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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  260/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 11/9-3-2007 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 Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 
απόφαση και προσέλευση στην υπ’ αριθ. 261 απόφαση), 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 263 
απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 263 
απόφαση).  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποξήλωση διαφηµιστικών πινακίδων. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του  Σώµατος βρίσκεται η υπ΄ αριθ. πρωτ. 
5303/5-3-2007 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Αθανασόπουλου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«Σχετικά µε τα διαφηµιστικά ταµπλό που είναι τοποθετηµένα από το ∆ήµο Καλαµάτας σε 
διάφορες περιοχές της Πόλης και ενοικιάζονται σε ∆ηµότες και σε Συλλόγους για διαφήµιση 
διαφόρων εκδηλώσεων θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε τα εξής: 
 
Κατά το οικονοµικό έτος 2006 εισπράχθηκαν από ενοικίαση των παραπάνω ταµπλό 4.705,00 
ευρώ. 
 
Πολλά από αυτά τα ταµπλό έχουν ξηλωθεί ή καταστραφεί για διάφορες λόγους. Κατά την 
ενοικίασή τους, αυτοί που παίρνουν την άδεια για αφισοκόλληση στα ταµπλό καταστρατηγούν 
αυτά που προβλέπονται στην παραπάνω άδεια µε αποτέλεσµα την αφισορρύπανση της πόλης, 
εκµεταλλευόµενοι την άδεια που τους έχει παραχωρήσει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
 
Το κόστος της αποξήλωσης των αφισών και του καθαρισµού της Πόλης είναι µεγαλύτερο από 
το έσοδο που προσφέρεται στο ∆ήµο. 
 
Επειδή όµως και η ύπαρξη ταµπλό είναι αναγκαία για διάφορους λόγους πχ διακίνηση ιδεών, 
διαφήµιση πολιτικών εκδηλώσεων κ.τ.λ. προτείνω την τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό σ΄ 
έναν ορισµένο χώρο και περιορισµένης έκτασης (π.χ. γύρω από το χώρο της Κ.Α.Κ.) στον 
οποίο ο έλεγχος θα µπορεί να είναι πιο  εύκολος καθώς ο καθαρισµός του πιο γρήγορος και πιο 
οικονοµικός για το ∆ήµο. 
 

Ο 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής: 
 
Σε διάφορα σηµεία της πόλης έχουν τοποθετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια κάποιες πινακίδες 
υποτίθεται διαφηµιστικές που αυτή τη στιγµή είναι µια αθλιότητα. Οξειδωµένες, διαλυµένες. 
Λοιπόν, το θέµα που έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι να τις αποξυλώσουµε, να τις 
διώξουµε από τους κοινόχρηστους χώρους, να τις αφαιρέσουµε που δυσφηµίζουν αυτούς τους 
χώρους και να δούµε στο µέλλον εάν και τι µπορούµε να φτιάξουµε καλαίσθητο ώστε να 
υπάρχει διαφήµιση. Σ΄ αυτή τη φάση όµως δεν υπάρχει καµία δυνατότητα συντήρησης. Αυτές 
οι κυκλικές πινακίδες που είναι σαν αυγά, τις ξέρετε, να τις αφαιρέσουµε. Και να εγκρίνει την 
αφαίρεση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θα έρθει πρόταση στο άµεσο µέλλον από τι θα 
αντικατασταθούν. ∆εν υπάρχει δυνατότητα συντήρησής τους πάντως να ξέρετε. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εφόσον θα έρθει στο µέλλον πρόταση, δεν υπάρχει πρόβληµα, να 
αντικατασταθούν. Αλλά και αυτό το οποίο κατασκευάστηκε κε ∆ήµαρχε, 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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αντικαταστάθηκαν υποτίθεται κάποιες πινακίδες στην οδό. . .  
 

 
∆εν το ξέρω το θέµα, το είδα σε µια εφηµερίδα ότι αυτό πράγµατι έτσι είναι, 
αυτό είναι εντελώς προσωρινό, µου είπε ο κ. Αθανασόπουλος ότι υπήρχε µια 

απαίτηση από τους κινηµατογραφιστές, δεν θα έχει καµία σχέση αυτό µε αυτό που θα γίνει 
όταν θα υπάρξει ανάπλαση της πλατείας. Σας το λέω κατηγορηµατικά, οτιδήποτε µπαίνει στο 
κέντρο, βεβαίως θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά πρέπει να είµαστε εξαιρετικά 
προσεκτικοί για ότι γίνεται στη βιτρίνα της πόλης. Από κει και πέρα, µε τη λήξη των 
συµβάσεων πρέπει να δούµε συνολικά το θέµα των διαφηµιστικών πινακίδων στην πόλη. Έχει 
γιοµίσει από πινακίδες διαφόρων τύπων και δεν αποδίδουν στην πόλη σχεδόν τίποτα. Εγώ 
όταν είδα στον προϋπολογισµό µας το τι αποδίδουν οι πινακίδες, και θυµάµαι το τι µας 
ζήτησαν και πληρώσαµε κατά την προεκλογική περίοδο, και εγώ πλήρωσα και εσείς 
πληρώσατε, µένω έκπληκτος γι΄ αυτά τα οποία εισφέρουν στον προϋπολογισµό µας. 
Εποµένως αυτά θα τα δούµε από την αρχή. Ναι, στην ΚΑΚ παραµένουν. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την αποξήλωση των διαφηµιστικών πινακίδων που είναι τοποθετηµένες 
από το ∆ήµο Καλαµάτας σε διάφορες περιοχές της Καλαµάτας, πλην αυτών που 
ευρίσκονται στο χώρο της Κεντρικής Αγοράς Καλαµάτας. 
 
 
 
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 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 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 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 3 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


