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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  26/2022  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, συνέρχεται  στην 

υπ΄ αριθμ. 10/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων,  στο Δημοτικό  Κατάστημα της οδού 

Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), και με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, μετά την με αριθμ. πρωτ. 54881/10-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 

επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα (μέσω zoom), 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4)  Αλεξόπουλος 

Ιωάννης, 5) Γαϊτάνης Φώτιος (μέσω zoom), 6)  Διασάκος Σπυρίδων (μέσω zoom), 7) 

Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου Παναγιώτα (μέσω zoom), 9) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία (μέσω zoom),   10) Μπάμπαλη  Αικατερίνη (μέσω zoom), 11) Τσαλίκης Δημήτριος, 

12) Τσώλης Ηλίας (μέσω zoom) και 13) Χαχής Ευάγγελος.  

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Βασιλοπούλου Παναγιώτα και 2) Χουσέας 

Σταύρος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

 Αφαίρεση δένδρων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 48724/24-5-2022 
εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος και είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς 
ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: Έγκριση αφαίρεσης δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλαμάτας 

 

 Προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη που αφορά τη δημιουργία Υπαίθριου 

Πάρκου Ελιάς, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να αφαιρεθούν πέντε δέντρα (5) όπως αυτά 

περιγράφονται παρακάτω:  

α) δύο (2) ευκάλυπτοι των οποίων η θέση παρεμποδίζει τη χωροθέτηση των χρήσεων της 

αρχιτεκτονικής μελέτης, 

β) δύο (2) μελιές μικρού μεγέθους, οι οποίες φύονται πάνω σε τμήμα κορμού ο οποίος έχει σε 

παλαιότερη φάση κοπεί σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους. Από αυτές αφενός η πρώτη είναι στο όριο 

του τοιχίου με τον Νέδοντα ποταμό σε θέση που δεν επιτρέπει την περεταίρω ανάπτυξη αυτής, 

αφετέρου η δεύτερη βρίσκεται στο όριο της υφιστάμενης περίφραξης και εκτός της ρυμοτομικής 

γραμμής, στο χώρο ο οποίος προορίζεται για πεζοδρόμιο, 

γ) μία (1) αγριελιά σε θαμνώδη μορφή, η οποία φύεται στο νότιο άκρο της συστάδας των 

κυπαρισσιών που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου, καθώς λόγω της ασφυκτικής της 

γειτνίασης με τα υψίκορμα κυπαρίσσια δεν έχει περιθώριο περεταίρω ανάπτυξης. 

 

Να επισημανθεί ότι με την υλοποίηση του έργου, το «πράσινο» ισοζύγιο στο συγκεκριμένο 

χώρο αναμένεται να αυξηθεί, αφού από τη μελέτη προβλέπεται η φύτευση νέων δέντρων και 

θάμνων καθώς και εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

  

 Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για την αφαίρεση των 

συνολικά πέντε δέντρων από το οικόπεδο που βρίσκεται επί του κόμβου της Νέας Εισόδου της πόλης 

της Καλαμάτας, στην νοτιοανατολική πλευρά αυτού.  

 

O  

Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Εθελοντισμού 

 

Αναστάσιος Σκοπετέας  

 

 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Θα ήθελα να πω ότι είναι χαρά μας ότι μία εισήγηση της Κοινότητας η Δημοτική 
Αρχή το προχωρά, την κατασκευή αυτού του Πάρκου Ελιάς, ήταν μια ιδέα δική 

μας και χαιρόμαστε που θα υλοποιηθεί και μάλιστα με έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο στην 
Νέα Είσοδο Καλαμάτας, εκεί που πλέον η πόλη υποδέχεται τους επισκέπτες της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Η δική μου εισήγηση  το ότι αντιλαμβάνομαι να κοπούν αυτά οι ευκάλυπτοι και οι μελιές  αλλά 
επειδή υπάρχει εδώ μια αγριελιά και μιλάμε για Πάρκο Ελιάς, το βρίσκω λίγο παράδοξο να 
αφαιρεθεί η αγριελιά και θα πρότεινα να μεταφυτευθεί στον ίδιο χώρο, αν εμποδίζει όπως λέει 
εδώ επειδή φύεται στο νότιο άκρο της συστάδας των κυπαρισσιών ….. ανάπτυξης, να την 
αφαιρέσουν, αγριελιά είναι Πάρκο Ελιάς είναι, και να την μεταφυτεύσουν κάπου αλλού.  
Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ότι θέλει ο καθένας να ρωτήσει να … 

 
Αν από την Υπηρεσία Πρασίνου  θεωρούν ότι γίνεται η μεταφύτευση της 
αγριελιάς, που είναι και πιο αρχαία από την ελιά την κανονική δέντρο,  και 

δεν χαλάσει … 
 
 Αυτό, ακριβώς αυτό, όπως το είπες έτσι ακριβώς. Εύκολο πράγμα είναι, εδώ 
μεταφύτεψαν δεκαετιών  ελιές εκεί στο συγκεκριμένο, έχουν βάλει 6 ελιές, οι 

οποίες είναι 30 – 40 χρόνων, δεν μπορούν 2 αγριελιές εκεί …; Δεν είναι κάτι δύσκολο, 
φαντάζομαι.  
 
ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ:    …….. (δεν ακούγεται) 

 
Πρόεδρε, μία επισήμανση προς την Υπηρεσία να μας στέλνει το σκαρίφημα του 
Πάρκου κλπ ή και κάποιες φωτογραφίες για να έχουμε και εικόνα ας πούμε για   τι 

ακριβώς μιλάμε δηλαδή ποια δένδρα θα κοπούν κλπ γιατί καμιά φορά είναι δύσκολο να 
αποφασίσουμε, δεν βάζουμε ζήτημα και θα ψηφίσουμε αλλά καλό είναι η Υπηρεσία να 
διευκολύνει  …….. (δεν ακούγεται) 

 
 Έχεις δίκιο, ναι Φώτη έχεις δίκιο.  
Ψηφίζουμε;  

ΥΠΕΡ; ΥΠΕΡ της εισήγησής μου ή ΥΠΕΡ αυτού που λέει;  
 
ΦΩΝΕΣ: …… (δεν ακούγονται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την προσθήκη αυτή, εντάξει. 
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,   

 
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 θετική γνώμη για 
την αφαίρεση  των δύο (2)  ευκαλύπτων και των δύο (2) μελιών μικρού μεγέθους  
από το οικόπεδο επί του κόμβου της Νέας Εισόδου της πόλης της Καλαμάτας, στην 
νοτιοανατολική πλευρά αυτού, προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη 
που αφορά στη δημιουργία Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς,   
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 48724/24-5-2022 εισήγηση του Τμήματος 
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  

ενώ ως προς την αφαίρεση της μίας (1) αγριελιάς που προτείνεται στην ίδια ως άνω 
υπηρεσιακή εισήγηση, εκφράζει τη γνώμη ότι, αφού κρίνεται απαραίτητο, να 
αφαιρεθεί από το σημείο αλλά να μεταφυτευθεί σε άλλο σημείο του οικοπέδου, μιας 
και πρόκειται για δένδρο αγριελιάς και στο χώρο θα δημιουργηθεί Υπαίθριο Πάρκο 
Ελιάς.   
 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ.:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  9. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  10. Τσαλίκης Δημήτριος 

  11. Τσώλης Ηλίας 

  12. Χαχής Ευάγγελος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 22 Ιουνίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


