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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 01η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00  
π.µ. συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 46η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-11-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 

 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κυκλοφορία τουριστικού τρένου. 

Η από 26/11/2008 επί του ανωτέρω θέµατος εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΕΝΟΥ 
ΣΧΕΤ. : Υπ΄ αρίθµ. 26859/18-11-08 αίτηση της εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΡΕΘΕΜΝΟΣ Α.Ε» 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Τα άρθρα 79 & 82 του  Ν. 3463/06 (Νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας ) 

2. Τις διατάξεις Ν.2696/1999 (Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) 

3. Ν.2636/1998 (Φ.Ε.Κ. 198/Α/1998) 

4. Υ.Α. Τ/2042/26-5-1999  (Φ.Ε.Κ. 1120/Β/1999) 

5. Υ.Α. Τ/2545/1-7-1999  (Φ.Ε.Κ. 1452/Β/1999) 

 Το τουριστικό τρένο είναι οδικό όχηµα ειδικής κατηγορίας που περιλαµβάνει 
ένα ρυµουλκό όχηµα (µηχανή έλξης) και τρία ρυµουλκούµενα οχήµατα συνδεδεµένα 
µεταξύ τους ως µία κυκλοφοριακή µονάδα. 
 Η κυκλοφορία του τουριστικού τρένου επιτρέπεται για ειδικές διαδροµές , στις 
οποίες το όχηµα µεταφέρει επιβάτες σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστικό ή 
πολιτιστικό ενδιαφέρον µε δυνατότητα επιβίβασης σε προκαθορισµένες στάσεις της 
διαδροµής .  
 Η αφετηρία , η διαδροµή και οι στάσεις καθορίζονται µε απόφαση του Ε.Ο.Τ., 
µετά από σύµφωνη γνώµη του οικείου Ο.Τ.Α., σχετικά µε την βατότητα της οδού. 
 
 Μετά τα ανωτέρω και προκειµένου να καθοριστεί η ειδική διαδροµή 
τουριστικού τρένου ιδιοκτησίας της  εταιρίας µε την επωνυµία «ΡΕΘΕΜΝΟΣ Α.Ε» η 
διαδροµή  όπως προτείνεται στη σχετική αίτηση της και η αφετηρία θα είναι  : 
 

I. Αφετηρία  
 Η Αφετηρία θα είναι στην ανατολική πλευρά  της οδού Αριστοµένους και 
συγκεκριµένα έµπροσθεν του Πνευµατικού  
 
 Στην αφετηρία που θα είναι ο σταθµός επιβίβασης-αποβίβασης πρέπει να 
γίνει η προβλεπόµενη  από τον Ν.2696/1999 (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας) 
οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και να απαγορευθεί η στάση και η στάθµευση 
όλων των οχηµάτων σε µήκος 20 µέτρων µε αρχή  το σηµείο που ορίζεται 5 µ από 
την νότια γωνία του Πνευµατικού Κέντρου (διασταύρωση µε πεζόδροµο 
Πανταζοπούλου) µε µερίµνα να µην παρεµποδίζεται η ράµπα ΑΜΕΑ . 
 

II. ∆ιαδροµή  
 Η διαδροµή που θα ακολουθήσει θα είναι η εξής :  
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Κέντρο  - Παραλία – Κέντρο  
 Οδός Αριστοµένους (αφετηρία –Πνευµατικό Κέντρο)– οδός Αριστοµένους – 
οδός Μακεδονίας –  στην παράλληλη του πάρκου ΟΣΕ ανώνυµη δηµοτική οδό -
οδός Ψαρών – πλατεία Τελωνείου οδός Τσαµαδού  – οδός Ναυρίνου – οδός 
Ηρώων – οδός Κρήτης -οδός Ακρίτα – οδός Παλαιολόγου – οδός Μητρ. Μελετίου – 
οδός Υπαπαντής – 23η Μαρτίου – οδός Νέδοντος – οδος Κροντίρη – οδός 
Αριστοµένους (Αφετηρία)  
 
 
III. Στάσεις  

 Στάση θα πραγµατοποιείται  µόνο στην αφετηρία όπου θα γίνεται η 
επιβίβαση – αποβίβαση του κοινού  από την πλευρά του πεζοδροµίου.   

 
 Στην παραπάνω διαδροµή δεν υπάρχει πρόβληµα βατότητας του δικτύου 
πλην της περιοχής πλησίον του λιµανιού (απόληξη Ψαρών, τµήµα οδού Τσαµαδού) 
στα οποία τα οδόστρωµα χρήζει ανακατασκευής  
∆εδοµένου ότι  οι διαστάσεις του τουριστικού τρένου σύµφωνα µε την κατατεθειµένη 
άδεια κυκλοφορίας είναι 18,00 Χ 1,70 Χ 2,40 και κινείται µε µέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα 25 km/h  θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή   κατά τη διέλευση του 
τουριστικού λεωφορείου από τους κόµβους που δεν έχουν φωτεινό σηµατοδότη .  
  
 Όλες οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις όπως φαίνονται και στο 
συνηµµένο σχέδιο θα ισχύουν για  δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε 
την εταιρία . 
 
Κατόπιν των παραπάνω εισηγούµεθα : 

1. Την έγκριση της προτεινόµενης διαδροµής  

2. Την έγκριση του χώρου της Αφετηρίας  

3. Την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στο 
προβλεπόµενο χώρο στάθµευσης του τουριστικού τρένου κατά τις ώρες 
λειτουργίας του. 

 
                   Η εισηγήτρια                                                      Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ  
                      Αφαλέα Νίκη                                           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 
             Τοπογράφος Μηχανικός                                       Πολιτικός Μηχανικός¨                                                        

 
 
Στο φάκελο του θέµατος ήταν επίσης και η µε αριθµ. 97/2008 µελέτη κυκλοφορίας 
τουριστικού τρένου που έχει εκπονηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:  

 
Πρόκειται για κανονιστική διάταξη, προβλέπονται µια σειρά από θέµατα όπως 
η αφετηρία, η διαδροµή, και η οριστική απόφαση θα ληφθεί την Πέµπτη στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπου θα έρθει συνηµµένη και σχετική εισήγηση όπου θα προβλέπει … 
Ναι, για ένα δίµηνο θα είναι. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Εµείς σύµφωνα µε το νόµο έχουµε το δικαίωµα να δώσουµε µια άδεια  
βατότητας, δηλαδή εάν οι δρόµοι είναι σε καλή κατάσταση και 

παράλληλα να ορίσουµε τη διαδροµή την οποία θα ακολουθήσει. ∆εν έχουµε το δικαίωµα 
να δώσουµε άδεια κυκλοφορίας την οποία δίνει ο ΕΟΤ. Αφού ο ΕΟΤ θα καθορίσει την άδεια 
τι νόηµα έχει το οποιοδήποτε µνηµόνιο που θα συνοδεύει τη συγκεκριµένη πράξη. Τι είναι 
αυτό που µα ς υποχρεώνει; Η συνήθης τακτική είναι ο ΕΟΤ να δίνει άδεια πενταετούς 
διάρκειας. Τι θα εµπόδιζε τον ΕΟΤ να δώσει αυτή την άδεια τη στιγµή που υποχρέωση και 
αποστολή του ∆ήµου είναι να γνωµατεύσει για τη βατότητα του δρόµου και για το 
δροµολόγιο; 

 
Εποµένως εάν είναι µόνο αυτή η αποστολή του ∆ήµου, σηµαίνει ότι 
µπορούσαµε να εκδώσουµε µία διοικητική πράξη η οποία να µην έρθει καν 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να έρθει ως κανονιστική για τη διαδροµή, τη στάση….. 

 
Η στάση είναι, η διαδροµή δεν είναι κανονιστική απόφαση διότι δεν αλλάζει 
τίποτα από τα κυκλοφοριακά δεδοµένα. Κανονιστική απόφαση είναι η 

αφετηρία όπου θα σταθµεύει το τουριστικό τρένο. 
Όταν ήρθε το θέµα σε µένα, πράγµατι µία άδεια βατότητας µπορεί να τη δώσει ο ∆ήµαρχος 
µε εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά επειδή θεωρήθηκε ότι είναι ένα θέµα που αλλάζει κάποια 
δεδοµένα στην πόλη, γι’ αυτό φέραµε κατ’ αρχήν το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κάναµε 
µια κουβέντα, και αυτά τα οποία είπαµε προχθές εξειδικεύονται µε τη συγκεκριµένη 
κανονιστική απόφαση.  
∆εν είναι δυνατό να δώσει ο ΕΟΤ άδεια χωρίς να υπάρξουν προϋποθέσεις οι οποίες 
συνδέονται µε το ∆ήµο. Όπως ως παράδειγµα, η βασική προϋπόθεση της αφετηρίας του 
συγκεκριµένου τρένου η οποία προσδιορίζεται από το ∆ήµο. ∆ιότι εµείς εάν άροµε την 
απόφαση για την αφετηρία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν µπορεί να έχει αφετηρία πουθενά. 
Είπαµε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η ιστορία, να µελετήσοµε τα δεδοµένα, τα νέα δεδοµένα 
τα οποία δηµιουργούνται στην πόλη και να πάµε σε ένα διαγωνισµό, διότι υπάρχουν και 
άλλοι ενδιαφερόµενοι, στο δίµηνο ή στο τρίµηνο, ο οποίος θα προβλέπει συγκεκριµένους 
χώρους για να ανατεθεί το συγκεκριµένο έργο σε κάποιον από τους ενδιαφερόµενους. 

 
Η άδεια που θα δοθεί από τον ΕΟΤ δεν θα είναι για ένα δίµηνο. Εφόσον 
κάποιος θα έχει άδεια για µια πενταετία, όπως είναι η συνήθης τακτική 

για αντίστοιχες άδειες που δίνει ο ΕΟΤ, πως θα ’ρθούµε  εµείς να πούµε ότι σταµατάει στο 
δίµηνο; 

 
Εµείς θα του δώσουµε άδεια για δύο µήνες. Άδεια βατότητας. Θα είναι ρητός 
ο όρος και η σύµβαση η οποία θα υπογράψοµε µαζί του, θα είναι ρητή …  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είµαστε υποχρεωµένοι να υπογράψουµε σύµβαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα το ζητήσοµε εµείς, διαφορετικά δεν δίνοµε την άδεια βατότητας. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η σύµβαση είναι παράνοµη αφού έχει άδεια …….  

 
∆εν είναι καθόλου παράνοµη. Τότε δεν δίνοµε την άδεια βατότητας, δεν την 
δίνοµε. Εάν δεν προσυπογραφούν οι όροι οι οποίοι θα ψηφιστούν από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν δίνοµε την άδεια βατότητας. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆ηλαδή αυτό θα µπει σαν προϋπόθεση; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εν είναι δυνατό να λαµβάνονται αποφάσεις µε προϋποθέσεις. 

 
Εδώ έρχεται το θέµα της αφετηρίας, των στάσεων, τα οποία αποτελούν 
περιεχόµενο κανονιστικής απόφασης. Το άλλο θέµα το οποίο θα δεσµεύει την 

εταιρεία, ως σύµβαση, θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
∆εν πρόκειται να δώσοµε οτιδήποτε. Έχοµε συνεννοηθεί και µε τη Νοµική Υπηρεσία γι’ αυτά 
τα θέµατα, επειδή είναι νοµικά, αφήστε τα σε µας και να ’στε βέβαιοι ότι αυτά τα οποία σας 
λέµε και καταγράφονται αυτά θα γίνουν.  
Να πούµε ότι η άποψη της Νοµικής Υπηρεσίας είναι πιο εξειδικευµένη σε σχέση µε µας. 
 

Στο τέλος της συζήτησης διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση της στάσης και της στάθµευσης  
όλων των οχηµάτων στο προβλεπόµενο χώρο στάθµευσης (αφετηρία) του τουριστικού 
τρένου κατά τις ώρες λειτουργίας του  δεν ισχύει για τη θέση στάθµευσης που έχει 
παραχωρηθεί πλησίον του χώρου αυτού για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία,  
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις 
αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, την υπ΄ αριθµ. 97/2008 επίσης προαναφερόµενη µελέτη 
που έχει εκπονηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µειοψηφούντων των 
δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. και Κοσµόπουλου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία,  
 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την έγκριση: 
 
1. της οδικής διαδροµής του τουριστικού τρένου που θα κυκλοφορήσει στην 

πόλη της Καλαµάτας από την εταιρεία µε την επωνυµία ¨ΡΕΘΕΜΝΟΣ Α.Ε.¨ για 
δύο (2) µήνες,   

 

2. του χώρου της αφετηρίας του τουριστικού τρένου που θα είναι ο σταθµός 
επιβίβασης - αποβίβασης, µε την επισήµανση προς την εταιρεία να µην 
παρεµποδίζεται η ράµπα ΑΜΕΑ,  

 

3. της απαγόρευσης της στάσης και στάθµευσης όλων των οχηµάτων στο 
προβλεπόµενο χώρο στάθµευσης (αφετηρία) του τουριστικού τρένου κατά 
τις ώρες λειτουργίας του, πλην της θέσης στάθµευσης που έχει παραχωρηθεί 
πλησίον του χώρου αυτού για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία,  

 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην από 26-11-2008 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας που καταχωρείται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 4 ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


