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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2015 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   86/2015 
 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 16η/2015, κατεπείγουσα, 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

60916/17-12-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από  τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2)  

Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 5) 

Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 

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

Δημήτριος και 2) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στον κατεπείγοντα χαρακτήρα του 
θέματος της παρούσας συνεδρίασης λέγοντας τα εξής:  

 
Το κατεπείγον είναι γιατί είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχθές είχε μπει 
στην ημερήσια διάταξη της Ποιότητας Ζωής και λόγω του ότι είχαμε κάποιες 

αλλαγές οι οποίες έγιναν και δεν μπόρεσε να έρθει έγκαιρα αναβλήθηκε το θέμα και επειδή 
είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ, το κατεπείγον πάει προς αυτή την κατεύθυνση, 
ότι πρέπει πρώτα στην Ποιότητα Ζωής να συζητηθεί, να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο τη 
γνωμοδότηση της Ποιότητας Ζωής.  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος καλεί το Σώμα και αυτό ομόφωνα αποφαίνεται για το κατεπείγον του 
θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010. 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κανονισμός Κεντρικού Δημοτικού Πάρκου Καλαμάτας. 

 
Η από 16-12-2015 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου έχει 
ως εξής : 
 

 
Θέμα : Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων. 

 
 
Α. Εισαγωγή 
Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων βρίσκεται στο νότιο άκρο της πόλης στον άξονα Β-

Ν Κάστρο – Λιμάνι μεταξύ των δρόμων Αριστομένους - Κρήτης – Ψαρών – Μακεδονίας. 
Έχει διαστάσεις 600 μ. μήκος και από 55 μ. - 105 μ. πλάτος. Η συνολική του έκταση φθάνει 
τα πενήντα τέσσερα (54) στρέμματα. 

Η προηγουμένη χρήση ήταν μηχανοστάσιο  τραίνων, αποθήκη κάρβουνου 
ατμομηχανών, υδατόπυργος και η σημερινή χρήση είναι ενδοαστικό πάρκο αναψυχής και 
πολιτιστικής δράσης αφιερωμένο στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων με υπαίθρια 
έκθεση τραίνων. 

Η έναρξη εργασιών  έγινε το 1983 και η ολοκλήρωση και τα εγκαίνια το 1986, 20 
ημέρες πριν το μεγάλο σεισμό της Καλαμάτας. 

 
Β. Η λειτουργία 
Τα είκοσι εννιά (29) χρόνια λειτουργίας του κάλυψε τις ανάγκες της πολεοδομικής 

αλυσίδας μεταξύ κέντρου πόλης και παραλιακού μετώπου, ήταν και είναι πνεύμονας 
πρασίνου για την πόλη, φιλοξένησε τουρίστες επισκέπτες και πολίτες στην δροσιά του την 
θερμή περίοδο, ψυχαγώγησε την νέα γενιά στα συστήματα παιδικών χαρών και στα γήπεδα 
του, εκπαίδευσε στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, είδε τους Καλαματιανούς να 
μετέχουν σε πολιτιστικά δρώμενα (μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π.), 
άνοιξε τις αγκαλιές του στις εκθέσεις (Ανθοκομική και Αγροτική) στο λαό της Μεσσηνίας και 
ξεκούρασε πολλούς Καλαματιανούς και ξένους επισκέπτες στο Αναψυκτήριο στον παλιό 
σταθμό. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Γ. Τα προβλήματα 
Είκοσι μέρες μετά τα εγκαίνια έγιναν οι μεγάλοι σεισμοί και το πάρκο λειτούργησε σαν 

χώρος καταφυγής το 1986. 
Το 2003 ένας μεγάλος ανεμοστρόβιλος έριξε εκατόν πενήντα (150) μεγάλα δένδρα  

του πάρκου. 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται συνεχείς βανδαλισμοί στους συρμούς των 

τραίνων και τον εξοπλισμό του πάρκου με graffities, σπασίματα, κλοπές κ.λ.π. 
 
Μετά τα παραπάνω για την ομαλή λειτουργία του πάρκου, για τον σεβασμό στον 

επισκέπτη του πάρκου, για την ασφάλεια των παιδιών, για την σωστή διοργάνωση 
δρώμενων και εκθέσεων, για την προστασία των εκθεμάτων του σιδηροδρόμου, για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων υποστήριξης του πάρκου (πράσινο, άρδευση, 
φωτισμός, παιδικές χαρές κ.λ.π.), συντάξαμε κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόμων και 

εισηγούμαστε: 
την ψήφιση του.    
 

 
 Ο Διευθυντής Γ.Υ. 

 

 Λιοντήρης Γιάννης 
Γεωπόνος M.Sc. 

 

Συν. : Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων 

 
 
Η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου καθώς και η διαλογική συζήτηση 
που διεξάγεται επί του θέματος, έχουν ως εξής : 

 
Από λάθος δεν μπήκε χθες στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πρέπει να 
συζητηθεί πρώτα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και μετά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων έχει ως σκοπό την 
προστασία αλλά και την αναβάθμιση αυτού, την προστασία των παιδικών χαρών, του 
μοναδικού στο είδος του υπαίθριου Μουσείου Σιδηροδρόμων αλλά και τους κανονισμούς που 
πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να επισκέπτονται το Πάρκο, να γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις, για την ανθοκομική έκθεση, για την αγροτική έκθεση. Αυτά. Αναφέρονται στην 
εισήγηση, ότι θέλετε να με ρωτήσετε κε Πρόεδρε. 
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόμων, η καθαριότητα, η προστασία του φυτικού υλικού, του αστικού εξοπλισμού, 
των κοινόχρηστων δημοτικών εγκαταστάσεων και των εκθεμάτων του υπαίθριου μουσείου. 
Ουσιαστικά είναι για προστασία και αναβάθμιση αυτού.  
Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πάρκο είναι η άθληση, παιδικές χαρές, χώροι αναψυχής, 
υπαίθριο μουσείο, χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και το σχέδιο ¨Ξενοκράτης – Σεισμοί¨. 
 
Κενό στην εγγραφή 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχουμε; 

 
Ναι. Η πρώτη ερώτηση είναι εάν έχει προηγηθεί η σχετική συνεδρίαση της 
Τοπικής Κοινότητας για το συγκεκριμένο θέμα.  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 
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Δηλαδή, επειδή είναι ένα καθαρά τοπικό θέμα, το οποίο έχει ευρύτερες διαστάσεις και επειδή 
και ο δικός μας ο τοπικός σύμβουλος είναι βαθιά γνώστης αυτού του θέματος επειδή μένει 
στην περιοχή, μιλάω για τον κ. Μπιτσάνη, θα θέλαμε να μας πείτε εάν έχει περάσει από την 
Τοπική Κοινότητα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Τη Δημοτική Κοινότητα ναι. Έχει περάσει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχει περάσει. 

 
Νομίζω ότι δεν ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία. Να περάσει από τη Δημοτική 
Κοινότητα και ύστερα να επανέλθει να έχουμε κι εμείς το χρόνο για να το 

διαβάσουμε.  
Επειδή μου δόθηκε πριν από λίγο όπως γνωρίζετε η εισήγηση, όσο μπόρεσα να διαβάσω, 
κάποια θέματα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, για κάποια άλλα θέματα διαφωνώ. Αλλά για 
να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη πρέπει να έχουμε και την αντίστοιχη εισήγηση της Δημοτικής 
Κοινότητας, να δούμε τι ακριβώς λένε οι άνθρωποι ας πούμε της Δημοτικής Κοινότητας. 
Δηλαδή εγώ προτείνω στο Σώμα την αναβολή και την εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Χριστόπουλε. 

 
Όσον αφορά εμάς, το διάβασα πριν λίγο γιατί το έστειλε ο κ. Χαντζής 
αργά, εντάξει, θεωρώ ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση, καλό θα ήτανε, 

συμφωνώ με την πρόταση του κ. Μάκαρη, να έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής 
Κοινότητας. Σε θετική κατεύθυνση κινείται, θα μπορεί να δούμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω, 
επιφυλασσόμαστε για το βράδυ προκειμένου να πάρουμε θέση. Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Μάκαρη τι ψηφίζετε; 

 
Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις με την έννοια ότι είναι 
αρκετά δημαρχοκεντρικό το μοντέλο ακόμα και της διαχείρισης του Πάρκου. 

Δηλαδή «με απόφαση του Δημάρχου – λέει – ορίζεται κατ’ έτος επιτροπή οργάνωσης και 
διεξαγωγής εκθέσεων», δηλαδή ουσιαστικά ο Δήμαρχος πάλι θα κανονίζει ακριβώς ακόμα και 
την παραμικρή έκθεση που θα γίνεται στην περιοχή, πρέπει να παίρνουνε τη σφραγίδα του 
Δημάρχου, την υπογραφή του Δημάρχου. Αυτό υποβαθμίζει και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
και το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Δεν πρέπει να είναι δημαρχοκεντρικό ακόμα και η διαχείριση του Πάρκου. Έχετε το χρόνο 
μέχρι το βράδυ να το αλλάξετε και να το ψηφίσουμε. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζετε δηλαδή ΚΑΤΑ ή ΛΕΥΚΟ; 

 
Κινείται συνολικά σε μια θετική κατεύθυνση, χρειάζονται βελτιώσεις, είπαμε ΚΑΤΑ 
γι’ αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο και οριστική απάντηση θα έχουμε μόλις το 

φέρετε και στην… και ελπίζουμε να το φέρετε τροποποιημένο έτσι ώστε σε ένα τόσο απλό 
θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο σημαντικό τώρα ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού 
Πάρκου, να έχουμε κι εμείς μια θετική άποψη. Αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία. Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς είπατε; 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Επιφυλασσόμεθα μήπως κάνετε κάποιες τροποποιήσεις… 
 
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 73 και 65 του Ν. 3852/2010, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Μάκαρη ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Χριστόπουλου & Αντωνόπουλου 
οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφου, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει ως εξής : 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας και 

περικλείεται από τις δημοτικές οδούς Αριστομένους, Κρήτης, Ψαρών και Μακεδονίας. Έχει 
έκταση 54 περίπου στρεμμάτων και αποτελεί ενδοαστικό πάρκο αναψυχής και πολιτιστικής 
δράσης, εντός δε αυτού υφίσταται υπαίθριο μουσείο με έκθεση σιδηροδρομικών οχημάτων. 

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 § 1, περίπτωση 
δ2 του ν. 3463/2006, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και αποτελεί τοπική κανονιστική 
απόφαση με ισχύ νόμου.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 
Πάρκου Σιδηροδρόμων, η καθαριότητα και η προστασία του φυτικού υλικού, του αστικού 
εξοπλισμού, των κοινόχρηστων δημοτικών εγκαταστάσεων και των εκθεμάτων του υπαίθριου 
μουσείου. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 

3.1. Η διαχείριση και λειτουργία του πάρκου ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία φροντίζει : 

 Για τη διαχείριση και συντήρηση του φυτικού υλικού. 
 Για την περισυλλογή των απορριμμάτων. 
 Για τη συντήρηση του αστικού εξοπλισμού και των λοιπών κοινόχρηστων δημοτικών 

εγκαταστάσεων. 
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 Για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πάρκου. 
3.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μπορούν, όποτε απαιτείται, να επιβάλλουν 

προσωρινό αποκλεισμό της χρήσης όλου ή μέρους του πάρκου για την προστασία υποδομών ή 
φυτεύσεων, για την πραγματοποίηση εργασιών κλπ. 

3.3. Για τον κίνδυνο που απορρέει από την αθλητική άσκηση υπεύθυνα είναι τα 
άτομα που αθλούνται. Δεν διατίθεται προσωπικό για την επίβλεψη της άθλησης στους χώρους 
του πάρκου και ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από την 
αθλητική χρήση του χώρου. 

3.4. Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν 
προξενηθούν σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία κατά τη χρήση του χώρου, ιδίως δε από κακή 
χρήση ή χρήση αντίθετη με τον προορισμό του χώρου και των υποδομών του. 

3.5. Ο Δήμος ενθαρρύνει : 
 Την πραγματοποίηση εκδρομών, ιδίως σχολικών, στους χώρους του πάρκου, με την 

αυτονόητη προϋπόθεση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος 
κανονισμού. 

 Την πραγματοποίηση περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών, εθελοντικών δράσεων 
(φυτεύσεις με υιοθέτηση δένδρων, καθαρισμοί κλπ) ή άλλων ιδιαίτερων δράσεων για 
την αξιοποίηση και ανάδειξη του πάρκου μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του 
Δημάρχου και υπό την εποπτεία της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
 Απαγορεύεται : 

 Η διαμονή και η κατασκήνωση επισκεπτών εντός των χώρων του πάρκου. 
 Η αποκοπή, η εκρίζωση και γενικά η φθορά της φυτικής ύλης, η συλλογή και μεταφορά 

φυτοχώματος, το άναμμα φωτιάς, η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών 
των πουλιών και εν γένει η, με οποιονδήποτε τρόπο, ενόχληση ή καταστροφή ειδών 
της πανίδας.  

 Η με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση του χώρου, η αναγραφή συνθημάτων κλπ (π.χ. 
graffiti) σε οποιαδήποτε επιφάνεια, μνημείο, γλυπτό, τοίχο, σιδηροδρομικό υλικό, 
αστικό εξοπλισμό κλπ, η αφισοκόλληση, αναγραφή συνθημάτων και διαφημιστικών, η 
ανάρτηση ταμπλό, πανό, επιγραφών, εκτός κι αν σε ειδικές περιπτώσεις επιτραπεί με 
έγγραφη άδεια του Δήμου.  Κατά των παραβατών θα επιβάλλονται οι ποινές και τα 
πρόστιμα που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία και στον Κανονισμό Καθαριότητας του 
Δήμου Καλαμάτας. 

 Η είσοδος, κυκλοφορία και παραμονή στους χώρους του πάρκου μηχανοκίνητων 
οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κλπ) με εξαίρεση υπηρεσιακά 
οχήματα συνεργείων για την εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών ή οχήματα για τις 
ανάγκες διοργάνωσης εκθέσεων ή εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους 
του πάρκου. 

 Η είσοδος στους χώρους του πάρκου σε ζώα συντροφιάς με εξαίρεση σκύλους-
συνοδούς ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων μαζικής εστίασης (παιδικά party, δεξιώσεις γάμων, 
αρραβώνων κλπ), εκτός από το χώρο του αναψυκτηρίου. 
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 ΑΡΘΡΟ 5  
 Η λειτουργία και χρήση των εντός του χώρου του πάρκου παιδικών χαρών διέπεται 
από την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. Απαγορεύεται η είσοδος στις παιδικές 
χαρές του Πάρκου σε ενήλικα άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί, καθώς και σε ζώα 
συντροφιάς. 
  
ΑΡΘΡΟ 6  

Για τη διοργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης, παράστασης, συγκέντρωσης, δράσης κλπ 
εντός των χώρων του πάρκου απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημάρχου ύστερα 
από εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφερόμενου. Ο διοργανωτής ευθύνεται αποκλειστικά έναντι του Δήμου και 
των τρίτων για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 

7.1. Εντός των χώρων του πάρκου διενεργούνται τακτικά κατ΄ έτος : 
 η «Ανθοκομική Έκθεση» και  
 η έκθεση αγροτικών και τοπικών προϊόντων με τίτλο «Άρτος – Οίνος – Έλαιον».  

7.2. Αρμόδια υπηρεσία για την διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω εκθέσεων 
είναι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 

7.3. Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται κατ΄ έτος επιτροπή οργάνωσης και 
διεξαγωγής των ανωτέρω εκθέσεων αποτελούμενη από τον αρμόδιο επί θεμάτων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο της επιτροπής και ως μέλη 
αυτής τον αρμόδιο επί θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης «Φάρις» ή του τυχόν μελλοντικού 
διαδόχου της επιχείρησης αυτής σχήματος και έναν (1) υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας με 
αντίστοιχες αρμοδιότητες και γνώσεις του ειδικού αντικειμένου των εκθέσεων, ο οποίος 
ορίζεται με την άνω απόφαση του Δημάρχου ύστερα από απλή γνώμη  του Διευθυντή των 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας. 

7.4. Έργο της ανωτέρω επιτροπής θα είναι η οργάνωση και διενέργεια των 
ανωτέρω εκθέσεων, ιδίως δε ο καθορισμός του χρόνου διεξαγωγής τους, της διάρκειάς τους 
και του ωραρίου λειτουργίας τους, η ακριβής χωροθέτησή τους εντός των χώρων του πάρκου, 
η επιλογή των συμμετεχόντων, ο προσδιορισμός του είδους των εκθεμάτων, η διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων παράλληλων δράσεων, η ανάδειξη και προβολή των 
εκθέσεων, η επίλυση προβλημάτων για την εύρυθμη λειτουργία τους και κάθε άλλο θέμα 
σχετικά με τις παραπάνω εκθέσεις. 

7.5. Στην «Ανθοκομική Έκθεση» επιτρέπεται να εκτίθενται καλλωπιστικά φυτά 
(δένδρα, θάμνοι, πολυετή κονδυλώδη, βολβώδη, ετήσια ανθόφυτα), οπωροφόρα φυτά, 
φυντάνια λαχανοκομικών, γλαστρικά (πλαστικά και κεραμικά), φυτοχώματα, λιπάσματα, σπόροι 
φυτών, βιολογικά σκευάσματα φυτοπροστασίας και λίπανσης, αρδευτικά υλικά κήπου 
(εκτοξευτές νερού, σταλλάκτες νερού, σωλήνες νερού, ηλεκτροβάννες, προγραμματιστές 
άρδευσης), κατασκευές κήπου (πλαίσια, πέργκολες, δπάπεδα, καθιστικά, περιφράξεις, 
πάσσαλοι), αγροτικά μηχανήματα, μηχανήματα και εργαλεία κήπου, μπορούν δε να 
συμμετέχουν φυτωριούχοι, παραγωγοί ανθοκομικών και λαχανοκομικών ειδών, ανθοπωλεία, 
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γεωπονικά καταστήματα, έμποροι αγροτικών μηχανημάτων και εργαλείων κήπου που 
λειτουργούν νόμιμα κατά την κείμενη νομοθεσία και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
Δήμο Καλαμάτας, το νομό Μεσσηνίας ή αλλού, εφόσον υπάρχει προς διάθεση θέση. 

 7.6. Στην έκθεση αγροτικών και τοπικών προϊόντων με τίτλο «Άρτος – Οίνος – 
Έλαιον» επιτρέπεται να εκτίθενται αρτοσκευάσματα, κρασί, πετιμέζι, λάδι, ελιές, διάφορα 
αγροτικά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, μπορούν δε να συμμετέχουν αρτοποιοί, οινοποιοί, 
συσκευαστές και έμποροι λαδιού και ελιάς Καλαμών, παραγωγοί προϊόντων σίτου και 
προϊόντων ελιάς, παραγωγοί αγροτικών και τοπικών προϊόντων, που δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο Δήμο Καλαμάτας, το νομό Μεσσηνίας ή αλλού, εφόσον υπάρχει προς 
διάθεση θέση. 

7.7. Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Καλαμάτας 
γνωστοποιώντας τα είδη που επιθυμούν να εκθέσουν και η αρμόδια επιτροπή διοργάνωσης 
των εκθέσεων, θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει την αντίστοιχη αίτηση. 

7.8. Η πώληση προϊόντων θα πραγματοποιείται από εκθέτες που διαθέτουν σχετική 
άδεια καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πώληση προϊόντων, υποχρεούνται δε 
οι εκθέτες στην τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων και της κείμενης εν γένει 
νομοθεσίας.   

7.9. Οι συμμετέχοντες στις άνω εκθέσεις εκθέτες φέρουν την ευθύνη για τη 
φύλαξη του περιπτέρου τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης, έκαστος δε εκθέτης υποχρεούται 
να παραχωρεί στο Δήμο Καλαμάτας (τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών) προϊόντα αξίας 100 €. 

7.10. Ο Δήμος Καλαμάτας υποχρεούται σε παροχή : 
 τραπεζόπαγκων στους εκθέτες της έκθεσης αγροτικών και τοπικών προϊόντων με 

τίτλο «Άρτος – Οίνος – Έλαιον» 
 νερού στους εκθέτες της «Ανθοκομικής Έκθεσης». 
 ρεύματος σε όλους τους εκθέτες και των δύο εκθέσεων. 
 εκθεσιακών περιπτέρων στους συμμετέχοντες φορείς. 
 πληροφοριών σχετικά με τις εκθέσεις για την ανάδειξη και προβολή αυτών. 

7.11. Είναι δυνατή η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων παράλληλων 
δράσεων ταυτόχρονα με τις παραπάνω εκθέσεις, όπως ενδεικτικά έκθεση εικαστικών έργων, 
μουσικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις χορωδιών, λειτουργία 
περιπτέρων των υπηρεσιών του Δήμου ή άλλων φορέων, ενημερώσεις και διαλέξεις για 
συναφή με τις εκθέσεις θέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, δραστηριότητες, βιωματικά και 
εικαστικά εργαστήρια, εκδηλώσεις συλλόγων χρηστών των σιδηροδρομικών οχημάτων και 
συλλόγων εθελοντών  κλπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

8.1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των βαγονιών που βρίσκονται στο χώρο 
του πάρκου ως εκθέματα του υπαίθριου μουσείου σιδηροδρόμων είναι η Διεύθυνση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ή άλλως όπως ορίζεται κάθε φορά από τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας. 

8.2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας επιτρέπεται η για ορισμένο χρόνο παραχώρηση της χρήσης των 
βαγονιών άνευ ανταλλάγματος σε συλλόγους ή φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι 



Συνεδρίαση :  16/2015 Πέμπτη  17 / 12/ 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   86/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   9

δραστηριοποιούνται στην Καλαμάτα, συντάσσεται δε σχετική σύμβαση υπογραφόμενη από το 
Δήμαρχο Καλαμάτας. 

8.3. Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται με τους ακόλουθους ιδίως όρους : 
 Απαγορεύεται η αλλοίωση της εξωτερικής ή εσωτερικής μορφής του παραχωρούμενου 

βαγονιού με οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με κάθε είδους προσθήκες ή αλλαγές, καθώς 
και οι μόνιμες κατασκευές στο εσωτερικό των βαγονιών. 

 Τυχόν απαραίτητες επισκευές θα βαρύνουν τον προς ον η παραχώρηση και θα 
γίνονται μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 Ο προς ον η παραχώρηση υποχρεούται να προβαίνει σε εργασίες συντήρησης, ιδίως δε 
σε βαφή του παραχωρούμενου βαγονιού μία φορά το χρόνο με χρώμα που θα 
εγκρίνεται προηγουμένως από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

 Ο προς ον η παραχώρηση υποχρεούται να διατηρεί το παραχωρούμενο βαγόνι και τον 
άμεσο περιβάλλοντα αυτού χώρο καθαρό. 

 Για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από τον προς ον η παραχώρηση απαιτείται 
προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δημάρχου ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας κατόπιν υποβολής αιτήσεως του 
ενδιαφερομένου.  
8.4. Η παραβίαση εκ μέρους του προς ον η παραχώρηση των όρων της σύμβασης 

παραχώρησης και του παρόντος κανονισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της 
παραχώρησης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

8.5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μπορούν όποτε απαιτείται και χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση να επιβάλλουν προσωρινό αποκλεισμό της χρήσης των βαγονιών για 
την προστασία υποδομών, την πραγματοποίηση εργασιών κλπ. 

8.6. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές 
ζημίες που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των βαγονιών και του λοιπού σιδηροδρομικού 
υλικού, ιδίως δε από κακή ή αντίθετη με τον προορισμό τους χρήση αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

9.1. Σύμφωνα με το Παράρτημα Η του μνημονίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΣΕΙΣΜΟΙ» 
που συντάχθηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, εγκρίθηκε με 
την υπ΄ αριθμ. 322Α/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και ισχύει μετά 
από τις επικαιροποιήσεις του έως σήμερα, οι κοινόχρηστοι χώροι του Δημοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόμων έχουν συμπεριληφθεί στους χώρους συνάθροισης κοινού των κατοίκων της 
Καλαμάτας κατά τις πρώτες ώρες εκδήλωσης σεισμού, στους οποίους χώρους μπορούν να 
καταφεύγουν οι πολίτες προς προστασία τους από τυχόν μετασεισμικές δονήσεις. 

9.2. Σε περίπτωση ενεργοποίησης των σχεδίων πολιτικής προστασίας για τον άνω 
ή άλλο λόγο ανωτέρας βίας ή έκτακτης ανάγκης αναστέλλεται η ισχύς του παρόντος 
κανονισμού, σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι ρυθμίσεις των σχετικών σχεδίων πολιτικής 
προστασίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

10.1. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό 
επιφέρει διοικητικές και ενδεχομένως ποινικές κυρώσεις εις βάρος του παραβάτη. 
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10.2. Για κάθε παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται  εις βάρος 
του υπαίτιου παραβάτη και υπέρ του Δήμου Καλαμάτας διοικητικό πρόστιμο ποσού 50,00 €, 
με την επιφύλαξη της κείμενης εν γένει νομοθεσίας και του Κανονισμού Καθαριότητας του 
Δήμου Καλαμάτας. 

10.3. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δια νόμων, κανονιστικών πράξεων κλπ που 
επιβάλλουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις αυστηρότερες του παρόντος κανονισμού 
υπερισχύουν αυτού. 

10.4. Κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού  γίνεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει. 

10.5. O παρών κανονισμός ισχύει από 01.01.2016. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 28 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  


