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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  10/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 3/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 17253/26-2-2021 πρόσκληση και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18502/2-3-2021 έγγραφο 

του Προέδρου, τα οποία επιδόθηκαν στα μέλη του Συμβουλίου. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με ώρα έναρξης  και λήξης της κατάθεσης απόψεων 

και ψήφων από 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 μεσ. και συμμετέχουν σε αυτή οι κ.κ. : 1) Λύρας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα, 3) Βασιλοπούλου 

Παναγιώτα, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος Σπυρίδων, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) 

Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Μπάμπαλη  Αικατερίνη,  9) Τσαλίκης Δημήτριος και  10) 

Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Αλεξόπουλος 

Ιωάννης, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 4) Τσώλης Ηλίας και 2) Χαχής Ευάγγελος.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη  συνεδρίαση πέραν 

των 2/3 των μελών του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Αφαίρεση δένδρων. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12720/15-2-2021 εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία  είχε αποσταλεί στα Μέλη του 
Συμβουλίου προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα: Έγκριση κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

Καλαμάτας 

 

1. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την κοπή ενός πλατάνου επί της οδού Νέδοντος (ύψος 

κεντρικού παρκινγκ), όπου μετά από αυτοψία διαπιστώθηκαν έντονα συμπτώματα ξήρανσης 

του δέντρου με αποτέλεσμα να καθίσταται επικίνδυνο.  

2. Η Υπηρεσία μας εισηγείται την κοπή ενός φοίνικα (Ουασιγκτόνια) επί της οδού 

Ξενοφώντος 8, όπου μετά από αιτήματα δημοτών και αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας, 

διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάστρωση του πεζοδρομίου από σπορία (καρποφορίες του 

φοίνικα) με αποτέλεσμα να δημιουργείται ρύπανση και ολισθηρότητα του πεζοδρομίου με 

ενδεχόμενο κίνδυνο πτώσης των πεζών. Επιπρόσθετα λόγω του μεγάλου ύψους του φοίνικα 

εγκυμονείτε κίνδυνος από τις πτώσεις ξερών του φύλλων.  

 Επίσης, ο χώρος που καταλαμβάνει ο κορμός του φοίνικα στο πεζοδρόμιο (έχει 

επεκταθεί εκτός των ορίων του λάκκου φύτευσης) δυσχεραίνει την ελεύθερη και ασφαλή 

διάβαση των πεζών. 

  

Για τους παραπάνω λόγους και σε συνδυασμό με την κεντρική θέση στην οποία φύεται ο 

φοίνικας (συχνή διέλευση πεζών), προτείνουμε την κοπή του και την αντικατάσταση με 

δέντρο ίδιου είδους που φύονται και στο υπόλοιπο μήκος του πεζοδρομίου. 

 

 Συνημμένες φωτογραφίες(1&2) 

       

 

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας 

 

Ιωάννης Μπάκας 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1  
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Για το παρόν θέμα όλα τα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση Μέλη του Συμβουλίου εξέφρασαν 
μέσω e-mail και sms θετική γνώμη επί  της ανωτέρω εισήγησης. 
 
 
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, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 12720/15-2-2021  εισήγησης του Τμήματος 
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για 
την αφαίρεση α) ενός (1) πλατάνου επί της οδού Νέδοντος (ύψος κεντρικού 
πάρκινγκ) και β) ενός (1) φοίνικα επί της οδού Ξενοφώντος 8 και την 
αντικατάστασή του με δέντρο  ίδιου είδους που φύονται και στο υπόλοιπο μήκος 
του πεζοδρομίου.  

 

 

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. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Διασάκος Σπυρίδων 

  5. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 8 Μαρτίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

α.α. 
 
 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΜΠΑΛΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 


