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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2016 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   64/2016 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 10η/2016 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33192/5-8-2016 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από  τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 63 απόφαση), 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας,     

4) Δημόπουλος Δημήτριος, 5) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 6) Μαρινάκης Σαράντος και 

7) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κα Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας την κα 

Ντίντα  Παναγιώτα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο : 

Καθορισμός τέλους διαφημίσεων που προβάλλονται στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ 
Αστικών Γραμμών Καλαμάτας. 

 
Στο φάκελο του παρόντος θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 33130/27-07-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου κ. Μπούχαλη, η  
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
                Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
 
     Έχοντας υπόψη :  
 
1)Την αρ. 52/2011 Απόφαση Δ.Σ. η οποία ισχύει και για το έτος 2016 με την οποία 
καθορίστηκαν τα τέλη διαφήμισης και συγκεκριμένα τα τέλη της κατηγορίας Γ΄ ως εξής :  
Για διαφημίσεις σε κάθε είδους οχήματα δημόσιας χρήσεως εντός ή στην επιφάνεια αυτών 
διαστάσεων μέχρι 0,30 επί 0,50 εκατοστόμετρα τέλος 0,50 €/τ.μ. το μήνα. Για διαφημίσεις 
της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος. 
Ειδικότερα για τις διαφημίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στην 
εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας τέλος 739 
ευρώ το χρόνο από κάθε ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα που 

   χρησιμοποιούν. 

2) Το γεγονός ότι κατά το έτος 2015 δεν καταβλήθηκαν τέλη διαφήμισης από τους ιδιοκτήτες 
αστικών γραμμών Καλαμάτας και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 
υποκειμένων στο συγκεκριμένο τέλος διαφήμισης.    

3) Την αρ. Πρωτ.  31825/2016  αίτηση του Κτελ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας, με την οποία 
ζητούν μείωση των τελών λόγω της οικονομικής συγκυρίας και του μειωμένου διαφημιστικού 
ενδιαφέροντος.  

4) Τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της ύφεσης και κρίσης.  
                                               
                                                                      Εισηγούμαστε: 
 

      Τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης της κατηγορίας Γ΄ ως εξής: για τις διαφημίσεις 
που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στην εξωτερική τους επιφάνεια τα 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας τέλος σε 150,00 ευρώ το χρόνο από κάθε 
ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα που  χρησιμοποιούν, 
αναδρομικά, από το έτος 2015, και εφεξής.  

                       
     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                               «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ» 
                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ 

 
       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τέλους διαφημίσεων της 
κατηγορίας Γ΄ της υπ’ αριθμ. 52/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, ως εξής:  
 
«Για τις διαφημίσεις που προβάλλουν τόσο στον εσωτερικό χώρο όσο και στην 
εξωτερική τους επιφάνεια τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας 
τέλος σε 150,00 ευρώ το χρόνο από κάθε ιδιοκτησία λεωφορείου ανεξάρτητα από 
τα τετραγωνικά μέτρα που  χρησιμοποιούν, αναδρομικά, από το έτος 2015, και 
εφεξής»,  
 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33130/27-7-2016 πρόταση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  2. Γυφτέας Ηλίας 

  3. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Κουτίβας Ηλίας  

  5. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος 

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 21 Αυγούστου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


