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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  42/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα 

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

10/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 27752/23-6-2017 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) Λεβέντη Ναταλία, 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) 

Ζόμπολος Χρήστος, 3) Κατσαράκης Πέτρος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) 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 8ο 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. 

 
Η σχετική υπ’ αριθμ. πρωτ. 26925/19-6-2017 εισήγηση του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλίων & 
Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο 
φάκελο προς ενημέρωση των μελών, έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Αφαίρεση δέντρων  
 
Α) Κατόπιν αιτήματος του κ. Δημακάκου Παναγιώτη, (κωδ. αιτήματος 2842102484), για 
αφαίρεση ενός δέντρου (αροκάρια) η οποία φύεται στο πεζοδρόμιο επί των οδών Μ. 
Αλεξάνδρου & Ρήγα Φεραίου και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, 
διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
• στο δέντρο κατά το παρελθόν έχει εφαρμοστεί μονόπλευρη αποκλάδωση επειδή 
γειτνιάζει με καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα το δέντρο λόγω μεγάλου ύψους να έχει μερική 
κλίση με επικείμενο κίνδυνο πτώσης του σε περίπτωση ισχυρών ανέμων, 
• 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. 
 

Β) Κατόπιν αιτήματος του κ. Χόνδρου Άγη (αριθμ. πρωτ. 12079/20-03-17) για αφαίρεση τριών 
κωνοφόρων δέντρων (Λέιλαντ), τα όποια φύονται στο πεζοδρόμιο στο ύψος της οδού 
Θερμοπυλών 10 και μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι: 

• στο συγκεκριμένο σημείο φύονται επί του πεζοδρομίου τρία δέντρα (Λέιλαντ) τα οποία 
αφενός λόγω μεγάλου όγκου τους ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης τους,  
• αφετέρου έχουν κάνει αδύνατη τη διάβαση του πεζοδρομίου σε πεζούς. 
 
Γ) Κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού σχολειού 
Καλαμάτας (αριθμ. πρωτ. 16959/20-04-17) για την αφαίρεση ενός δέντρου (βραχίτωνα) και 
μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι, σε χωμάτινο παρτέρι 
φύεται βραχυχίτωνας του οποίου το ριζικό σύστημα έχει προκαλέσει ανασήκωμα της 
ασφαλτόστρωσης του προαυλίου με κίνδυνο τον τραυματισμό των μαθητών. 

 
Δ) Μετά από αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας στον προαύλιο χώρο του 15ο 
Νηπιαγωγείου Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι μια Ακακία Κωνσταντινουπόλεως έχει ολοκληρώσει 
το βιολογικό της κύκλο και χρήζει κοπής διότι κλάδοι της μπορεί να σπάσουν ανά πάσα στιγμή.  
 

Ε)  Μετά από τηλεφωνικά αιτήματα και αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, στο ύψος της 
οδού Αριστοδήμου 93 διαπιστώθηκε ότι ένα κυπαρισοειδές δέντρο το οποίο φύεται επί του 
πεζοδρομίου έχει μερική ξήρανση και ελλοχεύει κίνδυνος πτώσης του. 

 



Συνεδρίαση : 10/2017                     Τρίτη  27 / 6 / 2017                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  42/2017 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

Μετά τα παραπάνω 

Εισηγούμαστε 

1. την αφαίρεση μιας (1) αροκάριας, η οποία φύεται φύεται στο πεζοδρόμιο Μ. 
Αλεξάνδρου & Ρήγα Φεραίου, 

2. την αφαίρεση τριών (3) κωνοφόρων δέντρων (λέιλαντ), τα όποια φύονται επί του 
πεζοδρομίου στο ύψος της οδού Θερμοπυλών 10, 

3 την αφαίρεση ενός (1) δέντρου (βραχίτωνα) από τον αύλειο χώρο του 21ου Δημοτικού 
σχολειού,  

4 την αφαίρεση ενός (1) δέντρου (ακακία Κωνσταντινουπόλεως) από τον αύλειο χώρο 
του 15ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας, 

5 την αφαίρεση ενός (1) κυπαρισσοειδές δέντρου το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο, στο 
ύψος της οδού Αριστοδήμου 93. 
 
 
Συνημμένα: Σχετικές φωτογραφίες δέντρων 

 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 

Έχουμε  εδώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο για να μας ενημερώσει. 
Παρακαλώ ελάτε.  

 
Λοιπόν έχουμε κάποια δέντρα, τα περισσότερα είναι κατόπιν 
αιτημάτων δημοτών.  

Το 1ο είναι μία αροκάρια, η οποία είναι ψηλή, ακουμπάει, είναι πλησίον με ρεύματα της ΔΕΗ 
και έχει πάρει και μία κλήση.  

Το 2ο είναι τρία δέντρα τα οποία έχουνε καταλάβει το πεζοδρόμιο, τρία λέιλαντ, κωνοφόρα 
δέντρα.  

Το 3ο είναι μετά από αίτημα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού 
Σχολείου για την αφαίρεση ενός δέντρου βραχυχίτωνα ο οποίος έχει σηκώσει το κράσπεδο του 
προαύλιου χώρου. 

Το επόμενο είναι αυτό στο 15ο Νηπιαγωγείο, είναι μία ακακία Κωνσταντινουπόλεως η οποία 
έχει ολοκληρώσει το βιολογικό της κύκλο, δεν είναι ξερή, αλλά εντάξει έχει τελειώσει σαν 
δέντρο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να σπάσει κάποιο κλαδί της, εγκυμονεί κινδύνους. 

Στην Αριστοδήμου 93 υπάρχει ένα κυπαρισσοειδές το οποίο είναι ημίξερο και έτσι και αλλιώς 
έχουμε φυτέψει φωτίνιες συμμετρικά, και αυτό εγκυμονεί κινδύνους. 

Αυτές τις 5 περιπτώσεις έχουμε, που είναι όλες για αφαίρεση δέντρων και εισηγούμαστε σαν 
υπηρεσία.  

 
Εγώ ψηφίζω υπέρ, απλώς δεν πρόλαβα να ρωτήσω, αν υπάρχει δυνατότητα 
μεταφύτευσης κάποιων δέντρων.  

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 Λιοντήρης Γιάννης 
Γεωπόνος M.Sc. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΛΕΒΕΝΤΗ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, έχετε δίκιο, θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω ειδικά για το... 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Οπότε αν υπάρχει δυνατότητα μεταφύτευσης και γίνεται  ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον ίδιο χώρο; Κοιτάξτε να σας πω, από ότι ….. 
 
ΛΕΒΕΝΤΗ: Σε κάποιο άλλο χώρο προφανώς. 

 
Ακριβώς, πάντα, όταν ένα δέντρο κόβεται κάποιο άλλο φυτεύεται αλλά όχι 
βέβαια στο ίδιο ακριβώς σημείο, λίγο νοτιότερα, πιο βόρεια. Πάντως πάντα 

υπάρχει αντικατάσταση.  
Οπότε ομόφωνα. 
 
 
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 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26925/19-6-2017 εισήγησης του Τμήματος 
Πάρκων, Αλσυλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η 
οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει 
τη σύμφωνη γνώμη του για την αφαίρεση μιας (1) αροκάριας (Μεγ. Αλεξάνδρου & 
Ρήγα Φεραίου), τριών (3) κωνοφόρων δένδρων – λέιλαντ (Θερμοπυλών 10), ενός 
(1) βραχυχίτωνα (αύλειο χώρο 21ου Δημοτικού), μιας (1) ακακίας 
Κωνσταντινουπόλεως (αύλειο χώρο 15ου Νηπιαγωγείου) και ενός (1) 
κυπαρισσοειδούς δένδρου (Αριστοδήμου 93). 
 
 
 
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. Λεβέντη Ναταλία 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 29 Ιουνίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


