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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 02/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2017

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ.
2/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ.
πρωτ. 2834/20-1-2017 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) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Θωμόπουλος
Δημήτριος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Λεβέντη Ναταλία, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη
Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2)
Κατσαράκης Πέτρος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λύρας Παναγιώτης και 5) Μητσέας Δημήτριος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη
της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Αφαίρεση δένδρων και θάμνων.
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του παρόντος θέματος, παρευρίσκεται ο υπάλληλος της
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Κωνσταντόπουλος Κων/νος, Γεωπόνος,
προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις εάν χρειασθεί, ο οποίος, αφού του δίνει
το λόγο η κα Πρόεδρος, αναφέρεται στην από 17-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών
Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα: Αφαίρεση ενός πεύκου επί της οδού Μιλτιάδου 22, αφαίρεση ενός
κωνοφόρου δέντρου επί της οδού Πλεύνας, αφαίρεση θάμνων επί της
οδού Κρήτης 23.

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να
άρει την επικινδυνότητα από δένδρα που φύονται σε ακατάλληλα σημεία ή
εμποδίζουν στην καθημερινότητα των πολιτών και να βελτιώσει αισθητικά την
εικόνα της πόλης, εισηγείται α) την αφαίρεση ενός πεύκου το όποιο φύεται στο
πεζοδρόμιο επί της οδού Μιλτιάδου 22, β) την αφαίρεση ενός κωνοφόρου δέντρου
το όποιο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πλεύνας και γ) την αφαίρεση
αειθαλών θάμνων (Eugenia myrtifolia newport) που φύονται στο πεζοδρόμιο επί
της οδού Κρήτης 23.

Α) Κατόπιν αιτήματος του κ. Νικόλαου Νταγιόπουλου (κωδ. αιτ. 8722070609) για
αφαίρεση ενός δένδρου (Πεύκου) το όποιο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού
Μιλτιάδου 22 και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν
τα παρακάτω:

Το σημείο που φύεται το δένδρο είναι ακατάλληλο για φύτευση γιατί το
πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερου αυτού που επιτρέπεται σύμφωνα με την
απόφαση 52907/31-12-2009 του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής.

Οι ρίζες του δένδρου έχουν ανασηκώσει το κράσπεδο με αποτέλεσμα να έχει
προκληθεί ανωμαλία κ δυσλειτουργία του πεζοδρομίου.

Παρακείμενα της θέσης που φύεται το δέντρο υπάρχουν φρεάτια υδρεύσεως
όπου μέρος ριζικού συστήματος έχει εισχωρήσει εντος των φρεατίων.

Μέρος ριζικού συστήματος έχει διεισδύσει στο υπόγειο της γειτνιάζουσας
οικίας.

Μέρος της κόμης του πεύκου στηρίζεται εφάπτεται σε τοίχο της διπλανής
οικίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα υγρασίας της.

Β) Κατόπιν αιτήματος του κ. Βασίλη Μπρέγιαννη (κωδ. αιτ. 2569118237) για
αφαίρεση ενός κωνοφόρου δένδρου το όποιο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού
Πλεύνας και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα
παρακάτω:
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Το σημείο που φύεται το δένδρο είναι ακατάλληλο για φύτευση γιατί το
πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερου αυτού που επιτρέπεται σύμφωνα με την
απόφαση 52907/31-12-2009 του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής.

Η ανάπτυξη του δέντρου έχει κάνει αδύνατη τη διάβαση του πεζοδρομίου
στο συγκεκριμένο σημείο.

Γ) Κατόπιν αιτήματος του κ. Ιωάννη Μπούρα (αριθμ. πρωτ. 53408/19-15-16) για
την αφαίρεση των θάμνων του είδους Ευγενία (Eugenia myrtifolia newport) στην
επί της οδού Κρήτης 23 για αποκατάσταση λειτουργικότητα του πεζοδρομίου και
μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Στο συγκεκριμένο Ο.Τ. και κατά μήκος είκοσι περίπου μέτρων επί της οδού
Κρήτης έχουν φυτευτεί αιθάλης θάμνοι (Eugenia myrtifolia newport , Eleagnus
pungens) και εσπεριδοειδή δέντρα τα όποια δεν εμποδίζουν την διέλευση των
πεζών επί του πεζοδρομίου αλλά αποκόπτουν την πρόσβαση των πεζών από το
δρόμο προς το πεζοδρομίου καθώς επίσης εμποδίζουν την έξοδο των επιβατών από
τα σταθμευμένα οχήματα.

Επίσης η πολύ πυκνή φύτευση των θάμνων δημιουργεί εικόνα στοάς και
μείωση της ορατότητας από το δρόμο προς το πεζοδρόμιο και αντίθετα, με
αποτέλεσμα να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους πεζούς.
Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε
1.
την αφαίρεση ενός δένδρου Πεύκου, το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της
οδού Μιλτιάδου 22,
2.
την αφαίρεση ενός κωνοφόρου δένδρου, το όποιο φύεται στο πεζοδρόμιο
επί της οδού Πλεύνας,
3.
την αφαίρεση πέντε (5) θάμνων του είδους Ευγενία (Eugenia myrtifolia
newport ) ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του πεζοδρομίου.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α.α.
ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc.

Στη συνέχεια, (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται), ο κ. Κωνσταντόπουλος απαντά σε
ερωτήσεις που υποβάλλονται από παριστάμενα μέλη του Συμβουλίου δείχνοντας και σχετικές
φωτογραφίες.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Αυτά θα γίνουν με έξοδα του Δήμου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η αφαίρεση ναι.
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ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Αυτά δεν είναι φυτεμένα από το Δήμο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις άλλες υπάρχουν;.
Τοποθετήσεις;
Ψηφοφορία.
Ομόφωνα.
ΦΩΝΕΣ: ………….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντόπουλε.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού
λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, 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»,
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της από 17-1-2017 καταχωρούμενης στο ιστορικό της απόφασης
αυτής εισήγησης του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα, για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτή, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την αφαίρεση:


ενός δένδρου Πεύκου, το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο, επί της οδού
Μιλτιάδου 22,



ενός κωνοφόρου δένδρου,
οδού Πλεύνας,



πέντε (5) θάμνων του είδους Ευγενία (Eugenia myrtifolia newport),
επί της οδού Κρήτης 23, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του
πεζοδρομίου.

το όποιο φύεται στο πεζοδρόμιο, επί της

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. Θωμόπουλος Δημήτριος
4. Ζόμπολος Χρήστος
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5. Λεβέντη Ναταλία
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 25 Ιανουαρίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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