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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  33/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:15 μ.μ., συνέρχεται 

στην υπ΄ αριθμ. 10/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 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,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

55660/25-6-2021 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, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  5)  

Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 10) Τσαλίκης Δημήτριος, 11) Τσώλης Ηλίας και 12) 

Χουσέας Σταύρος. 

 

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

Αλεξάνδρα και 3) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

 

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 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Αφαίρεση δένδρων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46076/1-6-2021 
εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, η οποία  είχε αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά 
ως εξής:  
 
 

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

 

1. Μετά από αίτημα του κ. Νικ. Σταθουλόπουλου με αρ. πρωτ. 43915/26-05-2021 για την 

αφαίρεση ενός φοίνικα (Washingtonia filifera) επί της οδού Πραξιτέλους 33 και μετά από αυτοψία 

γεωπόνου της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι: 

 α) η θέση του φοίνικα εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση πεζών διότι καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο, 

β) το μεγάλο ύψος (άνω των 20 μέτρων) του φοίνικα ελλοχεύει κινδύνους (πτώση φύλλων από πολύ 

μεγάλο ύψος, κοντινή γειτνίαση με κατοικίες), 

γ) βρίσκεται σε εξέλιξη θεμελίωση οικοδομής (αρ. άδειας 238509) όπου κατά τις εργασίες θα 

αφαιρεθεί μονόπλευρα μέρος ριζικού συστήματος του φοίνικα, όπου σε συνδυασμό με το μεγάλο 

ύψος του φοίνικα είναι αδύνατο να προβλεφθεί η σταθερότητα-στατικότητα του φυτού.  

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την αφαίρεση του εν λόγω φοίνικα. 

 

2. Μετά από αίτημα του κ. Παν. Σεριάτου με αρ. πρωτ. 57495/24-09-2020 για την αφαίρεση ενός 

δέντρου επί της οδού Χρ. Μαλαπάνη και μετά από αυτοψία γεωπόνου της Υπηρεσίας μας 

διαπιστώθηκε ότι: 

α) δέντρο είδους Μελιάς (Melia Azedarach) έχει πάρει επικίνδυνη κλίση προς το δρόμο, όπου σε 

συνδυασμό με τη συχνή διέλευση οχημάτων (συνεργεία Δήμου) και την ύπαρξη γειτνιαζόντων 

ηλεκτροφόρων καλωδίων δικτυού της ΔΕΗ, ελλοχεύουν κίνδυνοι. 

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την αφαίρεση του εν λόγω δέντρου. 

       

 

Ο Δήμαρχος 

 

Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος 

 

  

 

Συνημμένα: 

1.Σχετικά αιτήματα, 

2. τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση μηχανικού, 

3. φωτογραφικό υλικό.  
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1. 

 

  

 2.  

 

 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο η κα Μπάμπαλη ερωτά εάν το θέμα είναι μόνο η κοπή των 
δέντρων ή και η αντικατάσταση αυτών και απαντώντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι στην 
εισήγηση δεν φαίνεται εάν θα γίνει αντικατάσταση και πρότεινε στο Συμβούλιο να ζητήσει, με 
την παρούσα απόφασή του, την αντικατάσταση των προς αφαίρεση δέντρων με άλλου είδους 
δέντρα και σε θέσεις που δεν θα δημιουργούν προβλήματα όπως τα υπάρχοντα. 
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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 

 
I. Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 

γνώμη του επί της  υπ’ αριθμ. πρωτ. 46076/1-6-2021  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) δέντρου φοίνικα επί της 
οδού Πραξιτέλους 33 και β) ενός (1) δέντρου είδους Μελιάς επί της οδού Χρ. 
Μαλαπάνη. 

  
II. Ζητεί την αντικατάσταση των προς αφαίρεση δέντρων με άλλα κατάλληλου 

είδους και σε θέσεις που δεν θα δημιουργούν προβλήματα όπως τα 
υπάρχοντα. 

 

 

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. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Ιουλίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


