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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, συνέρχεται
στην υπ΄ αριθμ. 4/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με
αριθμ. πρωτ. 8901/6-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του
Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με
τηλεπικοινωνιακά μέσα, ήτοι μέσω τηλεφώνου, sms και e-mail και σε αυτή, από τα μέλη
του Συμβουλίου, συμμετέχουν οι κ.κ. : 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος
2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης,
5)

Γαϊτάνης

Φώτιος,

6)

Διασάκος

Σπυρίδων,

Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 9) Μπάμπαλη

7)

Αικατερίνη,

του Συμβουλίου,

4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,
Καλαμουδάκου

Αλεξάνδρα,

10) Τσαλίκης Δημήτριος,

8)
11)

Τσώλης Ηλίας και 12) Χουσέας Σταύρος.

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Κουφαλάκου
Ευαγγελία και 3) Χαχής Ευάγγελος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο

θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
Αφαίρεση δένδρων..
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9133/9-3-2020 εισήγηση του Τμήματος Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών
Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: Έγκριση κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλαμάτας
Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την
εξέταση αιτημάτων περί κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Καλαμάτας.
Έχοντας υπ’ όψιν:
1.
Τη με αρ. πρωτ. 3939/30.01.2020 αίτηση του αίτηση του κ. Γαϊτάνη Διονύσιου, με την οποία
ζητά την αφαίρεση των δέντρων που φύονται νότια επί της οδού Γ. Παπανικολάου (σε διαμορφωμένο
και σε μη διαμορφωμένο πεζοδρόμιο) έτσι ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση πεζών στο εν
λόγω πεζοδρόμιο.
Μετά από αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι έχουν φυτευτεί χωρίς
σχετική άδεια πέντε (5) ελαιόδεντρα σε μη διαμορφωμένο πεζοδρόμιο και έξι (6) εσπεριδοειδή
δέντρα σε διαμορφωμένο πεζοδρόμιο, συνολικού πλάτους περίπου 1,70m.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Αποφ. Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 52488/2002 (ΦΕΚ 18Β’/02), το οποίο
αναφέρει: «Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο
πλάτος 1,50 μέτρα ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή
και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση,
φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΟΔΕΥΣΗΣ»,
Δεδομένου ότι δεν εξασφαλίζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εισηγούμαστε την αφαίρεση
των συγκεκριμένων δέντρων.
2.
Τη με αρ. πρωτ. 2096/17.01.2020 αίτηση του αίτηση του κ. Γκίζα Νικόλαου, με την οποία
ζητά την αφαίρεση δύο (2) δέντρων που φύονται στο πεζοδρόμιο στο ύψος της οδού Μπουλούκου
24, διότι τα δέντρα έχουν καταστρέψει το πεζοδρόμιο.
Μετά από αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι το ριζικό σύστημα των
συγκεκριμένων δέντρων έχουν ανασηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου και ελλοχεύει κίνδυνος για
τους πεζούς, σε συνδυασμό ότι παρακείμενα υπάρχουν δίκτυα κοινής ωφελείας, εισηγούμαστε την
αφαίρεση των συγκεκριμένων δέντρων.
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Συνημμένα:
1.
Σχετικά αιτήματα
2.
Σχετικές φωτογραφίες
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος &
Πολιτικής Προστασίας
Ιωάννης Μπάκας

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, την
υπ’ αριθμ. 590/2019 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 και τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη
γνώμη του επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9133/9-3-2020 εισήγησης του Τμήματος
Πάρκων, Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης
αυτής και συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την κοπή των
δένδρων που περιγράφονται σε αυτή και για τους λόγους που αναφέρονται για
κάθε περίπτωση.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λύρας Παναγιώτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα
2. Αλεξόπουλος Ιωάννης
3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
4. Γαϊτάνης Φώτιος
5. Διασάκος Σπυρίδων
6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα
7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα
8. Μπάμπαλη Αικατερίνη
9. Τσαλίκης Δημήτριος
10. Τσώλης Ηλίας
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11. Χουσέας Σταύρος
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 17 Μαρτίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ
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