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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 09/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
9/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 16605/27-4-2018 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος
Χρήστος, 5) Θωμόπουλος

Δημήτριος, 6) Κοκκίνη Ευαγγελία, 7) Λεβέντη Ναταλία,

8)

Μητσέας Δημήτριος, 9) Μπιτσάνης Νικόλαος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1), Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2)
Κατσαράκης Πέτρος,

3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Ξανθάκη Αθηνά και 5) Τσιφιλιτάκος

Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Έγκριση διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 25-4-2018 εισήγηση του
Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας – Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ:

Έγκριση διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου

Σχετ.:

Η υπ' αριθμόν 14815/25-04-2018 αίτηση του κου Κατσίβα Φώτη
Η υπ' αριθμόν 257/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Με την 257/2014 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας είχε εγκρίνει διαδρομή τουριστικού
λεωφορείου ανοικτού τύπου στο Δήμο Καλαμάτας, μετά από αίτηση του Κου Κατσίβα Φώτη.
Με την παραπάνω απόφαση είχε εγκριθεί διαδρομή με αφετηρία στην οδό Ψαρών, αναστροφή στη
Μικρά Μαντίνεια και επιστροφή στην πόλη της Καλαμάτας.
Στη συνέχεια δόθηκαν από την υπηρεσία μας προς τον ενδιαφερόμενο όλα τα απαραίτητα έγγραφα –
βεβαιώσεις προκειμένου να δοθεί «Έγκριση ειδικής διαδρομής και θέσης σε κυκλοφορία ειδικού
τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Δ.Χ. αστικής περιήγησης πόλεων» από το Υπουργείο
Πολιτισμού.
Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 14815/12-04-2018 αίτηση του ο κος Κατσίβας Φώτης επανήρθε ζητώντας
βεβαίωση για την έγκριση διαδρομής Τουριστικού Λεωφορείου ανοικτού τύπου σε διαφορετική
διαδρομή από την προηγούμενη. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον κο Κατσίβα, μας
ενημέρωσε ότι λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει περάσει από την έκδοση της
πρώτης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και επειδή στην πρώτη διαδρομή περιλαμβανόταν
τμήμα εκτός της αστικής περιοχής της πόλης της Καλαμάτας, στην οποία δεν επιτρέπεται να εγκριθεί
διαδρομή τουριστικού λεωφορείου, το Υπουργείο Τουρισμού του ζήτησε να καταθέσει
επικαιροποιημένες βεβαιώσεις με διαδρομή αποκλειστικά εντός αστικής περιοχής.
Η διαδικασία Έγκρισης διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου διέπεται από:
Α) την ΚΥΑ 22212/29-10-2008 των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών
λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.» (ΦΕΚ Β’ 2267/ 511-2008).
Β) την ΚΥΑ 12726/27-9-2011 των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Τροποποίηση της με αριθμ. 22212/29-10-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Τουριστικής
Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις θέσης σε κυκλοφορία και όροι
λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης πόλεων (ΦΕΚ Β’ 2267)» (ΦΕΚ Β’ 2190/30-9-2011).
Γ) την ΥΑ 14340/3-11-2011 του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης
σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.» (ΦΕΚ Β’ 2537/7-11-2011).
Από την ΚΥΑ 22212/29-10-2008, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 12726/27-9-2011, προκύπτει ότι ο
Δήμος πρέπει να εγκρίνει / βεβαιώσει τα ακόλουθα:
1.
Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 30 χλμ. από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική
διαδρομή).
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2.

Η συνολική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα όρια της κατά τόπους καθορισθείσας αστικής περιοχής
όπως αυτή ισχύει.
3.
Η αφετηρία βρίσκεται σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον
αρμόδια για τη διοίκηση ή διαχείριση του χώρου φορέα.
4.
Οι στάσεις επιτρέπονται μόνο σε σημεία τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, σε χώρο ειδικά καθορισμένο προς τούτο από τον οικείο ΟΤΑ ή τον αρμόδιο για
τη διοίκηση και διαχείριση του χώρου φορέα.
Επίσης, μετά από επικοινωνία με τον ΕΟΤ, προκειμένου να διερευνηθεί ποιος προορισμός θεωρείται
τουριστικού ενδιαφέροντος, προέκυψε ότι δεν υφίσταται τέτοια κατηγοριοποίηση, συνεπώς και τα
ξενοδοχεία μπορούν να θεωρηθούν σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Ακόμα, δεν υπάρχει
περιορισμός στην απόσταση μεταξύ στάσεων του αστικού ή του υπεραστικού και του τουριστικού
λεωφορείου.
Με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 14815/12-04-2018 αίτηση ζητείται να εγκριθεί διαδρομή τουριστικού
λεωφορείου ανοικτού τύπου ως εξής:
Αφετηρία:
Ψαρών στο ύψος του σιδηροδρομικού σταθμού
Διαδρομή:
Αφετηρία – Αναλήψεως – Τσαμαδού - Ναυαρίνου – Μάνης – Λακωνικής – Β.
Γεωργίου – Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής –
Χρυσοστόμου Θέμελη - Φάριος – Μητρ. Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου –
Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους – Μακεδονίας – Αφετηρία Ψαρών.
Στάσεις:
Αφετηρία – Ναυαρίνου (λιμάνι) - Ναυαρίνου Ι.Ν. Αναστάσεως – ξενοδοχείο «ELIT» ξενοδοχείο «FILOXENIA» - Β. Γεωργίου Ι.Ν. Ταξιαρχών - Υπαπαντής – Μητρ. Μελετίου
πολεμικό Μουσείο – Κροντήρη – Αριστομένους - Χιλιομετρική απόσταση:
11.975,00 μ.
Μετά την εξέταση της αίτησης, η υπηρεσία μας προχώρησε σε μικρές αλλαγές στον αριθμό των
στάσεων και στην οριοθέτηση τους.
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε
1.

Την ανάκληση της 257/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

2. Την έγκριση διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου με τα εξής χαρακτηριστικά:

Η συνολική διαδρομή είναι 12,05 χλμ. περίπου, από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική
διαδρομή) Η διαδρομή είναι: Αφετηρία – Αναλήψεως – Τσαμαδού - Ναυαρίνου – Μάνης –
Λακωνικής – Β. Γεωργίου – Φραντζή – Κεφάλα – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής –
Χρυσοστόμου Θέμελη - Φάριος – Μητρ. Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος –
Κροντήρη – Αριστομένους – Μακεδονίας – Αφετηρία Ψαρών.

Η προτεινόμενη ειδική διαδρομή βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Καλαμάτας και εντός της καθορισθείσας αστικής περιοχής όπως αυτή ισχύει.

Η αφετηρία καθορίζεται στην οδό Ψαρών στο ύψος του «σιδηροδρομικού σταθμού». Οι
στάσεις που θα πραγματοποιούνται είναι: Αφετηρία – Ναυαρίνου με Φαρών - Ναυαρίνου Ι.Ν.
Αναστάσεως – ξενοδοχείο «ELIT» - ξενοδοχείο «FILOXENIA» - Χρυσοστόμου Θέμελη Ι.Ν. Υπαπαντής
– Κροντήρη – αφετηρία.
Συν/να:
1. Οι ΚΥΑ 22212/29-10-2008, ΚΥΑ 12726/27-9-2011 και ΥΑ 14340/3-11-2011
2. Η υπ' αριθμόν 14815/12-04-2018 αίτηση
3. Την 257/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ο Συντάκτης

Ο Διευθυντής

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί του από
25-4-2018 εισηγητικού σημειώματος του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας –
Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για:
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 257/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Την έγκριση διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου με τα
χαρακτηριστικά (αφετηρία, διαδρομή και στάσεις) που περιγράφονται στην ως
άνω εισήγηση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
2. Γαϊτάνης Φώτιος
3. Ζόμπολος Χρήστος
4. Θωμόπουλος Δημήτριος
5. Κοκκίνη Ευαγγελία
6. Λεβέντη Ναταλία
7. Μητσέας Δημήτριος
8. Μπιτσάνης Νικόλαος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 4 Μαΐου 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ

Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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