
Συνεδρίαση : 19/2007                                 Τετάρτη  13 / 06 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  414/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  19/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  414/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 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. 19/08-06-2007 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 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 ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 413 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 413 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται 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, ο οποίος 
αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποξήλωση διαφηµιστικών πινακίδων εντός των ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος, αναφέρει τα εξής: 
 
Το συγκεκριµένο θέµα που έρχεται προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι η ανάκληση 
της αδειοδότησης που είχε δοθεί για να χρησιµοποιούνται οι κολώνες των ονοµατοθεσιών από 
διάφορες εταιρείες και δηµότες. Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει έλεγχος και το βλέπετε κι εσείς 
καθηµερινά ότι σ΄ αυτές τις κολώνες που χρησιµοποιούνται για να πληροφορούν τον κόσµο 
ποιοι δρόµοι είναι και ποιοι οδοί, ο καθένας βάζει µια ταµπέλα και παρουσιάζει . . . Τους 
στύλους ονοµατοθεσίας µόνο αυτή τη στιγµή. 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ηλαδή τροποποιείται η εισήγηση; 
 

 
Όχι, διευκρινίζεται η εισήγηση. 
 

 
Με συγχωρείτε, αλλά είναι γραµµένο και λέει: «Αποξήλωση. . .» 
 

 
Να µη µιλήσουµε επί της ουσίας τώρα κε Κοσµόπουλε; 
 

 
«. . .όλων των αναρτηµένων διαφηµιστικών και λοιπών πινακίδων που 
έχουν τοποθετηθεί στους στύλους της ονοµατοθεσίας των οδών καθώς και 

σε οποιοδήποτε άλλο µη νόµιµο χώρο χωρίς την απαιτούµενη άδεια από το ∆ήµο». 
Το λέω αυτό γιατί πανελλήνια επιβάλει µια τέτοια διαδικασία. 
 

 
Καταρχήν η ∆ηµοτική αρχή είναι έτοιµη επειδή έχει δοθεί αυτή η αδειοδότηση, να 
µιλάµε για τους στύλους των ονοµατοθεσιών. Αυτή τη στιγµή δεν είµαστε έτοιµοι 

για να προχωρήσουµε σ΄ αυτή τη διαδικασία, θα έρθει θέµα συνολικά για όλες τις πινακίδες σε 
κοινόχρηστους χώρους που έχουν τοποθετηθεί. Και για τον ποιο απλό λόγο, ότι αυτό το 
πράγµα, εγώ θα το σηµειώσω και δηµόσια ποια, να το δείτε και εσείς, ένα έργο χιλιάδων ευρώ 
που γίνεται µε τις ράµπες στην οδό Φαρών και στην οδό Ναυαρίνου, αυτή τη στιγµή ενώ 
παραδίδονται από τον εργολάβο δεν θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν γιατί οι ράµπες 
συναντάνε ταµπέλες ή κατασκευές. Θα έρθει σύντοµα. Απλώς αυτή τη στιγµή η τεχνική 
υπηρεσία για καθαρά διαδικαστικούς λόγους µπορεί και είναι έτοιµη να κάνει την αποξήλωση 
αυτών των συγκεκριµένων στυλών που είπα. 
 

 
Η πρόταση αυτή έχει έρθει διότι πρέπει να ανατρέψουµε µια προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Απαγορεύεται σε οποιουσδήποτε χώρους 

να µπούνε πινακίδες. ∆ηλαδή όλες οι πινακίδες που υπάρχουν είναι παράνοµες. Άρα λοιπόν η 
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εισήγηση που ήρθε, ήρθε µόνο και µόνο για να ανατρέψουµε µια προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου που επέτρεπε στους στύλους της ονοµοατοθεσίας να υπάρχουν αυτές 
οι πινακίδες. Για όλες τις άλλες πινακίδες ο νόµος δεν προβλέπει πουθενά εκτός τους χώρους οι 
οποίοι είναι εγκεκριµένοι. Είναι νόµος. 
 

 
Τώρα αποφασίζουµε µόνο για τους στύλους ονοµατοθεσιών ή και 
οπουδήποτε αλλού; 

 
 
Οι άλλες είναι παράνοµες, τι να αποφασίσουµε; Αφού ο νόµος δεν προβλέπει. 
 

 
 
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 όλων των αναρτηµένων, επί των στύλων ονοµατοθεσίας 
των οδών, διαφηµιστικών και λοιπών πινακίδων, πλην αυτών που διαθέτουν άδεια 
οι οποίες και παραµένουν µέχρι τη λήξη της άδειας αυτής. 
 
 
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 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 



Συνεδρίαση : 19/2007                                 Τετάρτη  13 / 06 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  414/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


