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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  482/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 28η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-10-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 477 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος. 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) 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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση χωροθέτησης διαφηµιστικών πύργων. 
 
Η από 3-11-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου, καθώς και 
το υπ’ αριθ. πρωτ. 25992/4-11-2009 έγγραφο του κ. Αλέξανδρου Ρουτζούνη τα οποία ήταν 
στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχουν ως 
εξής:  
 
1) εισήγηση κ. Μπασακίδη 
 

«ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση διαφηµιστικών ̟ύργων 

Μεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του  κ. Αλεξάνδρου Ρουτζούνη έχει συναφθεί η α̟ό 1/6/2009 
σύµβαση ̟αραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την το̟οθέτηση διαφηµιστικών µέσων τύ̟ου 
«Πύργος». 

Οι ̟αραχωρούµενοι χώροι είχαν ̟ροσδιοριστεί µε την 118/08 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και 
είναι: 

1. Στο νότιο τµήµα της ̟λατείας Βασιλέως Γεωργίου 

2. Στο βόρειο τµήµα της ̟λατείας Βασιλέως Γεωργίου στο ύψος του ΟΤΕ 

3. Στην ̟λατεία Πα̟αφλέσσα 

4. Στην Πλατεία Όθωνος 

5. Ε̟ι της οδού Νέδοντος ό̟ισθεν του ∆ηµαρχείου 

6. Στην ̟λατεία 23ης Μαρτίου 

7. Στη συµβολή της ̟λατείας Βασιλέως Γεωργίου και Μητρο̟έτροβα 

Μετά την το̟οθέτηση των διαφηµιστικών ̟ύργων, η 26η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε το µε αρ. 
̟ρωτ. 2356/14.07.2009 έγγραφό της, ζήτησε την καθαίρεση των ̟ύργων ̟ου βρίσκονται στις ̟λατείες 
Όθωνος και 23ης Μαρτίου διότι «η µορφολογία και το µέγεθός τους ̟ροκαλούν έµµεση βλάβη στα 
µνηµεία». 

Ο ∆ήµος έχει δύο ε̟ιλογές. 

• Ή να καταργήσει  της δύο αυτές θέσεις, δυνατότητα ̟ου του ̟αρέχεται α̟ό την σύµβαση, 
τρο̟ο̟οιώντας την 118/08 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• Ή να ̟ροσδιορίσει δυο νέες θέσεις. 

Μετά α̟ό διαβούλευση µε τον ανάδοχο για την αναζήτηση νέων θέσεων, ̟ου να ̟ληρούν τις 
̟ροϋ̟οθέσεις των κείµενων διατάξεων αλλά και της εµ̟ορικότητας. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  

να α̟οφασίσει την τρο̟ο̟οίηση της α̟όφασης 118/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 

1. Ως ̟ρος τις θέσεις των ̟λαισίων τύ̟ου «ΠΥΡΓΟΥ», ώστε : 

a. Ο Πύργος της ̟λατείας Όθωνος να µεταφερθεί στη βορειοδυτική γωνία του ̟αρκινγκ 
στη διασταύρωση των οδών Αρτέµιδος  και Λείκων 
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b. Ο Πύργος της ̟λατείας 23ης Μαρτίου να µεταφερθεί ̟ρο του καταστήµατος ΑΒ- 
Βασιλό̟ουλος στο βορινό ̟ολύ µεγάλου εύρους ̟εζοδρόµιο της οδού Κρήτης.  

2. Να συµ̟ληρωθεί η α̟όφαση 118/08 ώστε ρητώς να ε̟ιτρέ̟εται ̟λαίσια στο σύνολό τους να 
είναι φωτεινά. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 

 
2) έγγραφο κ. Αλέξανδρου Ρουτζούνη 
 
∆ιαφηµίσεις 

Αλέξης Ρουτζούνης 

Καλαµάτα, 04/11/2009 

Προς: ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, 

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Όσον αφορά το έκτο θέµα που θα τεθεί προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την Πέµπτη 
05/11/2009 για την τροποποίηση των δύο θέσεων στο Ιστορικό Κέντρο σας αναφέρουµε ότι 
συµφωνούµε µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη Νικόλαου για την µεταφορά 
τους στα συγκεκριµένα σηµεία που προτείνει, αφού λάβετε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα. 

Γνωρίζουµε ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι οικονοµικά ωφέλιµη για την εταιρεία µας, γιατί οι 
προτεινόµενες θέσεις είναι κατώτερες εµπορικά από τις αρχικές, που εσείς µας είχατε προτείνει. 

Σας αναφέρουµε ότι στις προτεινόµενες θέσεις για µεταφορά υπάρχουν επάνω διαφηµίσεις και 
έχουν κλείσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα συµβόλαια µεταξύ της εταιρείας µας και πελατών. 
Η οικονοµική ζηµιά για εµάς όπως γίνεται αντιληπτό είναι µεγάλη. 

Για τον λόγο αυτό σας ζητάµε την τροποποίηση των χώρων προβολής που έχει ο ∆ήµος 
επιλέξει στους πύργους. ∆ηλαδή οι θέσεις, 

α. Νότιο τµήµα κεντρικής πλατείας (Ψαράκια) 

β. Βόρειο τµήµα κεντρικής πλατείας (ΟΤΕ),  

να µεταφερθούν στους πύργους που θα τοποθετηθούν στα νέα σηµεία τα οποία µας 
προτείνατε, καταλαµβάνοντας τον ίδιο χώρο δηλ. το 1/3 του κάθε πύργου, ώστε οι 
διαφηµίσεις από τους πύργους που θα αφαιρεθούν να µπουν στις παραπάνω θέσεις, που έχουν 
το ίδιο εµπορικά ενδιαφέρον. 

Άλλωστε, γνωρίζουµε ότι στα παραπάνω σηµεία των πύργων (δηλ. α. & β.) υπάρχουν πλησίον 
διαφηµιστικά πλαίσια τύπου τρίγωνα του ∆ήµου για την προβολή του. Θεωρούµε λοιπόν πως 
θα ήταν δόκιµο να έχει ο ∆ήµος και ένα βόρειο καθώς και ένα νότιο σηµείο προβολής στην 
πόλη, εκτός από το κέντρο. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έως τώρα συνεργασία µας είναι άριστη και αυτό επιθυµούµε και για 
την συνέχεια ελπίζουµε ότι το αίτηµα µας θα εισακουστεί από εσάς, καθώς το θεωρούµε 
λογικό και αποδοτικό για την εταιρεία µας. 

Με εκτίµηση 

Αλέξης Ρουτζούνης 

Ακολούθως ο κ. Μπασακίδης αναφέρει τα εξής:  
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Για τους δύο πύργους που είχαν τοποθετηθεί βάσει της προηγούµενης 
σύµβασης στην πλατεία Όθωνος και στην πλατεία 23ης Μαρτίου, µετά από 

διαβούλευση που έγινε και µε την ανάδοχο εταιρεία, προτείνεται η µετακίνησή τους, και 
βεβαίως κατόπιν εγγράφου της 26ης εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ότι δεν επιτρέπεται σε 
αυτές τις περιοχές να υπάρχουν διαφηµιστικοί πύργοι, προτείνονται δύο θέσεις µε µεταφορά 
αυτών, µία θέση στο βόρειο πάρκινγκ στη Νέδοντος, στη διασταύρωση της Αρτέµιδος & 
Λεΐκων και µία θέση στην Κρήτης, στο µεγάλο πεζοδρόµιο µπροστά από το Βασιλόπουλο, 
Φιλελλήνων & Κρήτης. 
Η ανάδοχος εταιρεία, επειδή η εµπορικότητα των δύο καινούργιων θέσεων σαφώς είναι 
υποδεέστερη της εµπορικότητας των θέσεων στην πλατεία Όθωνος και στην πλατεία 23ης 
Μαρτίου, προτείνει όπως αυτό το όφελος που είχε ο ∆ήµος για τη διαφήµιση των εκδηλώσεών 
του στους δύο πύργους της κεντρικής πλατείας, στο βόρειο µέρος και στα Ψαράκια, να 
µεταφερθεί αυτή η δυνατότητα στους δύο νέους πύργους, δηλαδή στην Όθωνος και στον 
Βασιλόπουλο. 
Εγώ λέω στη µία από τις δύο. Να κρατήσουµε τα Ψαράκια και την Λεΐκων.  
 
 
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 

Ι. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 118/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας  που αφορά στον καθορισµό θέσεων για τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πλαισίων, ως εξής:  

Ως προς τις θέσεις των πλαισίων τύπου «ΠΥΡΓΟΥ», ώστε : 

α) Ο Πύργος της πλατείας Όθωνος να µεταφερθεί στη βορειοδυτική γωνία του 
πάρκινγκ στη διασταύρωση των οδών Αρτέµιδος  και Λεϊκων και  

β)  Ο Πύργος της πλατείας 23ης Μαρτίου να µεταφερθεί προ του καταστήµατος 
ΑΒ-Βασιλόπουλος στο βορινό πολύ µεγάλου εύρους πεζοδρόµιο της οδού 
Κρήτης.  

ΙΙ. Συµπληρώνει την παραπάνω απόφασή του ώστε ρητώς να επιτρέπεται πλαίσια 
στο σύνολό τους να είναι φωτεινά.  

ΙΙΙ. Ικανοποιεί  εν µέρει το αίτηµα του κ. Ρουτζούνη και συγκεκριµένα εγκρίνει τη 
µεταφορά του χώρου προβολής που έχει επιλέξει ο ∆ήµος, από τον πύργο της 
κεντρικής πλατείας (ΟΤΕ) στον πύργο επί της Αρτέµιδος & Λεΐκων. 

 

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  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  



Συνεδρίαση :28/2009                                 Πέµπτη  5/11/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  482/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


