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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  483/2009  

 
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τοποθέτηση κιβωτίων διάθεσης δωρεάν διανεµόµενων εφηµερίδων. 
 
Η από 2/11/2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός χώρων τοποθέτησης υποδοχέων δωρεάν διατιθέµενων εφηµερίδων 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τα ερωτήµατα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έκδοσης και 
διανοµής δωρεάν διατιθέµενων εφηµερίδων 

2. Την αναγκαιότητα καθορισµού κανόνων για την νέα αυτή δραστηριότητα.  

Εισηγούµεθα 

τον καθορισµό νησίδων, των όρων καθώς και των προϋποθέσεων για την 
τοποθέτηση κιβωτίων-υποδοχέων δωρεάν διατιθέµενων εφηµερίδων σε αυτές. 

1. Τα κιβώτια-υποδοχείς Θα είναι παραλληλογράµµου διατοµής σε όλο τους το ύψος. Το ύψος 
στην πρόσοψη δεν θα υπερβαίνει τα 100 εκ. και. στην πίσω όψη τα 110 εκ. Θα δύνανται να 
φέρουν ακόµη επιγραφή µε το λογότυπο της εταιρίας ύψους µέχρι 15εκ. πέραν των 110 εκ. 
Οι δύο άλλες διαστάσεις της κατόψεως θα είναι προσαρµοσµένες στο µέγεθος της 
εφηµερίδος. 

2. Από την τοποθέτηση των κιβωτών δεν θα παρακωλύεται η διέλευση των πεζών ούτε η 
κυκλοφορία και στάθµευση των οχηµάτων. Θα τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60 
εκ. από το κράσπεδο και κατά προτίµηση στην ίδια ευθεία µε τον αστικό εξοπλισµό 
(καδάκια απορριµµάτων, παγκάκι, φωτιστικά, δένδρα κ.τ.λ.). Θα απέχουν δε από την τοµή 
των οικοδοµικών γραµµών, ή την προέκτασή τους, τουλάχιστον 5µ. ώστε να υπάρχει 
ελεύθερη ορατότητα προς την πλευρά έλευσης κυκλοφορίας. Η ακριβής θέση των νησίδων 
θα γίνει από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

3. ∆εν Θα παρακωλύεται η λειτουργία επιχειρήσεων καταστηµάτων ή υπηρεσιών. 

4. Από κάθε επιχείρηση που Θα τοποθετεί κιβώτια-υποδοχείς Θα καταβάλλεται τέλος 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, κατ’ ελάχιστον για ένα τετραγωνικό, όπως αυτό κατ’ έτος 
προσδιορίζεται για τα περίπτερα και καταστήµατα ψιλικών. 

5. Ο ιδιοκτήτης των κιβωτίων θα µεριµνά για την συντήρηση και άψογη εµφάνισή τους 

6. Ο ιδιοκτήτης των κιβωτίων θα φέρει ακεραία την αστική και ποινική 

7. ευθύνη Που ήθελε προκύψει από την τοποθέτηση και χρήση των κιβωτίων. 

8. Οι νησίδες µπορούν να µετακινηθούν ή να καταργηθούν κατά την ελεύθερη κρίση του 
∆ήµου. 

9. Κιβώτια τοποθετηµένα σε κοινόχρηστους χώρους εκτός των εγκεκριµένων νησίδων, ή 
κιβώτια που θα είναι εντός των νησίδων αλλά δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα 
θεωρούνται στερεά απόβλητα και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κανονισµού καθαριότητας. 



Συνεδρίαση :28/2009                                 Πέµπτη  5/11/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  483/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

Ως θέσεις ανάπτυξης νησίδων προτείνονται οι πιο κάτω: 

1) Στην αρχή του πεζόδροµου, έµπροσθεν του ΚΕΠ του ∆ήµου. 

2) Απέναντι από την ΕΤΕ στην αρχή της οδού Κρόµιια. 

3) Απέναντι από το πνευµατικό κέντρο επί της πλατείας 

4) Έµπροσθεν της Τράπεζας Λαϊκή (απέναντι από το σιντριβάνι). 

5) Στο νότιο πεζοδρόµιο της οδού Φρατζή, µεταξύ περιπτέρου και σιδηροδροµικού σταθµού 
(απαιτείται σύµφωνη γνώµη του ΟΣΕ) 

6) Στο βορινό πεζοδρόµιο της οδού Βαλαωρίτου, δυτικά της Αναγνωσταρά 

7) Επί της οδού Υπαπαντής νοτιότερα της εισόδου στην πλατεία των Παπλωµατάδικων. 

8) Οδό Βασιλίσσης Όλγας προ του Ταχυδροµείου 

9) Ναυαρίνου, µεταξύ Ακρίτα και Ρήγα Φεραίου, στο νότιο πεζοδρόµιο 

10) Οδό Κρήτης δυτικά της στάσης προ του καταστήµατος ΑΒ-Βασιλόπουλος. 

11) Στην Καλλιπατείρας, στη Β∆ γωνία του γηπέδου σε επαφή µε την περίφραξη του 
Πανεπιστηµίου. 

12) Στην οδό Ψαρών, προ της Νοµαρχίας. 

13) Στην οδό Ευαγγελιστρίας προ της ∆.Ο.Υ. 

14) Προ του παλαιού νοσοκοµείου 

15) Στην οδό Αθηνών, στην είσοδο του Ρarking απέναντι από τη «∆ΟΜΗ». 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Οι θέσεις πως µοιράζονται; Η µία εφηµερίδα θα έχει όλο το κουτί όταν 
κυκλοφορεί ή η µία θα έχει το ένα κουτί και η άλλη θα έχει το άλλο. 

 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Η κάθε µία θα έχει το δικό της κουτί. 

 
Να µην βάζουν όµως µεγάλες ποσότητες γιατί καταλήγουν στους δρόµους και 
γίνονται σκουπίδια. 
 
Με τις εφηµερίδες υπάρχει ένα ζήτηµα σοβαρό και µε τις εφηµερίδες που 
κυκλοφορούν µε αντίτιµο. Βεβαίως ένα ζήτηµα και µε την καθαριότητα της 

πόλης, διότι τα παιδιά µας, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής, χάριν παιδιάς, παίρνουν αυτά 
τα φύλα και δηµιουργούν προβλήµατα στην κεντρική πλατεία, γι’ αυτό και οι χώροι πρέπει να 
είναι συγκεκριµένοι και να φωτίζονται και να δώσετε κ. Καµβυσίδη  συγκεκριµένη οδηγία ώστε 
να µην βάζουν µεγάλο αριθµό φύλων, να έχουν κάποιον άνθρωπο να τις ανανεώνει.  
Εν πάση περιπτώσει ότι συµβαίνει στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, θα πρέπει να 
ανταποκριθούµε κι εµείς µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να έχοµε ενιαία κιβώτια για την 
τοποθέτηση αυτών των εφηµερίδων.     
 
 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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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 τον καθορισµό νησίδων, των όρων καθώς και των προϋποθέσεων για την 
τοποθέτηση κιβωτίων - υποδοχέων δωρεάν διατιθέµενων εφηµερίδων σε αυτές, 
σύµφωνα µε την από 2-11-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. 
Μπασακίδη Νικολάου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 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. 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  
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 17 Νοεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


