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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2016

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσ., στην
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 13/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 47278/2-11-2016 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) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος, 4) Κατσαράκης
Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 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)
Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λεβέντη
Ναταλία.

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 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Αφαίρεση δένδρων.
Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 45050/19-10-2016 και
46523/31-10-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν αναλυτικά ως εξής:



Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 45050/19-10-2016

ΘΕΜΑ:

Αφαίρεση δένδρων στην οδό Λυκούργου και Ναυαρίνου

Η Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να βελτιώσει την
εικόνα της οδού Λυκούργου και της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καλαμάτας πρόκειται να
υλοποιήσει πρόγραμμα φυτεύσεων.
Τα δένδρα που φύονται στα πεζοδρόμια της οδού Λυκούργου πρέπει να αφαιρεθούν
γιατί είναι γηρασμένα και έχουν ολοκληρώσει το βιολογικό τους κύκλο. Η υπάρχουσα
δενδροστοιχία αποτελείται συνολικά από τριάντα πέντε δένδρα και μερικούς πολυετής
θάμνους. Τα είδη των δένδρων τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν είναι τα παρακάτω: Σοφόρα
(SOPHORA JAPONIKA ),Ελιά (OLEA EUROPAEA ), Μανόλια ( MAGNOLIA GRANDIFLORA ),
Φίκος (FICUS AUSTRALIS), Καλλιστήμονας (CALLISTEMON LAEVIS). Επίσης πρέπει να
αφαιρεθούν τα δένδρα που βρίσκονται μπροστά από το Λιμενικό Ταμείο επί της οδού
Αναλήψεως γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη διέλευση των πεζών έχοντας
σηκώσει τα πεζοδρόμια.
Η αφαίρεση των δένδρων θα γίνει με την διαδικασία της μεταφύτευσης με σκοπό τη
φύτευση τους σε άλλη θέση, όπως ο περιβάλλοντας χώρος του νέου Δημαρχείου, την εκβολή
του Νέδοντα, το ανατολικό παρτέρι της περιοχής του Κορδία κλπ.
Πρόκειται να φυτευτούν 355 νέα δένδρα όπως Σφεντάμια (ACER NEGUNDO),
Αλμυρίκια (TAMARIX SP.), Κουκουναριές (PINUS PINEA), κλπ
Πριν την μεταφύτευση των δένδρων θα γίνει αυστηρό κλάδεμα στο ύψος των
βραχιόνων και με μηχανικά μέσα θα ολοκληρωθεί η εργασία μεταφύτευσης των δένδρων.
Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε:
Την αφαίρεση τριάντα τριών δένδρων και θάμνων στην οδό Λυκούργου και δυο
δένδρων μπροστά από το κτίριο του Λιμενικού ταμείου στην οδό Αναλήψεως

Ο Διευθυντής
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc



Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 46523/31-10-2016
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Κοπή ενός πλατάνου στο 1ο Γυμνάσιο.

Κατόπιν αιτήματος από τον Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας για αφαίρεση ενός
δένδρου (πλατάνου), σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Τεχνολόγο
Γεωπόνο της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών κ. Λεωνίδα Παχή.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στην Βορειοδυτική πλευρά του Σχολείου φύεται ένας
Πλάτανος (Platanus occidentalis), (αυτοφυής) ηλικίας περίπου δέκα πέντε ετών. Στο σημείο
που φύεται το δένδρο εμποδίζει την ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων προς το φρεάτιο
απορροής . Οι ρίζες του δένδρου λόγω της θέσεώς του επεκτείνονται επιφανειακά και
ορίζονται με αποτέλεσμα να έχουν ανασηκώσει το κράσπεδο και να ασκούν μεγάλη πίεση στο
φρεάτιο απορροής η οποία με το χρόνο θα αυξάνεται και θα δημιουργεί μεγαλύτερο
πρόβλημα.
Επειδή το κάθε δένδρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν πρέπει με ευκολία να
καταστρέφεται, αλλά και με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο δένδρο στο σημείο που βρίσκεται
δημιουργεί εμπόδιο στην ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων προς το φρεάτιο απορροής.
Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε

Την κοπή και αφαίρεση ενός δένδρου Πλατάνου (Platanus occidentalis), που
βρίσκεται στην Βορειοδυτική πλευρά του 1ου Γυμασίου Καλαμάτας.
Συνημμένα: Φωτογραφίες του δένδρου.
Ο Διευθυντής
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Με τι κριτήρια γίνεται αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους γεωπόνους, με επιστημονικά φαντάζομαι.
Τοποθετήσεις. Ο κ. Μητσέας.
ΜΗΤΣΕΑΣ: Προτείνω αυτό το θέμα να το παρακάμψουμε, να έρθει κάποιος υπεύθυνος από τις
Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, γιατί δεν γίνεται συνέχεια, να κόβουμε, να κόβουμε, να
κόβουμε και να μην φυτεύουμε άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα θα φυτευτούν 355 δένδρα συνάδελφε.
Πιστεύετε εσείς ότι δεν γίνεται δενδροφύτευση
αφαιρούνται κάποια;

στην

Καλαμάτα

όταν

ΜΗΤΣΕΑΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να αφαιρεθεί το δένδρο από εδώ αλλά κάποιο δένδρο θα φυτευτεί εκεί.
Σαφώς με την ανάπλαση, δεν μπορεί να φυτευτεί στον ίδιο χώρο που ήταν πριν.
Όμως, θα φυτευτεί κάπου αλλού, δεξιά – αριστερά.
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Συνεδρίαση : 13/2016

Δευτέρα 7 / 11 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2016

ΜΗΤΣΕΑΣ: Να μας το εξηγήσει αυτός ο υπεύθυνος υπάλληλος, για ποιο λόγο να κοπούνε τα
δένδρα στην Λυκούργου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το λέει η εισήγηση. Έχουν γεράσει.
ΜΗΤΣΕΑΣ: Εάν δημιουργούν πρόβλημα, σηκώνουν πεζοδρόμια ή έχουν ξεραθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί έχουν γεράσει.
ΜΗΤΣΕΑΣ: Εγώ δεν τα βλέπω γερασμένα γιατί είναι η περιοχή μου εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η περιοχή σου αλλά δεν είσαι και γεωπόνος να κρίνεις εάν είναι γερασμένα
ή όχι τα δένδρα.
ΜΗΤΣΕΑΣ: Δηλαδή, δεν κοιτάνε κάποια δένδρα ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς, πρότασή σου είναι, αν συμφωνούν οι άλλοι.
ΛΥΡΑΣ: Μπορώ να προτείνω κάτι;
Είχαμε κάνει στην αρχή της θητείας μας μία συζήτηση με τον κ. Λιοντήρη για τα
θέματα αυτά και είχε ισχυριστεί και σωστά ότι γίνεται μία επιλογή δένδρων κλπ.
Επειδή όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη και δεν είναι μόνο το επιστημονικό κριτήριο, είναι και το
αισθητικό κριτήριο που έχει ο καθένας, που παίρνουμε κάποιες αποφάσεις.
Έχουμε ζητήσει πάλι, στο παρελθόν, να έρχεται εδώ ο κ. Λιοντήρης, να συζητάμε αυτά τα
θέματα. Δηλαδή, να συζητάμε ποια θα είναι η εικόνα της Λυκούργου. Δεν είναι θέμα μόνο
επιστημονικό το πώς θα είναι η διαμόρφωση μιας οδού. Είναι θέμα αισθητικό και στην τελική
και πολιτικό. Δηλαδή, η κουκουναριά, για μένα είναι άκυρο, όπως είπε και ο Δημήτρης, δένδρο.
Μπορούμε να έχουμε μια γνώμη και να μας εξηγήσει γιατί θέλει να βάλει κουκουναριά και όχι
ένα καλλιστήμονα.
ΦΩΝΕΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΛΥΡΑΣ: Πρόεδρε, αυτό που ζητάμε, μάλλον εγώ το καταθέτω και είναι στην κρίση του
Συμβουλίου εάν το αποδεχθεί ή όχι, είναι να γίνει μια γενικότερη συζήτηση, αφού
είμαστε Δημοτική Κοινότητα και είμαστε γνωμοδοτικό όργανο, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε
απόφαση, γνώμη θέλουμε να έχουμε, με το Διευθυντή Πρασίνου.
Είναι απλά τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
Πρότασή μου είναι να περαστεί το θέμα ……
ΦΩΝΗ: Εάν περαστεί δεν έχουμε λόγο μετά.
ΦΩΝΕΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ψηφοφορία.
Όσοι θέλουν να περαστεί το θέμα και να πούμε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ.
Λύρας να καλέσουμε τον κ. Λιοντήρη.
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ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Συμφωνώ με την άποψη του κ. Λύρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λύρας δεν είπε όμως να μην περάσουμε το θέμα, είπε να συζητήσουμε
κάποια στιγμή με τον κ. Λιοντήρη.
ΛΥΡΑΣ: Μπορούμε να τον καλέσουμε και τώρα.
ΦΩΝΗ: Όχι τώρα, ας το αφήσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος.
ΦΩΝΕΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση από τη Γεωτεχνική Υπηρεσία.
Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε να περάσουμε ένα θέμα. Το περνάμε
το θέμα και δεσμευόμαστε ότι, άμεσα, εκτός Συμβουλίου, καλούμε τον κ. Λιοντήρη να έρθει να
μας ενημερώσει;
ΦΩΝΕΣ: ……. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως το είπα.
Περνάει ¨κατά πλειοψηφία¨.
ΛΥΡΑΣ: Συγνώμη γιατί μπερδευόμαστε.
Το ένα θέμα είναι η ημερήσια διάταξη που περνάει ¨κατά πλειοψηφία¨ και το άλλο,
εκτός ημερήσιας διάταξης, είναι η πρόταση που έκανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το δεύτερο θεώρησα ότι συμφωνούμε όλοι γι’ αυτό δεν το έβαλα σε
ψηφοφορία.
Άρα λοιπόν, συμφωνείτε ομόφωνα ότι πρέπει να έχουμε την παρουσία της Γεωτεχνικής
Υπηρεσίας σε μία άλλη συνεδρίαση;
ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΣ: Να μας επιβεβαιώσει αυτά τώρα που ……
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι μόνο αυτά, γενικότερα να μας επιβεβαιώσει.
ΛΥΡΑΣ: Μισό λεπτό Πρόεδρε.
Δεν είναι ένα θέμα που γίνεται πρώτη φορά στην πόλη. Κάθε φορά σχεδόν έχουμε
τέτοιες αποφάσεις.
Εγώ ζητώ, για να γίνει σαφές αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε φορά που θα έχουμε θέμα με δένδρα να έχουμε και τον κ. Λιοντήρη.
ΛΥΡΑΣ: Όχι. Να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση και μια γενικότερη ενημέρωση να μας
κάνει ο ίδιος. Ποιες είναι οι επιλογές, ποιες είναι οι στοχεύσεις και ποιες είναι οι δικές
μας προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είπα στην αρχή και καλό θα είναι σε κάθε συνεδρίαση που θα έχουμε θέμα
της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας να είναι και κάποιος παρών εδώ. Αυτό είπα κι εγώ εξ
αρχής.
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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», μειοψηφούντος
του κ. ΤΣΙΦΙΛΙΤΑΚΟΥ ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, ως προς την αφαίρεση των δένδρων,
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ
Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί των υπ’ αριθμ. πρωτ. 45050/19-10-2016 και 46523/31-10-2016
καταχωρούμενων στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισηγήσεων του Τμήματος
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας, που αφορούν στην αφαίρεση 33 δένδρων και θάμνων στην οδό
Λυκούργου, 2 δένδρων στην οδό Αναλήψεως, μπροστά από το Λιμενικό Ταμείο
και 1 δένδρου στη βορειοδυτική πλευρά του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας.
Β. ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητεί:
Ι. την πραγματοποίηση σύσκεψης, με την παρουσία του Διευθυντή και λοιπών
στελεχών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει
συζήτηση – ενημέρωση για τον προγραμματισμό των φυτεύσεων νέων
δένδρων (περιοχές – είδη δένδρων), καθώς και για τα κριτήρια των
αφαιρέσεων.
ΙΙ. την παρουσία στελεχών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, στις
συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, όταν σε
αυτές συζητείται θέμα αρμοδιότητάς τους και ειδικότερα θέμα που έχει να
κάνει με την αφαίρεση δένδρων.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φοίφα Τασία

1. Γαϊτάνης Φώτιος
2. Θωμόπουλος Δημήτριος
3. Κατσαράκης Πέτρος
4. Λύρας Παναγιώτης
5. Μητσέας Δημήτριος
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
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8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 10 Νοεμβρίου 2016
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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