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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   078/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

19η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 67536/18-11-2011 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)  Δικαιουλάκος Βασίλειος, 4) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Μωρακέας Σπυρίδων. 

 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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. 

Στη συνεδρίαση για τη συζήτηση του θέματος αυτού έχουν προσκληθεί, με το υπ΄  
αριθμ. πρωτ. 67727/21-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, να 
συμμετάσχουν προκειμένου να διατυπώσουν της απόψεις τους επί του θέματος, οι 
παρακάτω φορείς: 

- Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας 
- Επιμελητήριο Μεσσηνίας  
- Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας  
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Καλαμάτας 

 
 
Η υπ’ αριθ. 65596/8-11-2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για ενημέρωση των 
μελών, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια διαφημίσεων. 
 
Σχετ.: Τα υπ’ αρ. 45008/5-8-2011 και 55508/12-9-2011 έγγραφα του Τμήματος 

Δημοτικών 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 «ρακέτα». 
 
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, τα πλαίσια τύπου «ρακέτα» επιτρέπεται να τοποθετούνται μόνο 
σε πεζοδρόμια με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της 52138/2003 ΚΥΑ και να έχουν 
τις αναφερόμενες διαστάσεις (άρθρο 3 της 52138/2003 ΚΥΑ). 
 
Συνεπώς, για να είναι δυνατή η τοποθέτηση πλαισίου τύπου «ρακέτας» σε πεζοδρόμιο 
πρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου να είναι τουλάχιστον 1+1,3+2,5=4,8 μέτρα 
(απόσταση από κράσπεδο + διάσταση πλαισίου + απόσταση από ρυμοτομική γραμμή). 
Ακόμα, πρέπει να υπάρχει ακτινική απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων μεταξύ δύο 
πλαισίων και αυτά να μην είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα. Οι οδοί που ικανοποιούν τις 
προϋποθέσεις, δηλαδή να διαθέτουν πεζοδρόμιο -έστω και σημειακά- με πλάτος πάνω 
από 4,8 μέτρα είναι οι ακόλουθες: 

 Κρήτης 



Συνεδρίαση :  19/2011 Τετάρτη 23/11/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ   078/2011 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   3

 Αριστομένους 
 Ψαρών 
 Ηρώων 
 Αρτέμιδος 
 Σπάρτης 
 Νέδοντος 
 Αθηνών 

 
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις, αλλά και τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, μπορούν να 
τοποθετηθούν μέχρι δεκαεννέα (19) πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων και των τριών 
πλαισίων που χωροθετούνται στα σημεία που θα γίνουν εργασίες για την κατασκευή 
του υπόγειου χώρου στάθμευσης (α/α 4,5,6), στις θέσεις που φαίνονται στον επόμενο 
πίνακα. 
 

α/α 
Θέση 

Οδός Σημείο 
1 Κρήτης Μεταξύ Φαρών και Κανάρη στο βόρειο πεζοδρόμιο  

2 Κρήτης Μεταξύ Φιλελλήνων και πάρκου στο βόρειο πεζοδρόμιο 

3 Αριστομένους Μεταξύ Φραντζή και Ξενοφώντος στο δυτικό πεζοδρόμιο 

4 Αριστομένους Μεταξύ Ξενοφώντος και Δημοσθένους στο δυτικό πεζοδρόμιο 

5 Αριστομένους Μεταξύ Σόλωνος και Μακεδονίας στο δυτικό πεζοδρόμιο 

6 Αριστομένους Μεταξύ Σόλωνος και Μακεδονίας στο δυτικό πεζοδρόμιο, 
τουλάχιστον 100 μέτρα από το α/α 5 

7 Ψαρών Μεταξύ Σόλωνος και Μακεδονίας στο ανατολικό πεζοδρόμιο 
κοντά στη νότια είσοδο του διοικητηρίου 

8 Ηρώων Μεταξύ της Βασ. Γεωργίου και της Βασ. Όλγας στο δυτικό 
πεζοδρόμιο 

9 Ηρώων Στην κατεύθυνση προς παραλία στο δυτικό πεζοδρόμιο πριν τη 
Σωκράτους 

10 Ηρώων Στην κατεύθυνση προς παραλία στο δυτικό πεζοδρόμιο πριν 
την Κρήτης 

11 Αρτέμιδος Στην κατεύθυνση προς κέντρο στο δυτικό πεζοδρόμιο μετά το 
Μπενάκειο (κατάστημα «Βορβίλας») 

12 Αρτέμιδος Στο δυτικό πεζοδρόμιο μπροστά από το 4ο Λύκειο 

13 Αρτέμιδος Στο δυτικό πεζοδρόμιο μετά την Ρόδων περίπου 100 μέτρα 
μετά το 4ο Λύκειο και το βενζινάδικο 

14 Σπάρτης Στη βορειοανατολική γωνία Σπάρτης και Κουτσομητοπούλου 
(ανατολικό πεζοδρόμιο Σπάρτης) 

15 Σπάρτης Στο πεζοδρόμιο μπροστά από τον Αγ. Ιωάννη και σε απόσταση 
τουλάχιστον 100 μέτρα από το α/α 12 

16 Νέδοντος Μπροστά από την πολυκατοικία με αριθμό 75 στο ανατολικό 
πεζοδρόμιο μετά το δημαρχείο 

17 Αθηνών Στην κατεύθυνση προς Ασπρόχωμα, μετά το «Πολυκλαδικό» 
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πριν το περίπτερο (πριν την Ευστ. Καρέλια) στο βόρειο 
πεζοδρόμιο 

18 Αθηνών 
Στην κατεύθυνση προς κέντρο, μετά την Αριστοφάνους 
απέναντι από την Αγ. Τριάδα (πρώην «Fiat») στο νότιο 
πεζοδρόμιο 

19 Αθηνών Στην κατεύθυνση προς κέντρο, στην είσοδο του εμπορικού 
κέντρου πριν την Περσεφόνης στο νότιο πεζοδρόμιο 

 
 
Κοιν/ση: 1) Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 
 2) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
 3) Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
 4) Αντ/ρχος κ. Α. Καραγιάννης 
 5) Αντ/ρχος κ. Χ. Ριζάς 
 6) Τμήμα Μελετών 
 
 
                                                                                            Καλαμάτα      8 - 11 - 2011 
        ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ                                   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Εισηγούμενη το θέμα η συγκοινωνιολόγος του Δήμου κα Κανελλοπούλου αναφέρει τα 
εξής:  

 
Υπήρχαν στην πόλη κάποια πλαίσια τύπου ρακέτας στα οποία 
γινόταν διαφήμιση. Αυτά τα πλαίσια μετά από ελέγχους της 

Δημοτικής Αστυνομίας βρέθηκε ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόμος, 
τόσο ως προς τη θέση που είναι τοποθετημένα, όσο και ως προς τις διαστάσεις τους, 
οπότε αναζητήσαμε καινούρια σημεία στα οποία να ικανοποιούνται όλες οι 
προϋποθέσεις των Νόμων για να τοποθετηθούν αυτά τα πλαίσια τύπου ρακέτα και 
αυτά τα σημεία έχουμε φέρει στην εισήγηση. Είναι 19 σημεία: τα 2 είναι στην οδό 
Κρήτης στο φαρδύ βόρειο πεζοδρόμιο της Κρήτης μεταξύ Φαρών και πάρκου, 
υπάρχουν άλλα 4 στην Αριστομένους στο δυτικό πεζοδρόμιο από το ύψος της Φραντζή 
και μέχρι το πάρκο, υπάρχει 1 στην Ψαρών, υπάρχουν μετά 3 στην οδό Ηρώων, 3 
στην Αρτέμιδος, 2 στην οδό Σπάρτης , 1 στην Νέδοντος, δυστυχώς είναι πάνω στα 
τραπεζοκαθίσματα που συζητάγαμε πριν και άλλα 3 στην οδό Αθηνών. Ψάχνοντας να 
βρω αυτά σημεία τηρήσαμε τις προδιαγραφές του Νόμου, δηλαδή αποστάσεις από 
φανάρια, αποστάσεις μεταξύ των πλαισίων, αποστάσεις από οικοδομική, από 
ρυμοτομική, από διαβάσεις, από όλα και καταλήξαμε σε αυτά τα 19 και αυτά 
εισηγούμαστε να εγκρίνετε.  

 
Κάποτε, μιλάω τώρα για 2-3 χρόνια, υπήρχε υπάλληλος του Δήμου ο 
οποίος βγήκε ειδικά στην Αθηνών, γιατί ήρθε στο δικό μου κατάστημα 

και τότε είχε και μία λίστα και έλεγε ότι εάν δεν κατεβάσετε τις πυλώνες που είναι 
εντός των οικοπέδων σας, εντός των οικοπέδων σας, εάν δεν τις κατεβάσετε θα έχετε 
πρόστιμο κλπ. Περιττό να σας πω ότι ήμουν ο μόνος ανόητος ο οποίος κατέβασα το 
πυλώνα, ο οποίος ήταν μέσα στην οικοδομική γραμμή. Κανένας άλλος δεν το έκανε. 
Αυτό ισχύει; Γιατί τότε είχαν χαρακτηριστεί διαφημιστικές πινακίδες και αυτά και ότι 
ενέχουν κίνδυνο για τα αυτοκίνητα κλπ. Αυτό το προηγούμενο ισχύει;  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 
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Να σας πω. Το συγκεκριμένο που φέρνουμε σήμερα για εισήγηση 
είναι διαφήμιση σε κοινόχρηστο χώρο. Αυτά που λέτε τώρα εσείς 

είναι σε ιδιωτικό χώρο και κάποια είναι διαφήμιση, κάποια είναι επιγραφές.          
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Επιγραφές, ταμπέλες.  

 
Οι ταμπέλες γενικά δεν επιτρέπεται να είναι κάθετες, αλλά 
υπάρχει πολύ μεγάλη νομοθεσία άμα θέλετε …… 

 
Γιατί ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ειδικά στην Αθηνών ήμουνα ο μόνος που 
κατέβασα αξίας 3.500,00 € πυλώνα και έκτοτε δεν έχει κινηθεί τίποτα.  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι και άλλοι και έχουν βεβαιωθεί τσουχτερά πρόστιμα. 

 
 Έχουν κατεβάσει και άλλοι στην Καλαμάτα απ’ όσο ξέρω και από 
πεζοδρόμια και από αλλού, αλλά γενικά υπάρχει πολύ διαφήμιση 

για να κατέβει. 
 
Συμφωνώ, αλλά με βάση την επισήμανση της κα Κανελλοπούλου θέλω 
να υπογραμμίσω αυτό που λέγαμε πριν. Να τώρα λοιπόν που η 

διαφημιστική πινακίδα είναι πιο πάνω από τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία 
κουβεντιάζαμε  πριν. Δηλαδή, αν τα δούμε όλα αυτά συνολικά, να σε ένα χώρο ο 
οποίος ήταν ωραίος πεζόδρομος, ξαφνικά να η ταμπέλα, να τα τραπεζοκαθίσματα. 

 
Επειδή στην αυτοψία για τα τραπεζοκαθίσματα είχα πάει και εγώ 
η πινακίδα δεν ενοχλεί ούτε τα τραπεζοκαθίσματα, ούτε τους 

πεζούς, ούτε το πράσινο.  
 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ: Τι διαστάσεις έχουν αυτά;   Σαν αυτά που υπήρχανε ας πούμε; 
 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ : Είναι λίγο μικρότερα από αυτά που υπήρχανε. 
 
ΡΙΖΑΣ: Οι ρακέτες που είναι στα ψαράκια, λίγο πιο μικρά. 

 
Εμείς έχουμε αντίρρηση. Καταρχάς και αισθητικά αυτά δεν είναι 
πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή άμα τα δείτε και από μακριά και από 

κοντά και σε όποια πόλη και να πας συναντάς τις ίδιες πινακίδες, δηλαδή υπάρχει μία 
ομοιομορφία.  
Εγώ έχω πει και παλαιότερα ότι η πόλη μας πρέπει να διαφέρει σε σχέση με τις άλλες 
πόλεις, όπως επίσης επί ευκαιρία στη Νέα Είσοδο εκεί στη Μακεδονίας πήγαμε και 
βάλαμε ένα μάρμαρο που λέει για τη Καλαμάτα. Αν πας στον Πύργο μέσα, στο Άργος 
μέσα, στην Κόρινθο μέσα το ίδιο μάρμαρο θα συναντήσεις. Έλεος, δηλαδή δεν 
μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό; Δηλαδή ο επισκέπτης, ο τουρίστας που 
έρχεται από τον Ισθμό και κάτω βλέπει τις πόλεις όλες ομοιόμορφες, τις ίδιες πινακίδες 
στις σκοτεινές με το ίδιο σχέδιο, την ίδια είσοδο με την ίδια μαρμάρινη πλάκα. Έλεος 
δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό;  
Αυτή η πόλη πρέπει να διαφέρει η δικιά μας. Εγώ με αυτό διαφωνώ. Δεν θα γίνουμε 
εδώ πέρα New York, Manhattan, με φωτεινές περιγραφές και το ένα και με το άλλο, 
μέσα στα ψαράκια δηλαδή, δίπλα στο σιντριβάνι, να  πετάγονται κάτι θεόρατα 
τετράγωνα κλπ., κλπ. 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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Αυτά για μένα είναι αντιαισθητικά, διαφωνώ κάθετα, χρειαζόμαστε μία άλλη αισθητική 
στην πόλη και γι αυτό επειδή είμαστε διαφορετικοί σε αυτή την αισθητική διαφωνούμε 
και ¨καταψηφίζουμε¨.  
 
ΡΙΖΑΣ: Τώρα ήταν για τις θέσεις βέβαια.  

 
Καταψηφίζουμε. Να βρεθεί άλλος τρόπος, υπάρχουν εφημερίδες, 
υπάρχουν τηλεοράσεις, υπάρχουν έντυπα, υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι να διαφημιστεί, ιδιαίτερα ο τύπος.  
 
Κι εμείς δεν συμφωνούμε. Νομίζουμε ότι επιβαρύνει το περιβάλλον, 
δηλαδή φορτώνει τραπεζοκαθίσματα κλπ. Είμαστε αντίθετοι, θεωρούμε 

ότι είναι εισπρακτικό σε βάρος της εικόνας της πόλης, εισπρακτικό με την έννοια των 
εσόδων και το καταψηφίζουμε. 

 
(Υποδιοικητής Τροχαίας): Ως προς τις θέσεις που έχουν καθοριστεί 
στην εισήγησή σας, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, το μόνο που θα 

ήθελα έτσι να σας αναφέρω να γίνει μία προσοχή όταν τοποθετηθούν, να μην 
εμποδίζουν ή να μην καλύπτουν ρυθμιστικές πινακίδες την κυκλοφορία.       
 
  
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
μειοψηφούντων των κ.κ. ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΥ & ΜΩΡΑΚΕΑ  οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, ενώ 
ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ Ε  Ι 
 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για 
τη διενέργεια διαφημίσεων, σε δεκαεννέα (19) σημεία, όπως αυτά 
χωροθετούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65596/8-11-2011 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 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 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  5. Καραγιάννης Ανδρέας  

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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  6. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  7. Μωρακέας Σπυρίδων 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Νοεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                     
 


