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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  76/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

19/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 55148/1-12-2017 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) Ζόμπολος Χρήστος, 4) 

Θωμόπουλος Δημήτριος, 5) Κατσαράκης Πέτρος, 6) Λεβέντη Ναταλία, 7) Μητσέας Δημήτριος, 

8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά, 10) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 11) Ψυλάκη  

Μαρία.  

 

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

Φώτιος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία και 4) Λύρας Παναγιώτης. 

 
 

 

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 7ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Αφαίρεση δένδρων. 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 53608/10-11-2017 
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 αναλυτικά ως εξής:  
 
 
Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  

 

1) Κατόπιν αιτημάτων της προϊσταμένης του 2
ου

 νηπιαγωγείου Καλαμάτας κας Πολιτοπούλου 

Παναγιώτας για την κοπή φοινικόδεντρων που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του νηπιαγωγείου 

διότι:  

1. οι καρποφορίες των φοινικόδεντρων με την πτώση τους στο έδαφος δημιουργούν 

προβλήματα υγιεινής και κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών,  

2. οι κορμοί των φοινικόδεντρων αποτελούν εστίες για φωλιές τρωκτικών και κατσαριδών, 

3. ορισμένα από τα φοινικόδεντρα γειτνιάζουν με κολώνα της ΔΕΗ με όποιο ενδεχόμενο κίνδυνο 

συνεπάγεται αυτό, 

4. το ριζικό σύστημα δυο (2) φοινικόδεντρων έχουν προκαλέσει ανωμαλία του οδοστρώματος 

στον προαύλιο χώρο.  

2) Κατόπιν αιτήματος των ενοίκων της πολυκατοικίας επί των οδών Κοραή 50 και Μ. Αλεξάνδρου: 

(αριθμ. πρωτ. 28679/29-06-17) για αφαίρεση ενός δέντρου βραχυχίτωνα (Brachychiton accerifolium) 

ο οποίος φύεται στο πεζοδρόμιο επί των οδών Κοραή 50 και Μ. Αλεξάνδρου διότι οι ρίζες του εν 

λόγω δέντρου έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 

διέλευση των πεζών.  

3) Κατόπιν αιτήματος της διευθύντριας 6
ου

 ΓΕΛ Καλαμάτας (αριθμ. πρωτ. 46446/09-10-17) για 

αφαίρεση δυο (2) δέντρων (ευκαλύπτων) τα οποία φύονται στο προαύλιο χώρο του Λυκείου διότι το 

ριζικό τους σύστημα έχει προκαλέσει ζημιές στο αποχετευτικό σύστημα καθώς και στο κτίριο του 

Λυκείου. 

4) Κατόπιν αιτήματος της κας Γεωργουδίου Νίκης (ηλ. αριθμ. αιτ. 5099493663) για αφαίρεση δύο 

δέντρων (Ficus benjamina) τα οποία φύονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μανιακίου 19 διότι 

εγκυμονεί κίνδυνος λόγω μεγάλου ύψους των δέντρων καθώς επίσης το ριζικό σύστημα των εν λόγω 

δέντρων έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διέλευση 

των πεζών. 

5) Κατόπιν αιτήματος της Διευθύντριας του 12
ου

 δημοτικού σχολειού Καλαμάτας κας Τσορώνη 

Ιωάννας-Μαρία για την κοπή δύο (2) δέντρων λεύκας τα οποία βρίσκονται στο νότιο προαύλιο για 

λόγους υγιεινής, ασφάλειας λόγω γειτνίασης με καλώδια της ΔΕΗ καθώς επίσης ότι το παρτέρι το 

οποίο φύονται τα εν λόγω δέντρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σχολικός κήπος υλοποιώντας 

περιβαλλοντικά προγράμματα. 

6) Κατόπιν αιτήματος των ενοίκων της πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 11-15 (αριθμ. πρωτ. 

47074/12-10-17) για αφαίρεση ενός φοίνικα (Washingtonia filifera) οποίος φύεται στο πεζοδρόμιο 

επί της οδού Ναυαρίνου 11-15 για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και άλλων προβλημάτων όπως 

περιγράφονται στην αίτηση (επισυνάπτεται). 

7) Κατόπιν αιτήματος της κας Γραμμένου Πετρούλας (ηλ. αριθμ. αιτ. 8612555188) για αφαίρεση ενός 

δέντρου μουριάς η οποία φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιωάννη Αλευρά διότι το ριζικό 
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σύστημα του δέντρου έχει σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και διεισδύσει στα θεμέλια της 

οικοδομής. 

 

Μετά τα παραπάνω και μετά από αυτοψίες Γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, 

Εισηγούμαστε 

1. την αφαίρεση έξι (6) φοινικόδεντρων, οι οποίοι φύονται στον προαύλιο χώρο του 2ου 

νηπιαγωγείου Καλαμάτας, 

2. την αφαίρεση ενός (1) δέντρου (βραχυχίτωνα), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί των οδών 

Κοραή 50 και Μ. Αλεξάνδρου, 

3. την αφαίρεση δυο (2) δέντρων (ευκαλύπτων) τα οποία φύονται στο προαύλιο χώρο του 6
ου

 ΓΕΛ 

Καλαμάτας,  

4.  την αφαίρεση δυο (2) δέντρων φίκων (Ficus benjamina), τα οποία φύονται στο πεζοδρόμιο επί 

της οδού Μανιακίου 19, 

5. την αφαίρεση δυο (2) δέντρων (λεύκες), τα οποία φύονται στο νότιο προαύλιο του 12ου 

δημοτικού σχολειού Καλαμάτας, 

6. την αφαίρεση δυο (2) φοινικόδεντρων, οι οποίοι φύονται επί της οδού Ναυαρίνου 11-15, 

7. την αφαίρεση ενός δέντρου μουριάς η οποία φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιωάννη 

Αλευρά. 

 

Συνημμένα: Σχετικές φωτογραφίες δέντρων και αίτηση με 

αριθμ. πρωτ. 47074/12-10-17 ενοίκων της 

πολυκατοικίας επί της οδού Ναυαρίνου 11-15. 

 

 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Εδώ στην Αρτέμιδος που φτιάχνουμε τους ευκάλυπτους τώρα και τους 
τσιμεντάρουμε τι γίνεται; Γιατί δεν τους κόβουμε; Για να ξανασηκώσουν …. 

 
Πρέπει να τους κόψουμε. 
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φυτεύουμε δένδρα τα οποία είναι 

εισαγόμενα. Οι ευκάλυπτοι είναι επικίνδυνοι. Δεν αντέχουν, σπάνε τα κλαδιά και μπορεί να 
γίνουν ατυχήματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευκάλυπτοι πρέπει να κοπούν και στην Αβραμόγιαννη. 
 
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Να βάλουν ελιές. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μουριές, πλατάνια, …. 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις, την υπ’ αριθμ. 430/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων της έγκρισης των 
θεμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις, όπως η αφαίρεση δένδρων, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις των άρθρων 65, 73,  83  &  84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,   

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Λιοντήρης Γιάννης 

Γεωπόνος M.Sc. 

ΖΟΜΠΟΛΟΣ: 

ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 53608/10-11-2017 εισήγησης του Τμήματος 
Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή εκφράζει τη σύμφωνη 
γνώμη του για την αφαίρεση α) έξι (6) φοινικόδενδρων (προαύλιο 2ου 
Νηπιαγωγείου Καλαμάτας), β) ενός (1) δένδρου βραχυχίτωνα (πεζοδρόμιο Κοραή & 
Μ. Αλεξάνδρου), γ) δύο (2) δένδρων ευκαλύπτων (προαύλιο 6ου ΓΕΛ Καλαμάτας), 
δ) δύο (2) δένδρων φίκων (πεζοδρόμιο Μανιακίου), ε) δύο (2) δένδρων λεύκας 
(προαύλιο 12ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας), στ) δύο (2) φοινικόδενδρων 
(πεζοδρόμιο Ναυαρίνου) και ζ) ενός (1) δένδρου μουριάς (πεζοδρόμιο Ιωάννη 
Αλευρά). 

 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Λεβέντη Ναταλία 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  10. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


