύο
πλευρών που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών από την μεριά του Δήμου, την
αποζημίωση για τυχόν φθορές από την μεριά του διοργανωτή και εν γένει για την σωστή λειτουργία
του χώρου αφ’ ενός και τον σεβασμό του αφ’ ετέρου.».
Αναθέτει στους Αντιδημάρχους κ.κ. Αστυρακάκη Κωνσταντίνο και Κατσαρό Κωνσταντίνο την
εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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