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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   11/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  68/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 11η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 46054/27-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης  και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 

Βασίλειος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Γκλεγκλές Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά 

µέλη της µειοψηφίας.   

 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια διαφηµίσεων. 

Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 42005/2012 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας 
και Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια διαφηµίσεων. 
 
Σχετ.: Τα υπ’ αρ. 12985/7-3-2012 και 20071/9-4-2011 έγγραφα του Τµήµατος 

∆ηµοτικών Προσόδων. 
 
 
Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα µας ζητείται να υποδείξουµε τα καταλληλότερα 
σηµεία για τον καθορισµό εκ νέου κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση 
διαφηµιστικών µέσων σε ειδικά διαµορφωµένα πλαίσια τύπου «πύργος». 
 
Οι διατάξεις που εφαρµόζονται είναι αυτές που προκύπτουν από την 52138/2003 ΚΥΑ, 
τον Ν. 2946/20001 αλλά και τον Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999). Με βάση αυτές τις διατάξεις 
καθορίζονται οι χώροι στους οποίους απαγορεύεται η διαφήµιση (άρθρο 1 της 
52138/2003 ΚΥΑ), αλλά και οι επιτρεπόµενοι τύποι ανάλογα µε το χώρο τοποθέτησης 
του πλαισίου (άρθρο 4 της 52138/2003 ΚΥΑ), καθώς και οι διατάξεις για την 
τοποθέτηση πλαισίων σε στάδια, λιµάνια, σταθµούς, κλπ. (άρθρο 5 της 52138/2003 
ΚΥΑ). Τέλος, ισχύει από τον Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/1999) το σχετικό άρθρο (άρθρο 11). 
 
Λόγω των παραπάνω, σε πλατείες επιτρέπεται να τοποθετούνται µόνο τα πλαίσια 
τύπου «πύργος» µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 52138/2003 ΚΥΑ και να έχουν 
τις αναφερόµενες διαστάσεις (άρθρο 3 της 52138/2003 ΚΥΑ). 
 
Με βάση την παράγραφο 11 του άρθρου 3 της 52138/2003 ΚΥΑ, τα πλαίσια τύπου 
«πύργος» µπορούν να είναι κυλινδρικά ή τριγωνικά, επιτρέπεται να φέρουν έως τρεις 
ωφέλιµες επιφάνειες µε µέγιστη διατοµή 1,20 τετραγωνικά µέτρα και µέγιστο ύψος 
3,60 µέτρα και η απόσταση από το έδαφος της κορνίζας των ωφέλιµων επιφανειών να 
είναι το πολύ 0,15 µέτρα. Ακόµα, σχετικά µε τα φωτεινά ή φωτιζόµενα πλαίσια ισχύουν 
τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 της 52138/2003 ΚΥΑ. 
 
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις, αλλά και τις υφιστάµενες πλατείες, εισηγούµαστε 
να τοποθετηθούν πέντε (5) φωτεινά κυλινδρικά πλαίσια τύπου «πύργος», 
αντίστοιχα αυτών που φαίνονται στην επισυναπτόµενη φωτογραφία, στις θέσεις που 
φαίνονται στον επόµενο πίνακα. 
 

α/α Πλατεία Σηµείο 

1 ∆ηµαρχείου Σχεδιάγραµµα 1 

2 Κεντρική Πλατεία Σχεδιάγραµµα 2 

3 Κεντρική Πλατεία Σχεδιάγραµµα 3 

4 Κεντρική Πλατεία Σχεδιάγραµµα 4 

5 Πλατεία Παπαφλέσσα (Σιδ. Σταθµού) Σχεδιάγραµµα 5 
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Συν/να:  1) Σχεδιαγράµµατα 1, 2, 3, 4 και 5. 
 2) Φωτογραφίες κυλινδρικών πλαισίων τύπου «πύργος». 
 
 
                                                                                      Καλαµάτα      5 - 7 - 2012 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ               «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 
                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
           ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα οµόφωνα συναινεί και το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Καλαµάτας  µε την υπ’ αριθµ. 62/2012 απόφασή του.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Με την υπηρεσιακή εισήγηση κ.κ. συνάδελφοι, προτείνονται 5 θέσεις σε 
κοινόχρηστους χώρους και καθορίζονται οι 5 θέσεις για τη διενέργεια 

διαφήµισης, για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων τύπου «πύργος». Οι 5 
συγκεκριµένες θέσεις, οι φωτεινοί αυτοί κυλινδρικοί «πύργοι» προτείνεται να 
τοποθετηθούν στο ∆ηµαρχείο, στην Κεντρική Πλατεία, στην Κεντρική Πλατεία, στην 
Κεντρική Πλατεία και στην Πλατεία Παπαφλέσσα (Σιδ. Σταθµού). Αυτούς τους 5 
«πύργους», µιλάµε για χωροθέτηση σήµερα, θα επινοικιάσει σε ιδιώτες µετά ο ∆ήµος 
Καλαµάτας,  όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία, για να µπορέσει να 
επιτευχθεί και να πάρει κάποιους πόρους, αλλά και να διαφηµιστούν κάποιες εταιρείες.  
 
 
Επί του θέµατος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:    
 
ΓΚΡΕΚΗΣ (Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου): Η παραχώρηση θα γίνει σε εργολάβο; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα συγνώµη, να καταλάβω, έχεις έρθει σαν τι τώρα για να ξέρω κι εγώ. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Σαν εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου είµαι εδώ.  

 
Ναι αλλά ……, εντάξει µπορείς να απαντήσεις µιας και έτυχε εδώ, αλλά 
συνήθως είναι για τα µέλη εδώ. Τώρα αν ήταν κάποιο θέµα…………….. 

Εγώ προσωπικά σου ξαναδίνω το λόγο γιατί είσαι µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Γι’ 
αυτό. Στο τέλος, στο τέλος.  
Ο κ. Νιάρχος.  

 
Ναι εµείς θέλουµε να πούµε δυο λόγια για τη διαφήµιση γενικά. Κατά τη 
γνώµη µας η εµπορική διαφήµιση, εκµεταλλεύεται δηµόσιο χώρο για να 

αλώσει συνειδήσεις, να επιβάλει πρότυπα και αξίες οικονοµικά αποδοτικές για τα 
επιχειρηµατικά συµφέροντα. Η πετυχηµένη τις περισσότερες φορές προσπάθεια των 
διαφηµίσεων, να δηµιουργούν ανάγκες κυρίως άχρηστες, µπορεί να συγκριθεί µε την 
ευκολία των αρµοδίων να υποκρίνονται και κάποιες φορές, να πείθουν πως για 
οτιδήποτε άσχηµο για τους πολίτες ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από τους ίδιους.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Τώρα να αναφέρω δύο παραδείγµατα για τις πιο ανώδυνες θα λέγαµε διαφηµίσεις. Το 
ένα είναι Τράπεζες και διαφήµιση. Όλα αυτά τα προηγούµενα χρόνια που οδήγησαν µε 
τα άτοκα δάνεια κτλ., τα γνωρίζετε και αν θέλετε και κάτι άλλο τζόγος και διαφήµιση 
που είναι και ο ΟΠΑΠ και η κρατική διαφήµιση κλπ.  

Κατά τη γνώµη µας οι διαφηµίσεις στους δηµόσιους χώρους, βιάζουν το µυαλό του 
πολίτη και αποτελούν καρκίνωµα για την αισθητική των πόλεων. Καταπατούν νόµιµα ή 
παράνοµα δηµόσιο χώρο, προσβάλουν την αισθητική και τη φυσιογνωµία του φυσικού 
περιβάλλοντος κρύβοντας δέντρα και πράσινο, ουρανό και ορίζοντα. Μετατρέπουν 
δηµόσιους χώρους σε παγίδες και απειλές κατά της ασφάλειας των κινούµενων σ’ 
αυτό, όπως αποδεικνύει το 12% των τροχαίων ατυχηµάτων που οφείλεται στην 
απόσπαση της προσοχής των οδηγών. Πολλές περιοχές ή πόλεις έχουν µετατραπεί σε 
διαφηµιστικούς σκουπιδότοπους. Θα πρέπει να αντιστρέψουµε την όλο και µεγαλύτερη 
παραχώρηση δηµόσιων χώρων για ιδιοτελείς σκοπούς και για ιδιωτική εκµετάλλευση.  

∆ιεκδικούµε µια πόλη φιλική στους ανθρώπους µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και 
την ιστορική µνήµη, µε παράλληλη αντίσταση στην κερδοσκοπική εκµετάλλευση και 
την κατάργηση των ελεύθερων χώρων.   

Θα καταψηφίσουµε αυτό το θέµα.  
 
Κύριε Πρόεδρε και εµείς θα καταψηφίσουµε.  

Θεωρούµε ότι επειδή το θέµα έχει ξαναέρθει, θυµάµαι πέρυσι είχαµε 
ξανακουβεντιάσει πάλι την τοποθέτηση πινακίδων κλπ., θεωρούµε ότι δεν είναι 
δυνατόν για να αυξήσουµε τα έσοδα κατά τοις, κάθε τόσο και λιγάκι να βάζουµε µια 
πινακίδα.  

Ειδικά τώρα µιλάµε για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας ……………………  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προβλέπεται από τη νοµοθεσία.  

 
Από τη νοµοθεσία πολλά προβλέπονται.  

Εδώ κυνηγάµε τους επαγγελµατίες να βγάλουν τις δικές τους πινακίδες, 
είναι επικίνδυνες το ένα και το άλλο και εµείς για να πάρουµε κάποια λεφτά πάµε και 
κοτσάρουµε ταµπέλες.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προβλέπεται µέσα από τη νοµοθεσία.  

 
Κοιτάξτε το νόµιµο δεν είναι και ηθικό. Το έχουµε ξαναπεί εκατό 
χιλιάδες φορές. ∆εν µπορούµε τώρα σε µια πλατεία που έχει χυθεί 

τόσο µελάνι και τόση βαβούρα για την ανάπλασή της, εµείς να βάζουµε τρεις 
κυλινδρικούς πύργους στην κεντρική πλατεία.   

Εµείς θα καταψηφίσουµε.  
 
Εγώ θέλω να πω ότι είναι απ’ τις καλύτερες προτάσεις που έχουν 
γίνει κατά καιρούς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και επιτέλους και 

µπράβο σ’ αυτόν που το σκέφτηκε, µπορεί να αρχίσει ο ∆ήµος να λειτουργεί και σαν 
«επιχειρηµατίας», εντός εισαγωγικών, για να προσκοµίσει κάποια οφέλη για τους 
δηµότες.  

Συµφωνώ απόλυτα και να προχωρήσει κι άλλο το µέτρο.  
 
Μια παρατήρηση, µια επισήµανση θα ήθελα να 
κάνω.  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:   

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ:  



Συνεδρίαση :  11/2012 Τετάρτη  1 / 8 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ  68/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   5 

Όσον αφορά τις θέσεις, τις οποίες έχετε καθορίσει για την τοποθέτηση αυτών των 
κυλινδρικών κώνων, να ληφθεί υπόψη να µην είναι κοντά στο οδόστρωµα ώστε να µην 
αποσπάται η προσοχή των οδηγών και να τηρούνται οι διατάξεις του ΚΟΚ για τις 
διαφηµιστικές πινακίδες.  

 
Βεβαίως, ευχαριστώ.  

Μέσα στην εισήγηση αναφέρονται και τα µέτρα σε ύψος και τα µέτρα το 
πως είναι στηµένος αυτός ο πύργος, αλλά και οι αποστάσεις που προβλέπονται µέσα 
από µία ΚΥΑ που βλέπω εδώ πέρα από πεζοδρόµια και διασταυρώσεις οδών. Τηρείται 
αυτό το πράγµα, υπάρχει νοµοθεσία συγκεκριµένα γι’ αυτό, από κει και πέρα είναι µια 
πολιτική θεώρηση του καθενός να ασπαστεί ή να µην ασπαστεί το συγκεκριµένο 
εγχείρηµα.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα, καθώς και την υπ’ αριθµ. 62/2012 απόφαση 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, µειοψηφούντων των κ.κ. Νιάρχου και Γκλεγκλέ, 
οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό πέντε (5) θέσεων για την 
τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (φωτεινών κυλινδρικών πλαισίων τύπου 
«πύργος»), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 42005/2012 εισήγηση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών, 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 ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης  

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 9 Αυγούστου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


