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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2015

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄
αριθμ. 10/2015 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 48439/07-10-2015 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
στα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου
Πρόεδρος του Σώματος, 2)

οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία,

Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 3) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 4)

Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Ζόμπολος Χρήστος, 6) Κατσαράκης Πέτρος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος
(προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 43 απόφαση), 8) Ξανθάκη Αθηνά (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ.
44 απόφαση), 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη Μαρία.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Θωμόπουλος Δημήτριος, 2) Κοκκίνη
Ευαγγελία, 3) Λεβέντη Ναταλία, 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 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
Αφαίρεση δένδρων.
και ακολούθως καλεί τον Σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας και Αναπληρωτή Προέδρου κ.
Αντωνόπουλο Αθανάσιο, να εισηγηθεί το θέμα.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Αντωνόπουλος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 45363/22-092015 σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που αφορούν στην περιοχή της Δημοτικής
Κοινότητας Καλαμάτας, ήτοι, στην αφαίρεση ενός δένδρου στην οδό Κορώνης 70 και ενός
δένδρου στις εργατικές κατοικίες Αγίας Τριάδας.
Η ως άνω αναφερόμενη σχετική εισήγηση έχει στο σύνολό της ως εξής:
ΘΕΜΑ:

Αφαίρεση ενός δένδρου στην οδό Κορώνης 70, ενός δένδρου στο
Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Άριος και ενός δένδρου στις εργατικές
κατοικίες Αγίας Τριάδας.

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 την
αφαίρεση ενός δένδρου χαμαίρωπα στην οδό Κορώνης 70, ενός δένδρου ευκαλύπτου στο
Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Άριος και ενός δένδρου πεύκου στις εργατικές κατοικίες Αγίας
Τριάδας.
Στην οδό Κορώνης 70 στο πεζοδρόμιο (πλάτους μικρότερου του ενός μέτρου) υπάρχει ένα
δένδρο χαμαίρωπας (Chamaerops humilis.) ηλικίας περίπου είκοσι (20) ετών. 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, επίσης το εν λόγω δένδρο έχει
δημιουργήσει προβλήματα στην μάντρα της διπλανής οικίας. Το δένδρο με την πάροδο του
χρόνου θα αυξάνεται σε ύψος και πλάτος με αποτέλεσμα το πρόβλημα να γίνεται συνεχώς και
μεγαλύτερο.
Στην Τ.Κ. Άριος και συγκεκριμένα στον αύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου φύεται ένας
ευκάλυπτος (Eucalyptus guniie), που βρίσκεται κοντά στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου.
Το δένδρο βρίσκεται μέσα σε ένα παρτέρι με μικρό πλάτος (ενός μέτρου), χώρος πολύ μικρός
για ένα δένδρο μεγάλης ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το αδιαπέραστο
έδαφος οδηγούν κάποιες από τις ρίζες να επεκτείνονται οριζόντια με αποτέλεσμα να
ανασηκώσουν το δάπεδο κοντά στο κτίριο του Δημοτικού σχολείου αλλά και μέσα στην
αίθουσα να είναι εμφανής η ζημιά με ράγισμα στο δάπεδο.
Στις εργατικές κατοικίες Αγίας τριάδας, και συγκεκριμένα σε παρτέρι ανάμεσα σε κατοικίες
φύεται ένα πεύκο (Pinus halepensis) ηλικίας περίπου είκοσι ετών. Με την πάροδο του
χρόνου έχει αναπτυχθεί πολύ και το πλάτος της κόμης είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να
δημιουργεί προβλήματα στα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ καθώς φύεται σε πολύ μικρή
απόσταση από τον ιστό παροχής ρεύματος.
Επειδή το κάθε δένδρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και δεν πρέπει με ευκολία να
καταστρέφεται, αλλά και με το σκεπτικό ότι τα συγκεκριμένα δένδρα φύονται σε ακατάλληλη
θέση και δημιουργούν προβλήματα, προτείνουμε την αφαίρεσή τους.
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Μετά τα παραπάνω:
Εισηγούμαστε:
Την αφαίρεση ενός δένδρου χαμαίρωπα στην οδό Κορώνης 70, ενός δένδρου
ευκαλύπτου στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Άριος και ενός δένδρου
Ο Διευθυντής
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Μ.Sc

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΦΩΝΗ: ….(δεν ακούγεται).
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι γιατί έχουνε ασθένεια, μην σπάσουνε καμία κλάρα και χτυπήσουνε
κανέναν άνθρωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στην Κορώνης είναι μεγαλύτερο το πεζοδρόμιο από το δένδρο.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Άρα από δω και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε που φυτεύουμε τα δένδρα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, βέβαια.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Για τα πεζοδρόμια αυτό …. για το πράσινο.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε, βέβαια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι από μόνοι τους όπου βρίσκανε γούβα φυτεύανε.
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: Ναι τώρα όμως πρέπει να ελέγχει ο Δήμος που φυτεύει και όταν το φυτέψει
κάποιος να μην περιμένουμε να γίνει 20 χρονών και μετά να έχουμε
προβλήματα πως θα το αφαιρέσουμε;
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν ψηφοφορία.
Πλειοψηφία «Υπέρ».
ΦΩΝΗ: Υπέρ.
ΦΩΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση με την ολοκλήρωση της οποίας το Συμβούλιο, αφού λαμβάνει
υπόψη του τα προαναφερόμενα, 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»
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της με αριθμ. πρωτ. 45363/22-09-2015 καταχωρούμενης στο
ιστορικό της απόφασης αυτής εισηγήσεως του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ως προς τις περιπτώσεις
που αφορούν στην αφαίρεση ενός δένδρου χαμαίρωπα (Chamaerops humilis) στην
οδό Κορώνης 70, και ενός δένδρου πεύκου (Pinus halepensis) στις εργατικές
κατοικίες Αγίας Τριάδος.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φοίφα Τασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη
2. Αντωνόπουλος Αθανάσιος
3. Γαϊτάνης Φώτιος
4. Ζόμπολος Χρήστος
5. Κατσαράκης Πέτρος
6. Μπιτσάνης Νικόλαος
7. Ξανθάκη Αθηνά
8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος
9. Ψυλάκη Μαρία
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 22 Οκτωβρίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ
Ο Γραμματέας
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος
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