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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  380/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η Ιουλίου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 20η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 18-07-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 375 
απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Οικονοµάκου 
Μαρία και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λεϊκων κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος  και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, ενώ δεν παραβρίσκεται 
ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
 
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Χορήγηση άδειας για ενδεικτικές πινακίδες σε καταστήµατα. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 15220/3-7-2008 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: "Χορήγηση άδειας για ενδεικτικές πινακίδες σε καταστήµατα" 
 
Σύµφωνα µε: 
1.Το άρθρο 2 παρ. 2 και το άρθρο 7 του Ν.2946/01,  
2.Την υπ’αριθµ. 20/40135/2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 
 
απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κατοικηµένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που 
προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων. 
Όµως σε ειδικές περιπτώσεις ,όταν πρόκειται για καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν 
υπηρεσίες άµεσης ανάγκης ιδίως φαρµακεία, κέντρα υγείας και νοσοκοµεία, τα ∆ηµοτικά 
συµβούλια έχουν την δυνατότητα να χορηγήσουν άδεια για την τοποθέτηση ενδεικτικών 
πινακίδων χωρίς να οφείλεται τέλος. 
 
Κατόπιν αυτών, εισηγούµαστε: 
 
Να εγκρίνετε την χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση  ενδεικτικών πινακίδων για τα 
καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άµεσης ανάγκης ,ιδίως φαρµακεία, 
κέντρα υγείας και νοσοκοµεία χωρίς να καταβληθεί τέλος διαφήµισης. 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
2/7/ (υπογραφή) 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ» 

 
 
Εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:                                                             

 
 Επειδή έχουµε αιτήσεις από φαρµακεία  για διάφορες πινακίδες πρέπει να 
πάρουµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι θα είναι ατελώς όπως το προβλέπει ο 

νόµος. 
 
 Τι θα λένε οι πινακίδες; 
 

 Ότι είναι φαρµακεία. Μόνο τα φαρµακεία έχουν δυνατότητα να βάλουν κάθετες 
πινακίδες. Όλες οι άλλες που είναι τώρα είναι παράνοµες. 

 
 Έχουν δικαίωµα να βάλουν κάθετες πινακίδες που θα αναγράφουν µόνο 
«ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ». 

 
Ναι µόνο «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» αυτό λέω. 

 
 Ναι αλλά αυτές που έχουν µπει είναι διαφηµιστικές πινακίδες διαφόρων 
προϊόντων. 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Όχι εµείς µιλάµε για τις πινακίδες µε το σταυρό που γράφουν «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ». 
Τίποτα άλλο. 

 
Ναι αλλά τρέχει επάνω και γράφει και τα υπόλοιπα. 
 

 Να πω για το θέµα των διαφηµιστικών πινακίδων σε όλη την πόλη, γιατί αφού 
το θέτει ο κ. Ηλιόπουλος πρέπει να το διευκρινίσω. Για το θέµα αυτό υπάρχει 

αναρχία στην πόλη. ∆εν µπαίνει εύκολα σε τάξη. Προσπαθούµε µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία 
αυτή τη στιγµή να επιβάλλουµε µια τάξη στις κτυπητές διαφηµιστικές πινακίδες, ειδικά αυτές 
που είναι κάθετα στα πεζοδρόµια, προσπαθούµε να τους πείσουµε πρώτα απ’ όλα να τις 
βγάλουν και στη συνέχεια να προχωρήσουµε σε πρόστιµα. Από κει και πέρα όλες οι άλλες 
πινακίδες οι οποίες διαφηµίζουν κάποιο κατάστηµα είναι συγκεκριµένος ο τρόπος µε τον οποίο 
µπαίνουν, πρέπει να είναι ακριβώς στην οικοδοµική γραµµή και να προεξέχουν µόνο είκοσι 
εκατοστά. Ότι άλλη πινακίδα βλέπετε στην πόλη είναι παράνοµη. 

 
 Από το Υπουργείο Εσωτερικών πήραµε αυστηρή οδηγία, όλα τα καταστήµατα 
πρέπει να έχουν πινακίδες στην Ελληνική γλώσσα. Από κει και πέρα 

προβλέπονται από τη νοµοθεσία ποινές γι’ αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται την γλώσσα µας και 
την υποχρέωση ενηµέρωσης των πολιτών. Υπάρχει νοµοθεσία και υπάρχει και σχετική οδηγία. 
Ένας προς ένας, που ζει και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, είναι θέµα σεβασµού στην 
γλώσσα. Πρέπει να το δούµε µε εξαιρετικά µεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα η υπηρεσία 
καταστηµάτων, όταν έρχεται για να δώσει άδεια ο ∆ήµος, πρέπει να υπάρχει και ο λογότυπος 
της συγκεκριµένης επιχείρησης.     

 
Υπάρχει νόµος γι΄ αυτό και µάλιστα λέει και πως, τι, οι ξενόγλωσσες και τα 
λοιπά.    

 
Το 1994 είχε αναλάβει µια πρωτοβουλία ο τότε ∆ήµαρχος ο κ. Κουµάντος και 
είχαµε και απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, απλά για να θυµούνται οι 

παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεότεροι, είχαµε πάρει σχετική απόφαση και µε τη σύµφωνη 
γνώµη όλων των δηµοτικών παρατάξεων, για ψάξτε λοιπόν. 

 
Τώρα υπάρχει νόµος. 

 
 Τότε δεν υπήρχε νόµος, υπήρξε η βούληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
κατευθυνθούµε. Εµείς πήγαµε 15 χρόνια πριν η πολιτεία έλθει σε σηµείο να 

δροµολογήσει κάποιο νόµο. 
 
 Σωστά την είχαµε πάρει τότε την απόφαση, το θυµάµαι κι εγώ, µόνο που 
ξεχνάµε το εξής. Ότι αυτό το όργανο είναι γνωµοδοτικό, χαράζει πολιτική, 

δεν είναι νοµοθετικό. Το λέω αυτό γιατί δεν περπάτησε η απόφαση. Γιατί πολλές φορές εδώ σε 
πάρα πολλές αποφάσεις, άσχετα εάν δεν µιλάω, νοµοθετούµε. Ο παρεµβατισµός µας ξεπερνάει 
τα όρια, σε πάρα πολλές αποφάσεις. ∆εν διυλίζω τον κώνωπα αλλά αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. 

 
∆εν πρόκειται περί γνωµοδότησης. Υπάρχει νόµος ο οποίος επιβάλλει 
συγκεκριµένο λογότυπο στην Ελληνική και στην Αγγλική σε κάποια, 

προτεραιότητα στην Ελληνική και επί πλέον επιβάλλει και ποινές.  
 

 
 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση :20/2008                                 Τετάρτη 23 / 07 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  380/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ.2, και 7 του Ν. 2946/01, καθώς 
επίσης και την υπ΄ 20/40135/2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α,  
 
 

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

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων στα 
καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, ιδίως 
Φαρµακεία, Κέντρα Υγείας και Νοσοκοµεία χωρίς καταβολή τέλους 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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 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 ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  8 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


