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Του πρακτικού της από 10-10-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 82 / 2020
Περίληψη: Αίτηση θεατρικής ομάδας ΠΕΑΠ για παραχώρηση χρήσης αίθουσας

Στη Σκύρο, σήμερα 10 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Σάββατο
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου,
ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5679 από 5-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ.
Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 14 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
4. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
5. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
6. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
7. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
8. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
9. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
10. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
11. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
12. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
13. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
14. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 –
Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Προσκληθείς παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο
εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 20-9-2020 επιστολή της θεατρικής ομάδας
του νπδδ ΠΕΑΠ του Δήμου Σκύρου «Γιώργος Κρασαδάκης» με θέμα «αναζήτηση
χώρου προετοιμασίας επόμενης θεατρικής περιόδου», η οποία έχει ως ακολούθως:
Με την επιστολή μας αυτή επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου για την εξεύρεση
λύσης αναφορικά με την συνέχιση της 25ετούς θεατρικής δράσης και παρουσίας στο
νησί μας.
Όπως γνωρίζετε για το ανέβασμα μια θεατρικής παράστασης κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού , οι ερασιτέχνες ηθοποιοί και συντελεστές της θεατρικής ομάδας του
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ΠΕΑΠ αρχίζουν την προετοιμασία της διδασκαλίας του έργου που θα επιλεγεί , ήδη
από μήνα Οκτώβριο .
Οι διαδικασίες αυτές και κυρίως οι πρόβες, γινόταν μέχρι σήμερα στην αίθουσα
θεάτρου του Δημοτικού Σχολείου που όμως στην παρούσα περίοδο λόγω κορονοϊού
δεν επιτρέπεται η χρήση της αίθουσας αυτής από εξωσχολικούς , όπως επίσης δεν
επιτρέπεται η χρήση άλλων σχολικών αιθουσών για τον ίδιο λόγο.
Κατόπιν τούτων γίνεται αναγκαίο η αναζήτηση κατάλληλης αίθουσας προκειμένου
η θεατρική ομάδα του ΠΕΑΠ να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομολογουμένως επιτυχή
πορεία της .
Ως μέλη της θεατρικής ομάδας του ΠΕΑΠ προτείνουμε και αιτούμαστε την
παραχώρηση αίθουσας που μισθώνει ο Δήμος Σκύρου στο κτίριο Γιαννακάκη , για
τις ανάγκες της θεατρικής παιδείας , μέχρις ότου οι δράσεις αυτές αποκτήσουν
μόνιμη στέγη.
Η θετική απάντησή σας στο πιο πάνω αίτημά μας - για την οποία και ευελπιστούμε, θα ορίσει την έναρξη της προετοιμασίας της επόμενης θεατρικής περιόδου.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε παραπέρα επιπλέον πληροφορία επί
του θέματος και προτείνουμε επίσης – εφόσον το κρίνετε σκόπιμο- να
παρουσιάσουμε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΠΕΑΠ και στα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου την 25ετή πορεία του θεάτρου στην Σκύρο για ενημέρωση .
Για την επικοινωνία της θεατρικής μας ομάδας επί του θέματος, εξουσιοδοτούμε το
ιδρυτικό μας μέλος Γιώργο Καραμπίνη του Νεοπτόλεμου.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν
σχετικά. Τα μέλη του δηµοτικού συµβουλίου έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχονται την ανάγκη εξεύρεσης χώρου για την συνέχιση της λειτουργίας
της θεατρικής ομάδας «Γιώργος Κρασαδάκης» του νπδδ ΠΕΑΠ του Δήμου Σκύρου.
Για τον λόγο αυτό δέχονται στο σύνολό της την πιο πάνω αίτηση και εγκρίνουν
την παράλληλη χρήση του χώρου που μισθώνει ο Δήμος Σκύρου σε κτίριο
ιδιοκτησίας Γιαννακάκη στην θέση Γκαβίλια οικισμού Σκύρου από την θεατρική
ομάδα του νπδδ ΠΕΑΠ του Δήμου Σκύρου για τις ανάγκες προετοιμασίας της
επόμενης καλοκαιρινής θεατρικής περιόδου.
Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης αυτής ακολουθεί την μισθωτική
περίοδο που ισχύει για την αίθουσα αυτή.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 82 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας

Αντωνόπουλος Κυριάκος
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