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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  284/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 16-05-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 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) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 282 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 281 απόφαση). 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 
απόφαση), 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.   
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 Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων κ. ∆ούσης 
Θεόδωρος. 
 
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 : 

 Επιβολή Τέλους ∆ιαφήµισης στα Λεωφορεία Αστικού ΚΤΕΛ. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 10067/7-5-2008 εισήγησή του, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

«ΘΕΜΑ: Επιβολή Τέλους ∆ιαφήµισης στα Λεωφορεία Αστικού ΚΤΕΛ 

 

Στην Καλαµάτα είναι σε κυκλοφορία δώδεκα (12) λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών 
Γραµµών Καλαµάτας. Στα περισσότερα από αυτά γίνονται διάφορες διαφηµίσεις προϊόντων 
χωρίς µέχρι σήµερα να καταβάλλεται το ανάλογο Τέλος διαφήµισης.   

 «Ο συντελεστής του Τέλους διαφήµισης καθορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για κάθε κατηγορία διαφήµισης, µεταξύ των ορίων που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του Ν. 1144/81, του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 
2130/93, του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2880/01 και του άρθρου 26 παρ. 12 του Ν. 3013/02» 
Τα  λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ ανήκουν στην κατηγορία Γ και για τα οποία προβλέπεται: 

 

«ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 

Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 ή 50 εκατοστόµετρα από 140 δρχ. (ή 0,41 ΕΥΡΩ) µέχρι 
700 δρχ. (ή 2,05 ΕΥΡΩ) το τετραγωνικό µέτρο µηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ηµέρες 
χρησιµοποίησης. 

Για διαφηµίσεις της κατηγορίας αυτής µεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται 
ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος». 

 
 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 770/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

καθορίστηκε η τιµή των 2,05 €/ τµ το µήνα για τα οχήµατα της κατηγορίας Γ που ανήκουν και 
τα λεωφορεία του  Αστικού ΚΤΕΛ. 

Σε συνάντηση του Προέδρου του ∆Σ του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας µε το 
∆ήµαρχο ζητήθηκε να υπάρξει µια ειδική µεταχείριση σ΄ ότι αφορά τα Τέλη διαφήµισης στα 
λεωφορεία του  Αστικού ΚΤΕΛ για τους παρακάτω λόγους.   

α. Του κοινωνικού έργου που εκτελούν αφού η επιβατική κίνηση δεν αφήνει περιθώρια 
κέρδους. 

β. Το οδόστρωµα σε πολλά σηµεία και ιδιαίτερα στις συνοικίες είναι σε κακή κατάσταση 
µε αποτέλεσµα να υπάρχουν φθορές στα λεωφορεία. 

Μετά απ΄ αυτό από τον Πρόεδρο υπεβλήθη πρόταση µε την οποία ζητούσε να 
καθοριστεί ως µεγαλύτερη τιµή 0,50 € / τµ το µήνα ή να καταβάλλεται εφ΄άπαξ το χρόνο 500 
€ από κάθε λεωφορείο ανεξάρτητα των τετραγωνικών µέτρων που καταλαµβάνουν οι 
διαφηµίσεις .Σε δεύτερο έγγραφο τους µας προτείνει τιµή 600 € και ότι κάθε λεωφορείο 
χρησιµοποιεί κατά µέσο όρο διαφηµιστικό χώρο 35 έως 45 τµ. Το ετήσιο διαφηµιστικό τέλος 
βάση του Νόµου µπορεί να κυµανθεί από 45X0,41X12=221,40 € µέχρι 
45X2,05X12=1.104,28€. 

     Από µία πρώτη δική µας  εκτίµηση φαίνεται ότι ο διαφηµιστικός χώρος που µπορεί 
να καταβληθεί εσωτερικά ή εξωτερικά σ΄ένα λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ κυµαίνεται  από 60 
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έως 90 τµ περίπου. Συνεπώς προτείνουµε ετήσιο τέλος διαφήµισης 700 € και είναι στα νόµιµα 
πλαίσια. 

     Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα: 
      «Τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας λόγω του ότι 

µεταξύ των άλλων η δροµολόγηση τους αποτελεί και κοινωνική προσφορά να 
καταβάλουν για τις διαφηµίσεις που προβάλλουν στον εσωτερικό χώρο όσο και 
στην εξωτερική τους επιφάνεια ετήσιο τέλος διαφήµισης 700 € από κάθε ιδιοκτησία 
λεωφορείου ανεξάρτητα των τετραγωνικών µέτρων που χρησιµοποιούν. Σε 
περίπτωση µη καταβολής του αναλογούντος Τέλους να επιβάλλεται πρόστιµο 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2946/01. Το Τέλος διαφήµισης θα καταβάλλεται το 
µήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση περί καθορισµού του ύψους του Τέλους διαφήµισης 
δεν νοµιµοποιεί κάθε παράβαση που γίνεται σε ότι αφορά το είδος και τον τρόπο 
της διαφήµισης». 

 ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει όπως, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας, λόγω του ότι 
µεταξύ των άλλων η δροµολόγηση τους αποτελεί και κοινωνική προσφορά,  
καταβάλουν για τις διαφηµίσεις που προβάλλουν στον εσωτερικό χώρο όσο και 
στην εξωτερική τους επιφάνεια ετήσιο τέλος διαφήµισης 700 € από κάθε ιδιοκτησία 
λεωφορείου ανεξάρτητα των τετραγωνικών µέτρων που χρησιµοποιούν.   

Σε περίπτωση µη καταβολής του αναλογούντος Τέλους να επιβάλλεται πρόστιµο 
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2946/01. 

Το Τέλος διαφήµισης θα καταβάλλεται το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους και δύναται 
να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση περί καθορισµού του ύψους του Τέλους διαφήµισης δεν 
νοµιµοποιεί κάθε παράβαση που γίνεται σε ότι αφορά το είδος και τον τρόπο της 
διαφήµισης.  

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 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 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


