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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  143/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί αιτήµατος για χορήγηση άδειας τοποθέτησης επιγραφής κάθετης προς την όψη του 
κτιρίου. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 5951/19-3-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
          Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4247/25-02-2010 αίτησή της η ετ. «ΚΕΜΠΕ ΕΠΕ» που εδρεύει 
στην Καλαµάτα επί της οδού Θεµιστοκλέους 47 και εκπροσωπείται από τον κ. Ευστράτιο ∆. 
Κελλαράκο, ζητά να της χορηγηθεί άδεια για την τοποθέτηση επιγραφής κάθετης προς την 
όψη του κτιρίου. 
 
         Σχετικά µε την υποβληθείσα αίτηση σας γνωρίζουµε : 
 
            Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2β, του Ν. 2946/2001, απαγορεύετε  η τοποθέτηση σε 
κατοικηµένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση 
ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων.  Επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση η τοποθέτηση κάθετων 
προς την όψη του κτιρίου επιγραφών από καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν 
υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, ιδίως φαρµακεία, κέντρα υγείας και νοσοκοµεία µετά από 
προηγούµενη άδεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι όροι,  οι προδιαγραφές καθώς και η 
διαδικασία τοποθέτησης τέτοιων επιγραφών περιγράφονται στην αρ. 38110/2002 ΚΥΑ.    
              Με την αίτησή της η εταιρεία  «ΚΕΜΠΕ ΕΠΕ» ζητά να της επιτραπεί η κατ’ εξαίρεση  
τοποθέτησης κάθετης επιγραφής στην όψη του κτιρίου διότι το είδος στο οποίο 
δραστηριοποιείται είναι η πώληση αερίου οξυγόνου για ιατρική χρήση σε ασθενείς κλινικές 
κ.λπ. 
              Η παραπάνω επιχείρηση κατά την άποψή µας δεν ανήκει στις εξαιρέσεις στις 
προβλεπόµενες από τον παραπάνω αναφερόµενο Νόµο. 
 
        Κατόπιν των παραπάνω Εισηγούµεθα να µην επιτραπεί  η τοποθέτηση της ζητούµενης 
επιγραφής. 
                                                                                                                                                                                                   
                                                             

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
Σταθοπούλου Ε. 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
(17/3) 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ» 
   
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
∆ιευκρινίζουµε, αρνητική εισήγηση είναι έτσι.  
 

Είχα έρθει νωρίτερα και κοίταγα το φάκελο. Μέσα ο ενδιαφερόµενος 
επικαλείται τη νοµοθεσία που λέει ότι η νοµοθεσία του επιτρέπει να µπορεί 

να τοποθετήσει πινακίδα. Ωστόσο η εισήγηση είναι αρνητική. Πως στα φαρµακεία επιτρέπει 
κ.λ.π. και σε κάποια άλλα επαγγέλµατα … 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Στα φαρµακεία επιτρέπει. Πέρα από το νόµο έχουµε και την κοινή υπουργική 
απόφαση η οποία στο άρθρο 2 παρ. 6 λέει: «Κατ΄ εξαίρεση της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, οι επιγραφές φαρµακείων, κλινικών και νοσοκοµείων».  
 
Μόνο αυτά.  
 

Μόνο αυτά, δεν έχει για άλλα, για να επικαλεστεί. 
 
Γιατί επικαλείται τη νοµοθεσία. 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Ναι έχει την κοινή υπουργική απόφαση που πάντα είναι διευκρινιστική. 
 
Μήπως είναι καλλίτερα να αποσυρθεί το θέµα και να το ξαναδείτε; Λέω. 
Επειδή επικαλείται τη νοµοθεσία και ο ενδιαφερόµενος. 

 
Να κάνει προσφυγή στην Περιφέρεια, να µας βοηθήσει όλους, γιατί έχουµε και 
άλλες πινακίδες κάθετες στην πόλη, γιατί πρέπει να ασχοληθούµε και µε αυτές.  

Να κάνει προσφυγή.  
 
Εντάξει, επειδή έχω επηρεαστεί από την αίτηση, επικαλείται µέσα κάποια 
πράγµατα, εγώ δεν θα συµφωνήσω.  

 
Κύριε Πρόεδρε θέλω να επισηµάνω ότι ∆ήµος µπορεί  να χρεώσει και 
όσες πινακίδες είναι κάθετες στα κτίρια και βγαίνουν έξω από την 

οικοδοµική γραµµή. Κάτι γιατροί και κάτι µηχανικοί και κάτι δικηγόροι που βγάζουνε κάθετα 
την ταµπέλα πρέπει να πληρώνουνε.   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται µία προσπάθεια από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία βήµα – βήµα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπάκα εσείς; 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: ΚΑΤΑ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας ΚΑΤΑ. 

 
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες µε στηρίγµατα 
στο πεζοδρόµιο, στη Φαρών συγκεκριµένα, έχουν αφαιρεθεί. Έχουν µείνει 3-4. 

Ενηµέρωσα τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   Κατανοητό. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

∆εν κάνει δεκτό το υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου  4247/25-2-2010 αίτηµα της εταιρείας 
µε την επωνυµία ¨ΚΕΜΠΕ ΕΠΕ¨, που εδρεύει στην Καλαµάτα επί της οδού 
Θεµιστοκλέους 47 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Ευστράτιο ∆. Κελλαράκο, 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  
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για τοποθέτηση επιγραφής κάθετης προς την όψη του εν λόγω καταστήµατος,  
υιοθετώντας την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5951/19-3-2010 εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 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. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


