
Συνεδρίαση : 17/2019                     Παρασκευή  15 / 11 / 2019                              ΑΠΟΦΑΣΗ  64/2019 

Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 1 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  64/2019  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., 

στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 

υπ΄ αριθμ. 17/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 51761/11-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης 

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου,  2) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα,  3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 

4) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 5) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 6) Γαϊτάνης Φώτιος, 7) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 8) Κουφαλάκου Ευαγγελία,  9) Μπάμπαλη Αικατερίνη,  10) Τσαλίκης Δημήτριος, 

11) Τσώλης Ηλίας και 12) Χαχής Ευάγγελος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Διασάκος Σπυρίδων και 2) 

Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 3) Χουσέας Σταύρος 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, επίσης, ο  Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

κ. Μπάκας Ιωάννης.  

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Αφαίρεση δένδρων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 37627/26-8-2019 
εισήγηση του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και  
έχει ν αναλυτικά ως εξής:  
 

 

Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  

 

Μετά από αίτημα με της Δ/νσης Οικονομικών, τμήματος Προσόδων – Περιουσίας και Κοιμητηρίων για 

την αφαίρεση έντεκα (11) ευκαλύπτων που φύονται εντός του δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας και 

μετά από αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας,  

εισηγούμαστε την αφαίρεση των παραπάνω δέντρων διότι: 

α) τα εν λόγω δέντρα ελλοχεύουν συνεχή κίνδυνο από πτώση κλάδων τους,  

β) η κλάδευση τους είναι ιδιαίτερη δύσκολη λόγω δύσκολης προσβασιμότητας σε συνεργεία 

κλάδευσης. 

 
Συνημμένα: Σχετικό αίτημα κ φωτογραφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Εκεί είναι κάποια μνημεία, οι οστεοθήκες. Δεν κινδυνεύουν εάν κοπούν αυτά τα 
δένδρα;  

 

Αυτό θα το δει φαντάζομαι η υπηρεσία. Είναι σοβαρό αυτό που λες. Απ’ ότι ξέρω 
έχει επιστρατευτεί ειδικό συνεργείο από Θεσσαλονίκη που κάνει αυτή τη δουλειά. 

Δεν είναι ένα απλό κλάδεμα αυτό που βλέπουμε συνήθως βλέπουμε στους δρόμους. Είναι 
κοπή.  

Αναφέρει το από 18-7-2019 σχετικό αίτημα του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών, που επισυνάπτεται στη σχετική εισήγηση: 

Σας ενημερώνουμε ότι οι Ευκάλυπτοι (δένδρα) που βρίσκονται στο Μετάχωμα του κοιμητηρίου 
εγκυμονούν κινδύνους για τους επισκέπτες και τις Οστεοθήκες που βρίσκονται κάτω από τα 
δένδρα. 
Επειδή τα συγκεκριμένα δένδρα έχουν μαλακούς ιστούς, σπάνε εύκολα με τον αέρα δεν 
προσφέρονται για χώρους που υπάρχει συχνή διέλευση ανθρώπων. 
Πριν ένα χρόνο έσπασε στύλος δένδρου και έσπασε οστεοθήκες. 
Πρόσφατα δεχθήκαμε παράπονα από παρευρισκόμενους την ώρα που έσπασε στύλος και 
έπεσε στο μετάχωμα με κίνδυνο να προκληθεί κάποιο ατύχημα. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γιάννης Λιοντήρης 

Γεωπόνος M.Sc. 

ΧΑΧΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Παρακαλώ νε μεριμνήσετε για την κοπή των ευκαλύπτων και το φύτευμα άλλων δένδρων τα 
οποία να είναι ασφαλή στον χώρο επειδή τα δένδρα συμβάλλουν στην αποσύνθεση των 
νεκρών.  
 

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 49284/22-
10-2019 σε ορθή επανάληψη, εισηγήσεις του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών 
Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και  έχει ν αναλυτικά ως εξής:  
 

Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  

 

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων και μετά από 

αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, εισηγείται την αφαίρεση ευκαλύπτων που φύονται στις 

παρακάτω θέσεις:  

1. Μακεδονίας & Σπετσών 

2. Βύρωνος & Βασ. Όλγας 

διότι, 

α) λόγω του είδους του συγκεκριμένου δέντρου (μεγάλο ύψος, ταχυφυής ανάπτυξη, εύθρυπτα 

κλαδιά) οι θέσεις όπου φύονται τα συγκεκριμένα δέντρα (συνεχή κίνηση πεζών και οχημάτων) 

εγκυμονούν κινδύνους από πτώσεις κλάδων τους, 

β) φύονται κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια του δικτυού της ΔΕΗ, 

γ) το ριζικό σύστημα των δέντρων έχει ανασηκώσει τις πλάκες των πεζοδρομίων όπου σε 

συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο του κορμού των δέντρων δυσχεραίνεται η διέλευση των 

πεζών.  

 
Συνημμένα:  

1. Σχετικό αίτημα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

2. Σχετικές φωτογραφίες δέντρων 

 

      Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος &  

      Πολιτικής Προστασίας 

                             Ιωάννης Μπάκας 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 
Στη Θεμιστοκλέους, κάτω από τη Μακεδονίας, κι εκεί είναι μεγάλα δένδρα και 
επικίνδυνα. Μήπως κι εκεί … 

 
Να κάνουμε αίτημα. Πρέπει να γνωμοδοτήσει  ο γεωτεχνικός. 
Να το κάνουμε όμως το αίτημα. 

 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Να γίνεται αντικατάσταση όσων δένδρων κόβονται. 

 
Ναι να το τονίσουμε και σε κάθε απόφαση για κοπή δένδρων να υπάρχει και η 
πρόταση για τοποθέτηση νέων. Να είναι πάγιο αυτό. 

 
 

ΧΑΧΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων  83 & 84  
του Ν. 3852/2010, με τον κ. Αλεξόπουλο Δημήτριο να δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί των υπ’ 
αριθμ. πρωτ. α) 37627/26-8-2019 και β) 49284/22-10-2019 εισηγήσεων του 
Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές 
εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την αφαίρεση ευκαλύπτων που φύονται εντός 
του δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας και επί των οδών Μακεδονίας & Σπετσών 
καθώς και Βύρωνος & Βασ. Όλγας. 
 
Προτείνει την αντικατάσταση των δένδρων που θα κοπούν με τη φύτευση νέων 
δένδρων, τέτοιων ειδών, που θα ενδείκνυνται για τους αντίστοιχους χώρους και δεν 
θα δημιουργούν προβλήματα. 
  
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  5. Γαϊτάνης Φώτιος 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χαχής Ευάγγελος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 26 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


