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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  579/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα ( αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κυκλοφορία τουριστικού τρένου. 
 
Η σχετική εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου που ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
¨ΘΕΜΑ:  «Κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην Καλαµάτα 
 

I.Αφού λάβαµε υπόψη τις διατάξεις των Ν.3463/2006, Ν.2696/1999, Ν.2636/1998, 
Υ.Α. Τ/2042/26-5-1999 (ΦΕΚ 1120Β/1999), Υ.Α. Τ/2545/1-7-1999 (ΦΕΚ 1452Β/1999), την 
υπ’αριθµ. 451/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας και την 
υπ’αριθµ. 560/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµαστε όπως ληφθεί 
απόφαση για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην Καλαµάτα εγκρίνοντας τις σχετικές 
ρυθµίσεις όπως τις εισηγήθηκε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, καθώς και τους ακόλουθους όρους, οι 
οποίοι θα περιλαµβάνονται στη σχετική σύµβαση, που θα υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και 
της εταιρίας, που θα αναλάβει την κυκλοφορία του στην Καλαµάτα (ακολουθεί σχέδιο 
σύµβασης). Επίσης εισηγούµαστε όπως το ∆.Σ. εξουσιοδοτήσει τον κ. ∆ήµαρχο για την 
υπογραφή της εν λόγω σύµβασης. 

 
 ΙΙ.ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Σήµερα στην Καλαµάτα ……. ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ……., µεταξύ των κάτωθι 

συµβαλλοµένων, αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας, οποίος εδρεύει στην Καλαµάτα και 
εκπροσωπείται νοµίµως και εν προκειµένω εκπροσωπείται από το ∆ήµαρχο Καλαµάτας 
Παναγιώτη Νίκα και αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας υπό τη  επωνυµία «Ρέθεµνος Α.Ε.», που 
εδρεύει στο Ρέθυµνο και εκπροσωπείται νοµίµως και εν προκειµένω εκπροσωπείται από τον 
Νικόλαο Κουνδουράκη, και αφού ελήφθησαν υπόψη οι υπ’αριθµ.   560 και ……/2008 
αποφάσεις του ∆.Σ. Καλαµάτας και η υπ’αριθµ. 451/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1.Η ως άνω εταιρία πρόκειται να κυκλοφορήσει τουριστικό τρένο στην πόλη της 
Καλαµάτας, το οποίο θα αποτελείται από ένα ρυµουλκό όχηµα (µηχάνηµα έλξης) και τρία 
ρυµουλκούµενα οχήµατα συνδεδεµένα µεταξύ τους ως µία κυκλοφοριακή µονάδα. Οι 
διαστάσεις του τουριστικού τρένου σύµφωνα µε τη σχετική άδεια, που έχει καταθέσει η 
εταιρία, είναι 18,00 Χ 1,70 Χ 2,40. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητά του είναι 25 χλµ/ώρα. 

Α.Η Αφετηρία θα είναι στην ανατολική πλευρά της οδού Αριστοµένους και 
συγκεκριµένα έµπροσθεν του Πνευµατικού Κέντρου. Στην αφετηρία, που θα είναι σταθµός 
επιβίβασης-αποβίβασης θα υπάρχει η προβλεπόµενη από τον Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) οριζόντια 
και κατακόρυφη σήµανση και θα απαγορευθεί η στάση και η στάθµευση όλων των οχηµάτων 
σε µήκος 20 µέτρων µε αρχή το σηµείο, που ορίζεται 5µ από την νότια γωνία του Πνευµατικού 
Κέντρου (διασταύρωση µε πεζόδροµο Πανταζοπούλου) µε µέριµνα να µην παρεµπόδιζεται η 
ράµπα και η θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ. 

Β.Η ∆ιαδροµή θα είναι η ακόλουθη: οδός Αριστοµένους (αφετηρία-Πνευµατικό 
Κέντρο)-οδός Αριστοµένους-οδός Μακεδονίας-στην παράλληλη του Πάρκου ΟΣΕ ανώνυµη 
δηµοτική οδό-οδός Ψαρών-πλατεία Τελωνείου οδός Τσαµαδού-οδός Ναυαρίνου-οδός Ηρώων-
οδός Κρήτης-οδός Ακρίτα-οδός Παλαιολόγου-οδός Μητρ. Μελετίου-οδός Υπαπαντής-23η 
Μαρτίου-οδός Νέδοντος-οδός Κροντίρη-οδός Αριστοµένους (αφετηρία). 

Γ.Στάσεις:θα πραγµατοποιούνται µόνο στην αφετηρία, όπου θα γίνεται η επιβίβαση-
αποβίβαση του κοινού από την πλευρά του πεζοδροµίου. 
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2.Ο ∆ήµος Καλαµάτας χορηγεί τη σύµφωνη γνώµη του για την κυκλοφορία του 
τουριστικού τρένου, δεδοµένου ότι στην παραπάνω διαδροµή δεν υπάρχει πρόβληµα 
βατότητας του δικτύου, πλην της περιοχής πλησίον του λιµανιού (απόληξη Ψαρών, τµήµα 
οδού Τσαµαδού), στα οποία το οδόστρωµα χρήζει ανακατασκευής. Επίσης θα πρέπει να 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από τους κόµβους, όπου δεν υπάρχει φωτεινός 
σηµατοδότης.  

3.Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως προβεί στις κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1Α της παρούσας. 

4.Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν φέρει ουδεµία αστική ευθύνη, ή ποινική ευθύνη δια των 
εκπροσώπων του, και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος, σωµατικών βλαβών, υλικών 
ζηµιών κλπ, που τυχόν προκληθούν από την κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, και για τις 
οποίες αποκλειστικά υπεύθυνη θα είναι η αντισυµβαλλόµενη εταιρία.   

5.Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει ουδεµία σχέση ή ανάµειξη σχετικά µε την  παροχή προς 
την εταιρία οιασδήποτε αδείας από τις αρµόδιες αρχές για την κυκλοφορία του τουριστικού 
τρένου. 

6.Η τιµή του εισιτηρίου για κάθε διαδροµή ορίζεται στα 2€ ανά άτοµο για τις ηλικίες 
από 6-12, και στα 3€ ανά άτοµο για τις ηλικίες από 13 και άνω. Για τις ηλικίες µέχρι 5 ετών και 
εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο άτοµο θα είναι δωρεάν. 

7.Το τουριστικό τρένο θα κυκλοφορεί από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και 
µέχρι την 7/1/2009 καθηµερινά από 10-2 το πρωϊ και το απόγευµα από 4.30-10 το βράδυ. Η 
κυκλοφορία του θα αποφεύγεται µέχρι 15 λεπτά πριν το άνοιγµα των εµπορικών 
καταστηµάτων και µέχρι 15 λεπτά µετά το κλείσιµο αυτών. Μετά την 8/1/2009 θα κυκλοφορεί 
κατά το παραπάνω ωράριο µόνο Σαββατοκύριακο.  

8.Η εταιρία στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου Καλαµάτας 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει 5 διαδροµές χωρίς κόµιστρο κατόπιν υπόδειξης του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

9.Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εισπράττει το 10% επί των 
ακαθαρίστων εσόδων της εταιρίας, που θα προέρχεται από την κυκλοφορία του τουριστικού 
τρένου, και στα οποία περιλαµβάνονται τα έσοδα από τα εισιτήρια, τις διαφηµίσεις και πάσης 
φύσης άλλο έσοδο της εταιρίας από την αιτία αυτή. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας θα 
αποδεικνύονται µε την προσαγωγή στο ∆ήµο Καλαµάτας των σχετικών επισήµων 
παραστατικών στοιχείων.   

10.Η παρούσα σύµβαση θα ισχύσει για 2 µήνες από της υπογραφής της µε δυνατότητα 
παράτασης για 2 επιπλέον µήνες, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων. Στη 
συνέχεια ο ∆ήµος Καλαµάτας θα αξιολογήσει όλα τα δεδοµένα, που θα προκύψουν από την 
κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, και εφόσον κριθεί σύµφορο για τη λειτουργία της πόλης 
θα προβεί σε σχετικό διαγωνισµό. 

 11.Η παρούσα διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλόµενους, 
υπογράφτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όµοιο αντίτυπο. 

 
Οι συµβαλλόµενοι 

 
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας       
Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας» 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ¨ 
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Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, λέει τα εξής: 

 
Στο σχέδιο της σύµβασης µου διέφυγε έχω βάλει το διακριτικό τίτλο, ο 
∆ιονύσης τα ξέρει καλά, τη εταιρείας, η επωνυµία η σωστή είναι, για τα 

πρακτικά, ¨Οργάνωση και Εκµετάλλευση Τουριστικού Προϊόντος Ανώνυµη Εταιρεία¨ µε το 
διακριτικό τίτλο ¨ΡΕΘΕΜΝΟΣ Α.Ε.¨. Και το δεύτερο που θέλω είναι στην απόφαση στο 
αποφασιστικό να συµπεριληφθεί ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας εκφέρει σύµφωνη γνώµη για τη 
χορήγηση βεβαίωσης, είναι η βεβαίωση βατότητας και ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 5 παρ. 2 περιπτ. δ της υπ΄ αριθµ. Α48191/3257/31-7-2000 απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνίας,  όπως τροποποιήθηκε µε τη 16753/2008 απόφαση 
των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών & Επικοινωνιών.  
Αυτά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πλειοψηφία ΝΑΙ οι µειοψηφίες ΟΧΙ.    
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κάτσε, θα µιλήσουµε, όχι αυτό το πράγµα, δεν θα το κάνουµε έτσι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Να αρχίσω από τον κ. Αλευρά.  

 
Κύριε Πρόεδρε, όταν ήρθε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε την ευκαιρία 
να εκφράσουµε τις απόψεις µας οι οποίες σε αδρές γραµµές και πολύ συνοπτικά 

ήταν ότι δεν χρειάζεται αυτή την επιλογή η πόλη η οποία δεν συνεισφέρει ούτε στην 
υποβοήθηση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει, ούτε στην αισθητική, ούτε στη γενικότερη 
όψη του. Μάλιστα ένα βασικό σηµείο τριβής και διαφωνίας ήταν ότι µε ένα κυκλοφοριακό 
πρόβληµα το οποίο διαρκώς εντείνεται και αναδεικνύεται ως βρόγχος στην καθηµερινότητα 
των συµπολιτών µας, αυτή κυκλοφορία του συγκεκριµένου οχήµατος στους δρόµους της 
πόλης µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές διαστάσεων θα δηµιουργήσει πολύ σοβαρά 
προβλήµατα.  
Λοιπόν η δηµοτική Αρχή προχώρησε, είχε την αίσθηση και την άποψη ότι συνεισφέρει έτσι 
στην πόλη, εµείς δεν το συµµεριζόµαστε καθόλου και µάλιστα φαίνεται και από τα νεότερα 
στοιχεία της εισήγησης και από το σχεδιάγραµµα και από την περίµετρο τη συνολική που θα 
διανύει το τρένο, ότι θα αναδειχθούν περαιτέρω προβλήµατα.  
Αντιλαµβάνεστε ότι η θέση µας είναι η ίδια και διαφωνούµε µε την επιλογή της εγκαθίδρυσης 
αυτού του συγκεκριµένου οχήµατος.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Η θέση είναι δεδοµένη την είχαµε αναπτύξει στην κατ΄ αρχήν συζήτηση για 
το θέµα. Άρα λοιπόν το ξεπερνάω αυτό και ξαναεξακολουθώ να θέτω τα 

θέµατα τα οποία έθεσα και στη ∆ηµαρχιακή χωρίς να έχω µία σαφή απάντηση. Πιθανά εγώ να 
µην καταλαβαίνω τόσο καλά τα νοµικά προβλήµατα ή τη διαδικασία.  
Τι µας ζητείται προκειµένου να πάρει ο συγκεκριµένος άδεια λειτουργίας; Μόνο την έγκριση 
βατότητος.  
Τι απαγορεύει το Υπουργείο να του δώσει άδεια πενταετούς διαρκείας όπως συνήθως έχει 
δώσει σε πέντε φορές που έχω πάρει; Τίποτα απολύτως.  
Αυτή είναι η γνώση η οποία έχω. Εύχοµαι να κάνω λάθος.   
Ερχόµαστε λοιπόν εκεί και υπογράφουµε ένα ιδιωτικό συµφωνητικό. Ερώτηση, ποια η ισχύς 
του ιδιωτικού αυτού συµφωνητικού αφού ο συγκεκριµένος άνθρωπος θα έχει άδεια να τη 
χρησιµοποιήσει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα; Και πως αντιπαρερχόµαστε τη δυνατότητα, 
µπορεί ο άνθρωπος να ΄ναι καλόπιστος και να µην υπάρξει τέτοιο πρόβληµα, ότι θα πει 
µεθαύριο ότι: «Υπέγραψα το ιδιωτικό συµφωνητικό γιατί µε εκβιάσανε και µου είπανε ή 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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υπογράφεις και το ιδιωτικό συµφωνητικό την ώρα που σου δίνουµε άδεια βατότητας στο 
συγκεκριµένο δροµολόγιο διαφορετικά δεν στην υπογράφουµε». Και βέβαια µια τέτοια ιδέα θα 
πέσει.  
Παράλληλα είχαµε µιλήσει την περασµένη φορά ότι θα αναφερότανε στο συµφωνητικό η 
αισθητική του συγκεκριµένου τρένου, κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται τουναντίον ενώ είχαµε πει 
για δύο (2) µήνες, παραδόξως παρεισφρύει παράγραφος που επιτρέπει την ανανέωση και την 
επέκταση άλλους δύο (2) µήνες.   
Αυτά είναι πρόσθετα τα οποία δεν γνώριζα ούτε όταν συζητούσαµε στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
Είναι θέµατα τα οποία για πρώτη φορά και εγώ τα είδα, είπα ότι δεν αναφέρει τίποτα για το 
αισθητικό του τρένου η σύµβαση και ως εκ τούτου επιµένουµε και στην αρχική µας άποψη και 
µε αυτές τις καινούργιες απόψεις τις οποίες εκφράζουµε και αγωνίες και ερωτηµατικά τα οποία 
έχουµε, σ΄ αυτή την άποψη ότι δεν χρειάζεται και πιθανά να µπούµε σε µία διαδικασία 
ταλαιπωρίας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ο ∆ήµος γενικότερα.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας.     

 
Προχθές συζήταγα µε τον Παναγή τον Κουµάντο και µου έλεγε, έτσι 
σχολιάζαµε διάφορα θέµατα της επικαιρότητας, συζητάµε κύριοι συνάδελφοι 

συζητάµε και θα συζητάµε. 
Ασφαλώς είναι καλό και ειδικότερα όταν µιλάς µε ένα πρώην ∆ήµαρχο, έτσι, που σου 
µεταφέρει εµπειρίες κ.ο.κ.  
Και µου είπε ένα πράγµα, ότι άπειρα αιτήµατα είχαν καταφθάσει τις δύο (2) τετραετίες που 
ήτανε ∆ήµαρχος, από διάφορους ανά την Ελλάδα για τέτοια τρενάκια. Για τέτοια τρενάκια και 
κυρίως µέρες εορτών. Και βέβαια ούτε καν το έφερε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. «Ούτε καν τα 
έφερα, δηλαδή τα απαξίωσα µε την πρώτη ευκαιρία, δεν τα έφερα. Θεωρούσα»,  µου λέει «ότι 
αυτά θα προκαλέσουν προβλήµατα.» Όντως θα προκαλέσουν προβλήµατα. Σκεφτείτε τώρα 
ένα τρενάκι να κινείται µέσα στην πόλη µε τη χαµηλή ταχύτητα που κινείται, και δεν µπορεί 
βέβαια να αναπτύξει ταχύτητα, και τι θα γίνεται από πίσω από το τρενάκι. Θα βρίζει ο κόσµος. 
Θα βρίζει ο κόσµος, δεν ξέρω εσείς είσαστε πλειοψηφία, θέλετε να πάρετε απόφαση πάρτε τη 
αλλά εγώ δεν θα πω ΝΑΙ τουλάχιστον για να µην µε βρίζει εµένα ο κόσµος. Αυτό είναι µια 
λογική δηλαδή να προστατεύσω τον εαυτό µου.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε ∆ικαιουλάκο ορίστε.  

 
Εγώ κ. Πρόεδρε διαφωνώ κάθετα µε αυτή τη λογική. Είπα και προηγούµενα 
για το καρµπόν, προτείνω, κάνω µια αντιπρόταση στα αστικά λεωφορεία να 

δηµιουργηθεί ένα δίκτυο µε πάνελ, υπάρχει αυτό σε κάποιους ∆ήµους πρωτοποριακούς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά, έχει ήχο και εικόνα κ. 
Πρόεδρε, περνάει από το ιστορικό κέντρο: λέει την ιστορία του,  περνάει από το λιµάνι, 
περνάει από το ∆ηµαρχείο και ο επισκέπτης, ο δηµότης, ο πολίτης µαθαίνει την ιστορία και 
βλέπει σε εικόνα σε πάνελ µέσα στο λεωφορείο όλα αυτά.  
Σας παρακαλώ πολύ ξανασκεφτείτε το, την πρόταση που σας κάνω. Είναι πολύ σοβαρή. Θα 
αναβαθµιστεί η αστική συγκοινωνία, θα µπορούν οι επισκέπτες το καλοκαίρι, και οι ξένοι και οι 
δικοί µας οι πολίτες, οι δηµότες, να περνάει το λεωφορείο όπως περνάει, έξω από το 
∆ηµαρχείο: στοιχεία για το ∆ηµαρχείο και εικόνα, εικόνα για µέσα στο ∆ηµαρχείο, για το 
Ιστορικό Κέντρο, για το Αρχαιολογικό Μουσείο, για…, για… κ.λ.π., για το λιµάνι κ.ο.κ. Αυτά 
είναι τα πρωτοποριακά, αυτές είναι καινοτόµες λύσεις που πρέπει να προωθήσουµε στο ∆ήµο 
µας.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Ηλιόπουλε. Πολύ σύντοµα. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:    

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :34/2008                                 Πέµπτη 04 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  579/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

 
Ναι ναι πολύ σύντοµα. 
Σ΄ αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος για τη χρονική διάρκεια, νοµίζω 

ότι από τη στιγµή που θα πάρουµε την απόφαση και θα υπογράψουµε µία σύµβαση για δύο 
(2) µήνες, για δύο (2) µήνες θα έχει ισχύ και η βεβαίωση. Από εκεί και πέρα … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο δρόµος ύστερα θα χαλάσει δηλαδή;  

 
Όχι, µισό λεπτό. Θα δώσουµε άλλη βεβαίωση µετά. ∆εν είναι επ΄ 
αορίστου η βεβαίωση. Στα πλαίσια της απόφασης που παίρνουµε εδώ 

ότι θα υπογράψουµε µία σύµβαση για δύο µήνες … 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ….. αλλάζουµε τη φορά του δρόµου …. (δεν ακούγεται)  

 
Γιατί βάζετε κ. Ηλιόπουλε τους άλλους δύο (2) µήνες; Η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που είχαµε πάρει ήταν για δύο µήνες να δούµε πως θα λειτουργήσει 

την περίοδο των εορτών  και αν δούµε ότι σωστά θα λειτουργήσει θα προχωρήσουµε …..  
 
∆εν είναι δεσµευτικοί οι δύο (2) µήνες κ. Γουρδέα. Έχουµε βάλει ότι 
θα γίνει … 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την περασµένη φορά άλλα ψήφισε. Ψήφισε για δύο 
µήνες για τις γιορτές. Παρακαλώ να ….  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Ήτανε κατ΄ αρχήν απόφαση …. 
 
Φωνές: …. (δεν ακούγονται) 

 
Ε αφήστε µε να µιλήσω.  
Λοιπόν να απαντήσω. Κύριε Γουρδέα είχαµε πάρει µια κατ΄ αρχήν 

απόφαση και είχαµε πει … 
 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Άλλα ψηφίζουµε άλλα … (δεν ακούγεται)  

 
Μέσα δεν είναι δεσµευτικός ο όρος της δίµηνης παράτασης. Υπάρχει η 
δυνατότητα δίµηνης παράτασης και θα γίνει κατόπιν έγγραφης 

συµφωνίας. Θα το εξετάσουµε αυτό. Ένα.  
∆εύτερον, εγώ θέλω να εκφράσω τη λύπη µου για κάτι. Βλέπω µία αρνητική τελείως 
κατεύθυνση σε κάτι το οποίο δεν το έχουµε δει. Εµείς τι είµαστε δηλαδή εδώ πέρα, οι έξυπνοι 
που τα ξέρουµε όλα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας που δοκιµάστηκε και είναι επιτυχηµένο … 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:   Πάρε το αυτοκίνητό σου… (δεν ακούγεται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: ∆εν σας διέκοψα κ. Παπαµικρούλη. Αν θέλετε αφήστε µε να µιλήσω.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπαµικρούλη, αφήστε να ολοκληρώσει 

 
 Πάρτε το λόγο και πείτε ότι … Ξεσπαθώστε δεν υπάρχει πρόβληµα.  
Αφήστε το να το δοκιµάσου µε….  

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:   … (δεν ακούγεται)  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Θα απαιτούσα λιγάκι σεβασµό.  
 
Κύριε Παπαµικρούλη µην κάνετε διάλογο. Εντάξει;  Έχει κούραση το Σώµα, µην 
κάνετε διάλογο.  

 
Εγώ θα πρότεινα αυτό που είχε πει και ο κ. ∆ήµαρχος τότε: Να το 
αφήσουµε, να το δοκιµάσουµε και εδώ είµαστε πάλι να τα 

ξανακουβεντιάσουµε. Μην αποκλείετε όµως τίποτα επειδή το φέραµε εµείς. Έχει δοκιµαστεί και 
είναι επιτυχηµένο στην Ευρώπη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.     
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Ηλιόπουλε. Η πλειοψηφία ΝΑΙ, η µειοψηφία … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι σε οδικό άξονα Θανάση, σε ιστορικά κέντρα έχει δοκιµαστεί.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω µία κουβέντα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα  σε µας δεν µπορεί να γίνει. 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Έχω το λόγο κ. Πρόεδρε;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εν τάχη όµως. Το πλατειάζουµε µε το τίποτα τώρα.  

 
Άκουσε λοιπόν τι θα γίνει.  
Λέει ¨Να το δούµε¨. Πάρε το αυτοκίνητό σου Θανάση µου και πήγαινε µε 

25 χιλιόµετρα  να ανέβεις την Παλαιολόγου να ακούσεις τι θα ακούσεις από πίσω. ∆εν 
χρειάζεται να φέρεις το τρενάκι … 

 
Την απάντηση την έδωσε ο κόσµος σε ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ όπου 
όλοι ήτανε θετικοί. Την πήρατε την απάντηση κ. Παπαµικρούλη.  

 
Θα την πάρεις στην πορεία, περίµενε.  
Τι κάνει … 

 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)  

 
Όχι, αποφάσισα κάτι άλλο Θανάση µου. Εδώ θα τα λέµε από πριν για να 
τα θυµόµαστε µετά. Γιατί εγώ θέλω να θυµάµαι αυτά που  λέω, όχι σαν 

και εσένα ¨Μαραθόλακα Νο, Μαραθόλακα Ναι. 
 
Α, τώρα ανοίγουµε ¨Μαραθόλακα¨: Να µιλήσουµε κ. Πρόεδρε για τη 
Μαραθόλακα. Συγγνώµη.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπαµικρούλη σε παρακαλώ.    

 
 Να µιλήσουµε. ∆εν µπορεί να γεννάς ζητήµατα από το κεφάλι σου, 
συγγνώµη. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Ηλιόπουλε, κ.  Παπαµικρούλη, … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: Που συνδέεται η Μαραθόλακα µε το τρένο; Πες µας.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Θα σου απαντήσω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπαµικρούλη στο θέµα. Μην … 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Να απαντήσω.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι κουρασµένο το Σώµα, αν θέλετε βοηθήστε µε είστε έµπειρος και εσείς. 

 
Είπα, θέλω αυτά που λέµε να τα θυµόµαστε και µετά.  Λοιπόν άκου 
Πρόεδρέ µου τι θα γίνει. Θα έρθει ο κύριος αυτός, θα µαζευτούνε τώρα 

όλα τα πιτσιρίκια εκεί πιέζουν την κατάσταση, θα κάνει κανά  2 – 3 χιλιάδες εισιτήρια τώρα τις 
γιορτές, θα πάρει ένα δεκαρικάκι µέχρι να το κυνηγήσουµε, να περάσει το δίµηνο να τον 
κυνηγήσουµε.  Αυτή είναι όλη η ιστορία και εδώ είµαστε και θα δούµε τώρα ποιος θα 
δικαιωθεί.  
ΟΧΙ λοιπόν. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν η πλειοψηφία ΝΑΙ, οι µειοψηφίες ΟΧΙ.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του: 
1) την υπ΄ αριθµ. 560/2008 προηγούµενη απόφασή του  
2) την υπ΄ αριθµ. 451/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
3) την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου που ήταν στο φάκελο του 
θέµατος και όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την τοποθέτησή του,  
4)καθώς επίσης και τις ισχύουσες σχετικά διατάξεις,  
απουσιαζόντων  του δηµοτικού συµβούλου κ. Γουρδέα από την ψηφοφορία και των 
δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Τσερώνη και Τσακαλάκου οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει από τη 
συνεδρίαση, µειοψηφούντων των συµβούλων των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ οι οποίοι τάσσονται 
ΚΑΤΑ, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος, ήτοι 15 
ΥΠΕΡ και 7 ΚΑΤΑ,   
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Ι. Εγκρίνει: 
 

1. την οδική διαδροµή του τουριστικού τρένου που θα κυκλοφορήσει στην 
πόλη της Καλαµάτας από την ανώνυµη εταιρία υπό τη  επωνυµία ¨ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και 
το διακριτικό τίτλο «Ρέθεµνος Α.Ε.», για δύο (2) µήνες, µε δικαίωµα 
παράτασης δύο (2) ακόµα µηνών,    

2. το χώρο 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. την απαγόρευση 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,  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 451/20008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
του ∆ήµου Καλαµάτας, καθορίζοντας επιπλέον ως χρόνο ισχύος των ως άνω 
αναφεροµένων ρυθµίσεων το χρόνο ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί 
σχετικά, ήτοι για δύο (2) µήνες από την υπογραφή αυτής και µε δικαίωµα 
παράτασης δύο (2) ακόµα µηνών. 

 

ΙΙ. Εκφέρει σύµφωνη γνώµη για την χορήγηση βεβαίωσης βατότητας και 
ασφάλειας της οδικής διαδροµής του τουριστικού τρένου, δεδοµένου ότι στην 
παραπάνω διαδροµή δεν υπάρχει πρόβληµα βατότητας του δικτύου, πλην της 
περιοχής πλησίον του λιµανιού (απόληξη Ψαρών, τµήµα οδού Τσαµαδού), στα 
οποία το οδόστρωµα χρήζει ανακατασκευής. Επίσης θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση από τους κόµβους, όπου δεν υπάρχει 
φωτεινός σηµατοδότης. 

 
 
ΙΙΙ. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την ανώνυµη εταιρεία υπό την επωνυµία 

¨ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΊΑ¨ για την υλοποίηση των παραπάνω, οι όροι της οποίας έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 

 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 
 
Σήµερα στην Καλαµάτα …… ∆εκεµβρίου  2008, ηµέρα ……………., µεταξύ 

των κάτωθι συµβαλλοµένων, αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας, οποίος εδρεύει στην 
Καλαµάτα και εκπροσωπείται νοµίµως και εν προκειµένω εκπροσωπείται από το 
∆ήµαρχο Καλαµάτας Παναγιώτη Νίκα και αφετέρου της ανώνυµης εταιρίας υπό τη  
επωνυµία ¨ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και το διακριτικό τίτλο «Ρέθεµνος Α.Ε.», που εδρεύει στο Ρέθυµνο και 
εκπροσωπείται νοµίµως και εν προκειµένω εκπροσωπείται από τον Νικόλαο 
Κουνδουράκη, και αφού ελήφθησαν υπόψη οι υπ’ αριθµ.  560 και ……../2008 
αποφάσεις του ∆.Σ. Καλαµάτας και η υπ’αριθµ. 451/2008 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Η ως άνω εταιρία πρόκειται να κυκλοφορήσει τουριστικό τρένο στην πόλη 
της Καλαµάτας, το οποίο θα αποτελείται από ένα ρυµουλκό όχηµα (µηχάνηµα 
έλξης) και τρία ρυµουλκούµενα οχήµατα συνδεδεµένα µεταξύ τους ως µία 
κυκλοφοριακή µονάδα. Οι διαστάσεις του τουριστικού τρένου σύµφωνα µε τη 
σχετική άδεια, που έχει καταθέσει η εταιρία, είναι 18,00 Χ 1,70 Χ 2,40. Η µέγιστη 
επιτρεπόµενη ταχύτητά του είναι 25 χλµ/ώρα. 

Α. Η Αφετηρία θα είναι στην ανατολική πλευρά της οδού Αριστοµένους και 
συγκεκριµένα έµπροσθεν του Πνευµατικού Κέντρου. Στην αφετηρία, που θα είναι 
σταθµός επιβίβασης-αποβίβασης θα υπάρχει η προβλεπόµενη από τον Ν.2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.) οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση και θα απαγορευθεί η στάση και η 
στάθµευση όλων των οχηµάτων σε µήκος 20 µέτρων µε αρχή το σηµείο, που 
ορίζεται 5µ από την νότια γωνία του Πνευµατικού Κέντρου (διασταύρωση µε 
πεζόδροµο Πανταζοπούλου) µε µέριµνα να µην παρεµπόδιζεται η ράµπα και η θέση 
στάθµευσης ΑΜΕΑ. 
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Β. Η ∆ιαδροµή θα είναι η ακόλουθη: οδός Αριστοµένους (αφετηρία-
Πνευµατικό Κέντρο)-οδός Αριστοµένους-οδός Μακεδονίας-στην παράλληλη του 
Πάρκου ΟΣΕ ανώνυµη δηµοτική οδό-οδός Ψαρών-πλατεία Τελωνείου οδός 
Τσαµαδού-οδός Ναυαρίνου-οδός Ηρώων-οδός Κρήτης-οδός Ακρίτα-οδός 
Παλαιολόγου-οδός Μητρ. Μελετίου-οδός Υπαπαντής-23η Μαρτίου-οδός Νέδοντος-
οδός Κροντίρη-οδός Αριστοµένους (αφετηρία). 

Γ. Στάσεις:θα πραγµατοποιούνται µόνο στην αφετηρία, όπου θα γίνεται η 
επιβίβαση-αποβίβαση του κοινού από την πλευρά του πεζοδροµίου. 

 
2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας χορηγεί τη σύµφωνη γνώµη του για την κυκλοφορία 

του τουριστικού τρένου, δεδοµένου ότι στην παραπάνω διαδροµή δεν υπάρχει 
πρόβληµα βατότητας του δικτύου, πλην της περιοχής πλησίον του λιµανιού 
(απόληξη Ψαρών, τµήµα οδού Τσαµαδού), στα οποία το οδόστρωµα χρήζει 
ανακατασκευής. Επίσης θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευση 
από τους κόµβους, όπου δεν υπάρχει φωτεινός σηµατοδότης.  

 
3. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως προβεί στις 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1Α της παρούσας. 
 
4. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν φέρει ουδεµία αστική ευθύνη, ή ποινική ευθύνη 

δια των εκπροσώπων του, και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος, 
σωµατικών βλαβών, υλικών ζηµιών κλπ, που τυχόν προκληθούν από την 
κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, και για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνη θα 
είναι η αντισυµβαλλόµενη εταιρία. 

   
5. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει ουδεµία σχέση ή ανάµειξη σχετικά µε την  

παροχή προς την εταιρία οιασδήποτε αδείας από τις αρµόδιες αρχές για την 
κυκλοφορία του τουριστικού τρένου. 

 
6. Η τιµή του εισιτηρίου για κάθε διαδροµή ορίζεται στα 2€ ανά άτοµο για τις 

ηλικίες από 6-12, και στα 3€ ανά άτοµο για τις ηλικίες από 13 και άνω. Για τις 
ηλικίες µέχρι 5 ετών και εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο άτοµο θα είναι δωρεάν. 

 
7. Το τουριστικό τρένο θα κυκλοφορεί από την ηµέρα υπογραφής της 

σύµβασης και µέχρι την 7/1/2009 καθηµερινά από 10-2 το πρωϊ και το απόγευµα 
από 4.30-10 το βράδυ. Η κυκλοφορία του θα αποφεύγεται µέχρι 15 λεπτά πριν το 
άνοιγµα των εµπορικών καταστηµάτων και µέχρι 15 λεπτά µετά το κλείσιµο αυτών. 
Μετά την 8/1/2009 θα κυκλοφορεί κατά το παραπάνω ωράριο µόνο 
Σαββατοκύριακο.  

 
8. Η εταιρία στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου 

Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει 5 διαδροµές χωρίς κόµιστρο 
κατόπιν υπόδειξης του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
9. Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εισπράττει το 10% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων της εταιρίας, που θα προέρχεται από την κυκλοφορία του 
τουριστικού τρένου, και στα οποία περιλαµβάνονται τα έσοδα από τα εισιτήρια, τις 
διαφηµίσεις και πάσης φύσης άλλο έσοδο της εταιρίας από την αιτία αυτή. Τα 
ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας θα αποδεικνύονται µε την προσαγωγή στο ∆ήµο 
Καλαµάτας των σχετικών επισήµων παραστατικών στοιχείων και θα καταβάλλονται 
για κάθε µήνα εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µήνα.   
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10. Η παρούσα σύµβαση θα ισχύσει για 2 µήνες από της υπογραφής της µε 
δυνατότητα παράτασης για 2 επιπλέον µήνες, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων. Στη συνέχεια ο ∆ήµος Καλαµάτας θα αξιολογήσει όλα τα 
δεδοµένα, που θα προκύψουν από την κυκλοφορία του τουριστικού τρένου, και 
εφόσον κριθεί σύµφορο για τη λειτουργία της πόλης θα προβεί σε σχετικό 
διαγωνισµό.  

Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που προβλέπονται παραπάνω θα ισχύσουν για 
όσο χρονικό διάστηµα  έχει ισχύ η παρούσα σύµβαση.  

 
 11. Η παρούσα διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλόµενους, 
υπογράφτηκε από αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όµοιο αντίτυπο. 

 
Οι συµβαλλόµενοι 

 
             Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας                Ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας 
 
 
 
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για την υπογραφή 

της παραπάνω σύµβασης.   
 
   
 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 
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 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,   15  ∆εκεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


