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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  04/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  17/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην αίθουσα 

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

4/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 12471/22-3-2017 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) Κατσαράκης Πέτρος, 6) Κοκκίνη Ευαγγελία, 7) Λεβέντη Ναταλία, 

8)  Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

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

Ζόμπολος Χρήστος, 3) Λύρας Παναγιώτης, 4) Μητσέας Δημήτριος κα 5) Τσιφιλιτάκος 

Δημήτριος. 

 
 

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 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Αφαίρεση δένδρων. 

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. 

 
Οι σχετικές α) υπ’ αριθμ. πρωτ. 12411/20-3-2017 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών 
Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και β) υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12692/23-3-2017 συμπληρωματική αυτής, οι οποίες ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση των 
μελών, έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 
α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12411/20-3-2017 εισήγηση. 

 
Θέμα: Αφαίρεση δέντρων που φύονται α) στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού 
σχολείου και β) στον  αύλειο χωρο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.                                                              
 
       

Α) Κατόπιν αιτήματος του κ. Σπ. Καμαρινόπουλου, Δ/ντη 2ου Δ.Σ. Καλαμάτας (αριθμ. πρωτ. 
167/8-12-16) και του κ. Χρ. Πρωτόγερου (κωδ. αιτ. 9001714314),  για την αφαίρεση ενός 
πεύκου το όποιο φύεται στον αύλειο χώρο του σχολείου και μετά από αυτοψία υπαλλήλου 
της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

• Οι ρίζες του εν λόγω δένδρου, έχουν ανασηκώσει το δάπεδο με αποτέλεσμα να έχει 
προκληθεί μερική ανωμαλία του δαπέδου. 

• Μέρος του ριζικού συστήματος του πεύκου  έχει επεκταθεί πέραν της μάντρας του 
σχολείου με αποτέλεσμα: 

α) να προκληθούν ρωγμές στην μάντρα,  

β) να αποκολληθούν πλάκες του πεζοδρομίου  

γ) να ελλοχεύει κίνδυνος ρίζες του δέντρου να διεισδύσουν σε παρακείμενο φρεάτιο 
ύδρευσης. 

• Επίσης, μέρος του ριζικού συστήματος του πεύκου έχει διεισδύσει στο υπόγειο της 
γειτνιάζουσας οικίας, ιδιοκτησίας κ. Χρ. Πρωτόγερου. 

 

Β) Κατόπιν αιτήματος του κ. Νικ. Βασιλόπουλου, εφημέριου του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου 
Χρυσοστόμου Καλαμάτας επί της οδού Καλλιπατείρας (αριθμ. πρωτ. 7929/21-02-17) για 
αφαίρεση δυο πλαγιόκλαδων κυπαρισσίων και ενός πεύκου, τα όποια φύονται στον αύλειο 
χώρο της εκκλησιάς και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκαν τα 
παρακάτω: 

• Στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Καλαμάτας φύονται δύο υγιή  
και ευθυτενή πλαγιόκλαδα κυπαρισσοειδή δέντρα καθώς και ένα πεύκο του οποίου η κόμη 
έχει ξηρανθεί κατά 90%.  
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Γ) Μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι στη νότια πλευρά της 
οδού Ναυαρίνου (αριθμ. 119 και 121), εντός του χώρου των υπαίθριων καταστημάτων, δυο 
(2) δέντρα (αρμυρίκια) έχουν «σχιστεί» και διαχωριστεί στα δυο, έχοντας πάρει αντίρροπη 
και επικίνδυνη κλίση. 

Μετά τα παραπάνω: 

Εισηγούμαστε 

1. την αφαίρεση ενός (1) πεύκου, το οποίο φύεται στον αύλειο χώρο του 2ου Δ.Σ. 
Καλαμάτας, 

2. την αφαίρεση ενός (1) πεύκου το οποίο φύεται στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου 
Ιωάννου Χρυσοστόμου Καλαμάτας. 

3. την αφαίρεση δυο (2) αρμυρικίων, τα οποία φύονται στη νότια πλευρά της οδού 
Ναυαρίνου (αριθμ. 119 και 121). 

 
 

Συνημμένα: Σχετικές φωτογραφίες δέντρων 

 
 

 

 
 
 

 

 

β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12692/23-3-2017 συμπληρωματική εισήγηση. 

 

Θέμα: Κλάδευση ή απομάκρυνση ορθόκλαδων κυπαρισίων από το μνημειακό χώρο 
που βρίσκονται οι προτομές αντισυνταγματάρχη Νικολάου Κατούντα και 
ανθυπασπιστή Σωτήρη Σταύρου» 
 
 
 Στο μνημειακό χώρο επί της οδού Αριστομένους, που βρίσκονται οι προτομές του 

αντισυνταγματάρχη Νικολάου Κατούντα και  ανθυπασπιστή Σωτήρη Σταύρου, φύονται εννέα 

κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) τα οποία περιστοιχίζουν τις προτομές.  

 Δεδομένου της νέας αστικής ανάπλασης που εξελίσσεται στο συγκεκριμένο χώρο, για 

την βελτίωση της καλαισθησίας του χώρου και την καλύτερη ανάδειξη των προτομών όπως 

τη βελτίωση του οπτικού τους  πεδίου από διαφορετικές γωνίες, εισηγούμαστε την κλάδευση 

ή την απομάκρυνση (μεταφύτευση) τον συγκεκριμένων δέντρων.   

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Λιοντήρης Γιάννης 
Γεωπόνος M.Sc. 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Λιοντήρης Γιάννης 

Γεωπόνος M.Sc. 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κωνσταντόπουλε ελάτε στο μικρόφωνο να ενημερώσετε. 

 
Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, κατόπιν αιτήσεως του Διευθυντή και του 
ιδιοκτήτη που έχει τη δίπλα οικία, υπάρχει ένα πεύκο εντός του 

προαυλείου του οποίου οι ρίζες του έχουν σηκώσει το δάπεδο, εντάξει, δεν είναι  τόσο 
επικίνδυνο για τα παιδιά αλλά έχει δημιουργήσει ανωμαλίες. Εκτός αυτού οι ρίζες, έχω 
φωτογραφίες εάν θέλετε να δείτε, περνούν τη μάντρα του σχολείου, έχουν σηκώσει πλάκες 
και η αίτηση από τον ιδιοκτήτη έχει γίνει γιατί οι ρίζες έχουν διεισδύσει στο υπόγειο του 
σπιτιού του και απειλεί με μηνύσεις το Δήμο εάν δεν κάνουμε κάτι. Η μόνη λύση είναι η κοπή 
του. Δεν αποτελεί μια συστάδα άλλων και κακώς ήταν ….    

 
Ιδιόκτητο είναι. 

 
Όχι δεν είναι ιδιόκτητο είναι στο προαύλειο του σχολείου. Προφανώς 
πριν χτιστεί το σχολείο φυτεύτηκε. Είναι δεκαπενταετίας περίπου το 

δένδρο αυτό. 
 
Και στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου; 

 
Έχει ζητήσει ο πάτερ να κοπεί και με αίτησή του ζητάει να κοπούν 
και άλλα δύο κυπαρίσσια τα οποία όμως δεν χρειάζεται να .. και δεν 

ξέρω γιατί τα ζητάει. Ένα πεύκο που όντως το πεύκο αυτό  κατά 90% έχει ολική ξήρανση. 
 
Να σας διαβάσω και την συμπληρωματική εισήγηση. 

Στο μνημειακό χώρο επί της οδού Αριστομένους, που βρίσκονται οι προτομές 
του αντισυνταγματάρχη Νικολάου Κατούντα και  ανθυπασπιστή Σωτήρη Σταύρου, φύονται 
εννέα κυπαρίσσια (Cupressus sempervirens) τα οποία περιστοιχίζουν τις προτομές.  

 Δεδομένου της νέας αστικής ανάπλασης που εξελίσσεται στο συγκεκριμένο χώρο, για 
την βελτίωση της καλαισθησίας του χώρου και την καλύτερη ανάδειξη των προτομών όπως 
τη βελτίωση του οπτικού τους  πεδίου από διαφορετικές γωνίες, εισηγούμαστε την 
κλάδευση ή την απομάκρυνση (μεταφύτευση) τον συγκεκριμένων δέντρων.   

Να μας πει ο κ. Κωνσταντόπουλος γιατί πρέπει να γίνει μια σχετική αφαίρεση, απομάκρυνση 
ή κλάδεμα των δένδρων. 

 
Εκεί, νομίζω έχετε γνώση του χώρου, υπάρχουν, περιστοιχίζουν 
εννέα κυπαρίσσια τα οποία έχουν μεγαλώσει αρκετά, έχουν κλείσει 

το χώρο και έχουν πάρει και μία κλίση,  δεν είναι βέβαια τόσο επικίνδυνα για να πέσουν, αλλά 
βάσει της νέας ανάπλασης που γίνεται και επειδή κλίνουν κατά το 75% τις βλέπεις μόνο από 
την Αριστομένους τις προτομές, δεν βλέπεις ούτε από τη Βασ. Κων/νου και επειδή γίνεται 
όλη αυτή η ανάπλαση και θα αφαιρεθούν και διάφορα δένδρα, για καλαισθησία και για να 
έχουμε καλή οπτική γωνία από όλες τις πλευρές των προτομών εισηγούμαστε ή την 
αφαίρεσή τους ή την μεταφύτευσή τους σε κάποιο άλλο  σημείο της πόλης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. 

 
Ψηφίζω υπέρ για το πεύκο το οποίο   δεν έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή από τη 
στιγμή που είναι έτοιμο να ξεραθεί και όσον αφορά τα κυπαρίσσια τα οποία είναι 

στον Άγιο Ιωάννη … 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ: 
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Δεν έχουμε κυπαρίσσια στον Άγιο Ιωάννη, πεύκο έχουμε. Τα κυπαρίσσια είναι 
στην πλατεία που γίνεται ανάπλαση, στις προτομές. 

 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Δεν ενοχλούν και δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί έχουν εισαχθεί να κοπούν αυτά … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάμε για κυπαρίσσια. 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πεύκα, στο δημοτικό σχολείο …. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Για το πεύκο στο δημοτικό σχολείο ψηφίζω υπέρ … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στον Άγιο Ιωάννη πεύκο είναι. 

 
Και στον Άγιο Ιωάννη είναι το πεύκο το οποίο έχει ξεραθεί; Και γι’ αυτό υπέρ. 
Οπότε έχουμε τα κυπαρίσσια που είναι .... 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι στην Αριστομένους όπου καλύπτουν τις προτομές. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Αυτά υπάρχει δυνατότητα μεταφύτευσης; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αυτό είπε ο κ. ….. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Ωραία και σε αυτό τότε, αφού θα γίνει μεταφύτευση, υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Ομόφωνα. 
 
ΦΩΝΗ: Τα κυπαρίσσια μεταφύτευση όχι κλάδεμα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι κρίνει η υπηρεσία. Η υπηρεσία σας τι προτείνει; 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μεταφύτευση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μεταφύτευση. Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε υπέρ της μεταφύτευσης. 
 
ΞΑΝΘΑΚΗ: ………… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται. 
 
 
 
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»,   

 
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 των καταχωρούμενων στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισηγήσεων του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου: 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  
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i)  της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12411/20-3-2017 εισήγησης, με θέμα «Αφαίρεση 
δέντρων που φύονται α) στον αύλειο χώρο του 2ου Δημοτικού σχολείου και β) 
στον  αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου»,  

 
ii) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12692/23-3-2017 συμπληρωματικής αυτής, με θέμα 

«Κλάδευση ή απομάκρυνση ορθόκλαδων κυπαρισσιών από το μνημειακό χώρο 
που βρίσκονται οι προτομές αντισυνταγματάρχη Νικολάου Κατούντα και 
ανθυπασπιστή Σωτήρη Σταύρου», με τη διευκρίνιση ότι προτείνει την 
απομάκρυνση – μεταφύτευση των εν λόγω κυπαρισσιών. 

 
  
 

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. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Κοκκίνη Ευαγγελία 

  6. Λεβέντη Ναταλία 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 29 Μαρτίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


